
KISI-KISI NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

Mata Pelajaran : PENDIDIKAN TEKNOLOGI DASAR Kurikulum : KTSP 

Alokasi Waktu : 90 Menit Teknik Penilaian : Praktik 

Jumlah Soal : 20 Butir Bentuk Soal : Tertulis 

 

No. 
Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) 
Kompetensi Dasar yang diujikan Materi Pokok Indikator 

Butir Soal 

Jml No 

1  Menggunakan Triner rangkaian 

kelistrikan 

Rangkaian Kelistrikan Siswa dapat membuat rangkaian kelistrikan pada 

triner 

10 1-10 

       

2  Menggunakan CD pembelajaran 

Interaktif 

Decision Module Siswa dapat menggunakan CD Interaktif untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan teknik 

10 11-20 

       

       

       

       

       

       

       

 

Catatan: Semarang, 18 Februari 2012 

 1. Diterima Penyusun Naskah, 

 2. Direvisi 

 3. Ditolak 

  Moechamad Joedi Fatoni, S.Pd. 



KISI-KISI NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

Mata Pelajaran : PENDIDIKAN TEKNOLOGI DASAR Kurikulum : KTSP 

Alokasi Waktu : 90 Menit Teknik Penilaian : Tertulis 

Jumlah Soal : 50 Butir Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

 

No. 
Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) 
Kompetensi Dasar yang diujikan Materi Pokok Indikator 

Butir Soal 

Jml No 

1  Memahami dan mematuhi 

simbol serta rambu-rambu 

keselamatan kerja 

Keselamatan kerja Siswa dapat menunjukkan alat keselamatan kerja 

yang ada di lingkungan sekitar 

1 1 

2  Menggambar sketsa teknik Sketsa teknik Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri gambar sketsa 

isometris 

1 2 

3  Menentukan alat-alat ukur Pengukuran Siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai 

dengan obyek yang akan diukur 

1 3 

4  Membuat gambar teknik dan 

rencana kerja 

Gambar teknik Siswa dapat menyebutkan macam-macam 

peralatan yang digunakan dalam mengambar 

teknik 

1 4 

5  Menjelaskan ciri-ciri fisik suatu 

jenis kayu 

Jenis-jenis bahan kayu Siswa dapat menyebutkan dengan benar ciri-ciri 

fisik kayu olahan 

1 5 

6  Menggolongkan alat-alat 

pengerjaan kayu 

Alat-alat pengerjaan kayu Siswa dapat menggolongkan peralatan 

pengerjaan kayu 

1 6 

7  Menjelaskan fungsi alat-alat 

pengerjaan kayu 

Alat-alat pengerjaan kayu Siswa dapat menjelaskan fungsi peralatan 

pengerjaan kayu 

1 7 

8  Menjelaskan prosedur 

pembuatan benda kerja dari kayu 

Pembuatan benda kerja 

dari kayu 

Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja dalam 

pembuatan benda kerja dari kayu 

1 8 

9  Menjelaskan karakteristik bahan 

logam 

Pengerjaan logam Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri salah satu jenis 

logam 

1 9 

10  Menyebutkan alat-alat 

pengerjaan logam 

Pengerjaan logam Siswa dapat menyebutkan nama peralatan 

pengerjaan logam 

1 10 



No. 
Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) 
Kompetensi Dasar yang diujikan Materi Pokok Indikator 

Butir Soal 

Jml No 

11  Menjelaskan fungsi alat-alat 

pengerjaan logam 

Pengerjaan logam Siswa dapat menjelaskan fungsi peralatan 

pengerjaan logam 

1 11 

12  Menjelaskan jenis logam yang 

ada dan dampaknya terhadap 

lingkungan hidup 

Pengerjaan logam Siswa dapat menyebutkan program komputer 

yang digunakan untuk analisis dampak 

lingkungan 

1 12 

13  Menjelaskan pengertian 

profesional 

Teknologi dan profesi Siswa dapat menjelaskan syarat-syarat profesi 

seseorang agar disebut profesional 

1 13 

14  Menjelaskan pengaruh 

perkembangan teknologi pada 

profesi tertentu 

Teknologi dan profesi Siswa dapat menyebutkan profesi yang muncul 

akibat perkembangan teknologi 

1 14 

15  Menjelaskan berbagai jenis 

produksi dalam suatu teknologi 

produksi 

Teknologi produksi Siswa dapat menyebutkan dengan benar definisi 

dari salah satu prosesproduksi 

1 15 

16  Menjelaskan fungsi peralatan 

yang digunakan dalam proses 

produksi 

Teknologi produksi Siswa dapat menyebutkan dengan benar fungsi 

suatu peralatanl dalam suatu alur produksi 

1 16 

17  Menjelaskan pemindahan tenaga 

yang terjadi pada suatu sistem 

teknik 

Prinsip teknik Siswa dapat menjelaskan perbedaan antara 

percepatan dan perlambatan 

1 17 

18  Menjelaskan pemindahan tenaga 

yang terjadi pada suatu sistem 

teknik 

Prinsip teknik Siswa dapat menghitung perbandingan roda gigi 

pada suatu sistem teknik 

1 18 

19  Menjelaskan pemindahan tenaga 

yang terjadi pada suatu sistem 

teknik 

Prinsip teknik Siswa dapat menjelaskan cara kerja sistem 

teknik 

1 19 

20  Menjelaskan pemindahan tenaga 

yang terjadi pada suatu sistem 

teknik 

Prinsip teknik Siswa dapat menjelaskan cara kerja sistem 

teknik 

1 20 

21  Menjelaskan pengertian sistem 

pengungkit 

Prinsip teknik Siswa dapat menjelaskan syarat sebuah 

pengungkit dapat bekerja 

1 21 

22  Menjelaskan pengertian sistem 

pengungkit 

Prinsip teknik Siswa dapat menjelaskan tentang syarat-syarat 

kesetimbangan 

1 22 



No. 
Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) 
Kompetensi Dasar yang diujikan Materi Pokok Indikator 

Butir Soal 

Jml No 

23  Menghitung besarnya gaya pada 

komponen suatu sistem 

pengungkit 

Prinsip teknik Siswa dapat menghitung besarnya gaya yang 

terdapat pada titik kuasa suatu pengungkit jika 

komponen-komponen lainnya diketahui 

1 23 

24  Menjelaskan sistem teknik yang 

terdapat pada suatu alat teknik 

Sistem teknik Siswa dapat menjelaskan perubahan energi yang 

terjadi pada suatu sistem teknik 

1 24 

25  Menjelaskan sistem teknik yang 

terdapat pada suatu alat teknik 

Sistem teknik Siswa dapat menjelaskan salah satu pengertian 

dalam sistem teknik 

1 25 

26  Menggunakan trainer rangkaian 

listrik sederhana 

Sistem teknik Siswa dapat menyebutkan warna isolasi kabel 

yang digunakan pada trainer kelistrikan 

1 26 

27  Menjelaskan sistem teknik yang 

terdapat pada suatu alat teknik 

Sistem teknik Siswa dapat menjelaskan perubahan energi yang 

terjadi  pada suatu sistem teknik 

1 27 

28  Menjelaskan alur pengelolaan 

bahan dalam suatu pabrik 

Transportasi dan logistrik Siswa dapat menjelaskan komponen-komponen 

penting dalam logistik 

1 28 

29  Menjelaskan alur pengelolaan 

bahan dalam suatu pabrik 

Transportasi dan logistrik Siswa dapat menjelaskan alur yang harus dilalui 

dalam pengolahan bahan di sebuah pabrik  

1 29 

30  Menjelaskan alur pengelolaan 

bahan dalam suatu pabrik 

Transportasi dan logistrik Siswa dapat membuat skema pengolahan bahan 

pada sebuah pabrik  

1 30 

31  Menjelaskan aspek-aspek 

transportasi yang harus 

diperhitungkan 

Transportasi dan logistrik Siswa dapat membedakan transportasi intern 

dengan transportasi ekstern 

1 31 

32  Menjelaskan prinsip dasar 

teknologi di bidang maritim 

Maritim Siswa dapat menjelaskan perbedaan perahu dan 

kapal 

1 32 

33  Menjelaskan prinsip dasar 

teknologi di bidang maritim 

Maritim Siswa dapat menjelaskan fungsi navigasi dalam 

pelayaran 

1 33 

34  Menjelaskan penghitungan 

penggunaan energi listrik 

Listrik dalam rumah 

tangga 

Siswa dapat menghitung banyaknya energi listrik 

yang digunakan dalam jangka waktu tertentu 

1 34 

35  Menjelaskan dengan gambar 

rangkaian berbagai Instalasi 

kelistrikan yang biasanya 

dijumpai di rumah 

Listrik dalam rumah 

tangga 

Siswa dapat membedakan rangkaian lampu yang 

dipasang secara pararel dan seri 

1 35 

       



No. 
Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) 
Kompetensi Dasar yang diujikan Materi Pokok Indikator 

Butir Soal 

Jml No 

36  Menjelaskan dengan gambar 

rangkaian berbagai Instalasi 

kelistrikan yang biasanya 

dijumpai di rumah 

Listrik dalam rumah 

tangga 

Siswa dapat menjelaskan perbedaan jenis saklar 

dari simbol yang biasa digunakan 

1 36 

37  Menjelaskan dengan gambar 

rangkaian berbagai Instalasi 

kelistrikan yang biasanya 

dijumpai di rumah 

Listrik dalam rumah 

tangga 

Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sebuah 

saklar 

1 37 

38  Menjelaskan dengan gambar 

rangkaian berbagai Instalasi 

kelistrikan yang biasanya 

dijumpai di rumah 

Listrik dalam rumah 

tangga 

Siswa dapat menjelaskan gambar rangkaian 

kelistrikan dasar 

1 38 

39  Menjelaskan prinsip kerja 

peralatan listrik yang biasanya 

dijumpai di rumah 

Listrik dalam rumah 

tangga 

Siswa dapat menjelaskan hubungan pemutus 

otomatis pada seterika listrik 

1 39 

40  Menjelaskan prinsip dasar 

teknologi komunikasi 

Teknologi komunikasi Siswa dapat menjelaskan komponen-komponen 

yang terdapat dalam sistem komunikasi pada 

umumnya 

1 40 

41  Menjelaskan prinsip dasar 

teknologi komunikasi 

Teknologi komunikasi Siswa dapat menjelaskan media yang dipakai 

dalam sistem komunikasi 

1 41 

42  Menjelaskan prinsip dasar 

teknologi komunikasi 

Teknologi komunikasi Siswa dapat menjelaskan perbedaan komunikasi 

secara verbal, lisan maupun isyarat 

1 42 

43  Menjelaskan prinsip kerja 

peralatan telekomunikasi 

Teknologi komunikasi Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja telepon 

rumah 

1 43 

44  Menjelaskan prinsip kerja 

peralatan telekomunikasi 

Teknologi komunikasi Siswa dapat menjelaskan gambar bagan 

pengiriman sinyal darii stasiun televisi sampai 

dapat diterima di TV rumah – rumah 

1 44 

45  Menjelaskan simbol dan 

karakteristik gerbang logika 

dasar 

Teknologi kontrol Siswa dapat menunjukkan gambar simbol 

gerbang dasar 

1 45 

       



No. 
Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) 
Kompetensi Dasar yang diujikan Materi Pokok Indikator 

Butir Soal 

Jml No 

46  Menjelaskan simbol dan 

karakteristik gerbang logika 

dasar 

Teknologi kontrol Siswa dapat menunjukkan dengan gambar 

gerbang logika dasar yang berfungsi sebagai 

pembalik 

1 46 

47  Menjelaskan simbol dan 

karakteristik gerbang logika 

dasar 

Teknologi kontrol Siswa dapat membuat tabel kebenaran dari 

gerbang logika dasar 

1 47 

48  Menjelaskan tentang komponen-

komponen dalam sistem kontrol 

otomatis 

Teknologi kontrol Siswa dapat menyebutkan komponen sensor dari 

dari sebuah peralatan teknik 

1 48 

49  Menjelaskan prosedur untuk 

menjalankan Badan Usaha Milik 

Sendiri 

BUMS Siswa dapat menyebutkan syarat-syarat untuk 

mendirikan badan usaha 

1 49 

50  Menjelaskan prosedur untuk 

menjalankan Badan Usaha Milik 

Sendiri 

BUMS Siswa dapat menyebutkan isi pokok laporan 

keuangan 

1 50 

 

Catatan: Semarang, 18 Februari 2012 

 1. Diterima Penyusun Naskah, 

 2. Direvisi 

 3. Ditolak 

  Moechamad Joedi Fatoni, S.P



 


