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KISI – KISI SOAL

TOPIK/TUGAS : Pemasangan  keramik pada dinding dan lantai
PROGAM KEAHLIAN /BIDANG LOMBA : Wall and Floor Tilling
WAKTU : 20 Jam ( 8+8+4 )

No. Tujuan Kompetensi / Sub.
Kompetensi

Uarian Materi Dan Pengembangan Kriteria Unjuk Kerja No. Soal Keterangan

1 Siswa dapat melaksanakan
finishing pekerjaan
keramik

Memahami pekerjaan
finishing bangunan
gedung, pada pekerjaan
keramik

 Pemahaman  bahan keramik, mortar
dan groting.

 Mengukur, menghitung  pekerjaan
keramik

 Dapat memahami pemakaian bahan
 Memahami syarat-syarat bidang kerja/ subtrat

yang akan dipakai untuk pemasangan
keramik

 Syarat pemotongan dan teknis pekerjaan
finising keramik

Pengetahuan

2. Siswa dapat memahami
pemasang keramik
dengan menggunakan
sistim tipis

Memahami cara
pemasangan keramik
untuk sistim tipis pada
dinding dan lantai

 Memahami cara dan teknis
penggunaan peralatan untuk aplikasi
pemasangan sistim tipis

 Menghitung kebutuhan bahan dan peralatan
yang digunakan

 Dapat memahami pemasang keramik sistim
tipis pada pekerjaan dinding

 Dapat memahami pemasang keramik sistim
tipis pada pekerjaan lantai sesuai prosedur

Pengetahuan

Pengetahuan

3 Siswa dapat membaca
gambar  untuk
pekerjaan keramik
Sesuai desain

Dapat membaca gambar
desain

 Memahami Gambar/ desain yang
akan dikerjakan

 Membuat gambar pemotongan pada
keramik

 Dapat membaca gambar dan melaksanakan
pemotongan keramik sesuai dengan desain

 Dapat membuat pemotongan  berpasangan
untuk pekerjaan keramik
( dengan memperhatikan siar yang harus ada
pada setiap pemotongan )

Praktek

Praktek

4 Siswa dapat memotong
pekerjaan keramik
sesuai desain yang
diperlukan

Memotong desain
keramik

 Menggunakan peralatan yang sesuai
(tidak berdebu) wet cuting

 Pemotongan lurus
 Pemotongan  diagonal
 Pemotongan lengkung/ lingkaran
 Pemotongan kombinasi

 Potongan sesuai gambar kerja
 Dapat menggunakan peralatan potong dengan

benar dan sesuai fungsinya
 Memotong lurus dengan berbagai posisi

sesuai gambar kerja
 Memotong diagonal dan mampu membuat

sudut tajam dan tidak putus
 Pemotongan lingkaran/ lengkung dengan

Praktek
Praktek

Praktek

Praktek

Praktek
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menggunakan peralatan  jangka potong
dengan benar

 Dapat motongan kombinasi sesuai desain
yang telah direncanakan

Praktek

5 Siswa dapat memasang
pekerjaan keramik
sistim tipis beserta
bahan yang diperlukan
sesuai peraturan yang
berlaku

Pekerjaan memasang
keramik sistim tipis

 Memahami teknis dan persyaratan
pada subtrat untuk pemasangan
keramik sistim tipis

 Memahami karakter bahan drymik
 Memasang keramik pada dinding
 Memasang keramik pada lantai

 Pemasangan keramik pada dinding dengan
menggunakan sistim tipis

 Pemasangan keramik pada lantai dengan
menggunakan sistim tipis

Praktek

Praktek

6 Siswa dapat mengisi
nat/ groting
menggunakan  bahan
yang  sesuai serta
membersihkan
permukaan keramik

Pengisian nat/ groting
serta membersihkan
permukaan keramik

 Memahami karakter bahan groting
 Cara aplikasi pada pekerjaan

pengisian nat/ groting
 Teknis membersihkan pekerjaan

paska groting

 Dapat menghitung kebutuhan bahan yang
sebenarnya dan waktu seting time yang
diperlukan

 Dapat mengaplikasikan bahan groting pada
pekerjaan dinding maupun lantai

 Memahami cara membersihkan keramik
paska groting

Praktek

Praktek

Praktek

7 Siswa dapat memeriksa
pekerjaan keramik
sistim tipis dengan
benar dan sesuai
standart  pemasangan

Kontrol pemasangan/
pekerjaan

 Pemasangan obyektif
 Pemasangan subyektif

 Kontrol pekerjaan pada ukuran, kedataran,
tegak, siku,  kerataan dan kelengkapan
gambar

 Kontrol pekerjaan pada pemotongan, tampak
keseluruhan, k3, sikap/ karakter

Praktek

Praktek


