
KISI KISI GAMBAR TEKNIK OTOMOTIF 
PTS GASAL 

 
 

No 
Kompetensi Dasar 

(KD) 
Indikator Soal 

Tk. 
Kesukaran*) 

MD SD SK 

1.  
 
 
 
 
Memahami peralatan 
dan kelengkapan 
gambar teknik 

Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi gambar 
teknik 
 

V   

2. Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang 
gambar teknik 

V   

3. Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang 
gambar teknik 

V   

4.  Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang ukuran 
kertas 

 V  

5. Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang ukuran 
kertas 

 V  

6. Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang ukuran 
kertas 

 V  

7. Peserta didik dapat 
menjelaskan peralatan 
gambar teknik 

 V  

8.  Peserta didik dapat 
menjelaskan peralatan 
gambar teknik 

 V  

9. Peserta didik dapat 
menjelaskan peralatan 
gambar teknik 

  V 

10. Peserta didik dapat 
menjelaskan peralatan 
gambar teknik 

  V 

11. Peserta didik dapat 
menjelaskan peralatan 
gambar teknik 

  V 

12. Memahami garis-garis 
gambar teknik sesuai 
bentuk dan fungsi 
garis 

Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang garis 
pada gambar teknik 

V   

13. Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang garis 
pada gambar teknik 

V   

14. Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang garis 
pada gambar teknik 

 V  

15. Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang garis 
pada gambar teknik 

 V  

16.  Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang garis 
pada gambar teknik 

 V  

17. Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang garis 
pada gambar teknik 

 V  

18. Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang garis 
pada gambar teknik 

 V  

19.  Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang garis 

  V 
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pada gambar teknik 

20.  Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang garis 
pada gambar teknik 

  V 

21. Memahami huruf, 
angka dan etiket 
gambar teknik 

Peserta didik dapat 
menjelaskan tentang Huruf, 
Angka, pada gambar teknik 

V   

22.  Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
etiket pada gambar teknik 

V   

23. Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
etiket pada gambar teknik 

 V  

24. Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
skala pada gambar teknik 

 V  

25. Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
skala pada gambar teknik 

 V  

26. Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
skala pada gambar teknik 

 V  

27.  Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
skala pada gambar teknik 

 V  

28. Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
skala pada gambar teknik 

 V  

29. Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
skala pada gambar teknik 

  V 

30.  Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi dari 
skala pada gambar teknik 

  V 

31. Memahami peralatan 
dan kelengkapan 
gambar teknik 

Peserta didik dapat 
menjelaskan arti dari 
gambar teknik 

V   

32. Peserta didik dapat 
membedakan penisl biasa 
dan pensil mekanik 

 V  

33. Peserta didik dapat 
membedakan apa yang 
dimaksud standarisasi 

 V  

34. Peserta didikdapat 
menjelaskan standar JIS dan 
DIN 

  V 

35. Memahami garis-garis 
gambar teknik sesuai 
bentuk dan fungsi 
garis 

Peserta didikdapat 
menyebutkan jenis-jenis 
dari garis 

V   

36. Peserta didik dapat 
menyebutkan tebal garis 
pada gambar teknik 

 V  

37. Peserta didik dapat 
menyebutkan macam – 
macam garis pada gambar 
teknik 

  V 

38. Memahami huruf, 
angka dan etiket 
gambar teknik 

Peserta didik dapat 
menjelaskan fungsi etiket 
pada gambar teknik 

V   

39. Peserta didik dapat 
menggambar etiket sesuai 

 V  
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standar ISO 

40. Peserta didik dapat 
menggambarkan garis bantu 
dan daris ukuran pada 
gambar teknik 

  V 

 
 
 
 


