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Teknologi Dasar Otomotif Fathun, M.Pd. 2020-05-27 Seri buku ketiga ini diperuntukkan bagi kelas X
teknik otomotif, baik untuk program keahlian teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda motor
maupun untuk program keahlian body painting, alat berat dan ototronik. Buku ini berdasarkan kurikulum
revisi 2017 dan secara sistematis membahas pokok-pokok bahasan antara lain: 1. Memahami prinsipprinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan mengidentiﬁkasi potensi dan rIsiko kecelakaan kerja.
2. Mengklariﬁkasi dan menerapkan penggunaan alat Pemadam Api Ringan (APAR). 3. Memahami dan
menerapkan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. 4. Memahami proses dan mendemontrasikan
mesin konversi energi. 5. Memahami dan mengidentiﬁkasi model-model mesin. 6. Memahami dan
menjelaskan cara kerja mesin 2 langkah dan 4 langkah. 7. Memahami dan melaksanakan proses dasar
pembentukan logam. 8. Menerapkan dan menggunakan OMM (operation Maintenenance Manual), service
manual dan part book sesuai dengan peruntukannya. 9. Memahami dan menjelaskan dasar-dasar dan
simbol pada sistem hidrolik. 10. Memahami dan menjelaskan dasar-dasar dan simbol pada sistem
pneumatic. 11. Memahami dan membuat rangkaian kelistrikan sederhana. 12. Memahami dan membuat
rangkaian elektronika sederhana. 13. Memahami dan membuat rangkaian control sederhana. 14.
Memahami dasar-dasar sensor dan menguji sensor. 15. Mengevaluasi kerja baterai dan merawat baterai.
BUKU AJAR PERALATAN LABORATORIUM BERBASIS MEKANIKA Refpo Rahman, S.Pd., M.Si 2022-06-01
Buku ini memberikan gambaran kepada pembaca mengenai peralatan laboratorium yang menggunakan
konsep Mekanika dilengkapi dengan penjelasan seputar spesiﬁkasi alat, prinsip kerja alat serta jenis-jenis
alat uji dan analisis dengan konsep mekanika. Oleh karenanya, buku ini menjadi buku bacaan wajib
mahasiswa D3 Laboratorium Sains yang menempuh mata kuliah Peralatan Laboratorium Berbasis
Mekanika.
Pengetahuan Komponen Mobil Drs. Daryanto 2021-08-27 Mobil sudah menjadi kebutuhan pokok
masyarakat pada dewasa ini, tetapi tidak bisa dipungkiri banyak pemilik mobil yang kurang mengetahui
seluk beluk mobil seperti komponen dan cara kerja dari masing-masing komponen itu. Pada sebuah
kendaraan yang disebut mobil terdapat banyak komponen yang mengatur kinerja mobil. Setiap
komponen tersebut satu sama lain saling bekerja sama agar mampu menggerakkan mobil secara
optimal. Pemilik dan pengemudi dituntut untuk tidak hanya memahami bagaimana mengendarai mobil,
tetapi juga mengerti fungsi dari berbagai komponen penting mobil. Secara garis besar, terdapat
beberapa bagian mobil sebagai berikut. 1. Komponen Mesin (Mesin pembangkit tenaga, sistem
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pelumasan, pendinginan, bahan bakar, pembuangan) 2. Komponen Penggerak (Kopling, gigi transmisi,
poros penggerak, diferensial, penggerak akhir) 3. Komponen Casis dan Suspensi (Casis, suspensi,
kemudi, roda/ban, rem) 4. Komponen Bodi (Rangka, bodi) 5. Komponen Kelistrikan (Kelistrikan mesin,
penerangan, peringatan, instrumen) 6. Komponen Pelengkap/pendukung seperti wiper, AC, heater Dalam
buku ini dijelaskan secara detail dan lengkap bagaimana kondisi pada komponen tersebut
Perbankan Dasar untuk SMK/MAK Kelas X Sumiyati, S.Pd. M.M. dan Binti Chomsiatin, S.E., M.M.
2020-11-26 Buku ÒPerbankan DasarÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI
& KD Spektrum terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21,
menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari
pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat
kepada peserta didik (students centered). Buku ini disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami dan
diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1. Kegiatan Pembelajaran,
berisi materi-materi pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2.
Rangkuman, berisi pokok-pokok materi dan pengertian istilah-istilah penting yang dibahas dalam
kegiatan pembelajaran. 3. Tugas Mandiri, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik
secara mandiri. 4. Tugas Kelompok, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik
secara kelompok. 5. Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk mengasah kemampuan peserta didik terhadap
materi yang dipelajari. 6. Uji Kompetensi Semester 1 dan 2, berisi soal-soal pilihan ganda untuk
mengukur pengetahuan peserta didik per semester.
Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi
Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T. 2021-04-15 Buku yang berjudul
Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI ini dapat hadir sebagai penunjang pembelajaran
pada Sekolah Menengah Kejuruan kompetensi Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Buku ini berisi
pengetahuan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017.
Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Prinsip kerja dan perawatan katup • Prinsip kerja pelumas
dan pendinginan pada sepeda motor • Prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan, bahan bakar,
serta injeksi bensin • Prinsip kerja transmisi manual dan transmisi otomatis • Perawatan kopling manual
dan kopling otomatis Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda,
esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi
sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi
SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Pelayanan konseling Pada Satuan Pendidikan Menengah
Perbaikan Panel Bodi SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi Keahlian Teknik
Bodi Otomotif (Edisi Revisi). Z. Furqon, S.T. 2021-04-21 Buku yang berjudul Perbaikan Panel Bodi
SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program
Keahlian Teknik Otomotif untuk Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif. Buku ini berisi materi
pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia teknik
otomotif yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini
meliputi beberapa hal berikut. • Klasiﬁkasi konstruksi bodi kendaraan • Efek tumbukan dan prosedur
estimasi kerusakan bodi kendaraan • Pelepasan dan pemasangan panel bodi • Perbaikan panel bodi •
Pengelasan titik pada panel baru • Penyambungan panel dengan las C02(MIG) • Evaluasi penggantian
dimensi panel utama Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
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aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda,
esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi.
Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif. Dengan
demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Suara muhammadiyah 2006
Pengecatan Bodi Otomotif SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi Keahlian
Teknik Bodi Otomotif (Edisi Revisi). Z. Furqon, S.T. 2021-04-21 Buku yang berjudul Pengecatan Bodi
Otomotif SMK/MAK Kelas XII ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan
Program Keahlian Teknik Otomotif untuk Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia
teknik otomotif yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku
ini meliputi beberapa hal berikut. • Prosedur persiapan panel dan pemakaian body sealer • Prosedur
persiapan material dan perbaikan pengecatan kecil • Metode pendempulan dan metode surfacer •
Metode masking dan penyesuaian warna • Prosedur perbaikan cat • Metode pengecatan ulang • Proses
pengecatan metalik • Pengecatan panel plastik • Kegagalan dalam pengecatan • Metode
mengilapkan/polishing Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda,
isian, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami
materi. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif.
Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi
Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T. 2021-04-14 Buku yang berjudul
Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII ini dapat hadir sebagai penunjang pembelajaran
pada Sekolah Menengah Kejuruan program Keahlian Teknik Otomotif, kompetensi Keahlian Teknik dan
Bisnis Sepeda Motor. Buku ini berisi pengetahuan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang mengacu pada
Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Gangguan pada kepala
silinder dan blok silinder • Gangguan pada sistem pelumas dan pendinginan • Gangguan pada sistem
pemasukan/pembuangan, bahan bakar injeksi, dan karburator • Sistem transmisi manual dan otomatis •
Sistem kopling manual dan otomatis Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk
melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi,
mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam
menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan
tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu
berkompetisi di dunia kerja.
Keterampilan Dasar Teknologi Otomotif Fathun, M.Pd. 2020-05-26 Seri buku kedua ini diperuntukkan bagi
kelas X teknik otomotif, baik untuk program keahlian teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda
motor maupun untuk program keahlian body painting, alat berat dan ototronik. Buku ini berdasarkan
kurikulum revisi 2017 dan secara sistematis membahas pokok-pokok bahasan antara lain: 1.
Mengklasiﬁkasi jenis-jenis alat tangan (hand tools) dan menggunakan macam-macam alat tangan. 2.
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Mengklasiﬁkasi jenis-jenis alat (power tools) dan Menggunakan macam-macam alat (power tools). 3.
Mengklasiﬁkasi jenis-jenis alat special service tools dan Menggunakan macam-macam alat special
service tools. 4. Menerapkan workshop equipment dan menggunakan workshop equipment. 5.
Menerapkan dan menggunakan alat ukur mekanik serta fungsinya. 6. Menerapkan dan menggunakan
alat ukur elektrik serta fungsinya. 7. Menerapkan dan menggunakan alat ukur elektromik serta
fungsinya. 8. Menerapkandan menggunakan alat ukur hidrolik serta fungsinya. 9. Menerapkan dan
menggunakan alat ukur peneomatk serta fungsinya. 10. Menganalisis dan merawat berbagai jenis
jacking blocking dan lifting. 11. Menerapkan mendemontrsikan cara pengangkatan benda kerja. 12.
Menanalisis dan mendemontrsikan berbagai fungsi bearing, seL, gasket dan bose. 13. Memahami dan
merawat traded, fastener dan adhesive dalam menerapkan pengetahuan tentang otomotif baik secara
teoristis maupun praktis.
Explore Matematika Jilid 2 untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Drs. Kamta Agus Sajaka; Sigit
Priyatno, S.Pd.; Drs. Bambang Hariyanto Buku EXPLORE MATEMATIKA SMA/MA/SMK/MAK ini merupakan
buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki
keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M(MengamatiMenanya-Mencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat
secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan
pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan
komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa
dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian
terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan
keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa
menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh,
sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai
masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem
solver).
Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian
Teknik Otomotif. Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T.
2021-04-13 Buku yang berjudul Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK
Kelas XII ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Buku ini berisi materi pembelajaran yang
membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia otomotif yang mengacu pada
Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. •
Mendiagnosis kerusakan kopling • Mendiagnosis kerusakan transmisi • Mendiagnosis kerusakan poros •
Mendiagnosis kerusakan sistem rem • Mendiagnosis kerusakan pada sistem suspensi • Mendiagnosis
kerusakan pada sistem kemudi • Mendiagnosis pelek • Mengevaluasi perbaikan sasis dan pemindah
tenaga Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS
(Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas
proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku
ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini
sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif. Dengan demikian, kami berharap
bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan
diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Iklan Pos Edisi 79 Februari 2015 Iklan Pos pada Edisi 79 bulan Februari 2015, turut mengucapkan
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Selamat Hari raya Imlek bagi yang merayakan dan Selamat datang bulan kasih sayang bagi semuanya.
Iklan Pos pada edisi ini akan membahas - Peluang bisnis makanan beku - People Proﬁle "Ahmad Luthﬁ"
Owner Gorengan Girang - Uniknya mobil bertenaga nuklir - Imlek tahun Kambing Kayu - Asyiknya berburu
destinasi wisata bersama Bolang Adventure - Eksotisnya wisata bengkulu - Pesona piramid piramid dunia
Aerodynamics of Road Vehicles Wolf-Heinrich Hucho 2013-10-22 Aerodynamics of Road Vehicles details
the aerodynamics of passenger cars, commercial vehicles, sports cars, and race cars; their external ﬂow
ﬁeld; as well as their internal ﬂow ﬁeld. The book, after giving an introduction to automobile
aerodynamics and some fundamentals of ﬂuid mechanics, covers topics such as the performance and
aerodynamics of diﬀerent kinds of vehicles, as well as test techniques for their aerodynamics. The book
also covers other concepts related to automobiles such as cooling systems and ventilations for vehicles.
The text is recommended for mechanical engineers and phycisists in the automobile industry who would
like to understand more about aerodynamics of motor vehicles and its importance on the ﬁeld of road
safety and automobile production.
1001 Images of Cars Jérome Bureau 1993-05 Informative text provides the history and accompanies
over 1000 color photographs of cars.
Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T. 2021-04-13
Buku yang berjudul Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI ini dapat hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor. Buku ini berisi pengetahuan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang mengacu pada
Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Prinsip kerja dan
perawatan berkala sistem penerangan instrumen dan sinyal • Prinsip kerja dan perawatan berkala sistem
starter • Prinsip kerja dan perawatan berkala sistem pengapian konvensional dan elektronik • Prinsip
kerja dan perawatan berkala sistem pengisian dan pengamanan • Sistem kontrol elektronik injeksi dan
evaluasi kerja sistem penerangan Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk
melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi,
mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam
menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan
tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu
berkompetisi di dunia kerja.
Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Otomotif (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T. 2021-04-12 Buku yang
berjudul Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan Kelas XII ini dapat hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Buku ini berisi pengetahuan di bidang Teknologi dan Rekayasa yang
mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017.Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Kepala
silinder dan blok silinder • Sistem pelumasan dan pendinginan • Sistem bahan bakar • Engine
Management System (EMS) • Memperbaikan sistem bahan bakar diesel dan evaluasi hasil perbaikan
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher
Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar
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dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya.
Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII Samekto Wibowo, S.Pd. dan Nur Aﬁfah, S.Pd.
2021-01-27 Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum
2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang
baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal
berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV
tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan
Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini
cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Gambar Teknik Manufaktur SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Teknik Mesin. Kompetensi Keahlian
Teknik Pemesinan (Edisi Revisi) A. Gunanto, S.T. 2021-04-14 Buku yang berjudul Gambar Teknik
Manufaktur SMK/MAK Kelas XI ini dapat hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah
Kejuruan kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Buku ini berisi pengetahuan teknik pemesinan yang
mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Aturan
teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan • Konsep dasar Computer Aided Design (CAD) • Etiket
gambar detail komponen mesin dengan CAD 2D • Luas area gambar, gambar assembly dan pembuatan
part list dengan CAD 2D Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda,
esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi
sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi
SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Gambar Teknik Otomotif untuk SMK/MAK Kelas X Prayogi, S.Pd. 2020-11-20 Buku "Gambar Teknik
Otomotif" untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru.
Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan
terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran
yang berpusat kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta
didik (students centered).
Teknologi Dasar Teknik Otomotif SMK/MAK Kelas X. Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor,
Teknik Bodi Otomotif (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T. 2021-04-13 Buku yang berjudul Teknologi Dasar
Otomotif SMK/MAK Kelas X ini dapat hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah
Kejuruan Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor maupun
Teknik Bodi Otomotif. Buku ini berisi pengetahuan tentang dasar-dasar mesin, pembentukan logam dan
mesin konversi energi yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas
dalam buku ini meliputi: • Keselamatan dan kesehatan kerja • Mesin konversi energi • Engine •
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Pembentukan logam • Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan • Sistem hidrolik dan
pneumatik • Rangkaian listrik dan elektronika • Dasar-dasar kontrol dan sensor • Memelihara baterai
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher
Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar
dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya.
Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (Edisi Revisi). Z. Furqon, S.T. 2021-04-15
Buku yang berjudul Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII ini dapat hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif. Buku ini
berisi pengetahuan Teknik Kendaraan Ringan yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017.
Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Sistem Penerangan Sepeda Motor • Sistem Instrumen
Sepeda Motor • Sistem Sinyal pada Sepeda Motor • Komponen Sistem Starter • Gangguan dan
Pemeriksaan Starter • Sistem Pengisian pada Sepeda Motor • Gangguan pada Sistem Pengisian •
Pemeriksaan Sistem Pengisian Sepeda Motor • Komponen Sistem Pengapian • Gangguan pada Sistem
Pengapian • Pemeriksaan Sistem Pengapian • Prosedur Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Pengapian •
Sistem Injeksi (Electronic Fuel Injection) • Pemeriksaan dan Perbaikan Sistem Injeksi Berdasarkan materi
yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills)
dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini
dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk
mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti.
Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami
berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Vocational Education in a Democracy Charles Allen Prosser 1925
Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi
Keahlian Teknik Bodi Otomotif. Z. Furqon, S.T. 2021-04-22 Buku yang berjudul Produk Kreatif dan
Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XII ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah
Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia
otomotif yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini
meliputi beberapa hal berikut. • Perencanaan produksi massal • Indikator keberhasilan tahapan produksi
massal • Proses produksi massal • Metode perakitan produk barang/jasa • Prosedur pengujian
kesesuaian fungsi produk barang/jasa • Evaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan • Paparan
deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk/jasa • Media promosi • Strategi
pemasaran • Menilai perkembangan usaha • Standar laporan keuangan Berdasarkan materi yang telah
disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara
menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi
dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk
mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info
untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan
kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat
mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik
ketika memasuki dunia kerja.
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Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Z. Furqon, S.T. 2021-04-22 Buku yang
berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XII ini hadir sebagai penunjang pembelajaran
pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik dan
Bisnis Sepeda Motor. Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia otomotif yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun
2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Perencanaan produksi massal
• Indikator keberhasilan tahapan produksi massal • Proses produksi massal • Metode perakitan produk
barang/jasa • Prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang/jasa • Evaluasi kesesuaian hasil
produk dengan rancangan • Paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk/jasa
• Media promosi • Strategi pemasaran • Menilai perkembangan usaha • Standar laporan keuangan
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher
Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian, esai, dan tugas
proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku
ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini
sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif. Dengan demikian, kami berharap
bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan
diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Automotive Electricity and Electronics Jones 2017-05-23 Suitable for students with no experience in
electricity and electronics, this volume in the CDX Master Automotive Technician Series introduces
students to the basic skills and tools they need to perform electrical diagnosis in the shop. Utilizing a
“strategy-based diagnostics” approach, this book helps students master technical trouble-shooting in
order to properly resolve the customer concern on the ﬁrst attempt.
Awang Faroek Ishak di Mata Para Sahabat Edisi 3 Sarbinnor Karim, dkk 2013-07-31 ”Jangan
Kalimantan yang besar ini masih dipandang jadi raksasa yang tidur (the sleeping giant). Alhamdulillah,
sudah tidak jadi raksasa yang tidur lagi. Dibandingkan kunjungan saya delapan tahun lalu, kini
Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Saudara Gubernur Awang Faroek Ishak telah berlari
sangat kencang. Kini, melalui proyek MP3EI akan menciptakan banyak lapangan kerja.” Dr. H. Susilo
Bambang Yudhoyono (Presiden RI 2004-2009 dan 2009-2014). “Pak Awang Faroek merupakan salah satu
Kepala Daerah yang memahami kebutuhan masyarakatnya. Beliau memahami karakteristik masyarakat
yang dipimpinnya. Selain itu, beliau berkeinginan besar untuk meningkatkan pengembangan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) di daerahnya. Peningkatan kualitas SDM tersebut dititikberatkan pada
pemerataan pendidikan dan pengembangan skill melalui pendidikan formal, kursus, pelatihan dan
pendidikan nonformal lainnya.” Prof. Dr. H. Budiono, M.Ec. (Wakil Presiden RI 2009-2014). “Saya
merasakan, kepemimpinan yang dijalankan oleh Gubernur Kalimantan Timur Pak Awang Faroek Ishak,
sudah di jalan yang benar. Sudah on the right track. Dia bisa mengimplementasikan janji politik yang
disuarakannya saat Pemilihan Kepala Daerah 2008 lalu.” DR. (HC) H.M. Tauﬁq Kiemas (Ketua MPR RI
2009-2013). “Selain ramah dan bersahabat, bagi saya, Awang Faroek adalah pemimpin yang pluralis.
Sama dengan saya, bahwa kebenaran agama itu menjadi mutlak bagi setiap individu. Makanya, setiap
agama yang dipeluk oleh orang lain harus dianggap benar. Tidak boleh saling diskriminasi. Karena itu,
saya dan Pak Awang sama: tidak pernah membedakan atau memperlakukan orang karena perbedaan
agama. Lalu, dari sudut perbedaan primordial, Pak Awang tidak diskriminatif karena kesukuan, etnis.”
Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD., S.H.,S.U. (Ketua Mahkamah Konstitusi 2009-2013). “Sebagai seorang
pemimpin, saya melihat Pak Awang Faroek Ishak sebagai sosok yang selalu mencoba meningkatkan
terwujudnya kesejahteraan dan rasa cinta tanah air serta ketahanan nasional di daerahnya. Pak Awang
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Faroek mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan kehidupan damai di daerahnya. Pemimpin yang
merupakan panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya.” Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.
(Gubernur Lemhannas 2011-2015).
Theory of Ground Vehicles J. Y. Wong 2001-03-20 An updated edition of the classic reference on the
dynamics of road and oﬀ-road vehicles As we enter a new millennium, the vehicle industry faces greater
challenges than ever before as it strives to meet the increasing demand for safer, environmentally
friendlier, more energy eﬃcient, and lower emissions products. Theory of Ground Vehicles, Third Edition
gives aspiring and practicing engineers a fundamental understanding of the critical factors aﬀecting the
performance, handling, and ride essential to the development and design of ground vehicles that meet
these requirements. As in previous editions, this book focuses on applying engineering principles to the
analysis of vehicle behavior. A large number of practical examples and problems are included throughout
to help readers bridge the gap between theory and practice. Covering a wide range of topics concerning
the dynamics of road and oﬀ-road vehicles, this Third Edition is ﬁlled with up-to-date information,
including: * The Magic Formula for characterizing pneumatic tire behavior from test data for vehicle
handling simulations * Computer-aided methods for performance and design evaluation of oﬀ-road
vehicles, based on the author's own research * Updated data on road vehicle transmissions and
operating fuel economy * Fundamentals of road vehicle stability control * Optimization of the
performance of four-wheel-drive oﬀ-road vehicles and experimental substantiation, based on the author's
own investigations * A new theory on skid-steering of tracked vehicles, developed by the author.
Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XI. Program
Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (Edisi
Revisi). Z. Furqon, S.T. 2021-04-13 Buku yang berjudul Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga
Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah
Kejuruan Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Buku ini berisi materi
pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia otomotif
yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi
beberapa hal berikut. • Perawatan kopling pada mobil • Perawatan transmisi mobil • Perawatan poros
propeler, diﬀerential, dan poros roda pada mobil • Perawatan sistem rem pada mobil • Perawatan sistem
kemudi dan power steering pada mobil • Perawatan roda mobil • Perawatan ban dan evaluasi hasil
perawatan berkala Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas
HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda,
esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi.
Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan
akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif. Dengan demikian,
kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat
mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi
Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T. 2021-04-13 Buku yang berjudul
Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI ini dapat hadir sebagai penunjang pembelajaran
pada Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Buku ini berisi
pengetahuan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017.
Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Sistem rem sepeda motor • Pelek sepeda motor • JenisJenis ban sepeda motor • Sistem suspensi dan kemudi sepeda motor • Rantai dan rangka sepeda motor
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher
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Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar
dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya.
Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Katalog Buku Erlangga PT. PENERBIT ERLANGGA 2019-09-01 Berikut ini adalah Katalog Buku-buku
Erlangga (Katalog SD Erlangga edisi april 2019).
Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi
Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (Edisi Revisi). Z. Furqon, S.T. 2021-04-15 Buku yang berjudul
Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII ini dapat hadir sebagai penunjang pembelajaran
pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik dan
Bisnis Sepeda Motor. Buku ini berisi pengetahuan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang mengacu pada
Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Penanganan gangguan
sistem rem sepeda motor • Gangguan pada pelek dan ban • Gangguan pada suspensi • Gangguan pada
kemudi • Gangguan pada rantai dan rangka Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak
untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi,
mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam
menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan
tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu
berkompetisi di dunia kerja.
Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi
Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Z. Furqon, S.T. 2021-04-22 Buku yang berjudul Produk Kreatif
dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah
Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda
Motor. Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia otomotif yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang
dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Sikap dan karakter wirausahawan • Analisis
peluang usaha produk bisnis sepeda motor • Hak Atas Kekayaan Intelektual • Prototipe pada bisnis
sepeda motor • Proses prototyping • Gambar kerja prototipe • Analisis biaya produksi prototipe •
Penerapan dan pengujian prototipe • Pengujian kesesuaian fungsi prototipe Berdasarkan materi yang
telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan
cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini
dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian, esai, dan penugasan. Hal ini bertujuan untuk
mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info
untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan
kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat
mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik
ketika memasuki dunia kerja.
Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XI: Program Keahlian Teknik
Otomotif. Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (Edisi Revisi). Z. Furqon,
S.T. 2021-04-13 Buku yang berjudul Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan Kelas XI ini dapat hadir
sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Buku ini berisi pengetahuan di bidang
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Teknologi dan Rekayasa yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017.Materi yang dibahas
dalam buku ini meliputi: • Perawatan sistem pelumasan dan sistem pendinginan • Perawatan kendaraan
ringan pada sistem bahan bakar bensin • Perawatan Engine Management System (EMS) • Perawatan
kendaraan ringan pada sistem bahan bakar diesel • Hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher
Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar
dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya.
Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Pemeliharaan & Perbaikan Kelistrikan Bodi & Aksesori SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian
Teknik Otomotif. Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T.
2021-04-22 Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif. Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali para
siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia teknik otomotif yang mengacu pada
Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. •
Memperbaiki access lampu otomotif • Memperbaiki gangguan power window • Memperbaiki gangguan
central lock • Memperbaiki gangguan pada access wiper • Memperbaiki gangguan pada mirror •
Melakukan pengecekan akhir kinerja elektrikal bodi • Melakukan pelepasan dan pemasangan
pelindung/moulding • Melakukan pelepasan dan pemasangan stiker/wrapping • Melakukan pelepasan
dan pemasangan spoiler • Melakukan pemasangan body kit dan accessories trim Berdasarkan materi
yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills)
dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini
dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan
untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan
info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan
kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat
mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik
ketika memasuki dunia kerja.
Advances in Business, Management and Entrepreneurship Ratih Hurriyati 2020-01-06 The GCBME
Book Series aims to promote the quality and methodical reach of the Global Conference on Business
Management & Entrepreneurship, which is intended as a high-quality scientiﬁc contribution to the
science of business management and entrepreneurship. The Contributions are the main reference
articles on the topic of each book and have been subject to a strict peer review process conducted by
experts in the ﬁelds. The conference provided opportunities for the delegates to exchange new ideas and
implementation of experiences, to establish business or research connections and to ﬁnd Global Partners
for future collaboration. The conference and resulting volume in the book series is expected to be held
and appear annually. The year 2019 theme of book and conference is "Creating Innovative and
Sustainable Value-added Businesses in the Disruption Era". The ultimate goal of GCBME is to provide a
medium forum for educators, researchers, scholars, managers, graduate students and professional
business persons from the diverse cultural backgrounds, to present and discuss their researches,
knowledge and innovation within the ﬁelds of business, management and entrepreneurship. The GCBME
conferences cover major thematic groups, yet opens to other relevant topics: Organizational Behavior,
Innovation, Marketing Management, Financial Management and Accounting, Strategic Management,
Entrepreneurship and Green Business.
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Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif. Z. Furqon, S.T. 2021-04-22 Buku yang berjudul Produk
Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah
Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif. Buku
ini berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam
dunia otomotif yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku
ini meliputi beberapa hal berikut. • Sikap dan perilaku wirausahawan • Peluang usaha produk
barang/jasa • Hak Atas Kekayaan Intelektual • Konsep desain/prototipe dan kemasan produk barang/jasa
• Proses kerja pembuatan prototipe produk barang/jasa • Lembar kerja/gambar kerja untuk pembuatan
prototipe produk barang/jasa • Biaya produksi prototipe produk barang/jasa • Proses kerja pembuatan
prototipe produk barang/jasa • Pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang/jasa Berdasarkan
materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking
Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan.
Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian, esai, dan tugas proyek. Hal ini
bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan
dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif. Dengan demikian, kami berharap bahwa
siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri
dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
The Repair of Vehicle Bodies Andrew Livesey 2018-10-03 The revised and updated seventh edition of this
best-selling reference manual on vehicle body repair brings the book up to date for the current body
repair trade. It serves as a comprehensive guide covering the vocationally related qualiﬁcation (VRQ)
required by the modern student and apprentice, as well as providing the CPD essential for all working
professionals. The entire book is overhauled to reﬂect current industry trends with regards to materials,
processes and procedures. New additions include: An entirely new section on the work of the MET
technician (mechanical, electrical and trim) New developments in body repair methodology such as
repair pods and the greater use of alignment equipment Greater emphasis on the environment with new
sections on hybrid vehicles and the hazards of starting current vehicles with high levels of technology
Details on both the historic and the current joining methods for the vintage and modern markets Full
coverage on the legalities surrounding insurance work for bodyshop staﬀ Updated tables and illustrations
This book not only provides the knowledge and skills for body repair, it helps to develop a real
understanding of the how and why behind this information. It will be essential for anyone studying Levels
1-3 Vehicle Body Repair, Vehicle Reﬁnishing and MET courses, including the new apprenticeships and
technical certiﬁcates from the IMI, Pearson-BTEC and C&G. HNC and degree Automotive Engineering
students will ﬁnd the text valuable to develop skills and knowledge for practical project work. Industry
professionals, vehicle restorers and car DIY enthusiasts will continue to ﬁnd it an essential and
comprehensive source of information.
Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI Muhammad Achsanudin, S.Pd.T dan Fahrur Rifai,
S.Pd.T. 2021-01-13 Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan
Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi
yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal
berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV
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tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan
Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini
cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
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