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Kata Pengantar 
 
 

 Hampir seluruh peralatan kerja atau produk yang digunakan sehari-hari pasti memerlukan 

perawatan. Produk mulai dari produk rumah tangga, kantor, fasilitas pabrik semuanya 

memerlukan perawatan. Perawatan atau maintenance sebagai konsepsi dari semua aktivitas yang 

diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas fasilitas/mesin agar dapat berfungsi 

dengan baik seperti kondisi awalnya. Demikian pula halnya dengan perawatan rutin sepeda motor 

sangat penting karena berhubungan dengan kenyamanan selama mengendarainya serta 

keselamatan berlalulintas.  

 Sangat banyak dari pemilik kendaraan sepeda motor yang kurang paham komponen utama 

kendaraannya. Demikian pula bagaimana melakukan perawatan terhadap komponen utama, 

terutama perawatan sederhana  bagian yang mudah, agar kendaraan tetap nyaman dan aman 

digunakan.  

  Kuisioner ini merupakan alat mengukur capaian kegiatan pelatihan praktik perawatan 

motor tipe matic. Kuisioner awal diberikan sebelum  praktik dan kuisioner kedua diberikan 

setelah praktik.  

 Semoga kuisioner ini dapat menjadi alat yang baik disamping metode lainnya dalam 

rangka mengukur adanya peningkatan ilmu dan keterampilan khususnya perawatan motor tipe 

matic. 

 

 

Jakarta, 20 Januari 2022 

 

 

I Wayan Sukania 

Penyusun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUISIONER PESERTA PELATIHAN 

Sebelum praktik 
 

Sebelum mengikuti kegiatan pelatihan ini, kami ingin mengetahui tentang teori, praktik dan 
pengalaman saudara terhadap beberapa butir pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda 
silang (X)  

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara kerja mesin 4 langkah?   

2. Apakah saudara mengetahui dan memahami perbedaan sistem karburator 

dan Programmed Fuel Injection (PGM-FI) System? 
 

 

3. Apakah saudara mengetahui dan memahami letak komponen sistem PGMI-

FI? 
  

4. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara kerja injector dan 

fungsinya?    
 

 

5. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara penyetelan klep?      

6. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara kerja transmisi matic 

dan cara bongkar pasangnya?    
 

 

7. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara mengukur tegangan aki 

dan tegangan pengisian aki?    
 

 

8. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara bongkar pasang kampas 

rem?    
 

 

9. Apakah saudara mengetahui dan memahami kode kerusakan atau mal 

function yang ditunjukkan oleh kedipan lampu pada sistem PGM-FI? 
 

 

10. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara mereset berdasarkan 

kode kerusakan atau mal function yang ditunjukkan oleh kedipan lampu 

pada sistem PGM-FI? 

 

 

 
 
       ……………, ……………. 

  
 

 

 

 

(…………………………….) 

                Peserta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUISIONER PESERTA PELATIHAN 

Setelah praktik 
 

Setelah  mengikuti kegiatan pelatihan ini, kami ingin mengetahui tentang teori, praktik dan pengalaman 
saudara terhadap beberapa butir pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang x. 

 
 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara kerja mesin 4 langkah?   

2. Apakah saudara mengetahui dan memahami perbedaan sistem karburator 

dan Programmed Fuel Injection (PGM-FI) System? 
 

 

3. Apakah saudara mengetahui dan memahami Letak komponen sistem 

PGMI-FI? 
 

 

4. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara kerja injector dan 

fungsinya?    
 

 

5. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara penyetelan klep?      

6. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara kerja transmisi matic 

dan cara bongkar pasangnya?    
 

 

7. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara mengukur tegangan aki 

dan tegangan pengisian aki?    
 

 

8. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara bongkar pasang kampas 

rem?    
 

 

9. Apakah saudara mengetahui dan memahami kode kerusakan atau mal 

function yang ditunjukkan oleh kedipan lampu pada sistem PGM-FI? 
 

 

10. Apakah saudara mengetahui dan memahami cara mereset berdasarkan 

kode kerusakan atau mal function yang ditunjukkan oleh kedipan lampu 

pada sistem PGM-FI?? 

 

 

11. Apakah metode pelatihan memuaskan?   

12. Apakah panduan instruktur pelatihan memuaskan?   

 

      ……………, ……………. 
  

 

 

 

 

(…………………………….) 

                Peserta 

 


