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TEKNIK GAMBAR BANGUNAN SMK  
MATA PELAJARAN : Teknik Gambar Bangunan 
JENJANG PENDIDIKAN  : SMK 
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Pedagogik 
 

 
1.Menguasai karak-
teristik peserta didik 
dari aspek fisik, moral, 
spiritual, 
sosial,kultural, 
emosional,dan 
intelektual  

 
1.1.Memahami karakteristik 
peserta didik yang berkaitan 
dengan aspek fisik, 
intelektual,sosial-emosional, 
moral, spiritual, dan latar 
belakang sosial-budaya  
 
 

 
Menguasai karakteristik peserta 
didik dari -aspek fisik, 
 -moral,  
-spiritual,  
-sosial kultural, 
-emosional,   
-intelektual 
Pada kompetensi keahlian 
teknik gambar bangunan 
gedung 
 

 
Memahami  
1.Pengaruh Pertumbuhan Fisik 
Terhadap Tingkah Laku 
2.Peran Perkembangan Aspek 
Moral Spiritual 
3.Peran Perkembangan Aspek 
Sosial kultural 
4.Peran Perkembangan Aspek 
Emosional Peserta didik 
5.Peran perkembangan 
Intelektual Peserta didik.  
Terhadap perilaku belajar 

 
Memahami 
perkembangan sosial 
kultural peserta didik 
kedalam pembelajaran 
keahlian teknik bangunan 
gedung 
 

 
Memahami 
perkembangan intelektual 
peserta didik dalam 
kompetensi keahlian 
teknik bangunan gedung 

1.2.Mengidentifikasi potensi 
peserta didik dalam mata 
pelajaran yang dampu 

Mengidentifikasi  
potensi peserta didik dalam 
kegiatan pembelajaran pada 
kompetensi keahlian teknik 
gambar bangunan  

Mengidentifikasi potensi  
peserta didik melalui proses 
belajar aktif (active learning) 
pada kompetensi keahlian 
teknik gambar bangunan 

Menyusun langkah-
langkah yang diperlukan 
dalam mengidentifikasi/ 
menilai potensi peserta 
didik yang terkait dengan 
kompetensi keahlian 
teknik gambar bangunan  

1.3.Mengidentifikasi bekal-
awal peserta didik dalam 
mata pelajaran yang diampu 
 

Mengidentifikasi bekal-awal 
peserta didik dalam kegiatan 
perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran kompetensi 
keahlian teknik gambar 
bangunan gedung 

Mengidentifikasi bekal awal 
peserta didik melalui 
pembelajaran bersifat active 
learning pada kompetensi 
keahlian teknik gambar 
bangunan gedung 

Menganalisis kesulitan 
belajar peserta didik 
dalam program studi 
keahlian teknik bangunan 
gedung 
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1.4.Mengidentifikasi kesulitan 
belajar peserta didik dalam 
mata pelajaran yang diampu 
 
 

Mengidentifikasi kesulitan 
belajar peserta didik dalam 
program studi keahlian teknik 
gambar bangunan 

Mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi kesulitan 
belajar  
peserta didik dalam bidang 
keahlian teknik gambar 
bangunan 

Menganalisis faktor intern 
dan faktor ekstern 
kesulitan belajar  
peserta didik dalam 
bidang keahlian teknik 
gambar bangunan gedung 

2. Menguasai teori 
belajar dan prinsip 
pembelajaran yang 
mendidik  

2.1.Memahami berba 
gai teori belajar dan 
prinsip-prinsip pembela 
jaran yang mendidik terkait 
dengan mata pelajaran yang 
diampu 

Memahami berbagai teori belajar 
keahlian teknik gambar 
bangunan   

Mengklasifikasi enerapan Teori 
Behavioristik, Kognitive 
Konstruktivistik, naturalistik 
dalam pembelajaran bidang 
keahlian teknik gambar 
bangunan 

Membedakan teori belajar 
dalam bidang keahlian 
teknik gambar bangunan 
gedung 

2.2.Menerapkan berbagai 
pendekatan, strategi, metode, 
dan teknik pembelajaran yang 
mendidik secara kreatif dalam 
mata pelajaran yang diamp 

Memahami berbagai prinsip 
pembelajaran kejuruan pada 
kompetensi keahlian teknik 
gambar bangunan gedung 

Mengidentifikasi strategi 
pembelajaran teori, praktek, 
laboratorium, studio dalam 
pembelajaran bidang keahlian 
teknik gambar bangunan 

Memilih strategi/model 
pembelajaran  teori, 
praktik, labor, studio, dan  
lapangan yang sesuai 
dengan karakteristik siswa, 
materi ajar,  
kompetensi yang ingin 
dicapai, dan sumber belajar 
dalam kompetensi keahlian 
teknik gambar bangunan  

3.Mengembangkan 
kurikulum yang terkait 
dengan mata pelajaran 
yang diampu 
 

3.1.Memahami prinsip-prinsip 
pengembangan kurikulum  
 

Memahami prinsip 
pengembangan KTSP dalam 
kompetensi keahlian teknik 
gambar bangunan  

Memahami prinsip 
pengembangan KTSP dalam 
kompetensi keahlian teknik  
gambar bangunan  

Menjelaskan prinsip-
prinsip pengembangan 
dan isi format KTSP 
keahlian teknik gambar 
bangunan 

3.2.Menentukan tujuan 
pembelajaran yang diampu. 

3.3.Menentukan pengalaman 
belajar yang sesuai untuk 
mencapai tujuan 

Memahami prinsip perumusan 
tujuan dan pengalaman 
pembelajaran dalam silabus 
keahlian teknik gambar 
bangunan gedung 

Memahami prinsip 
merumuskan tujuan dan 
pengalaman  pembelajaran 
dalam silabus kompetensi 
keahlian teknik gambar 

Menentukan komponen 

tujuan dan pengalaman 

pembelajaran dalam silabus 

untuk pembelajaran  
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pembelajaran yang diampu. 
 

bangunan gedung keahlian teknik gambar 

bangunan 

3.4.Memilih materi 
pembelajaran yang diampu 
yang terkait dengan 
pengalaman belajar dan 
tujuan pembelajaran. 

3.5. Menata materi 
pembelajaran secara benar 
sesuai dengan pendekatan 
yang dipilih dan karakteristik 
peserta didik. 

Memahami prosedur 
pengembangan materi ajar 
kompetensi keahlian teknik 
gambar bangunan gedung 
 

Menentukan komposisi dan 
struktur materi pelajaran 
kompetensi keahlian teknik 
gambar bangunan gedung 

Menyusun urutan, 
komposisi, dan struktur 
materi pembelajaran 
sesuai dengan 
pengalaman belajar, 
tujuan pembelajaran, 
pendekatan pembelajaran, 
dan karakteristik peserta 
didik dalam kompetensi 
keahlian teknik gambar 
bangunan  

3.6 Mengembangkan 
indikator dan instrumen 
penilaian 

Menguasai prosedur penilaian 
kompetensi keahlian teknik 
gambar bangunan  

Menguasai prosedur 
penyusunan instrumen 
penilaian soal yang valid dan 
reliabel 

Merancang penyusunan 
instrumen penilaian mata 
diklat teori 

4.Menyelenggarakan 
pembelajaran yang 
mendidik  
 

4.1.Memahami prinsip-prinsip 
perancangan pembelajaran 
yang mendidik. 

4.2.Mengembangkan 
komponen-komponen 
rancangan pembelajaran. 
4.3.Menyusun rancangan 
pembelajaran yang lengkap, 
baik untuk kegiatan di dalam 
kelas, laboratorium, maupun 
lapangan. 

4.1.1   Menyusun komponen 
rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) yang 
mendidik di dalam kelas, 
laboratorium, maupun lapangan 
pada kompetensi keahlian teknik 
gambar bangunan  
 

Menguasai prosedur 
penyusunan komponen rencana 
pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) yang mendidik di dalam 
kelas, laboratorium, maupun 
lapangan pada keahlian teknik 
gambar bangunan  
 

Menguasai prosedur 
penyusunan komponen RPP 
di dalam kelas, 
laboratorium, maupun 
lapangan pada keahlian 
teknik gambar bangunan  
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4.4.Melaksanakan 
pembelajaran yang mendidik 
di kelas, di laboratorium, dan 
di lapangan dengan 
memperhatikan standar 
keamanan yang diper-
syaratkan. 
 

Menerapkan pembe-lajaran 
yang cocok dengan karakteristik 
pembelajaran teknik bangunan 
di kelas, labor, workshop, dan 
lapangan pada kompetensi 
keahlian teknik gambar 
bangunan  

Menerapkan model 
pembelajaran inovatif teknik 
gambar bangunan gedung di 
kelas, labor, workshop, dan 
lapangan 

Menggunakan model 

pembelajaran: Project 

Work, Contextual Learning, 

Problem Based Learning, 

Pembelajaran kooperatif di 

kelas, labor, workshop, dan 

lapangan 

Menerapkan keterampilan 
mengajar dasar dalam 
pembelajaran di kelas, labor, 
studio, dan workshop program 
keahlian teknik gambar 
bangunan  

Menguasai keterampilan dasar 
mengajar keteknikan di kelas, 
labor, studio, dan workshop 
program keahlian teknik 
gambar bangunan  

Menerapkan keterampilan 
mengajar dasar dalam 
pembelajaran di kelas, 
labor, studio, dan 
workshop teknik gambar 
bangunan 

4.5.Menggunakan media 
pembelajaran dan sumber 
belajar yang relevan dengan 
karakteristik peserta didik dan 
mata pelajaran yang diampu 
untuk mencapai tujuan 
pembelajaran secara utuh. 

Menerapkan media 
pembelajaran yang sesuai 
dengan materi ajar teknik 
gambar bangunan  

Menguasai perancangan dan 
pemakaian media 
pembelajaran teknik gambar 
bangunan 

Menerapkan media 

pembelajaran yang sesuai 

dengan materi ajar teknik 

gambar bangunan  

4.6.Mengambil keputusan 
transaksional dalam 
pembelajaran yang diampu 
sesuai dengan situasi yang 
berkembang 

Menguasai strategi 
pembelajaran teknik gambar 
bangunan yang bervariasi 
sesuai situasi dan kondisi kelas 
teknik gambar bangunan 

Mampu mengambil keputusan 
penyesuaian skenario 
pembelajaran sesuai situasi 
lapangan pembelajaran di 
kelas teknik gambar bangunan 

Memutuskan penyesuaian 

strategi pembelajaran 

sesuai situasi yang 

berkembang di kelas 

5. Memanfaatkan 
teknologi informasi 
dan komunikasi untuk 
kepentingan 
pembelajaran 

5.1.Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dalam pembelajaran yang 
diampu 

Memanfaatkan media TI untuk 
keperluan pembelajaran 
keahlian teknik gambar 
bangunan 

Menguasai pemanfaatan TI 
untuk pembelajaran teknik 
gambar bangunan 

Memanfaatkan media 
interaktif yang cocok 
untuk keperluan 
pembelajaran keahlian 
teknik gambar bangunan 
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6. Memfasilitasi pe-
ngembangan potensi 
peserta didik untuk 
mengaktualisasikan 
berbagaipotensi yang 
dimiliki 

6.1.Menyediakan berbagai ke-
giatan pembelajaran untuk 
mendorong peserta didik 
mencapai prestasi secara 
optimal 

Merancang dan melaksanakan 
aktivitas pembelajaran yang 
mendorong peserta didik untuk 
belajar sesuai dengan kecakapan 
dan pola belajar masing‐masing. 

Merancang pembelajaran yang 
berorientasi kepada potensi 
siswa yang bervariasi  

Merancang aktivitas 
pembelajaran yang 
mendorong peserta didik 
untuk belajar sesuai dengan 
kecakapan dan pola belajar 
masing‐masing 

Melaksanakan pembelajaran 
yang berorientasi kepada 
potensi siswa yang bervariasi 

Melaksanakan aktivitas 
pembelajaran yang 
mendorong peserta didik 
untuk belajar sesuai 
dengan kecakapan dan 
pola belajar 
masing‐masing 

6.2.Menyediakan berbagai ke-
giatan pembelajaran untuk 
mengaktualisasikan potensi 
peserta didik, termasuk 
kreativitasnya. 

Merancang pembelajaran 
pembelajaran teknologi 
kejuruan yang mengembangkan 
kreativitas peserta didik 

Menguasai skenario 
perancangan pembelajaran di 
workshop, labor, dan studio 
kompetensi keahlian teknik 
gambar bangunan 

Merancang skenario 
pembelajaran di 
workshop, labor, dan 
studio yang dapat 
mengembangkan 
kreativitas peserta didik 
kompetensi keahlian 
teknik gambar bangunan  

 

7.Berkomunikasi se-
cara efektif, empatik, 
dan santun dengan 
peserta didik. 

7.1.Memahami berbagai 
strategi berkomunikasi yang 
efektif,empatik, dan santun, 
secaralisan, tulisan, dan/atau 
bentuklain. 

Menguasai komunikasi antar 
dan intra personal dalam 
pembeajaran keahlian teknik 
gambar bangunan 

Melakukan komunikasi secara 
efektif, empatik, dan santun 
dengan peserta didik dengan 
bahasa khas dalam interaksi 
kegiatan/permainan yang 
mendidik 

Menyusun kegiatan yang 

mendidik untuk mengajak 

dan mengamati respon 

peserta didik dalam 

berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

 

8. Menyelenggarakan 
penilaian dan evaluasi 
proses dan hasil 
belajar. 

8.1.Memahami prinsip-prinsip 
penilaian dan evaluasi proses 
danhasil belajar sesuai 
dengan ka-rakteristik keahlian 
teknik bangunan . 

Menguasai berbagai penilaian 
dan evaluasi proses dan hasil 
belajar keahlian teknik gambar 
bangunan 

Menguasai prinsip-prinsip 
penilaian dan evaluasi proses 
dan hasil belajar keahlian 
teknik gambar bangunan 

Menganalisis prinsip 
penilaian dan evaluasi 
proses dan hasil belajar 
sesuai karakteristik 
program keahlian teknik 
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bangunan 

8.2.Menentukan aspek-aspek 
proses dan hasil belajar yang 
penting untuk dinilai dan die-
valuasi sesuai dengan karak-
teristik teknik bangunan 

Memahami teknik penentuan 
aspek-aspek proses dan hasil 
belajar yang penting untuk 
dinilai dan dievaluasi sesuai 
dengan karakteristik 
kompetensi teknik gambar 
bangunan 

Menguasai prosedur 
penyusunan indikator esensial 
materi ajar teknik gambar 
bangunan 

Menyusun indikator 
esensial dari materi 
pembelajaran yang 
diujikan 

8.3.Mengembangkan 
instrumen penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil 
belajar 

Memahami berbagai jenis 
instrumen penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar 

Menguasai prosedur 
penyususn kisi-kisi tes proses 
dan hasil belajar teknik 
gambar bangunan 

Mengembangkan butir-
butir instrumen penilaian 
untuk pembelajaran di 
kelas, studio, labor, dan 
workshop 

8.4.Menganalisis hasil 
penilaian proses dan hasil 
belajar untuk berbagai tujuan. 

Memahami teknik dan  analisis 
hasil penilaian proses dan hasil 
belajar teknik gambar bangunan 

Menguasai teknik dan  analisis 
hasil penilaian proses dan 
hasil belajar teknik gambar 
bangunan 

Menganalisis hasil penilaian 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar dan 

penentuan nilai hasil belajar  

Menganalisis hasil 
penilaian untuk keperluan 
diagnostik 

9.Memanfaatkan hasil 
penilaian dan evaluasi 
untuk kepentingan 
pembelajaran. 

9.1. Mengkomunikasikan hasil 
penilaian dan evaluasi untuk 
kepentingan perbaikan 
pembelajaran 

Menguasai teknik analisis 
pemanfaatan hasil penilaian 
dan evaluasi pembelajaran 
keahlian teknik gambar 
bangunan 

Menguasai prosedur analisis 
pemanfaatan penilaian dan 
evaluasi pembelajaran 
keahlian teknik gambar 
bangunan 

Mengimplemetasikan hasil 
penilaian dan evaluasi 
untuk keperluan 
perbaikan pembelajaran 

10. Melakukan tindak-
an reflektif untuk 
peningkatan kualitas 
pembelajaran 
 

10.1.Melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran yang 
telah dilaksanakan 

Menguasai prosedur penelitian 
tindakan kelas pada 
pembelajaran keahlian teknik 
gambar bangunan 

Melakukan analisis masalah 
pembelajaran keahlian teknik 
gambar bangunan 

Menganalisis masalah 
yang muncul dalam 
pembelajaran sebagai 
dasar untuk melakukan 
penelitian tindakan kelas   
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10.2.Memanfaatkan hasil 

Refleksi untuk perbaikan dan 
pengembangan pembelajaran 
dalam mata pelajaran yang 
diampu. 

Memanfaatkan masukan dari 
peserta didik dan 
merefleksikannya untuk 
meningkatkan pembelajaran 
selanjutnya 

Memanfaatkan masukan dari 
peserta didik dan 
merefleksikannya untuk 
meningkatkan pembelajaran 
selanjutnya 

Memanfaatkan masukan 
dari hasil refleksi untuk 
meningkatkan 
pembelajaran selanjutnya 
keahian teknik gambar 
bangunan 

10.3.Melakukan penelitian 
tindakan kelas untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran dalam mata 
pelajaran yang diampu 

Menguasau prosedur penelitian 
tindakan kelas untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran teknik gambar 
bangunan 

Menguasai prosedur penelitian 
tindakan kelas dalam mata 
diklat gambar teknik. 

Melakukan penelitian 
tindakan kelas untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran dalam mata 
diklat gambar teknik. 
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Profesional 1. Menerapkan   
    Dasar-dasar 
    Gambar   teknik 

1.1.Mengidentifikasi              
peralatan gambar teknik 

Memahami jenis-jenis  
peralatan gambar 
teknik 

Dapat menggunakan peralatan 
gambar  
 Teknik 

Dapat membuat garis 
dengan menggunakan mal 

1.2. Menggambar proyeksi 
benda 

Memahami bidang            dan 
bentuk 
  Tiga dimensi 

Dapat menggambar proyeksi 
miring benda 

Menggambar benda pada 
bidang datar dan bidang 
proyeksi miring 

1.3. Menggambar   lingkaran 
segi N 

Memahami jenis sudut 
Dapat membagi sudut sama 
besar 

 
Dapat menentukuan besar 
sudut dan panjang garis 

1.4.Menggambar dengan 

perangkat lunak (software) 

untuk gambar teknik 

bangunan 

Memahami dan menggunakan ikon 

program Auto CAD 

Dapat menggambar dengan 
menggunakan ikon program 
Auto CAD 

Dapat menggambar segi 

empat,bujur 

sangkar,trapesium 

Dapat mengcopy jenis-jenis 
gambar 



Halaman 8 dari 13 

 

Kompetensi 
Utama 

Standar Kompetensi guru Standar Isi 

Indikator Esensial 
Kompetensi Inti 

Kompetensi Guru 
Mapel/Guru Kelas 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Dapat mengetahui ukuran 
kertas gambar teknik 

Memahami jenis-           jenis media 
penyimpanan data gambar teknik 

Dapat menyimpan data gambar 
teknik 

Dapat menyimpan data dan 
membaca data gambar 
teknik jenis CD-ROM. 

Memahami plot area untuk 
mencetak gambar teknik 

Dapat melakukan langkah-
langkah mencetak jenis-jenis 
gambar teknik. 

Dapat mencetak beberapa 
objek gambar teknik Auto 
CAD pada bagian Plot Area. 

 
2.Menerapkan ilmu 

statika dan 
tegangan 

2.4.Menerapkan teori 
keseimbangan 

Memahami kaki kuda-kuda dan 
balok jepit. 

  

   
Memahami perletakan tumpuan 
sendi dan rol 

Dapat menghitung gaya batang 
tarik dan tekan 

Dapat memasang balok tarik 
dan balok tekan. 

    

Dapat menentukan aksi dan 
reaksi dari tumpuan sendi dan 
rol 

Dapat menentukan gaya 
tarik dan gaya tekan pada 
tumpuan. 

 

3 .Mengidentifikasi 
ilmu bangunan 
gedung     

3.1.Mendeskripsikan bagian-
bagian bangunan gedung. 

Mengidentifikasi jenis-jenis bahan 
pondasi bangunan 

Dapat menentukan bahan 
pondasi trapesium dan 
setempat 

Dapat menentukan bahan 
pondasi bentuk trapesium. 

  

3.2.Menjelaskan macam-
macam pekerjaan batu 
bata 

Mengidentifikasi bahan perekat 
pekerjaan batu bata 

Dapat menentukan 
perbandingan campuran bahan 
perekat pekerjaan batu bata. 

Dapat menentukan 
ketebalan perekat pekerjaan 
batu bata 

  
 

Mengidentifikasi jenis-jenis dan 
ukuran batu bata 

Dapat membedakan ukuran 
batu bata yang di jual 
dipasaran. 

Dapat menghitung jumlah 
batu bata per 
/M

2
,pemasangan dingding 

pemisah. 
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 Mengidentifikasi jenis-jenis 

pasangan tembok batu bata. 
Dapat mengklasifikasi jenis-
jenis pasangan batu bata  

Dapat menggambarkan 
pasangan tembok batu bata. 

    

 Dapat menggambarkan 
dengan program Auto        
CAD tembok batu bata. 

    

 Dapat menyusun gambar 
pasangan tembok batu bata 
lapisan pertama dan lapisan 
berikutnya. 

    

 Dapat menggambarkan 
pasangan tembok batu bata 
menyilang. 

    

 Dapat menggambarkan 
pasangan tembok batu bata 
menyilang, lapisan pertama 
dan berikutnya. 

 

4.Memahami bahan 
bangunan 

4.1.Mendeskripsikan bahan 
bangunan kayu 

Dapat mengklasifikasikan bahan 
bangunan rangka atap 

Dapat menentukan 
pembebanan pada rangka atap. 

Dapat menentukan 
pembebanan pada balok 
tarik kuda kuda. 

   

Dapat mengklasifikasikan bahann 
bangunan baja. 

Dapat  menentukan tegangan 
ijin baut dan tegangan ijin plat. 

Dapat menentukan 
kekuatan baut pada 
sambungan plat. 

   

  Dapat menentukan 
kekuatan plat simpul dan 
kekuatan baut pada 
sambungan plat simpul. 
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5.Mengatur tata letak 
gambar manual 

5.1.Mengatur tata letak 
gambar manual 

Dapat menentukan besar atau kecil 
gambar . 

Dapat menerapkan skala 
gambar. 

Dapat menggunakan skala 
gambar untuk memperbesar 
gambar dari benda tersebut. 

 

 
  

 Dapat menggunakan skala 
gambar dengan besarnya 
benda pada kertas gambar. 

 

6. Menggambar 

dengan perankat 

lunak. 

6.1. Mendiskripsikan 
perangkat lunak menggambar 
bagunan. 

Dapat menerapkan icon program 
Auto CAD untuk menggambar 
bangunan. 

Dapat memilih icon program 
Auto CAD untuk menggambar 
teknik 

Dapat menggunakan icon 
program Auto CAD untuk 
menggamar tenik. 

  

 
 

 Dapat menentukan garis  
dengan menggunakan icon 
program Auto CAD 
menggambar teknik. 

  
   Dapat menggandakan obyek 

gambar teknik. 

  
   Dapat mengeser obyek 

gambar teknik 

 

7.Menggambar 
bangunan gedung 

7.1.Mengatur tata letak 

gambar bangunan 

Menggambar denah bangunan Menggambar tampak 
depan,samping bangunan 
gedung. 

Dapat menerapkan  gambar 
potongan 
Bangunan gedung. 

 

    Dapat menerapkan  gambar 

potongan bangunan 

gedung. 

 

    Dapat menentukan gambar 
potongan bangunan 
gedung. 



Halaman 11 dari 13 

 

Kompetensi 
Utama 

Standar Kompetensi guru Standar Isi 

Indikator Esensial 
Kompetensi Inti 

Kompetensi Guru 
Mapel/Guru Kelas 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

  
   Dapat menentukan gambar 

potongan bangunan gedung 

  
   Dapat menentukan gambar 

potongan bangunan gedung 

    
 Dapat menentukan gambar 

potongan bangunan gedung 

 8.Beton bertulang 
8.1.Mendeskripsikan  struktur 

beton 
Menerapkan bahan campuran 
beton 

Menerapkan perbandingan 
campuran beton 

Menentukan perbandingan 
campuran semen, pasir, 
krikil 

  
 

 
 Menerapkan syarat-syarat 

pengecoran beton 
bertulang. 

    

 Menerapkan syarat-syarat 
maintenence  bangunan 
gedung. 

    
 Menerapkan syarat-syarat 

pengecoran beton bertulang 

    

 Menerapkan syarat-syarat 
pembongkaran cetakan 
beton bertulang 

 
9. Menggambar 
konstruksi kusen,pintu 
dan jendela. 

9.1.Mendeskripsikan jenis 
kusen, pintu dan jendela kayu. 

Menerapkan fungsi dari bagian-
bagian jenis kusen pintu dan 
jendela. 

Dapat menggambar kusen pintu 
dan perlengkapan lainnya. 

Dapat menggambarkan 
kusen pintu. 

 
  

 

 Dapat menggambarkan 
kusen pintu dan membuat 
simbol yang diperlukan. 

  
  

 Dapat menggambarkan 
kusen pintu dan membuat 
simbol yang diperlukan 
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Dapat menggambarkan 
kusen pintu  

    
 Dapat menggambarkan 

kusen pintu dan skur. 

    
 Dapat menggambarkan 

kusen pintu dan skur. 

   
Menerapkan fungsi dari bagian-
bagian jenis  pintu dan jendela 

Dapat menggambar  pintu dan 
perlengkapan lainnya. 

Dapat Menggambarkan 
daun  pintu  

    
 Dapat Menggambarkan 

daun  pintu 

    
 Dapat Menggambarkan 

daun  pintu 

    
 Dapat Menggambarkan 

daun  pintu 

    
 Dapat Menggambarkan 

daun  pintu 

    

Dapat menggambar daun 
jendela dan perlengkapan 
lainnya 

Dapat Menggambarkan 
daun  jendela 

    
 Dapat Menggambarkan 

daun  jendela 

    
 Dapat Menggambarkan 

daun  jendela 

 
10. Menggambar 
rencana plat lantai 

10.1.Mendeskripsikan 
rencana plat lantai 

Menerapkan penggambaran lantai 
keramik 

Dapat menerapkan jumlah 
keramik berdasarkan 
ukurannya. 

Dapat menggambar lantai 
keraik. 
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10.Menggambar 
konstruksi tangga 

10.1Mendeskripsikan 
konstruksi tangga 

Memahami jenis-jenis tangga 
bordes 

Dapat menentukan persyaratan 
dan ukuran tangga bordes. 

Dapat menggambarkan 
tangga bordes. 

 
  

 

 Dapat menentukan 
persyaratan dan ukuran 
tangga bordes. 

 
11.Menggambar 
konstruksi atap 

11.1.Merancang konstruksi 
atap 

 Memahami jenis-jenis plat dan 
baja untuk konstruksi atap 
 

Dapat menentukan plat dan 
baja untuk   konstruksi atap 

Dapat menggambarkan 
konstrusi kuda-kuda dari 
bahan baja. 

    

 Dapat menggambarkan 
potongan konstrusi kuda-
kuda dari bahan baja 

    
 Dapat menggambarkan 

detail kuda-kuda 

    
 Dapat menggambarkan 

detail kuda-kuda 

    

 Dapat menggambarkan 

detai konstruksi kuda-kuda 

dari bahan baja. 

 


