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DOKUMEN NEGARA

UJIAN NASIONAL
Tahun Pelajaran 2011/2012

SOAL TEORI KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor
Kode Soal : 1316
Alokasi Waktu : 120 menit
Tanggal : 19 Maret 2012
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Jumlah Soal : 40 Soal
Paket Soal : A

Petunjuk Umum:
1. Isikan Identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang

tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN.
2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN.
3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas,

rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

”SELAMAT & SUKSES”
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1. Ring piston pada motor bakar berfungsi untuk....
A. mencegah gas pembakaran tekanan tinggi menuruni lapisan silinder selama

langkah kompresi
B. meneruskan tekanan gas ke poros engkol (crangk shaft)
C. mengambil  tekanan samping yang  ditimbulkan  oleh kemiringan batang

engkol (crankshaft)
D. menyekat bagian dalam silinder dari karter
E. membuang panas  yang di serap oleh puncak piston selama pembakaran dan

bagian awal dari langkah kompresi

2. Sebuah sepeda motor memiliki data spesifikasi sebagai berikut diameter silindernya
70 mm dengan langkah piston 58 mm, volume langkahnya setelah dibulatkan
adalah….
A. 100 cc
B. 125 cc
C. 150 cc
D. 225 cc
E. 250 cc

3. Komponen kompresor yang berfungsi sebagai dudukan bantalan engkol yang bekerja
menahan beban inersia dari masa yang bergerak bolak-balik serta gaya pada torak
dinamakan….
A. batang piston
B. blok silinder
C. kepala silinder
D. pengaturan kapasitas
E. kotak engkol

4. Gambar di bawah ini menggunakan proyeksi….
A. proyeksi dimetris
B. proyeksi isometric
C. proyeksi otogonal
D. proyeksi eropa
E. proyeksi amerika

5. Pada siklus kerja motor 4 tak, saat posisi piston bergerak dari TMB menuju TMA,
dan posisi katup masuk tertutup rapat sedangkan katup buang di kepala silinder
terbuka, di dalam ruang bakar terjadi proses….
A. isap
B. ekspansi
C. buang
D. kompresi
E. pembilasan
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6. Pada pengabelan suatu rangkaian kelistrikan tertulis kode B/W, maksud dari kode
warna kabel tersebut adalah….
A. hitam dan putih
B. biru dan putih
C. biru muda dan putih
D. coklat dan putih
E. putih dan biru

7. Alat tangan yang tepat digunakan untuk menyetel campuran bahan bakar pada motor
cub adalah….
A. D.

B. E.

C.

8. Special Service Tools yang tepat digunakan untuk menyetel celah katup dengan cara
memutar sekerup penyetel adalah….
A. universal holder
B. flywheel holder
C. flywheel puller
D. lock nut wrench
E. valve  adjusting wrench

9. Dua buah gaya membentuk sudut 90o, bila gaya pertama besarnya 6 N dan gaya
kedua besarnya 6 N, besarnya resultan kedua gaya tersebut adalah….
A. 9 √2
B. 8 √2
C. 7 √2
D. 6 √2
E. 5 √2

10. Nama komponen pada gambar simbol kelistrikan di bawah ini adalah….
A. saklar
B. resistor
C. switch
D. fuse
E. tombol

11. Sebuah tire gauge jarum panjang menunjuk ke skala merah panjang diantara 20 dan
30, maka hasil pembacaan dari alat ukur tersebut adalah.…
A. 25 Psi
B. 25 bar
C. 25 Kg/cm3

D. 25 Kgm
E. 25 Nm
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12. Hasil pembacaan multitester di bawah ini jika selektor diset ke tahanan skala 1X
adalah....

A. 9 K
B. 90 
C. 9 
D. 900 
E. 90 K

13. Langkah keselamatan kerja yang tepat dilakukan untuk menanggulangi gas CO hasil
sisa pembakaran di bengkel sepeda motor adalah....
A. membuat instalasi gas buang yang memadai
B. para pekerja menggunakan masker
C. bahan- bahan kimia ditempatkan di ruang khusus
D. barang mudah terbakar dijauhkan dengan sumber api
E. dibuatkan tempat pengolahan limbah sisa hasil pembakaran

14. Apabila terjadi kebakaran tipe B, maka teknik pemadaman kebakaran yang tepat
adalah….
A. keluar ruangan melalui jalur evakuasi dengan tenang
B. memutuskan aliran listrik
C. dipadamkan dengan pasir
D. dipadamkan dengan karung goni yang dibasahi
E. dipadamkan dengan air

15. Hasil pengukuran jangka sorong yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini
adalah....

A. 1,65 mm
B. 16,35 mm
C. 16,35 cm
D. 163,5 mm
E. 163 mm

16. Fungsi plat-plat elektroda pada baterai dibuat dari plat timbel berpori adalah….
A. sekat antara plat positif dan plat negative
B. meringkas konstruksi baterai
C. memperoleh tegangan yang lebih tinggi
D. mempermudah reaksi kimia pada permukaan plat
E. memperkuat proses elektro kimia
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17. Langkah yang tepat untuk dilakukan jika berat jenis baterai sebesar 1.200 adalah….
A. menguras baterai
B. menambah dengan air suling
C. mengisi penuh baterai
D. mengeluarkan arus dari baterai
E. mengecek besar tegangan

18. 1. Pasang head silinder ke block silinder
2. Pasang katup pada valve guide
3. Pasang pegas katup dengan SST
4. Pasang poros nok pada head silinder dengan SST
5. Pasang camshaft sproket
Langkah-langkah yang tepat untuk memasang katup adalah….
A. 1-2-3-4-5
B. 5-4-3-2-1
C. 2-3-4-5-1
D. 2-3-1-4-5
E. 3-2-1-5-4

19. Gangguan yang diakibatkan karena kondisi mesin terlalu dingin adalah….
A. piston dapat berubah bentuk
B. gerakan piston macet
C. ring piston bisa patah
D. terjadi pembakaran dini
E. terjadi pembakaran tidak sempurna

20. Catalic converter yang terdapat pada sistem gas buang berfungsi untuk mengubah
gas Hidrokarbon sisa pembakaran menjadi….
A. HC
B. CO2

C. O2

D. H2O
E. CO

21. Apabila pelampung pada karburator tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka dapat
mengakibatkan….
A. kelebihan bahan bakar
B. mesin tidak mau hidup
C. putaran stasioner sulit didapat
D. kecepatan rendah mengalami gangguan
E. kecepatan tinggi mengalami gangguan

22. Sebuah sepeda motor mengalami masalah mesin tidak mau hidup, kemungkinan
penyebab gangguan tersebut yang paling tepat adalah….
A. pilot air jet tersumbat
B. pipa bahan bakar tersumbat
C. needle valve aus
D. spring pada needle valve patah
E. pelampung tidak bekerja sebagaimana mestinya
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23. Sebuah sepeda motor mengalami gangguan mesin tidak mau hidup, maka langkah
perbaikan yang tepat dilakukan adalah….
A. memeriksa dan membersihkan needle valve
B. memeriksa dan membersihkan main jet
C. memeriksa dan membersihkan needle jet
D. memeriksa dan menyetel pelampung
E. memeriksa dan mengencangkan karburator

24. Komponen dari mesin 4 tak di bawah ini yang ditunjukkan dengan huruf C adalah….
A. exhaust camshaft
B. intake camshaff
C. connecting rod
D. crankshaft
E. katup

25. Throttle valve pada karburator berfungsi untuk….
A. mengatur campuran udara dan bahan bakar
B. mengabutkan campuran udara dan bahan bakar
C. tempat terjadinya campuran udara dan bahan b akar
D. mempertinggi kecepatan udara masuk ke karburator
E. mengontrol aliran bahan bakar

26. Salah satu penyebab terjadinya tekanan kompresi yang sangat tinggi adalah….
A. dinding silinder aus
B. penyetelan katup yang kurang tepat
C. pencampuran bahan bakar yang tidak sempurna
D. piston dan ring piston aus
E. dudukan katup tidak rapat

27. Standar oli SAE jenis MS direkomendasikan untuk....
A. mesin bensin dengan kerja yang ringan
B. mesin-mesin bensin dengan kerja yang sedang
C. mesin-mesin bensin yang kerjanya cukup berat
D. mesin diesel dan mesin bensin yang bekerja ringan
E. mesin diesel dan mesin bensin yang bekerja berat

28. Kondisi yang terjadi saat tuas kopling ditekan penuh adalah....
A. plat tekan dan plat gesek dijepit oleh piringan penekan
B. plat gesek dan plat tekan saling merenggang
C. putaran transmisi dihubungkan ke roda belakang
D. putaran poros engkol tidak sampai ke roda belakang
E. kopling tidak ikut berputar bersama transmisi
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29. Roda gigi pada ujung poros engkol berfungsi untuk….
A. penggerak rumah kopling sehingga dapat berputar bersama dengan poros

engkol
B. lidah pengait pelat gesek yang membuat plat gesek ikut berputar bersama

poros engkol
C. perpindahan dari tingkat kecepatan tertentu ke percepatan lainnya
D. melepas hubungan antara poros engkol dengan transmisi
E. meneruskan putaran poros engkol ke transmisi secara berangsur-angsur

30. Crankcase pada engine berfungsi untuk....
A. menjalankan poppet valve
B. mengubah gerak translasi piston menjadi gerak putar
C. rumah dari komponen yang ada di dalamnya
D. menjaga kerapatan piston dengan dinding silinder
E. tempat bergeraknya piston

31.

Nama komponen transmisi manual yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah....
A. dog
B. spline
C. fixed gear
D. idle gear
E. slide gear

32. Sebuah sepeda motor mengalami gangguan saat perpindahan gigi transmisi sering
meloncat tidak sesuai dengan gigi yang diharapkan, hal tersebut dapat disebabkan
oleh….
A. pengungkit bengkok
B. kopling kurang bebas
C. shift drum rusak
D. gigi transmisi aus
E. sinkromes aus

2
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33. Nama komponen transmisi otomatis pada gambar di bawah ini, yang ditunjukkan
nomor 3 adalah….

A. rear wheel axle
B. v- belt
C. reduction gear
D. centrifugal clutch
E. crankshaft

34. Sepeda motor matic yang kurang bertenaga saat menaiki jalan mendaki disebabkan
oleh....
A. pully primer tidak bekerja dengan baik
B. secondary sheave aus
C. starter idle gear tidak bekerja
D. starter wheel gear aus
E. secondary pully tidak bisa bekerja dengan baik

35. Sebuah sepeda motor mengalami trouble, mesin dapat hidup tetapi kendaraan tidak
dapat berjalan. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah….
A. gaya gerak kopling tidak sama
B. penyetelan kopling yang salah
C. counter shaft dan drive shaft rusak
D. gaya berat kanvas kopling tidak sama
E. oli transmisi terlalu kental

36. Penyebab terjadinya gangguan pada sistem rem yang mengakibatkan rem berbunyi
antara lain….
A. kanvas rem hangus
B. bearing roda aus
C. kanvas rem hangus
D. penyetelan tuas rem longgar
E. as tuas rem aus

37. Komponen sistem rem hidrolik yang berfungsi untuk mengatur tekanan fluida yang
di berikan ke pad rem adalah….
A. tuas rem
B. selang rem
C. piringan
D. master silinder
E. piston rem
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38. Gambar roda di bawah ini termasuk ke dalam tipe….
A. wire spoke wheel
B. cast alloy wheel
C. special wheel
D. composite wheel
E. racing wheel

39. Kode ban yang ditunjukkan angka 4.60 pada gambar di bawah memiliki arti….
A. lebar ban
B. batas kecepatan
C. diameter pelek
D. kekuatan ban
E. kerataan ban

40. Komponen sistem rem mekanik yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah….
A. brake pedal
B. operating rod
C. brake lever
D. brake shoe
E. drum


