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ABSTRAK 

Kholil, Hisyam. 2017. Pengembangan Modul Cetak untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Kompetensi Memperbaiki Sistem Suspensi. Skripsi. Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) 

Drs. Suwahyo, M. Pd. Pembimbing (2) Angga Septiyanto, S. Pd., MT. 

 

Kata kunci: Modul cetak, sistem suspensi, hasil belajar 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan modul cetak sistem 

suspensi dan mengetahui peningkatan hasil belajar setelah menggunakan modul 

cetak yang sudah dikembangkan dengan modul yang sudah lama digunakan pada 

kompetensi memperbaiki sistem suspensi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan dengan 

model R&D yang terdiri dari 10 tahapan yang kemudian disederhanakan menjadi 

8 tahapan. Desain uji coba pemakaian menggunakan desain quasi experimental 
design dengan pola nonequivalent control group design. Produk pengembangan 

modul cetak memerlukan validasi yang diperoleh dari para validator yang terdiri 

dari validator ahli materi dan validator ahli bahasa. Uji pemakaian produk yaitu 

kelas XI TKR SMK Roudlotul Mubtadiin Balekambang dimana kelas XI TKR 1 

untuk kelompok eksperimen dan XI TKR 2 untuk kelompok kontrol yang masing-

masing kelompok berjumlah 28 siswa. Instrumen yang digunakan yaitu intrumen 

test dan instrumen kuesioner (angket). 

Hasil penilaian dari validasi ahli materi diperoleh rata-rata persentase 

sebesar 85,5% dengan kriteria “sangat layak” dan hasil penilaian dari ahli bahasa 
diperoleh rata-rata persentase sebesar 77,5% dengan kriteria “layak”. Hasil uji 
tanggapan siswa menunjukkan modul yang dikembangkan memenuhi kriteria 

“sangat baik” dengan persentase sebesar 84,2%. Pada peningkatan nilai hasil 
belajar siswa dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 

59,49 dengan hasil rata-rata nilai posttest kelas eksperimen sebesar 77,96 yang 

telah dilakukan maka penggunaan modul mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan hasil perhitungan uji ttabel pada dk= 52 dan α= 5%, 

memperoleh hasil perhitungan dengan hasil thitung =  14,51 dengan ttabel = 2,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan yang siginifikan karena thitung > 

ttabel. Uji gain pada kelas eksperimen mendapatkan nilai sebesar 0,62 dalam 

kategori sedang. 

Saran untuk penelitian ini adalah penggunaan modul harus dilakukan saat 

awal dari pembelajaran, selain itu hendaknya melakukan beberapa variasi metode 

pembelajaran dan penggunaan media penunjang pembelajaran lainnya sebagai 

cara mengatasi kebosanan siswa, serta modul yang telah dihasilkan agar dirawat 

dengan baik dalam penggunaannya supaya dapat digunakan kembali pada ajaran 

selanjutnya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa 

sekarang yang semakin canggih serta persaingan dunia industri yang sangat sulit 

diprediksi, dalam hal ini kreativitas dan inovasi akan semakin diutamakan. 

Mengantisipasi di dunia industri otomotif yang semakin maju dan canggih 

diperlukan sumber daya manusia berkualitas dalam menguasai ketrampilan, 

memiliki daya inovasi, mampu memanfaatkan peluang serta tangguh dalam 

menghadapi tantangan. Seseorang yang berkualitas, dialah yang akan maju dan 

mampu mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, strategi peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia dalam berbagai bidang keahlian merupakan 

salah satu upaya yang harus dilakukan.  

Pendidikan merupakan aspek yang penting untuk strategi peningkatan 

kualitas atau mutu sumber daya manusia. Lembaga pendidikan merupakan 

lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar 

harus bisa mengasah beragam kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, atau 

yang sering kita sebut multiple inteligences. Keberadaan pendidikan sangat 

penting, sebagaimana Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) merupakan suatu 

lembaga pendidikan formal yang berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, di dalamnya terbagi atas berbagai macam jurusan keahlian yang masing-

masing mempunyai tujuan sesuai dengan program studi yang ada. Tujuan 

pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan secara umum mengacu pada



2 
 

 
 

isi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) no. 20 tahun 2003 

pasal 15 menyatakan bahwa “pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah 

yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. 

Penyelenggaraan pendidikan pada progam studi di SMK bertujuan untuk 

menyiapkan peserta didik berbagai bidang keahliannya tertentu yang berkualitas 

untuk mengisi pekerjaan di perusahaan, mampu memilih karir dan 

mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati, ataupun 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Kompetensi lulusan pendidikan SMK sangat terkait dengan proses 

pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

manajemen sekolah, kurikulum, tenaga pendidik, proses belajar mengajar, sarana 

dan prasarana, sumber daya manusia, lingkungan sekolah dan tempat latihan kerja 

peserta didik. Kendala dalam proses pembelajaran selama ini yang terjadi yaitu 

pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga peserta didik kurang 

aktif dalam bereksplorasi mengembangkan kemampuannya. “Proses pembelajaran 

akan lebih efektif, siswa mampu berfikir kritis dan hasil belajar siswa yang 

dicapai memuaskan jika guru dan peserta didik berkolaborasi di dalam pemecahan 

masalah saat pembelajaran”, (Vars dalam Costley, 2015: 2). Bahan ajar yang 

merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang dapat membantu di dalam 

pemecahan masalah ketika proses kegiatan belajar di sekolah, untuk itu guru 

dituntut dapat memilih dan menerapkan bahan ajar yang sesuai dengan 

kompetensi dasar yang akan disampaikan dan tujuan yang akan dicapai.  

Modul dipandang sebagai paket program yang disusun dalam bentuk 

satuan tertentu guna keperluan belajar. Menurut Sukiman (2012: 131) menyatakan 
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bahwa “modul merupakan jenis kesatuan kegiatan belajar yang terencana,  

dirancang untuk membantu para peserta didik secara individual dalam mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya”. Adapun komponen-komponen yang termuat dalam 

modul meliputi tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, metode belajar, alat atau 

media belajar, sumber belajar dan alat evaluasi sehingga mempermudah peserta 

didik dalam belajar mandiri. Kelebihan penggunaan modul diantaranya: pertama, 

modul memberikan balikan (feedback) yang banyak dan langsung, sehingga 

pembelajar dapat mengetahui taraf ketuntasan hasil belajarnya. Kedua, modul 

membuat tujuan pembelajaran jelas, spesifik dan dapat dicapai oleh pembelajar 

lebih terarah untuk mencapai kompetensi atau kemampuan yang diajarkan dengan 

mudah dan langsung. Ketiga, modul dapat meningkatkan motivasi siswa. 

Keempat, modul dapat digunakan sebagai perbedaan kemampuan pembelajar, 

antara lain mengenai kecepatan belajar, cara belajar dan bahan pelajaran (Yasin 

dan Aris, 2014: 3). 

Pembelajaran sistem suspensi merupakan kompetensi yang diajarkan di 

SMK keahlian teknik kendaraan ringan. Pada kompetensi tersebut membutuhkan 

daya pemahaman yang tinggi. Penyusunan materi sistem suspensi dalam modul 

harus disesuaikan dengan silabus dan diruntut mulai dari tingkat kemudahan 

sampai tingkat kesulitan materi. Modul diharapkan mampu memberikan 

kemudahan peserta didik untuk belajar baik dalam penguasaan atau pemahaman 

materi/sub kompetensi yang dapat meningkatkan kontribusi dalam hasil belajar 

peserta didik. Modul juga sebagai panduan untuk memudahkan dalam kegiatan 

praktik peserta didik. Adanya modul pembelajaran peserta didik akan dilatih 
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untuk belajar secara mandiri tanpa harus menunggu materi yang akan diberikan 

pendidik, sehingga kegiatan belajar mengajar akan menjadi efektif dan optimal. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan cara 

pengamatan saat mengikuti program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 

2015 dan mewancarai salah satu pendidik dan yang mengajar progam keahlian 

Teknik Kendaraan Ringan di SMK Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara. 

Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pendidik belum banyak 

memanfaatkan bahan ajar khususnya modul sebagai penyampaian materi 

pembelajaran dan lebih banyak menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa) dan 

buku panduan seperti New Step 1 selama proses pembelajaran. Pendidik dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran dominan menggunakan bahan ajar 

tersebut sekaligus menjadi pegangan pendidik untuk mengajar. Kegiatan 

pembelajaran di SMK tersebut masih kurang dalam penggunaan bahan ajar dan 

media pembelajaran dikarenakan minimnya modul sebagai bahan ajar pada materi 

dan belum memadainya media peraga dalam kegiatan praktik.  

Pada pembelajaran sistem suspensi, peserta didik sebelum melakukan 

kegiatan praktik diharuskan memahami dan menguasai materi terlebih dahulu 

dengan alokasi waktu pembelajaran sistem suspensi yang pendek/sempit. Hal ini 

terjadi karena pembelajaran sistem suspensi diberikan pada semester genap. Pada 

semester itu, alokasi waktu pembelajaran sistem suspensi terpotong karena 

terdapat kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 2 bulan dan libur karena adanya 

ujian sekolah maupun ujian nasional untuk kelas XII, maka pembelajaran sistem 

suspensi pada kelas XI TKR hanya dilakukan 8 kali pertemuan untuk satu kelas 

dengan alokasi waktu 90 menit tiap pertemuan. Dengan alokasi waktu yang 



5 
 

 
 

pendek tersebut sebagian besar peserta didik kurang memahami dan menguasai 

materi sistem suspensi. Hasil belajar yang dicapai dalam pembelajaran sistem 

suspensi pada tahun 2015 pada kelas XI TKR di SMK Roudlotul Mubtadiin 

Balekambang Jepara dari 90 peserta didik kelas XI TKR, rata-rata nilai hasil 

belajar saat ulangan masih di bawah nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yaitu 73, karena peserta didik kurang memahami tentang sistem suspensi, untuk 

memperoleh nilai mencapai KKM perlu adanya remedial sebagai nilai tambahnya. 

Kelemahan dalam bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran di 

sekolah tersebut yaitu materi yang disajikan kurang lengkap, bahasa yang sulit 

dipahami oleh peserta didik, gambar-gambar yang disajikan tidak begitu menarik 

dan juga tanpa dilengkapi dengan pemeliharaan setiap kompetensinya, serta bahan 

ajar yang digunakan juga minim dilengkapi latihan-latihan soal sehingga 

berdampak pada hasil belajar peserta didik yang kurang memuaskan. Proses  

untuk mendukung tercapainya kegiatan belajar dan mengajar yang sesuai, maka 

proses belajar dapat menggunakan perangkat pembelajaran yang materinya 

tersusun secara sistematis dan terdapat evaluasi sebagai pengukuran hasil belajar. 

Penggunaan perangkat pembelajaran tersebut supaya menjadi lebih efektif dan 

pembelajaran menjadi mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh peserta didik 

serta dapat digunakan secara mandiri yang membantu untuk meningkatkan 

motivasi dalam belajar.  

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti 

bermaksud mengembangkan modul sistem suspensi agar dapat memberikan 

informasi materi yang jelas dan sistematis, serta pada akhirnya dapat dijadikan 

sumber belajar. Peneliti tertarik melakukan penelitian dan pengembangan modul 
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sistem suspensi dengan mengangkat judul “PENGEMBANGAN MODUL 

CETAK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

KOMPETENSI MEMPERBAIKI SISTEM SUSPENSI”. 

B. Identifikasi masalah 

Adapun masalah yang terjadi pada latar belakang tersebut: 

1. Minimnya penggunaan media pembelajaran yang efektif. 

2. Keterbatasan alokasi waktu pembelajaran di dalam penguasaan dan 

pemahaman materi sistem suspensi. 

3. Kurangnya penggunaan modul sistem suspensi. 

4. Nilai hasil belajar peserta didik yang belum memuaskan. 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari 

tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti perlu membatasi masalah yang 

diangkat, yaitu pengembangan bahan ajar dilakukan pada modul pembelajaran 

sistem suspensi berupa modul cetak. Penerapan modul pembelajaran untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik SMK Roudlotul Mubtadiin 

Balekambang Jepara pada peserta didik kelas XI TKR. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti menuliskan 

rumusan masalah yang akan dikemukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah modul cetak pada kompetensi memperbaiki sistem suspensi yang 

telah dikembangkan layak digunakan? 
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2. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa menggunakan modul cetak 

yang telah dikembangkan dengan modul yang sudah digunakan pada 

kompetensi memperbaiki sistem suspensi? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kelayakan modul cetak pada kompetensi memperbaiki sistem 

suspensi yang telah digunakan. 

2. Mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa menggunakan 

modul cetak yang  telah dikembangkan dengan modul yang sudah digunakan 

pada kompetensi memperbaiki sistem suspensi. 

F. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan bahan ajar pada kompetensi 

memperbaiki sistem suspensi yaitu berupa modul cetak yang digunakan untuk 

pembelajaran peserta didik di SMK. Adapun pengembangan untuk modul 

meliputi: 

1. Pendahuluan 

Bagian modul yang akan dikembangkan pertama adalah pendahuluan. Bab 

ini terdapat beberapa sub bab sebagai pengantar isi modul. Sub bab dalam 

pendahuluan meliputi deskripsi umum, petunjuk penggunaan modul, tujuan akhir, 

kompetensi, dan cek kemampuan. 

2. Kegiatan Belajar 

Bagian modul yang akan dikembangkan kedua adalah kegiatan belajar. 

Bab ini terdapat 4 kegiatan belajar sebagai isi atau materi dari modul yaitu materi 
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dasar tentang konstruksi sistem suspensi, mengenal pegas dan peredam kejut, tipe-

tipe suspensi, perawatan dan pemeliharaan serta perbaikan sistem suspensi. 

Kegiatan belajar juga memiliki sub-bab tersendiri yaitu : tujuan kegiatan belajar, 

uraian materi yang berisikan penjelasan yang runtut dan jelas serta tercantumnya 

gambar dan ilustrasi yang menarik, kolom sahabat perlu tahu, tugas dan tes 

formatif. 

3. Evaluasi 

Bagian modul yang akan dikembangkan yang terakhir adalah evaluasi. 

Bab ini terdapat beberapa soal pilihan ganda maupun esai sebagai evaluasi akhir. 

Hal ini perlu dilakukan agar semua aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan 

dan sikap) dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang akan ditetapkan.  

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil pengembangan modul cetak sistem suspensi menjadi 

rujukan/referensi bagi penelitian lain dan memberikan sumbangan positif bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di dalam menyukseskan proses belajar mengajar 

di lembaga pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan ajar dan menambah 

ketersediaan modul untuk meningkatkan hasil dan kualitas pembelajaran. 
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b. Bagi Tenaga Pendidik 

Membantu guru sebagai bahan ajar atau alat bantu dalam penyampaian 

materi pembelajaran sistem suspensi dan menambah wawasan tenaga pendidik 

terhadap alternatif media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat untuk 

kegiatan belajar. 

c. Bagi Peserta Didik 

Membantu peserta didik sebagai sarana belajar mandiri, memperjelas 

pemahaman peserta didik terhadap materi sistem suspensi dan sarana pendorong 

motivasi serta minat belajar yang kaitannya meningkatkan hasil belajar. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan mengenai pengembangan modul pembelajaran ke 

dalam suatu karya atau penelitian. 

e. Bagi Progam Studi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan masukan 

bagi pihak jurusan dalam upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa program 

studi Pendidikan Teknik Otomotif. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan istilah yang mempunyai keterkaitan 

yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dan terjadi di dalam proses pendidikan. 

Menurut Sudjana (2009: 28) mengemukakan “belajar bukan menghafal dan bukan 

mengingat, akan tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang, perubahan ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

seperti berubah dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, tingkah laku, 

kecakapan, daya reaksi, daya penerimaan, nilai sikap dan lain-lain aspek yang ada 

pada individu”. Belajar digolongkan dalam dua pengertian, pertama, belajar 

sebagai proses memperoleh pengetahuan dan kedua, belajar sebagai perubahan 

kemampuan bereaksi yang relatif permanen. 

Berdasarkan pengertian belajar, proses belajar pada dasarnya adalah 

bersifat internal, namun proses itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, 

perhatian peserta didik dipengaruhi oleh susunan rangsangan dari luar atau 

bersifat eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu pertama, faktor 

internal (faktor dari dalam diri siswa) yakni keadaan jasmani dan rohani siswa 

meliputi aspek fisiologis (keadaan jasmani) dan aspek psikologis (intelegensi 

siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa). Kedua, faktor 

eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa 
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meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Ketiga, faktor pendekatan 

belajar, yakni jenis upaya siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

Peserta didik ketika membaca buku, sering kali perhatiannya terpusat pada 

kalimat yang memberikan informasi, gambar, dan hal menarik lainnya. Pendidik 

di dalam pembelajaran harus mampu menarik perhatian peserta didik dengan 

segala kemampuannya sehingga dalam aktifitas belajar berjalan optimal dan 

memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Gagne dalam Anni dan Rifa’i (2012: 

157) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 

peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Hal senada 

dengan arti pembelajaran menurut Briggs dalam Anni dan Rifa’i (2012: 157) 

menjelaskan bahwa pembelajaran seperangkat peristiwa yang mempengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh kemudahan 

dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan.  

Esensi dari pembelajaran adalah ditandai oleh serangkaian kegiatan 

komunikasi dengan  menggunakan media apapun untuk membantu proses belajar. 

Menurut Sudjana (2009: 29) menambahkan kegiatan di dalam pembelajaran 

merupakan suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar 

peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong terjadinya proses 

belajar, dengan kata lain proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar 

secara keseluruhan dengan peran guru sebagai pemimpin belajar dan fasilitator 

belajar. Belajar sebagai inti dari proses pembelajaran, baik pendidik dan peserta 

didik bersama-sama menjadi pelaku utama agar tujuan pembelajaran tercapai 

dengan hasil maksimal dan pembelajaran berjalan secara efektif dan optimal. 
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b. Komponen Pembelajaran 

Komponen mendasar yang dapat mengembangkan proses pembelajaran 

ada 4, yakni pertama, tujuan dari proses pembelajaran. Kedua, materi atau bahan 

pembelajaran. Ketiga, metode atau alat yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Keempat, penilaian dalam proses pembelajaran (Sudjana, 2009: 

30). Keempat komponen utama itu harus dipenuhi dalam proses pembelajaran, 

komponen tersebut tidak saling berdiri sendiri akan tetapi saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. Secara sistematis keempat komponen telah 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Interelasi komponen proses pembelajaran.  

(sumber: Sudjana, 2009: 30) 

 

Tujuan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan komponen utama 

yang harus ditetapkan dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai indikator 

keberhasilan. Tujuan ini pada dasarnya merupakan rumusan tingkah laku dan 

kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki oleh peserta didik setelah 

menyelesaikan pengalaman dan kegiatan belajar. Isi tujuan pembelajaran adalah 

hasil belajar yang diharapkan. Bahan pelajaran yang menjadi isi kegiatan belajar 

diharapkan bisa mewarnai tujuan dan mendukung tercapainya tujuan atau tingkah 

laku peserta didik (Sudjana, 2009: 30). 

Tujuan 

Bahan  

Penilaian 

Metode dan alat
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Metode dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran harus dipilih 

atas dasar tujuan dan bahan yang telah ditetapkan. Metode dan alat berfungsi 

sebagai media transformasi pelajaran terhadap tujuan yang ingin dicapai, oleh 

karena itu metode dan alat yang digunakan harus betul-betul efektif dan efesien. 

Saat menetapkan apakah tujuan telah tercapai atau tidak maka diperlukan adanya 

penilaian sebagai barometer untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan. (Sudjana, 

2009: 31).  

Berdasarkan gambaran dan uraian tentang penjelasan pembelajaran, 

pembelajaran dipandang sebagai sebuah sistem, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran pada dasarnya adalah proses mengoordinasikan setiap 

antarkomponen agar satu sama lain saling berhubungan dan berpengaruh sehingga 

menciptakan kegiatan belajar pada peserta didik seoptimal mungkin dan 

terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan. 

2. Modul 

a. Pengertian modul 

Istilah modul dilihat dari dunia teknologi yaitu sebagai alat ukur  yang 

lengkap. Menurut Mulyasa dalam Rivandi dan Arif (2013: 47) mengemukakan 

bahwa “modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan 

tertentu yang disusun secara sistematis, operasional dan terarah untuk digunakan 

peserta didik, disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para guru”. 

Hermawan (2013) menambahkan “modul adalah bahan ajar yang disusun secara 

sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang 

digunakan secara mandiri, sesuai dengan kecepatan masing-masing individu”, dan 
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menurut Aditia dan Novianti (2013) mengemukakan “modul adalah sarana 

pembelajaran dalam bentuk tertulis atau cetak yang disusun secara sistematis, 

memuat materi pembelajaran, metode, tujuan pembelajaran berdasarkan 

kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan belajar 

mandiri (self instructional), dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menguji diri sendiri melalui latihan yang disajikan”. 

Berdasarkan uraian tentang pengertian modul, dapat dipahami bahwa 

modul adalah suatu paket progam pembelajaran yang utuh dirancang secara 

sistematis mengacu pada tujuan kompetensi/pembelajaran yang jelas dan terukur 

yang memuat tujuan belajar, bahan dan kegiatan belajar serta sistem evaluasi 

sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik secara baik dan mandiri. Tujuan 

disusunnya modul agar peserta didik menguasai kompetensi yang diajarkan dalam 

kegiatan belajar mengajar, dan menjadi acuan dalam menyajikan materi selama 

pembelajaran berlangsung. 

b. Fungsi Modul 

Fungsi modul yaitu sebagai bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran peserta didik agar dapat terarah dan sistematis dalam belajar dan 

diharapkan mencapai tujuan kompetensi dalam pembelajaran tersebut dalam 

waktu yang ditentukan. Adapun tujuan penyusunan modul Cece Wijaya dalam 

Sukiman (2009: 133) antara lain: 

1) Agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan 

pendidik. 

2) Agar peran pendidik tidak terlalu dominan dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta didik. 
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4) Peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan dan pemahaman 

materi yang dipelajari. 

c. Karakteristik Modul 

Karakteristik modul harus menghasilkan peningkatan motivasi belajar 

peserta didik. Adapun karakteristik untuk pengembangan modul sebagai berikut: 

1) Self Instructional 

Self instructional merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan 

karakter tersebut peserta didik harus mampu seseorang belajar secara mandiri dan 

tidak tergantung pada pihak lain.  Karakter self instructional menurut Sukiman 

(2012: 133), modul harus: 

a) Merumuskan standar kompetensi yaitu deskripsi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang harus dikuasai setelah peserta didik mempelajari mata 

pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. 

b) Merumuskan kompetensi dasar yang jelas yaitu pengetahuan, keterampilan 

dan sikap minimal yang harus dicapai untuk menunjukkan peserta didik telah 

menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

c) Menyediakan contoh dan ilustrasi pendukung kejelasan pada pemaparan 

materi pembelajaran. 

d) Menyajikan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan 

peserta didik memberikan respons dan mengukur penguasaanya. 

e) Konstektual, yakni materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana atau 

konteks tugas dan lingkungan peserta didik. 

f) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. 

g) Menyediakan informasi tentang rujukan (referensi) yang mendukung materi. 



16 
 

 
 

2) Self Contained 

Seluruh materi pembelajaran dari satu unit modul secara utuh. Tujuan dari 

konsep ini adalah memberi kesempatan peserta didik mempelajari materi 

pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar dikemas kedalam satu kesatuan 

yang utuh (Sukiman 2012: 134).  

3) Stand Alone (berdiri sendiri) 

Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak 

tergantung pada bahan ajar/media lain, atau bisa digunakan sendiri tanpa harus 

melibatkan bahan ajar lain (Sukiman 2012: 134)..  

4) Adaptive  

Modul dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan modul hendaknya 

tetap up to date sesuai dengan kurikulum yang berlaku (Sukiman 2012: 134).. 

5) User Friendly (bersahabat) 

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau 

bersahabat/akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi 

yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk 

kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. 

Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah 

yang umum digunakan (Sukiman 2012: 134).. 

d. Prinsip Penyusunan Modul 

Penyusunan modul terdapat sejumlah prinsip yang harus disesuaikan 

dengan minat, perhatian dan kebutuhan peserta didik. Diantara prinsip-prinsip 
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tersebut menurut Cece Wijaya dalam buku Sukiman (2012: 135) mengemukakan 

bahwa: 

1) Modul disusun sebaiknya menurut silabus. 

2) Modul disusun hendaknya berdasar atas tujuan-tujuan pembelajaran yang 

jelas dan khusus. 

3) Penyusunan modul harus lengkap dan dapat diwujudkan kesatuan bulat antara 

jenis-jenis kegiatan yang harus ditempuh. 

4) Bahasa modul harus menarik dan selalu merangsang peserta didik untuk 

berfikir. 

5) Modul harus memungkinkan penggunaan multimedia yang relevan dengan 

tujuan. 

6) Modul harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dan modul 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan secara 

individual. 

Berdasarkan desain yang dikembangkan, proses penyusunan modul harus 

menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Penyusunannya diperlukan 

perhatian dalam berbagai kompetensi yang dipelajari,  karakteristik peserta didik 

dan situasi modul akan digunakan. Produksi fisik modul harus memuat tujuan 

belajar, prasyarat belajar, substansi atau materi belajar, bentuk-bentuk kegiatan 

belajar dan komponen pendukungnya. Modul perlu memperhatikan semua aspek 

kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat dinilai melalui sistem 

evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 
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e. Elemen Mutu Modul 

Modul pembelajaran harus mampu memerankan fungsi dan kefektifannya. 

Hasil dari modul harus memperhatikan beberapa elemen yaitu format, organisasi, 

daya tarik, ukuran huruf, spasi kosong dan konsistensi. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1) Format  

Menurut Rahdiyanta (2009: 4) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

format modul adalah sebagai berikut: 

a) Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proporsional. Penggunaan 

kolom tunggal atau multi harus sesuai dengan bentuk dan ukuran kertas yang 

digunakan. Menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan perbandingan 

antarkolom secara proporsional. 

b) Gunakan format kertas (vertikal atau horizontal) yang tepat. Penggunaan 

format kertas secara vertikal atau horizontal harus memperhatikan tata letak 

dan format pengetikan.  

c) Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap dan bertujuan untuk 

menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau khusus. Tanda dapat 

berupa gambar, cetak tebal, cetak miring atau lainnya. 

2) Organisasi  

a) Tampilkan peta/bagan yang menggambarkan cakupan materi yang akan 

dibahas dalam modul.  

b) Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang 

sistematis, sehingga memudahkan peserta didik memahami materi 

pembelajaran.  
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c) Susun dan tempatkan naskah, gambar dan ilustrasi sedemikian rupa sehingga 

informasi mudah mengerti oleh peserta didik.  

d) Organisasikan antarbab, antarunit dan antarparagraf dengan susunan dan alur 

yang memudahkan peserta didik memahaminya.  

e) Organisasikan antarjudul, sub-judul dan uraian yang mudah diikuti oleh 

peserta didik. (Rahdiyanta (2009: 4) 

3) Daya tarik 

a) Bagian sampul (cover) depan, dengan mengkombinasikan warna, gambar 

(ilustrasi), bentuk dan ukuran huruf yang serasi.  

b) Bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan-rangsangan berupa 

gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf tebal, miring, garis bawah atau warna.  

c) Tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. 

4) Bentuk dan ukuran huruf 

a) Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan 

karakteristik umum peserta didik.  

b) Gunakan perbandingan huruf yang proporsional antarjudul, sub-judul dan isi 

naskah.  

c) Hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, karena dapat membuat 

proses membaca menjadi sulit.  (Rahdiyanta (2009: 4) 

5) Ruang (spasi kosong) 

Gunakan ruang atau spasi kosong agar dapat berfungsi untuk 

menambahkan catatan penting dan memberikan kesempatan jeda kepada peserta 

didik. Menurut Rahdiyanta (2009: 5) penempatan ruang kosong dapat dilakukan 

di beberapa tempat antara lain: 
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a) Ruangan sekitar judul bab dan sub-bab.  

b) Batas tepi (margine); batas tepi yang luas memaksa perhatian peserta didik 

untuk masuk ke tengah-tengah halaman.  

c) Spasi antarkolom; semakin lebar kolomnya semakin luas spasi diantaranya.  

d) Pergantian antarparagraf dan dimulai dengan huruf kapital.  

e) Pergantian antarbab atau bagian.  

f) Gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman ke halaman. 

Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk dan 

ukuran huruf yang terlalu banyak variasi.  

g) Gunakan jarak spasi konsisten yaitu jarak antarjudul dengan baris pertama, 

judul dengan teks utama dan jarak baris atau spasi yang tidak sama sering 

dianggap buruk/tidak rapi.  

h) Gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan maupun 

margin pengetikan.  

6) Konsistensi 

Semua elemen yang terdapat pada modul baik yang terkait dengan format 

penulisan,organisasi, bentuk huruf maupun ruang kosong harus konsisten 

(Rahdiyanta, 2009: 5). 

f. Sistematika Penulisan Modul 

Dalam penulisan modul, yang harus menjadi perhatian utama adalah 

peserta didik. Sukiman (2012: 137) menyatakan perencanaan modul perlu 

disiapkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Pembuatan outline modul yang akan disusun dalam rangka memberikan 

kerangka kedalaman materi modul. 
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2) Petunjuk yang harus dilakukan peserta didik dalam mempelajari modul. 

3) Materi pelajaran yang lalu sebagai pemantapan, terutama yang berkaitan 

dengan materi yang akan diberikan. 

4) Nasihat bagaimana cara belajar memanfaatkan waktu yang tersedia dengan 

lebih efektif. 

5) Tujuan/kompetensi dan materi pelajaran yang akan dipelajari peserta didik. 

6) Penjelasan materi baru yang disajikan bagi peserta didik. 

7) Petunjuk pemecahan masalah untuk membantu memahami materi yang 

disajikan. 

8) Motivasi bagi peserta didik agar senantiasa aktif dalam belajar. 

9) Contoh, latihan dan kegiatan yang mendukung materi. 

10) Tugas dan umpan balik yang dapat mengukur keberhasilan penguasaan 

materi. 

11) Kesimpulan modul yang akan dipelajari berikutnya. 

Praktik penulisan modul untuk peserta didik terdapat berbagai ragam 

sistematika penulisan, namun umumnya sistematika modul mencakup lima 

bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan belajar, evaluasi dan kunci jawaban, 

glosarium serta daftar pustaka (Sukiman 2012: 138).  Adapun bagian pendahuluan 

antara lain meliputi latar belakang, diskripsi singkat modul, manfaat atau 

relevansi, standar kompetensi, tujuan instruksional/standar kompetensi/ 

kompetensi dasar, peta konsep dan petunjuk penggunaan modul. 

Bagian kegiatan belajar berisi tentang pembahasan materi modul sesuai 

dengan tuntutan isi kurikulum atau silabus mata pelajaran. Setiap kegiatan belajar 

meliputi: rumusan kompetensi dasar dan indikator, materi pokok, uraian materi 
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berupa penjelasan, contoh dan ilustrasi-ilustrasi, rangkuman, tugas/latihan, tes 

mandiri, kunci jawaban dan umpan balik (feedback) (Sukiman 2012: 139).  . 

Evaluasi berisi soal-soal untuk mengukur penguasaan peserta didik setelah 

mereka mempelajari keseluruhan isi modul. Setelah mengerjakan soal dapat 

mencocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia dan sekaligus menganalisis 

tingkat penguasaan peserta didik. Bagian akhir modul biasanya dilengkapi dengan 

glosarium dan daftar pustaka. Glosarium adalah daftar kata-kata yang dipandang 

sulit beserta penjelasannya, dengan adanya glosarium diharapkan peserta didik 

betul-betul memudahkan belajar siswa secara mandiri (Ditjen GTK, 2015: 29). 

g. Pengaturan Muatan Konsep Modul 

Modul memerlukan pengaturan muatan konsep yang berfungsi memotivasi 

peserta didik. Menurut Sukiman (2012: 139) terdapat dua pengaturan muatan 

konsep, yaitu: pertama, kepadatan informasi, penulisan modul diawali dari materi 

yang diketahui peserta didik ke materi yang belum diketahui peserta didik serta 

pemberian daftar kata sulit dan penyajian konsep secara konkret disertai contoh. 

Kedua, simulasi tambahan, penulisan modul sebaiknya dapat memberikan 

rangsangan dengan menambahkan pertanyaan dan kegiatan yang dapat dianalisis 

dan dikerjakan peserta didik. 

3. Sistem Suspensi 

a. Uraian Sistem Suspensi 

Sistem suspensi adalah suatu mekanisme yang terletak diantara bodi 

kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan 

jalan sehingga menambah kenyamanan bagi penumpang atau beban. Menurut 

Triyono (2006: 8) fungsi dari suspensi antara lain: 
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1) Menyerap getaran, goncangan dan kejutan pada kendaraan. 

2) Menopang badan  dan menjaga keseimbangan geometris bodi kendaraan 

terhadap roda-roda. 

3) Memindahkan daya pengemudian, akselerasi dan pengereman dari roda ke 

chasis atau bodi. 

Membahas tentang getaran dan kenikmatan mengemudi, menurut Triyono 

(2006: 9) terdapat istilah sprung weight yaitu berat bodi mobil yang dijamin oleh 

pegas-pegas suspensi, dan unsprung weight adalah berat poros dan bagian-bagian 

yang terletak diantara ban dan pegas suspensi. Getaran-getaran yang terjadi pada 

kendaraan meliputi gerakan melambung bagian depan dan belakang kendaraan 

yang disebut pitching, goncangan yang mengarah ke samping disebut rolling dan 

goncangan ke atas dan ke bawah disebut bouncing (Merah Putih, 2008: 04). 

Kenikmatan mengemudi dipengaruhi oleh getaran-getaran yang datang dari luar 

kendaraan disebabkan jalan yang tidak rata maka untuk meminimalkan getaran 

akan diredam oleh sistem suspensi. Ada berbagai macam sistem suspensi yang 

terdapat pada kendaraan, tetapi masing-masing macam sistem suspensi termasuk 

salah satu dari tipe dasar yaitu suspensi tipe independen (independent type) dan 

suspensi tipe poros kaku atau solid (rigid axle type). 

1) Suspensi tipe independen 

Suspensi tipe independen atau model bebas, tiap roda dihubungkan pada 

bodi oleh penghubung dan pegasnya sendiri tidak dihubungkan secara lansung 

pada axle tunggal. kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling 

mempengaruhi (Toyota, 1997: 5-12). Biasanya tipe independent terpasang pada 

roda depan pada mobil penumpang dan kendaraan bermuatan kecil.  
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Gambar 2.2. Suspensi tipe independen ( Toyota, 1997, 5-12) 

Suspensi model bebas banyak digunakan pada roda depan dan belakang 

mobil penumpang. Hal tersebut akan menghasilkan pengemudian yang lebih baik 

serta meningkatkan kualitas pengendara. Suspensi independen membantu menjaga 

level pengendaraan mobil pada jalanan yang bergelombang.  

2) Suspensi tipe rigid 

Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkaan oleh axle 

tunggal, axle dihubungkan ke bodi dan frame melalui pegas (Toyota. 1997: 5-12). 

Suspensi rigid banyak digunakan pada roda kendaraan bermuatan dan juga pada 

roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena konstruksinya yang kuat dan 

sederhana. Poros rigit ditempa dari logam campuran baja yang dibuat ringan dan 

kuat. Suspensi tipe rigid pada direncanakan untuk mengatasi besar tenaga 

pengereman dan beban.  

 

Gambar 2.3. Suspensi rigid (sumber: Toyota. 1997: 5-12) 
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b. Komponen Utama Suspensi 

1) Pegas  

Pegas terbuat dari baja dan berfungsi untuk menyerap kejutan dari 

pemukaan jalan dan getaran roda-roda agar tidak ke bodi. Pegas merupakan alat 

fleksibel yang menopang bodi kendaraan dan beban yang memungkinkan roda 

dan suspensi mengikuti kontur/perbedaan ketinggian jalan tanpa terjadi gerakan 

pada bodi kendaraan dan pegas mempunyai sifat elastis (Merah Putih, 2008: 6). 

Model-model pegas terdiri atas: 

a) Pegas koil 

Pegas koil adalah sebatang pegas dari baja dililit membentuk koil. Apabila 

pegas baja yang digunakan mempunyai diameter sama dengan sepanjang bagian 

penampangnya dan jarak antar lilitan sama besar, maka pegas akan mempunyai 

tingkat defleksi yang konstan, apabila diameternya mengecil pada bagian tepi atau 

jika terdapat beberapa koil yang dililit lebih rapat maka koil akan mempunyai 

tingkat redaman variabel. Pada saat bekerja pegas koil akan terpuntir sepanjang 

batangan saat beban diperbesar (Merah Putih, 2008: 7). 

 

Gambar 2.4. Pegas coil (sumber: Toyota. 1997: 5-4) 

b) Pegas daun 

Pegas daun dibuat dari bilah baja yang bengkok. Pegas ini berkonstruksi 

sederhana, dapat meredam getarannya sendiri, lebih kuat dan juga berfungsi 
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sebagai lengan penyangga atau tidak memerlukan lengan memanjang dan 

melintang. 

 

Gambar 2.5. Komponen utama pegas daun (sumber: Toyota. 1997: 5-20) 

Komponen utama pada pegas daun antara lain: 

1. Shackle berfungsi sebagai pengimbang panjang pegas daun saat mengalami 

perubahan bentuk akibat menerima gaya tekan. Shackle pada pegas daun 

dapat berdefleksi dengan lancar dan mengurangi resiko pegas daun patah. 

 

Gambar 2.6. Shackle (Toyota, 1997:5-20) 

2. Hungger pin berfungsi sebagai penahan suspensi belakang agar suspensi 

mampu menahan gaya dari arah bujur. Hanger dipasang pada kerangka 

mobil melalui bushing karet. 



27 
 

 
 

3. U-blot adalah baut yang menahan poros roda pada pegas daun. U-bolt 

mengikat poros roda dan pegas daun dengan cara dimur pada spring seat. Di 

dalam ikatan U-bolt terdiri dari retainer dan pad. 

c) Pegas batang torsi 

Hampir sama dengan kedua pegas sebelumnya, pegas ini sama-sama 

terbuat dari batang baja, tetapi batang baja ini bersifat elastis terhadap puntiran. 

Puntiran pegas dapat menyerap kejutan dan getaran yang diakibatkan oleh 

permukaan jalan (Toyota, 1997: 5-4). Pegas batang torsi memiliki beberapa 

keuntungan, yakni konstruksi yang sederhana, tidak memerlukan banyak tempat, 

dan dapat menyetel tinggi bebas mobil dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.7. Pegas batang torsi (Toyota, 1997:5-4) 

2) Shock Absorber 

a) Pengertian dan tipe shock absorber 

Shock absorber berfungsi untuk meredam oskilasi (gerakan naik-turun) 

pegas saat menerima kejutan dari permukaan jalan, semakin besar kemampuan 

redam suatu peredam kejut, semakin cepat pula hilangnya oskilasi yang terjadi 

pada kendaraan (Toyota, 1997:5-5). 
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Gambar 2.8. Prinsip shock absorber (Toyota.1997: 5-5) 

 

Gambar 2.9. Keefektivan shock absorber (Toyota. 1997: 5-5) 

b) Cara kerja 

Shock absorber telescopic terdapat cairan khusus yang disebut minyak 

shock absorber. Terdapat dua cara kerja shock absorber yaitu langkah 

pemampatan/kompresi dan langkah ekspansi (Toyota. 1997: 5-5). 

. 

 

Gambar 2.10. Cara kerja shock absorber (Toyota. 1997: 5-5). 

 

Langkah kompresi: 

Katup terbuka, minyak dapat mengalir 

dengan mudah sehingga tidak terjadi 

peredaman. 

Langkah ekspansi: 

Katup tertutup, minyak dapat mengalir 

melalui orifice (lubang kecil sehingga 

terjadi peredaman). 
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c) Tipe shock absorber 

Penggolongan menurut cara kerja dari shock absorber, diantaranya 

pertama, shock absorber kerja tungal (single action), dimana efek peredaman 

hanya terjadi saat ekspansi, sebaliknya saat kompresi tidak terjadi peredaman 

(Toyota. 1997: 5-5). 

 

Gambar 2.11. Shock absorber kerja tunggal (Toyota. 1997: 5-5) 

Kedua, shock absorber kerja ganda (double action), dimana saat ekspansi 

dan kompresi selalu terjadi peredaman (Toyota. 1997: 5-6). 

 

Gambar 2.12. Shock absorber kerja ganda (Toyota. 1997: 5-6) 

Penggolongan menurut konstruksinya, shock absorber dibedakan menjadi 

dua, yaitu pertama, shock absorber tipe mono tube, dimana di dalam shock 

absorber terdapat satu silinder tanpa resevoir (Toyota. 1997: 5-6). 

 

Gambar 2.13. Tipe mono tube (Toyota. 1997: 5-6) 
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Kedua, shock absorber tipe twin tube, dimana shock absorber terdapat 

pressure dan outer chamber yang membatasi working chamber dan reservoir 

chamber (Toyota. 1997: 5-6). 

 

Gambar 2.14. Tipe twin tube (Toyota. 1997: 5-6) 

Penggolongan shock absorber berdasarkan medium kerjanya, diantaranya: 

Pertama, shock absorber tipe hidraulis, didalamnya terdapat minyak absorber 

sebagai media kerja. Dan kedua shock absorber tipe gas sebagai media kerjanya. 

Gas yang biasa digunakan adalah nitrogen yang dijaga pada tekanan rendah 10-15 

kg/cm
2
 atau tekanan tinggi 20-30 kg/cm

2 
(Toyota. 1997: 5-6). 

 

Gambar 2.15. shock absorber tipe gas (Toyota. 1997: 5-6) 
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3) Lengan Suspensi 

Lengan suspensi berfungsi menyangga pegas koil. Lengan suspensi terdiri 

dari dua yaitu lengan bawah dan lengan atas. Pada lengan suspensi terdapat poros 

lengan yang di pasang pada kerangka dan ball joint di ujung satunya yang 

disambungkan pada steering knuckle. Konstruksi seperti itu memungkinkan 

lengan suspensi untuk bergerak mengayun vertikal, selain itu lengan suspensi juga 

harus dapat menahan gaya dari arah samping dan bujur (Merah Putih, 2008: 12). 

4) Ball Joint 

Ball joint berfungsi untuk menerima beban vertikal dan lateral, juga 

sebagai sumbu putaran roda saat membelok dan sumbu putar pada komponen 

steering linkage. 

 

Gambar 2.16. Ball joint (Toyota. 1997: 5-7) 

Pada bagian dalam ball joint terdapat gemuk untuk melumasi bagian yang 

bergesekan yang setiap interval tertentu harus diganti dengan tipe molibdenum 

disulfide lithium base. Pada tipe ball joint menggunakan dudukan dari resin, tidak 

diperlukan penggantian gemuk (Toyota. 1997: 5-7). 
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Gambar 2.17. Tipe ball joint (Toyota. 1997: 5-7) 

 

5) Stabilizer Bar 

a) Pengertian 

Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat 

gaya sentrifugal saat kendaraan membelok (Toyota. 1997: 5-8). Suspensi saat 

tertekan pada sisi kanan maka sisi kirinya secara bersamaan berjarak sama, 

stabilizer bar tidak akan memberikan efek apapun karena stabilizer bar hanya 

mengayunkan tanpa mengalami puntiran. Stabilizer bar akan berfungsi saat 

mengalami gaya puntir karena pergerakan suspensi yang berbeda antara sisi kanan 

dan kiri. Pada suspensi depan stabilizer bar dipasang pada kedua lower arm 

melalui bantalan karet dan linkage. Pada bagian tengah ke frame dengan dua 

tempat melalui bushing. 

 

Gambar 2.18. Stabilizer bar (Toyota. 1997: 5-8) 
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b) Cara kerja 

Pada umumnya pada saat kendaraan membelok terjadi gaya sentrifugal 

yang mengakibatkan sisi luar kendaraan akan tertekan, pegas roda bagian luar 

(outer spring) mengembang dan pegas roda bagian dalam (inner spring) tertekan 

akibatnya stabilizer bar akan terpuntir karena ujung satunya bergerak ke atas dan 

lainnya ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran, 

tahanan ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara bodi dalam 

kemiringan yang aman. Kerugian dari pemakaian stabilizer bar adalah kebebasan 

perbedaan pergerakan sisi kanan dan kiri suspensi menjadi terbatas (Toyota. 1997: 

5-8). 

6) Strut Bar 

Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju-

mundur saat menerima kejutan dari jalan atau dorongan akibat terjadinya 

pengereman. 

 

Gambar 2.19. Strut bar (Toyota. 1997: 5-9) 

7) Bumper  

Bahan utama bumper adalah karet, bumper berfungsi sebagai pelindung 

komponen-komponen suspensi saat pegas tertekan dan mengembang di luar batas. 
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Bumper di bagi dua yaitu rebounding bumper yang bertugas menahan tumbukan 

saat suspensi mengembang dan bounding bumper yang bertugas menahan 

tumbukan saat suspensi tertekan (Toyota. 1997: 5-10). 

 

Gambar 2.20. Bumper (Toyota. 1997: 5-10) 

c. Tipe Suspensi Depan 

1) Suspensi dengan tipe Macpherson 

a) Tipe macpherson strut dengan lower arm berbentuk L. Biasanya tipe ini 

digunakan pada mobil mesin depan menggerakkan roda depan. Lower arm 

bentuk L diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan ke steering  

knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat  menahan gaya dari arah 

samping maupun dari arah belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut 

bar (Toyota. 1997: 5-15). 

b) Tipe macpherson strut. Banyak digunakan pada mobil ukuran kecil dan 

medium. Konstruksi tipe strut berupa lower arm, strut bar, stabilizer bar dan 

strut assembly. 

2) Suspensi dengan tipe Wishbone 

a) Tipe double wishbone dengan pegas koil. Digunakan pada mobil penumpang 

dan truk ukuran kecil. Roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi, 
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shock absorber dan pegas dipasang diantara kedua lengan tesebut diatas 

steering knuckle dan frame (Toyota. 1997: 5-16). 

b) Tipe double wishbone dengan batang torsi. Digunakan pada truk kecil yang 

menggunakan suspensi dengan pegas koil. Konstruksi dari tipe ini batang 

torsi yang dihubungkan pada upper arm, lower arm dihubungkan pada 

suspension member melalui bushing karet. Torque arm diikat pada upper arm 

dengan dua baut dan batang torsi dimasukan padanya. Ujung batang torsi 

dimasukan pada torque arm dan ujung satunya dipasang ke dalam anchor 

arm yang diikatkan pada cross member dengan baut penyetel anchor arm 

sehingga penyetelan tinggi kendaraan dapat mudah diatur (Toyota. 1997: 5-

17).  

c) Tipe pegas daun pararel. Digunakan pada truk besar, bus dan lain-lain. 

d. Tipe Suspensi Belakang 

1) Tipe pegas daun pararel digunakan pada suspensi belakang kendaraan 

komersial. Tipe axle yang biasa menggunakan pegas daun pararel disebut 

live-axle yaitu satu unit yang terdiri dari differential, axle shaft dan wheel 

hub. 

2) Tipe 4 link digunakan pada kendaraan kecil yang menghasilkan kenyamanan 

dalam berkendara karena penanganan posisi axle dan beban suspensi 

dilakukan secara terpisah. 

3) Tipe semi trailing arm digunakan pada poros belakang mobil penumpang 

yang merupakan sistem suspensi independen yang dirancang untuk 

meningkatkan kekakuan dengan memperhatikan beban dari samping dan 
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memperkecil perubahan alignment yang terjadi pada saat roda bergerak ke 

atas dan ke bawah. 

4) Tipe double wishbone digunakan pada mobil penumpang yang penggeraknya 

pada roda belakang. 

5) Tipe strut dua L-link digunakan pada roda belakang dengan mesin depan dan 

penggerak roda depan  

6) Tipe trailing arm dengan twist beam digunakan pada roda belakang mobil 

kecil dengan penggerak roda depan.  (Toyota. 1997: 5-19). 

e. Suspensi Udara (Air Suspension) 

Teknologi suspensi udara (air suspension) banyak digunakan dan 

diaplikasikan pada berbagai kendaraan termasuk kendaraan besar seperti truk, bus, 

maupun trailer. Udara sifatnya dapat ditekan maka air suspension dengan 

bantalan udara digunakan sebagai penopang kejutan dan pengganti fungsi pegas. 

Berkat adanya bantalan udara, tekanan angin dapat diatur sesuai bobot terhadap 

ketinggian kendaraan secara otomatis dapat dikontrol berdasarkan perubahan 

beban dan penumpang (Triatmojo, 2015). Kendaraan akan memiliki ketinggian 

yang sama dan pengendaraan dapat bekerja dengan baik dalam kondisi 

penumpang penuh atau kosong. Adanya kompresor udara dan tabung 

penyimpanan sebagai komponen dasar sebelum disalurkan ke katup selenoid.  

 

Gambar 2.21. Rangkaian dasar air suspension (Triatmojo, 2015) 
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1) Cara kerja air suspension 

Sistem suspensi didesain dan dibuat untuk memberikan kenyamanan, 

pengendalian yang prima dan aman buat pengemudi, penumpang serta kendaraan 

lain. Kerja dari suspensi udara didukung oleh banyak komponen antara lain kabel, 

kompresor, tabung udara, selenoid dan pressure gauge. Air suspension memiliki 

sistem kerja yang dimulai dari kompresor yang berfungsi menyuplai udara ke 

tabung udara. Udara yang telah terisi dan tersimpan di dalam tabung udara saat 

sudah mencapai kapasitas akan dibagikan ke saluran-saluran lewat selenoid yang 

dihubungkan lewat selang-selang udara. Pada air suspension terdapat tombol 

beserta indikator untuk mengatur naik turunnya air suspension dan mengontrol 

persediaan udara di dalam tabung pada ke empat roda (Triatmojo, 2015). 

2) Jenis-jenis air suspension 

Adapun jenis dari air suspension menurut Indra dalam Eka (2013), yaitu: 

a) Tipe strut (air suspension silinder) 

Tipe ini shock absorber dengan pegasnya terpasang menjadi satu. 

Kelebihan model silinder karena bentuknya yang ramping dan dipergunakan pada 

mobil-mobil yang mempunyai celah sempit semacam mobil sedan, sedangkan 

kekurangannya tipe ini memiliki bantingan yang lebih keras. Tipe strut juga ada 

dua jenis yaitu strut kecil dan strut besar. 

b) Tipe bag ( air suspension balon) 

Tipe ini antara shock absorber dengan pegasnya terpisah. Kelebihan dari 

air suspension tipe balon bisa dibilang bantingannya (rebound) lebih terasa 

nyaman dibandingkan dengan model silinder. Kelemahannya karena bentuknya 
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melebar dan terbuat karet, memungkinkan akan bergesekkan dengan dinding di 

liang sehingga menyebabkan kebocoran. 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar yang sering disebut dengan istilah shcolastic achievement 

atau academic achievement. Gerlach dan Ely dalam Anni dan Rifa’i (2012: 69) 

mengemukakan “hasil belajar adalah tujuan peserta didikan yang merupakan 

deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang 

menunjukkan bahwa belajar telah terjadi”. Menurut Anni dan Rifa’i (2012: 69) 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan tergantung pada 

apa yang dipelajari oleh pembelajar.  

Gagne dalam Sudjana (2009: 45) mengklasifikasikan mengenai hasil 

belajar ke dalam lima kategori, yakni (a) kemahiran intelektual (intelectual skills), 

(b) informasi verbal (verbal information), (c) mengatur kegiatan intelektual 

(cognitive strategies), (d) kemahiran motorik (motor skills), (e) sikap (attitudes). 

Benyamin S. Bloom dalam Anni dan Rifa’i (2012: 70) menyampaikan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: tipe hasil belajar bidang 

kognitif (cognitive domain), tipe hasil belajar bidang efektif (affective domain) 

dan tipe hasil belajar bidang psikomotorik (psychomotoric domain). 

a) Tipe hasil belajar bidang kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 
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(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis) dan penilaian (evaluation). 

Pengetahuan merupakan perilaku mengingat atau mengenali informasi 

yang telah dipelajari sebelumnya. Pemahaman sebagai kemampuan memperoleh 

makna dari materi. Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi 

yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. Analisis merupakan 

kemampuan memecahkan ke dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami 

struktur organisasinya. Sintesis sebagai kemampuan menggabungkan bagian-

bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru dan penilaian sebagai acuan 

pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi untuk tujuan tertentu 

(Anni dan Rifa’i, 2012: 70).  

b) Tipe hasil belajar bidang efektif 

Ranah efektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. Kategori 

tujuann efektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan (responding), 

penilaian (valuiting), pengorganisasian (organization) dan pembentukan pola 

hidup (organization by a value complex).  

Penerimaan mengacu pada keinginan peserta didik untuk menghadirkan 

rangsangan atau fenomena tertentu. Penanggapan merupakan sebagai patisipasi 

aktif pada diri peserta didik. Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang 

melekat pada objek, fenomena, atau perilaku tertentu pada diri peserta didik. 

Pengorganisasian kaitannya dengan perangkaian nilai-nilai yang berbeda, 

memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai dan mulai menciptakan sistem 

nilai yang konsisten secara internal. Pembentukan pola hidup mengacu pada 

individu peserta didik memiliki sistem nilai yang telah mengendalikan 
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perilakunya dalam waktu cukup lama sehingga mampu mengembangkannya 

menjadi karakteristik gaya hidupnya (Anni dan Rifa’i, 2012: 72). 

c) Tipe hasil belajar bidang psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth Simpson 

dalam Anni dan Rifa’i (2012: 73) adalah persepsi (perception) kaitannya dengan 

penggunaan organ penginderaan untuk memperoleh petunjuk yang memandu 

kegiatan motorik. Kedua, Kesiapan (set) mengacu pada pengambilan tipe kegiatan 

tertentu. Ketiga, Gerakan terbimbing (guided response) berkaitan dengan tahap-

tahap awal di dalam belajar keterampilan kompleks. Keempat, gerakan terbiasa 

(mechanism) mengacu pada tindakan kinerja dimana kegiatan yang telah 

dipelajari telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan sangat 

menyakinkan dan mahir. Kelima, gerakan kompleks (complex overt response) 

kaitannya dengan kemahiran kinerja dan tindakan motorik yang mencakup pola-

pola gerakan yang kompleks. Keenam, penyesuaian (adaptation) berkaitan 

dengan keterampilan yang dikembangkan sangat baik sehingga individu partisipan 

dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan persyaratan baru atau ketika 

menemui situasi masalah baru. Ketujuh, kreativitas (originality) mengacu pada 

penciptaan pola-pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan situasi tertentu. 

Tipe hasil belajar yang telah dikemukakan tidak bisa berdiri sendiri, tapi 

selalu berhubungan satu sama lainnya bahkan ada dalam kebersamaaan. Peserta 

didik yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya telah berubah pula pada sikap 

dan perilakunya (Sudjana, 2009: 54). Dalam pembelajaran tipe hasil belajar 
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menjadi tingkah laku operasional dan sangat penting diketahui pendidik, sebagai 

dasar dalam membuat tujuan pembelajaran sehingga memudahkan dalam 

merumuskan tujuan instruksional pada pembelajaran. 

b. Hasil Belajar Sistem Suspensi 

Pembelajaran memperbaiki sistem suspensi merupakan pembelajaran yang 

terdiri dari teori di kelas dan praktik di bengkel. Keterbatasan bahan ajar dan 

media praktik menjadi kendala dalam proses pembelajaran yang akan berakibat 

kurang maksimalnya hasil belajar peserta didik karena pemahaman dan 

penguasaan materi bahan ajar dalam belajar mandiri peserta didik kurang 

memadai. Bahan ajar yang berupa modul yang sesuai dan terancang sistematis 

dengan materi dan desain yang baik dan menarik digunakan sebagai sarana 

menyampaikan materi secara jelas dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan 

penguasaan materi dan tercapainya hasil belajar yang diharapkan dalam 

pembelajaran sistem suspensi. 

Pencapaian hasil belajar yang diharapkan dalam pembelajaran sistem 

suspensi menggunakan modul mengarah pada aspek kognitif indikator 

pembelajaran sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi sistem suspensi, 2. Memeriksa 

sistem suspensi dan komponennya, 3. Merawat sistem suspensi, 4. Memperbaiki 

sistem suspensi dan komponen-komponennya. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan pengembangan modul sistem suspensi  

diantaranya sebagai berikut:  

1. Zajid dalam skripsinya “Efektifitas pembelajaran sistem suspensi 

menggunakan instructial materials pada mata diklat chasis dan pemindah 
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daya” dapat disimpulkan kompetensi dasar memperbaiki sistem suspensi 

perlu adanya media dan perangkat pembelajaran yang memadai untuk 

meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi suspensi peserta didik 

pada proses belajar chasis dan pemindah daya dapat dilihat dari hasil 

peningkatan rata-rata sebesar 17,88% pada kelas yang menggunakan 

perangkat pembelajaran dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan 

perangkat pembelajaran dengan hasil pembelajaran sebesar 5,97% . 

2. Fajri dalam skripsinya berjudul ”Pengembangan perangkat pembelajaran 

modul untuk meningkatkan hasil belajar menggambar CAD 3D di SMKN 10 

Semarang”, berdasarkan analisis pada penelitiannya disimpulkan ada 

peningkatan signifikan pada keaktifan dan hasil belajar setelah pembelajaran 

diberikan adanya modul sebesar 29,82%. 

3. Prabowo dan Aisyah dalam jurnalnya “Pengembangan modul pembelajaran 

CNC II untuk meningkatkan efektifitas belajar mahasiswa progam studi D3 

teknik mesin Unesa”, menyimpulkan hasil belajar mahasiswa di dalam 

pembelajaran menggunakan modul meningkat dari  nilai awal 78,53 menjadi 

81,76 serta nilai angket respon dari 86,39% menjadi 95,09%. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kompetensi dasar memperbaiki sistem suspensi yang di dalamnya memuat 

beberapa kompetensi, dimana peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, 

memelihara dan memperbaiki sistem suspensi dengan waktu yang singkat. Pada 

kegiatan proses pembelajaran memperbaiki sistem suspensi belum maksimal, 

dikarenakan bahan ajar dan media pembelajaran belum memadai. Peserta didik 

hanya berpegang pada New step 2 dalam materi suspensi. Hal ini menjadikan 
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peserta didik dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi peserta didik pada 

saat proses belajar chasis dan pemindah daya khususnya sistem suspensi belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan karena belum memadainya bahan ajar dan 

media pembelajaran. Sebab dari pembelajaran yang kurang adanya bahan ajar 

khususnya sistem suspensi prestasi peserta didik menjadi menurun. 

Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara terancang dan sistematis 

sesuai silabus, dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di 

sekolah khususnya SMK. Desain dan isi materi modul yang dipelajari akan 

dikembangkan secara jelas dan menarik seperti tampilan teks, gambar dan 

evaluasi. Modul akan sangat membantu kesiapan dari belajar peserta didik secara 

mandiri terlebih secara mudah mendapatkan informasi tujuan pembelajaran, 

uraian materi maupun evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik. Modul 

juga bisa menjadi pegangan pengajaran bagi pendidik serta melengkapi sarana dan 

prasana dalam kegiatan pembelajaran.  

Adanya perangkat pembelajaran modul sistem suspensi, peserta didik agar 

mampu meningkatkan penguasaan dan memperlancar saat kegiatan praktik pada 

materi sistem suspensi. Peserta didik diharapkan lebih termotivasi dan tertarik 

mempelajari dari materi yang terdapat dalam modul. Dampak positif dari modul 

dapat mempermudah pendidik dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik akan 

belajar secara mandiri membuat membuat ingatan memori peserta didik lebih kuat 

dan mampu menganalisis setiap materi yang telah dibaca dan dipahami dengan 

caranya sendiri. Penggunaan modul pembelajaran yang telah dikembangkan 

mampu mendorong peserta didik lebih aktif dalam belajar dan dapat 
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meningkatkan keaktifan peserta didik serta tercapainya hasil belajar yang 

diharapkan. 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berkaitan dengan penelitian ini dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Seberapa layak modul cetak pada kompetensi memperbaiki sistem suspensi 

sebagai bahan ajar pembelajaran di SMK? 

2. Seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik setelah menggunakan 

modul cetak pada kompetensi memperbaiki sistem suspensi yang 

dikembangkan? 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan Tentang Produk 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang modul cetak pada sistem 

suspensi yang telah dikembangkan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Modul cetak sistem suspensi yang telah dikembangkan setelah melakukan 

uji ahli bahasa dan uji ahli materi, modul dinyatakan layak. Hal ini 

dibuktikan pada persentase hasil uji ahli materi adalah 85,5% dan untuk 

rata-rata persentase hasil uji ahli bahasa adalah 77,5%. Hasil uji tanggapan 

siswa terhadap modul cetak yang dikembangkan memenuhi kriteria “sangat 

baik” dengan persentase penilaian 84,2%. 

2. Ada peningkatan hasil belajar yang signifikan antara siswa menggunakan 

modul yang sudah ada dengan siswa menggunakan modul yang sudah 

dikembangkan pada kompetensi memperbaiki sistem suspensi. Hasil ini 

dibuktikan adanya kenaikan nilai posttest kelas eksperimen dengan posttest 

kelas kontrol sebesar 18,47 dengan rata-rata hasil posttest kelas kontrol 

sebesar 59,49 dan posttest kelas eksperimen sebesar 77,96. Berdasarkan uji-

t  dengan signifikasi α=5% dengan dk= 52 dapat ditarik hasil thitung = 14,51 

dan ttabel = 2,05 (thitumg > ttabel) yang berarti nilai thitung pada daerah penolakan 

Ho, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara 

kelas yang mendapatkan perlakuan pada penggunaan modul yang telah 

dikembangkan dengan kelas yang menggunakan modul yang sudah ada. 

Berdasarkan uji gain didapatkan nilai sebesar 0,62 pada kelas yang 
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mendapatkan perlakuan penggunaan modul yang dikembangkan berarti 

peningkatan hasil belajar dalam kategori sedang.  

B. Saran Pemanfaatan Hasil Pengembangan 

Terdapat saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan pemanfaatan 

yang terkait dengan hasil pengembangan, diantaranya yaitu: 

1. Pembelajaran sistem suspensi menggunakan modul yang telah 

dikembangkan lebih baik diberikan di awal pembelajaran sebelum siswa 

melakukan kegiatan praktik agar siswa terlebih dahulu menguasai materi 

sistem suspensi. 

2. Pada saat pembelajaran menggunakan modul hendaknya melakukan 

beberapa variasi metode pembelajaran untuk mengatasi kebosanan siswa 

dan hendaknya menggunakan media penunjang pembelajaran lainnya agar 

siswa dapat lebih paham serta dapat mengeksplorasi materi lebih dalam. 

3. Modul cetak sistem suspensi yang sudah dikembangkan dan dihasilkan 

diharapkan di dalam penggunaannya selalu dijaga dan dirawat agar dapat 

digunakan secara terus-menerus. 
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