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Serial Belajar Mandiri

Materi ini adalah hasil dari proses belajar
mandiri yang dilakukan oleh Yudhistira
(17/5/2001). Inti kegiatan ini adalah mencari
informasi berdasarkan sebuah tema yang
ingin diketahui (dipilih sendiri). Anak belajar
menstrukturkan informasi yang ingin dicari,
mengenali kata kunci, belajar menggunakan
mesin pencari, memilih halaman situs yang

sesuai kebutuhan, menyimpan dan mengolah informasi di pengolah
kata, menyajikan informasi dengan baik, dan kemudian
mempresentasikannya.

Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa sesi kegiatan pendek selama
beberapa hari. Pendampingan diberikan untuk meningkatkan
kualitas proses yang dilakukan anak.

ebook sepeda ini dibuat oleh Yudhistira pada 27/12/2009. Proses ini
dijalani Yudhistira selama 3 hari. Materi yang serupa ini dan beragam
materi belajar lainnya dapat diunduh di situs
http://rumahinspirasi.com.

Blog Yudhistira: http://duniayudhis.com
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Sepeda
Sejarah Sepeda

Nenek moyang sepeda diperkirakan berasal
dari Prancis sejak awal abad ke-18 bernama
velocipede. Bertahun-tahun, velocipede
menjadi satu-satunya istilah yang merujuk
hasil rancang bangun kendaraan dua roda.

Yang pasti, konstruksinya belum mengenal
besi. Modelnya pun masih sangat "primitif".
Ada yang bilang tanpa engkol, pedal tongkat
kemudi (setang). Ada juga yang bilang sudah
mengenal engkol dan setang, tapi
konstruksinya dari kayu.

Adalah seorang Jerman bernama Baron Karls Drais von Sauerbronn yang pantas dicatat sebagai salah
seorang penyempurna velocipede. Tahun 1818, von Sauerbronn membuat alat transportasi roda dua
untuk menunjang efisiensi kerjanya. Sebagai kepala pengawas hutan Baden, ia memang butuh
sarana transportasi bermobilitas tinggi. Tapi, model yang dikembangkan tampaknya masih mendua,
antara sepeda dan kereta kuda. Sehingga masyarakat menjuluki ciptaan sang Baron sebagai dandy
horse
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Baru pada 1839, Kirkpatrick MacMillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuatkan "mesin"
khusus untuk sepeda. Tentu bukan mesin seperti yang dimiliki sepeda motor, tapi lebih mirip
pendorong yang diaktifkan engkol, lewat gerakan turunnaik kaki mengayuh pedal. MacMillan pun
sudah "berani" menghubungkan engkol tadi dengan tongkat kemudi (setang sederhana).

Sedangkan ensiklopedia Britannica.com mencatat upaya penyempurnaan penemu Prancis, Ernest
Michaux pada 1855, dengan membuat pemberat engkol, hingga laju sepeda lebih stabil. Makin
sempurna setelah orang Prancis lainnya, Pierre Lallement (1865) memperkuat roda dengan
menambahkan lingkaran besi di sekelilingnya (sekarang dikenal sebagai pelek atau velg). Lallement
juga yang memperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang.

Namun kemajuan paling signifikan terjadi saat teknologi pembuatan baja berlubang ditemukan,
menyusul kian bagusnya teknik penyambungan besi, serta penemuan karet sebagai bahan baku ban.
Namun, faktor safety dan kenyamanan tetap belum terpecahkan. Karena teknologi suspensi  belum
ditemukan, goyangan dan guncangan sering membuat penunggangnya sakit pinggang. Setengah
bercanda, masyarakat menjuluki sepeda Lallement sebagai boneshaker (penggoyang tulang).
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Sehingga tidak heran jika di era 1880-an, sepeda tiga roda yang dianggap lebih aman buat wanita
dan laki-laki yang kakinya terlalu pendek untuk mengayuh sepeda konvensional menjadi begitu
populer. Trend sepeda roda dua kembali mendunia setelah berdirinya pabrik sepeda pertama di
Coventry, Inggris pada 1885. Pabrik yang didirikan James Starley ini makin menemukan momentum
setelah tahun 1888 John Dunlop menemukan teknologi ban angin. Laju sepeda pun tak lagi
berguncang.

Penemuan lainnya, seperti rem, perbandingan gigi yang bisa diganti-ganti, rantai, setang yang bisa
digerakkan, dan masih banyak lagi makin menambah daya tarik sepeda. Sejak itu, berjuta-juta orang
mulai menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Amerika dan Eropa sebagai yang paling hebat.
Meski lambat pun, perannya mulai disingkirkan mobil dan sepeda motor, sepeda tetap punya
pemerhati. Bahkan penggemarnya dikenal sangat fanatik.
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Jenis Sepeda

 Sepeda listrik

Kecepatan untuk sepeda listrik bisa
mencapai 40 km/jam. Sementara untuk
mobil listrik yang murah (Marlip/Reva)
sekitar 80 km dengan jangkauan sekitar 80
km. Kalau mobil listrik (Molis) yang mahal
seperti Tesla bahkan sampai 201 km/jam.
Untuk jangkauan, mobil listrik umumnya
sekitar 80-120 km. Tapi yang sampai 640 km
juga ada.

 Sepeda gunung
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 Sepeda balap

 Sepeda BMX
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 Sepeda mini

 Sepeda angkut
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 Sepeda lipat

 Sepeda unicycle
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 Sepeda lipat

 Sepeda unicycle
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 Sepeda lipat

 Sepeda unicycle
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Bagian-bagian Sepeda:

Handle Bar
Lebih dikenal dengan stang kemudi, pada MTB ada beberapa jenis Monkey bar, Rise bar dan
Standart bar. Handle bar adalah kokpit sepeda kita, kontrol gigi transmisi, rem depan-belakang
terdapat di handlebar ini. Pilihlah handle bar yang sesuai dengan kebutuhan anda.

Top Tube
Merupakan bagian dari frame sepeda bagian atas, Tips: Sesuaikan ukuran frame dengan tubuh anda

Down Tube

Merupakan bagian dari frame sepeda, melitang dari HeadSet terhubung langsung dengan top Tube
Seat, Stay dan Rumah BB (buttom Bracket)

Shifter
Grupsets (komponen) pemindah gigi tranmisi, berfungsi untuk menggerakan FD (front derailleur)
dan RD (rear derailleur), Shifter yang beredar dipasaran untuk penggerak RD mencapai 9 - 10 speed,
untuk Shifter FD biasanya hanya terdiri 2 - 3 speed.
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Handgrip
Adalah pembungkus Handlebar (stang kemudi) berbahan karet/tape tergantung kebutuhan.
Usahakan Handgrip tidak berputar pada handlebar saat kita berkendara, handgrip yang terlalu tebal
atau terlalu tipis mengurangi kenyamanan kita dalam bersepeda.

Brake Lever
Tuas Rem (depan-belakang) posisikan Brake laver dengan benar sesuaikan dengan kenyamaan anda
ketika bersepeda, usahakan jari tangan dapat meraih dengan mudah lever (tuas).

HeadSet
Bagian depan Frame yang didalamnya terdapat bearing dan komponen lainnya yang berfungsi untuk
menghubungkan Fork(suspensi) depan dengan stem dan handlebar.

Stem
Merupakan bagian kokpit sepeda kita, berfungsi untuk menghubungkan handle bar - Headset dan
Fork(suspensi) depan. Stem tersedia dalam beberapa ukuran untuk suspensi depan yang panjang
(long travel) bentuk stem berbeda dengan stem standart, Tips: jika anda merasa stem anda terlalu
panjang dan kita bersepeda terasa membungkuk anda bisa menggantinya dengan ukuran stem yang
pendek.

Sadle
Sadel - tempat duduk pengemudi, untuk sepeda MTB biasanya berukuran lebih tebal dibandingkan
dengan roadbike. Atur posisi Sadel supaya benar-benar lurus (horizontal), atur maju dan mundurnya
sandel usahakan tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan hadle bar.

Tips:Posisi yang tidak tepat akan mengakibatkan tidak nyaman kitika bersepeda pada kasus serius
mengakibatkan cidera pinggang.

SeatPost
Dudukan Sadel (sadle) penghubung antara sadel dengan frame sepeda, posisi vertikal sesuaikan
dengan kenyamanan anda. Tips:cobalah naik sepeda pada posisi berhenti, luruskan kaki anda hingga
benar2 meraih pedal. Jika posisi kaki masih terlihat dan dirasa masih tidak lurus padahal posisi pedal
sudah dibawah hal ini pertanda bahwa seatpost anda kurang tinggi. Aturlah seatpost hingga benar-
benar sesuai dengan kebutuhan anda.

Seat Stay
Merupakan bagian belakang frame. Untuk MTB dual suspension Seat Stay biasanya berupa
swingarms (lengan ayun) terhubung dengan frame menggunakan suspensi belakang.

Pedals
Kayuhan. Merupakan komponen memutar Buttom Bracket dan Crankset sehingga sepeda bisa
bergerak (digerakan ketika kita mengayuh sepeda).
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Crank Set
Komponen lengan yang menghubungkan pedals dengan chainrings.

Chain Ring
Merupakan komponen tranmisi gigi depan (biasanya terdiri dari 2 -3 Chain Rings). Berfungsi
menghubungkan rantai dengan Crankset.

Chain
Rantai. Merupakan komponen yang sangat vital fungsinya karena inilah yang bertugas
menghubungkan Crankset Chain Ring dengan komponen Roda belakang, sehingga sepeda dapat
melaju.

Idler Pulley
Merupakan bagian dari Rear Derailleur (RD), berupa gir (gigi) kecil disertai tension (biasanya berupa
per-pegas) yang berfungsi agar chain (rantai) tetep lurus dan tidak kendor.

Front Derailleur
Merupakan komponen vital pada sepeda MTB, berfungsi mengatur pemindahan gigi depan (chain
rings). Lebih dikenal dengan istilah FD, terhubung langsung dengan Shifter.

Rear Derailleur
Merupakan komponen vital pada sepeda MTB, berfungsi mengatur pemindahan gigi belakang. Lebih
dikenal dengan istilah RD, terhubung langsung dengan Shifter.

Rims
Merupakan komponen Wheelset (roda) lebih di kenal dengan Pelak (pelek) sepeda.

Tire
Ban. Terbuat dari karet, Tips:sesuaikan jenis dan ukuran ban dengan kebutuhan anda. Ukuran ban
untuk jenis aspal (road) biasanya tapak kecil dan motif standart. Untuk ada yang menggemari
offroad atau bahkan downhill pilihlah jenis ban dengan tapak lebar dan motif khusus full offroad.

Front Fork
Suspensi depan, Merupakan bagian sepeda yang berfungsi menghubungkan roda (whellset) depan
dengan kemudi (handlebar). Fork yang beredar di pasaran tersedia berbagai jenis, merek dan
ukuran. Tips:sesuaikanlah jenis dan ukuran fork dengan kebutuhan anda, untuk medan aspal
gunakan fork dengan panjang travel standart, sedangkan untuk penggemar downhill biasanya
menggunakan travel yang panjang.

Master Dishbrake
Merupakan komponen Brake (rem), merupakan rumah bagi kampas rem. Komponen ini berfungsi
untuk menjepit dishbrake ketika kita melakukan pengereman.
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Untuk jenis Brake konvensional (V-brake) komponen ini tidak ada fungsinya digantikan oleh
brakepad.

DishBrake
Cakram, berupa piringan terhubung langsung dengan wheelset baik depan atau belakang. Untuk
jenis V-brake komponen ini tidak ada.

Spokes
Jari-jari Roda, menghubungkan Hub dengan Rims (pelak).

Hub
Terletak ditengah roda disinilah jari-jari dan Rims (pelak) terhubung. Komponen didalamnya
terdapat bearing (gotri).
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Kejuaran Sepeda Tour de France 2009
The 2009 Tour de France adalah edisi 96 Tour de France, salah satu bersepeda Grand Tours. Ini
dimulai pada 4 Juli di Monaco dengan 15 kilometer (9.3 mil) uji waktu individu yang termasuk bagian
dari Circuit de Monaco. Perlombaan mengunjungi enam negara: Monaco, Perancis, Spanyol,
Andorra, Swiss dan Italia, dan selesai pada 26 Juli di Champs-Élysées di Paris.

Total panjang adalah
3.445 kilometer
(2.141 mi), termasuk
93 kilometer (58 mil)
dalam waktu-
percobaan. Ada
tujuh gunung
tahapan, tiga dari
puncak gunung yang
telah selesai, dan
satu tahap
pegunungan
menengah. ras
memiliki waktu tim
sidang untuk
pertama kalinya
sejak tahun 2005,
jarak terpendek
dalam setiap kali uji
coba sejak tahun
1967, dan yang
pertama hari
penultima gunung
tahap dalam sejarah
Tour.
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Sepeda masa depan

Felipe Tolomei merancang sepeda roda tiga
bernama Rabbit. Dengan ide-pintar
menempatkan dua motor listrik kecil pada
masing-masing ban belakang.

Melihat motor ini, kelihatannya sangat
ringan-berat, baik jumlah langkah-langkah
keamanan bagi pengendara dan juga
meningkatkan kenyamanan bagi kecepatan
tinggi dan menikung.
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Menurutku...
Dari project ini aku jadi tau ternyata sepeda dulu tak punya setir namanya Velocipede. Ada juga
macam-macam jenis seperti  sepeda gunung, sepeda mini , dll. Lalu aku jadi tau kalau perlombaan
sepeda ada macam-macam seperti Tour de france, Tour De Korea, Vuelta a Espana, Giro d'Italia, dll.

Aku suka sepeda masa depan karena keren tak menyebakkan polusi, berkecepatan tinggi. Aku ingin
aku dan sepedaku dapat membuat bumi lebih baik, sehat  dan selalu segar. Dan aku bisa keliling
dunia bersama sepedaku ini.

Pendapatku sepeda itu alat transportasi paling sehat bagi lingkungan kita semua dan mungkin kita
bisa menghentikan global warning.
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Sumber:
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