
PEDOMAN PENILAIAN PRAKTEK 
 

Mata Pelajaran  : Memasang Instalasi Penerangan  Listrik Bangunan 
Sederhana.  

Klas / Semester : XI (sebelas) / 3 (tiga) 
Kompetensi dasar  : Memasang instalasi penerangan di luar / dalam 

permukaan 
 

No Kompetensi dan 
Kriteria Kerja Indikator Keberhasilan 

Penilaian 
Ya Tidak  

9 8 7 <7 
1 Memasang pemipaan 

dan pengawatan instalasi 
penerangan di luar / 
dalam permukaan 

     

 -  Pipa Instalasi   
diidentifikasi macam-
macam dan 
ukurannya. 

- Memilih jenis pipa  instalasi  
yang seusai 

- Menentukan lay out 
komponen pada papan   

    

 - Komponen 
kelepngkapan dipilih 
dan dipasang pada 
papan Instalasi  

- Memilih komponen yang 
sesuai 

- Merancang tata letak 
komponen  

    

 - Komponen dipasang 
sesuai gambar rencana 

- Memasang  komponen pada 
papan rangkaian  sesuai tata 
letak. 

 

    

 - Rangkaian instalasi 
diuji fungsinya 

- Menguji fungsi rangkaian 
- Instalasi pemipaan dapat 

berfungsi dengan baik 

    

 - Hasil Pekerjaan 
dilaporkan sesuai 
dengan prosedur yang 
ditetapkan. 

- Membuat Laporan hasil 
Pekerjaan/ praktek. 

    

 - Pekerjaan 
dilaksanakan dengan  
memperhatikan 
prosedur K3 

- Menerapkan K3 dalam 
pekerjaan. 

    

 -  Jenis kabel dan 
perlengkapan istalasi 
diidentifikasi macam-
macam dan 
ukurannya. 

- Memilih jenis kabel dan 
perlengkapan  yang seusai 

- Menentukan lay out 
komponen pada papan 
Instalasi  

    

 - Komponen dipilih dan 
dipasang pada papan 
instalasi 

- Memilih komponen yang 
sesuai 

- Merancang tata letak 
komponen 

    

 - Komponen dipasang 
sesuai gambar rencana 

- Memasang  komponen pada 
papan Instalasi sesuai dengan 
ketentuan. 

 

    

 - Rangkaian Instalasi  
diuji fungsinya 

- Menguji fungsi rangkaian 
- Instalasi  dapat berfungsi 

dengan baik 

    

 - Hasil Pekerjaan 
dilaporkan sesuai 
dengan prosedur yang 
ditetapkan. 

- Membuat Laporan hasil 
Pekerjaan 

    



No Kompetensi dan 
Kriteria Kerja Indikator Keberhasilan 

Penilaian 
Ya Tidak  

9 8 7 <7 
 - Pekerjaan 

dilaksanakan dengan  
memperhatikan 
prosedur K3 

- Menerapkan K3 dalam 
pekerjaan 

    

       
 
Gradasi  nilai test praktek sebagai berikut : 
 
90 (istimewa) : Bila hasil pekerjaan lebih cepat  dari ketentuan waktu yang 

ditetapkan dapat mencapai kompetensi melebihi  kualitas 
standar minimal yang ditetapkan Kriteria Kinerja. 

80 (amat baik) :  Bila hasil pekerjaan lebih cepat  dari ketentuan waktu yang 
ditetapkan dapat mencapai kompetensi sesuai kualitas standar 
minimal yang ditetapkan Kriteria Kinerja. 

70 (baik) :  Bila hasil pekerjaan tepat waktu dari ketentuan waktu yang 
ditetapkan dapat mencapai kompetensi seusai   kualitas standar 
minimal yang ditetapkan Kriteria Kinerja. 

<70 (tidak) :  Bila pekerjaan melebihi dari ketentuan waktu yang ditetapkan 
tidak dapat mencapai kompetensi sesuai kualitas standar 
minimal yang ditetapkan Kriteria Kinerja. 

 
Nilai Praktek diambil dari nilai terendah dari pencapaian kriteria. 
Nilai Akhir (NA) kompetensi dihitung dari penilaian teori (test teori) dan penilaian praktek. 
NA = 0,3 Nilai teori + 0,7 Nilai praktek. 
 
Batas Nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)  = 70 
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