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Instrumen Soal Test  X1 

1. Yang dinyatakan oleh huruf a dan b 

adalah.... 

 
a. Optrade dan balustrade 

b. Balustrade dan optrade 

c. Balustrade dan antrede 

d. Anak tangga dan antrede 

e. Antrede dan optrade 

2. Gambar dibawah ini digunakan 

untuk menunjukkan..... 

 
a. Gambar rencana balok  

b. Gambar rencana lantai 

c. Gambar rencana atap 

d. Gambar rencana pembesian 

e. Gambar rencana peil lantai 

3. Gambar dibawah ini adalah......... 

 
a. Simbol perabot  

b. Simbol bahan bangunan  

c. Simbol peralatan 

d. Simbol bagian bangunan 

e. Simbol furniture 

4. Gambar denah dibawah ini 

merupakan bentuk dari tangga... 

 
a. L 

b. Perempatan  

c. Serong  

d. Dengan bordes 

e. Dua perempatan 

5. Bagian tangga yang ditunjuk oleh 

no 3 adalah.... 

 
a. Railing 

b. Optrade  

c. Antrede  

d. Tiang railing 

e. Bordes  

6. Bagian pondasi yang ditunjukkan 

oleh no 2 dibawah ini adalah.... 

 
a. Pasangan tastram  

b. Sloof  

c. Lantai kerja 

d. Elevasi permukaan tanah 

e. Kolom  

7. Gambar berikut ini termasuk ke 

dalam....... 

b 
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a. Rencana sloof 

b. Rencana kolom 

c. Rencana pondasi 

d. Rencana ringbalk 

e. Rencana lantai 

8. Penulisan keterangan tulangan 

pada konstruksi balok yang benar 

adalah...... 

a. 4 – 4 Φ 12 

b. 8  Φ 16 - 18 

c. 8 Φ 16 

d. Φ 16 

e. Φ 12 - 16 

9. Ukuran panjang suatu balok 5,50 

m. jika digambar dengan skala 

1:150 maka panjang dalam kertas 

gambar adalah... 

a. 3,5 cm 

b. 3,7 cm 

c. 3,9 cm 

d. 4,1 cm 

e. 4,3 cm 

10. Tulangan plat bagi pada gambar 

dibawah ini adalah.... 

 
 

a. Ø 10 - 14 

b. Ø 6 - 25 

c. Ø 400 

d. Ø 10 

e. Ø 10 - 400 

11. Gambar diatas merupakan detail 

dari........... 

 
a. Pondasi laba - laba 

b. Pondasi batu kali 

c. Pondasi tiang 

d. Pondasi footplat 

e. Pondasi dalam 

12. Dibawah ini merupakan gambar 

rencana dari..... 

 
a. Rencana pembesian plat 

b. Rencana pembesian kolom 

c. Rencana pembesian atap 

d. Rencana pembesian tangga 

e. Rencana pembesian sloof 

13. Tulangan beton dengan tulisan 

5D20 menyatakan.... 

a. 5 batang besi polos diameter 20 

mm 

b. 5 batang besi ulir jarak 20 cm 

c. 20 batang besi polos diameter 

5mm 

d. 20 batang besi ulir diameter 

5mm 

e. 5 batang besi ulir diameter 20 

mm 
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14. Gambar dibawah ini  

adalah............. 

 
a. Potongan tangga 

b. Denah tangga 

c. Rencana tangga 

d. Tampak depan tangga 

e. Tampak samping tangga 

15. Tulisan yang menunjukkan garis 

tengah tulangan pada pelat 8 mm 

dengan jarak 12  adalah .... 

a. 8Ø  - 12 

b. 12Ø  - 8 

c. Ø 12 - 8 

d. 12 – Ø8 

e. Ø8 - 12 

16. Pernyataan yang sesuai dengan 

gambar berikut ini...... 

 
a. Menunjukkan persilangan 

tulangan plat atas plat A dan B 

b. Menunjukkan persilangan 

tulangan bawah A dan B 

c. Batas antara 2 bagian plat A 

dan B 

d. Menunjukkan tulangan bagi A 

dan B 

e. Menunjukkan batas dinding A 

dan B 

17. Apa maksud gambar berikut ini 

........... 

 
a. Plat lantai menggunakan 

diameter tulangan 12 cm 

dengan tebal 400 mm 

b. Plat lantai untuk lantai 12 dan 

tebal 400 mm 

c. Plat lantai pada ketinggian 12 

m dengan diameter tulangan 

400 mm 

d. Plat lantai pada ketinggian 

+400 dengan tebal 12 cm 

e. Semua jawaban salah 

18. Manakah pernyataan berikut yang 

benar apabila dilihat dari gambar 

berikut ini........... 

 
a. Gambar  denah rencana pondasi 

b. Gambar  denah rencana sloof 

dan kolom 

c. Gambar  denah tampak 

potongan 

d. Gambar  denah rencana 

instalasi listrik 

e. Gambar  denah rencana plafond 

19. Simbol yang menyatakan 4 batang 

tulangan pokok diameter 12 mm 

pada konstruksi balok adalah …. 

a. Ø 4 - 12 

b. 12 Ø - 4 

c. 12 Ø 4 

d. 4 Ø 12 

e. Ø 12 - 4 

20. Pada suatu gambar rencana 

bangunan tertulis ukuran gambar 
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detail sebuah penampang balok  

ukuran 20x40 cm dengan skala 

gambar 1:10. Berapakah ukuran 

sesungguhnya pada gambar 

tersebut…. 

a. 20mm x 40mm 

b. 400mm x 800mm’ 

c. 40mm x 80mm 

d. 200mm x 400mm 

e. 40mm x 800mm 

21. Simbol dibawah ini memiliki arti… 

 
a. Tulangan bagian tengah 

b. Tulangan bagian bawah 

c. Tulangan yang dibengkokan 

d. Tulangan tumpuan 

e. Tulangan bagian atas  

22. Berikut ini adalah hal yang biasa 

dinyatakan dengan simbol / notasi 

gambar bangunan adalah........... 

a. Perspektif  

b. Bahan bangunan   

c. Skala  

d. Bidang gambar 

e. Proyeksi  

 


