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A. Kompetensi :

Setelah melakukan praktik, mahasiswa dapat menggambar benda secara piktorial,

simbol-simbol teknik elektro, instalasi penerangan dan tenaga, rangkaian kontrol, robotika

dengan menggunakan tangan (manual) maupun dengan menggunakan bantuan software Autocad

2006 dan PCB Wizard.

B. Sub Kompetensi:

Setelah melakukan praktik, mahasiswa mampu:

1. Menggambar simbol-simbol yang digunakan dalam bidang teknik elektro.

2. Menjelaskan arti simbol-simbol dalam bidang teknik elektro dengan benar.

C. Dasar Teori

Seseorang dapat dikatakan mampu menginterpretasikan gambar teknik apabila ia dapat

membaca, memahami apa yang dimaksud pada suatu gambar teknik.

Agar gambar teknik dapat diinterpretasikan oleh pihak lain secara efisien maka gambar

tersebut harus mengggunakan kode atau simbol standar yang sudah diakui atau dinormalisir.

Pada modul terdahulu telah dibahas mengenai simbol listrik dan elektronika baik yang berlaku di

beberapa negara maupun yang berlaku internasional.

Orang yang berkecimpung di bidang teknik listrik dan elektronika harus bisa

mengekspresikan ide tekniknya dengan menggunakan simbol-simbol teknik listrik atau

elektronika. Selain itu juga harus bisa membaca, memahami, berkomunikasi, memasang ataupun

mengoperasikan aplikasi simbol listrik dan elektronika dari suatu gambar rangkaian.

D. Alat dan Bahan :

1. Peralatan yang digunakan:

a. Penggaris : 1 buah

b. Busur derajat : 2 buah

c. Pensil : 1 buah

d. Penghapus : 1 buah

2. Bahan praktikum:

a. Kertas ukuran A2 : 1 buah
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E. Keselamatan Kerja

1. Persiapkan semua peralatan dan bahan praktik.

2. Rencanakan tata letak dari gambar yang akan dibuat.

F. Langkah Kerja

1. Persiapkan semua peralatan dan bahan praktik sebelum proses menggambar dimulai.

2. Rencanakan lay-out (tata letak) dari gambar yang akan dibuat.

3. Lakukan pekerjaan menggambar dengan memperhatikan peraturan yang ada.

G. BAHAN DISKUSI

1. Jelaskan kegunaan simbol dalam bidang teknik elektro.

2. Gambarkan dan jelaskan symbol yang digunakan dalam bidang teknik elektro.

H. Evaluasi

Evaluasi gambar meliputi:

- Kebenaran gambar :   50 point

- Tata letak gambar :   20 point

- Kebersihan & kerapian gambar :   20 point

- Waktu yang dipergunakan :   10 point

100 point

I. Lampiran :

Simbol yang digunakan dalam bidang teknik elektro

Simbol lain yang digunakan dalam bidang teknik elektro


