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SILABUS MATA PELAJARAN  

 
Satuan Pendidikan : SMK/MAK 
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan Gedung 
Kelas  : XI 
 
Kompetensi Inti : 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan  menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

3.1 Menerapkan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja serta 
Lingkungan Hidup dalam 
pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi bangunan sesuai 
peraturan K3LH 

 
4.1 Melaksanakan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan Hidup dalam 
pelaksanaan pekerjaan 
Konstruksi 

Pengertian K3LH, Tujuan 
K3LH, Peraturan K3LH, 
Penanganan K3LH, 
Penerapan K3LH dalam 
pekerjaan finishing bangunan 
(Pemasangan Pondasi Batu 
Kali, Pemasangan besi diatas 
pondasi (sloof), pemasangan 
ubin lantai dan dinding, 
penulangan kolom balok dan 
plat lantai, merancang rangka 
batang dalam kontruski atap)  
 

Mengamati  

• Mengamati dan/atau membaca 
informasi tentang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja serta 
Lingkungan Hidup dalam 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
bangunan sesuai peraturan yang 
berlaku. 
 

• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja serta 
Lingkungan Hidup dalam 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
bangunan  

 
Mengeksplorasi 

• Mengumpulkan  informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan tentang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja serta 
Lingkungan Hidup dalam 
pelaksanaan pekerjaan finishing 
bangunan   

 
 
 
 

Tugas 

• Membuat (Pra-
RK3). 
 

Observasi  

• Proses 
pelaksanaan 
tugas K3LH 

 
Portofolio  

• Terkait 
kemampuan 
dalam K3LH 

 
Tes 

• Tes lisan/tertulis 
terkait dengan 
K3LH 

7  JP • Buku K3LH 

• Peraturan K3LH 
 



 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Mengasosiasi  

• Mengkatagorikan  informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana 
sampai pada yang lebih kompleks 
tentang Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja serta 
Lingkungan Hidup dalam 
pelaksanaan pekerjaan finishing 
bangunan  
 

Mengkomunikasikan  

• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja serta Lingkungan Hidup 
dalam pelaksanaan pekerjaan 
finishing bangunan  

3.5  Menerapkan prosedur 
pemasangan pondasi batu kali 
untuk kontruksi bangunan 
sederhana. 

 
 
4.5  Melaksanakan pemasangan 

pondasi batu kali untuk 
konstruksi bangunan 
sederhana. 

Membaca gambar pekerjaan 
konstruksi pondasi batu kali, 
Perhitungan volume pekerjaan 
konstruksi. 
 
Melaksanakan pemasangan 
pondasi batu kali untuk 
konstruksi bangunan 
sederhana. 
  
 

Mengamati  

• Membaca gambar kerja 
 

• Mengamati dan/atau membaca 
informasi tentang perhitungan 
kebutuhan alat dan bahan yang 
diperlukan dalam pekerjaan 
pemasangan  

 
Menanya  

• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang perhitungan 

Tugas 

• Hasil perhitungan 
kebutuhan alat 
dan bahan yang 
diperlukan dalam 
pekerjaan 
pondasi 

 

• Pemasangan 
pondasi batu kali 
sesuai gambar 
kerja 

 
 

14  JP • Buku Konstruksi 
Bangunan 
Gedung 

• Gambar Kerja 

• Job site 
 



 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

kebutuhan alat dan bahan yang 
diperlukan dalam pekerjaan 
pemasangan  
 

• Mengumpulkan informasi  yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan tentang perhitungan 
kebutuhan alat dan bahan yang 
diperlukan dalam pekerjaan 
pemasangan pondasi batu kali 

 
Mengasosiasi  

• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana 
sampai pada yang lebih kompleks 
tentang perhitungan kebutuhan 
alat dan bahan yang diperlukan 
dalam pekerjaan pemasangan 
pondasi batu kali 
 

Mengkomunikasikan  

• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
perhitungan kebutuhan alat dan 
bahan yang diperlukan dalam 
pekerjaan pemasangan pondasi 
batu kali 

 

Observasi  

• Proses 
perhitungan 
kebutuhan alat 
dan bahan yang 
diperluka 

• Hasil kerja 
praktek 

 
Portofolio  

• Terkait 
kemampuan 
dalam 
perhitungan 
kebutuhan alat 
dan bahan yang 
diperlukan dalam 
pekerjaan 
pemasangan 
papan. 

• Tes Lisan 

• Hasil kerja 
praktek 
pemasangan 
pondasi batu kali. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

3.6 Menerapkan Menerapkan 
prosedur pemasangan tulangan 
besi beton diatas pondasi batu 
kali pada konstruksi bangunan 
gedung 

 
4.6 Melaksanakan pemasangan 

tulangan besi beton diatas 
pondasi batu kali pada 
konstruksi bangunan gedung  

 

• Menerapkan prosedur 
pemasangan tulangan besi 
beton diatas pondasi batu 
kali pada konstruksi 
bangunan gedung 
 

• Pelaksanaan pemasangan 
tulangan sloof pada 
pondasi batu kali 

   

Mengamati 

• Mengamati dan/atau membaca 
informasi tentang pemasangan 
tulangan sloof pada pondasi batu 
kali 
 

Menanya  

• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang pemasangan 
tulangan sloof pada pondasi batu 
kali. 
 

Mengeksplorasi  

• Mengumpulkan  informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan tentang pemasangan 
tulangan sloof pada pondasi batu 
kali 
 

Mengasosiasi  

• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana 
sampai pada yang lebih kompleks 
tentang pemasangan tulangan 
sloof pada pondasi batu kali 

 

Tugas 

• Hasil pemasangan 
tulangan sloof 
pada pondasi batu 
kali 

 
Observasi  

• Proses 
pelaksanaan 
pemasangn 
tulangan sloof 
pada pondasi batu 
kali 

 
Portofolio  

• Terkait 
kemampuan dalam 
pemasangan 
tulangan sloof 
pada pondasi batu 
kali 
 

• Tes lisan 
Hasil kerja praktek 

• tulangan sloof 
pada pondasi batu 
kali 

 
 

14  JP • Buku konstruksi 
bangunan 
gedung  

• Gambar kerja 
bangunan 

• Job site  



 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Mengkomunikasikan  

• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
pemasangan tulangan sloof pada 
pondasi batu kali 

   

 
3.15  Menerapkan prosedur 

pemasangan ubin lantai dan 
dinding, batu alam dan batu 
buatan (artificial). 

 
4.15  Melaksanakan pemasangan 

ubin lantai dan dinding, batu 
alam dan batu buatan 
(artificial). 

 
Menerapkan prosedur 
pemasangan ubin lantai dan 
dinding, batu alam dan batu 
buatan (artificial). 
 
Melaksanakan pemasangan 
ubin lantai dan dinding, batu 
alam dan batu buatan 
(artificial). 

 
Mengamati 

• Mengamati dan/atau membaca 
informasi tentang prosedur 
pemasangan dan pelaksanaan 
pasangan ubin lantai, dinding dan 
batu alam 
 

Menanya  

• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang prosedur 
pemasangan dan pelaksanaan 
pasangan ubin lantai, dinding dan 
batu alam 
 

Mengeksplorasi  

• Mengumpulkan  informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan tentang prosedur 
pemasangan dan pelaksanaan 
pasangan ubin lantai, dinding dan 
batu alam 

 
Tugas 

• Hasil tentang 
prosedur 
pemasangan dan 
pelaksanaan 
pasangan ubin 
lantai, dinding 
dan batu alam 
 

Observasi  

• Proses 
pelaksanaan dan 
prosedur 
pemasangan dan 
pelaksanaan 
pasangan ubin 
lantai, dinding 
dan batu alam 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
21 Jam  

 

• Buku Konstruksi 
Bangunan 
Gedung 

• Gambar Kerja 
Bangunan 

• Job Site  



 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Mengasosiasi  

• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana 
sampai pada yang lebih kompleks 
tentang prosedur pemasangan 
dan pelaksanaan pasangan ubin 
lantai, dinding dan batu alam 
 

Mengkomunikasikan  

• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang prosedur 
pemasangan dan pelaksanaan 
pasangan ubin lantai, dinding dan 
batu alam 
 

Portofolio  

• Terkait 
kemampuan 
dalam prosedur 
pemasangan dan 
pelaksanaan 
pasangan ubin 
lantai, dinding 
dan batu alam 

 
Tes 

• Tes lisan/tertulis  

• Hasil Kerja 
Praktek 

3.11  Memahami tentang bahan 
konstruksi rangka dan 
dinding bangunan gedung. 
 
 

 
4.11  Menganalisis kebutuhan 

bahan pasangan konstruksi 
rangka dan dinding bangunan 
gedung. 

Memahami tentang bahan 
konstruksi rangka dan 
dinding bangunan gedung. 
 

 
 

Menganalisis kebutuhan 
bahan pasangan konstruksi 
rangka dan dinding 
bangunan gedung 

Mengamati 

• Mengamati dan/atau membaca 
informasi tentang bahan dan cara 
perhitungan kebutuhan bahan 
pekerjaan dinding. 
 

Menanya  

• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang bahan dan cara 
perhitungan kebutuhan bahan 
pekerjaan dinding. 
 
 
 

Tugas 

• Hasil perhitungan 
bahan pekerjaan 
dinding 
 

Observasi  

• Kebutuhan bahan 
dan cara 
perhitungan 
kebutuhan bahan 
pekerjaan 
dinding. 

 
 
 
 

21  JP • Buku Konstruksi 
Bangunan 
Gedung 

• Gambar Kerja 
Bangunan 

• Job Site 



 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Mengeksplorasi  

• Mengumpulkan  informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan tentang bahan dan cara 
perhitungan kebutuhan bahan 
pekerjaan dinding. 
 

Mengasosiasi  

• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana 
sampai pada yang lebih kompleks 
tentang bahan dan cara 
perhitungan kebutuhan bahan 
pekerjaan dinding. 
 

     Mengkomunikasikan 

• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang bahan 
dan cara perhitungan kebutuhan 
bahan pekerjaan dinding. 

Tes 

• Tes melalui 
penugasan 
individu dan 
kelompok. 

• Hasil kerja 
Perhitungan 
bahan. 

3.11 Memahami tentang bahan 
konstruksi rangka dan dinding 
bangunan gedung. 

4.11 Menyajikan bahan konstruksi 
rangka dan dinding bangunan 
gedung. 

 

Memahami dan menyajikan 
berbagai bahan pasangan 
dinding. 

Menghitung kebutuhan bahan 
dalam pasangan dinding 
bangunan gedung 

 

Mengamati 

• Mengamati dan/atau membaca 
informasi tentang menyajikan 
berbagai bahan psangan dinding, 
menghitung kebutuhan bahan 
dan menerapkan cara 
pemasangan berbagai konstruksi 
rangka dan dinding bangunan 

Tugas Praktek 

• Hasil tentang 
tentang 
menyajikan 
berbagai bahan 
pasangan 
dinding, 
menghitung 

49  JP • Buku Konstruksi 
Bangunan 
Gedung 

• Gambar Kerja 
Bangunan 

• Job Site 



 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

3.12 Menganalisis kebutuhan 
bahan pasangan konstruksi 
rangka dan dinding bangunan 
gedung  

4.12 Menghitung kebutuhan bahan 
pasangan konstruksi rangka 
dan dinding bangunan 
gedung. 

3.13 Menerapkan cara 
pemasangan berbagai 
konstruksi rangka dan dinding 
bangunan gedung. 

4.13 Melaksanakan pemasangan 
berbagai konstruksi rangka 
dan dinding bangunan 
gedung. 

Menerapkan cara 
pemasangan berbagai 
konstruksi rangka dan dinding 
bangunan gedung. 

 
  

gedung gedung . 
 
Mengeksplorasi  

• Mengumpulkan  informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan tentang menyajikan 
berbagai bahan pasangan 
dinding, menghitung kebutuhan 
bahan dan menerapkan cara 
pemasangan berbagai konstruksi 
rangka dan dinding bangunan 
gedung. 
 

Mengasosiasi  

• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan tentang 
menyajikan berbagai bahan 
psangan dinding, menghitung 
kebutuhan bahan dan 
menerapkan cara pemasangan 
berbagai konstruksi rangka dan 
dinding bangunan gedung. 

 
 
 
 
 
 
 

kebutuhan bahan 
dan menerapkan 
cara 
pemasangan 
berbagai 
konstruksi rangka 
dan dinding 
bangunan 
gedung 

  
Observasi  

• Proses tentang 
menyajikan 
berbagai bahan 
psangan dinding, 
menghitung 
kebutuhan bahan 
dan menerapkan 
cara 
pemasangan 
berbagai 
konstruksi rangka 
dan dinding 
bangunan 
gedung. 

 
Tes 

• Tes tentang 
tentang 
menyajikan 
berbagai bahan 
pasangan 
dinding, 



 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Mengkomunikasikan  

• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang tentang 
menyajikan berbagai bahan 
pasangan dinding, menghitung 
kebutuhan bahan dan 
menerapkan cara pemasangan 
berbagai konstruksi rangka dan 
dinding bangunan gedung. 

menghitung 
kebutuhan bahan 
dan menerapkan 
cara 
pemasangan 
berbagai 
konstruksi rangka 
dan dinding 
bangunan 
gedung. 

Keterangan: Kelas XII  smt 5 = 20 minggu efektif 
                                  smt 6 = 18 minggu efektif 
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              MATA PELAJARAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG (C3) 

 

KOMPETENSI INTI 3 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 
(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis, dan 
mengevaluasi tentang 
pengetahuan faktual, 
konseptual, operasional lanjut, 
dan metakognitif secara 
multidisiplin sesuai dengan 
bidang dan lingkup kerja 
Konstruksi Gedung, Sanitasi 
dan Perawatan pada tingkat 
teknis, spesifik, detil, dan 
kompleks, berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora 
dalam konteks pengembangan 
potensi diri sebagai bagian dari 
keluarga, sekolah, dunia kerja, 
warga masyarakat nasional, 
regional, dan internasional. 

4. Melaksanakan tugas spesifik dengan 
menggunakan alat, informasi, dan 
prosedur kerja yang lazim dilakukan serta 
memecahkan masalah sesuai dengan 
bidang kerja Konstruksi Gedung, Sanitasi 
dan Perawatan. Menampilkan kinerja 
mandiri dengan mutu dan kuantitas yang 
terukur sesuai dengan standar kompetensi 
kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 
mengolah, dan menyaji secara efektif, 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, 
kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah, serta mampu melaksanakan 
tugas spesifik secara mandiri. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, 
kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 
mahir, menjadikan gerak alami, sampai 
dengan tindakan orisinal dalam ranah 
konkret terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 
mampu melaksanakan tugas spesifik 
secara mandiri. 
 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

KOMPETENSI 
DASAR 

WAKTU 
UNIT 

KOMPETEN
SI 

SKEMA 
SERTIFIKA

SI 

3.1 Menerapkan 
prosedur  

Keselamatan 
dan Kesehatan  
Kerja serta 
Lingkungan 
Hidup dalam 
pelaksanaan 
pekerjaan 
Konstruksi 

4.1 Melaksanakan 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 
dan Lingkungan 
Hidup dalam 
pelaksanaan 
pekerjaan 
Konstruksi 
Bangunan 
Gedung  

24 JP F.410100.00
1.01 
Menerapkan 
Keselamatan 
dan 
Kesehatan 
Kerja (K3) 
dan 
Lingkungan 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 
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KOMPETENSI 
DASAR 

KOMPETENSI 
DASAR 

WAKTU 
UNIT 

KOMPETEN
SI 

SKEMA 
SERTIFIKA

SI 

Bangunan 
Gedung  

3.2 Memahami 
konsep dan 
prinsip statika 
serta kondisi 
tanah dalam 
perencanaan 
pondasi 

4.2 Menyajikan 
konsep dan 
prinsip statika 
serta kondisi 
tanah dalam 
perencanaan 
pondasi 

28 JP   

3.3 Memahami 
pengertian 
pondasi batu 
kali untuk 
konstruksi 
bangunan 
gedung 

4.3 Menyajikan 
pengertian 
pondasi batu 
kali untuk 
kontruksi 
bangunan 
gedung. 

28 JP F.410100.00
3.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Pondasi 
Dangkal 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.4 Menganalisis 
bentuk 
pondasi batu 
kali untuk 
konstruksi 
bangunan 
yang 
disesuaikan 
dengan daya 
dukung tanah 
hasil 
pengujian 
laboratorium 

4.4 Menggambar 
pondasi batu 
kali untuk 
konstruksi 
bangunan 
gedung yang 
disesuaikan 
dengan daya 
dukung tanah 
hasil pengujian 
di laboratorium 

28 JP F.410100.00
3.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Pondasi 
Dangkal 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.5 Menerapkan 
prosedur 
pemasangan 
pondasi batu 
kali untuk 
kontruksi 
bangunan 
sederhana. 

4.5 Melaksanakan 
pemasangan 
pondasi batu 
kali untuk 
konstruksi 
bangunan 
sederhana. 

33 JP F.410100.00
3.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Pondasi 
Dangkal 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.6 Menerapkan 
prosedur 
pemasangan 
tulangan besi 
beton diatas 
pondasi batu 
kali pada 
konstruksi 

4.6 Melaksanakan 
pemasangan 
tulangan besi 
beton diatas 
pondasi batu 
kali pada 
konstruksi 
bangunan 

33 JP F.410100.00
4.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Beton 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 



KOMPETENSI 
DASAR 

KOMPETENSI 
DASAR 

WAKTU 
UNIT 

KOMPETEN
SI 

SKEMA 
SERTIFIKA

SI 

bangunan 
gedung 

gedung 

3.7 Memahami 
pengertian 
pondasi 
telapak untuk 
konstruksi 
bangunan 
gedung 
sederhana 

4.7 Menyajikan  
pengertian 
pondasi telapak 
untuk kontruksi 
bangunan 
gedung dengan 
tepat dilapangan 

20 JP F.410100.00
3.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Pondasi 
Dangkal 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.8 Menganalisis 
pondasi 
telapak untuk 
kontruksi 
bangunan 
sederhana. 

4.8 Menggambar 
pondasi telapak 
untuk konstruksi 
bangunan 
sederhana. 

28 JP F.410100.00
3.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Pondasi 
Dangkal 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.9 Menganalisis 
penulangan 
pondasi 
telapak pada 
bangunan 
gedung 
bertingkat 

4.9 Menggambar 
penulangan 
pondasi telapak  
pada bangunan 
gedung 
bertingkat 

30 JP F.410100.00
4.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Beton 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.10 Menerapkan 
prosedur 
penggunaan  
peralatan 
tangan dan 
mekanik/listrik 
pada 
pekerjaan 
kontruksi 
rangka dan 
dinding  
bangunan 
gedung 

4.10 Menggunakan 
peralatan 
tangan dan 
mekanik/listrik 
pada pekerjaan 
rangka dan 
dinding 
bangunan 
gedung. 

20 JP F.410100.00
5.01 
Melaksanaka
n 
Pemasangan 
Bata dan 
Kusen 
 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.11 Memahami 
tentang bahan 
konstruksi 
rangka dan 
dinding 
bangunan 
gedung. 

4.11 Menyajikan 
bahan 
konstruksi 
rangka dan 
dinding 
bangunan 
gedung. 

20 JP F.410100.00
5.01 
Melaksanaka
n 
Pemasangan 
Bata dan 
Kusen 
 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.12 Menganalisis 4.12 Menghitung 21 JP   



KOMPETENSI 
DASAR 

KOMPETENSI 
DASAR 

WAKTU 
UNIT 

KOMPETEN
SI 

SKEMA 
SERTIFIKA

SI 

kebutuhan 
bahan 
pasangan 
konstruksi 
rangka dan 
dinding 
bangunan 
gedung. 

kebutuhan 
bahan 
pasangan 
konstruksi 
rangka dan 
dinding 
bangunan 
gedung. 

3.13 Menerapkan 
cara 
pemasangan 
berbagai 
konstruksi 
rangka dan 
dinding 
bangunan 
gedung. 

4.13 Melaksanakan 
pemasangan 
berbagai 
konstruksi 
rangka dan 
dinding 
bangunan 
gedung. 

24 JP F.410100.00
5.01 
Melaksanaka
n 
Pemasangan 
Bata dan 
Kusen 
 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.14 Menerapkan 
prosedur 
pekerjaan 
plesteran, dan 
acian. 

4.14 Melaksanakan  
pekerjaan 
plesteran dan 
acian. 

21 JP F.410100.00
8.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Plesteran 
dan Acian 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.15 Menerapkan 
prosedur 
pemasangan 
ubin lantai dan 
dinding, batu 
alam dan batu 
buatan 
(artificial). 

4.15 Melaksanakan 
pemasangan 
ubin lantai dan 
dinding, batu 
alam dan batu 
buatan 
(artificial). 

24 JP F.410100.01
3.01 
Melaksanaka
n 
Pemasangan 
Penutup 
Lantai dan 
Dinding 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.16 Menerapkan 
prosedur 
pemasangan 
berbagai 
desain plafon 
pada 
konstruksi 
bangunan 
gedung 

4.16 Melaksanakan 
pemasangan 
penutup plafon  
pada konstruksi 
bangunan 
gedung 

28 JP F.410100.01
0.01 
Melaksanaka
n 
Pemasangan 
Plafon 
 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.17 Menerapkan 
cara 
pemasangan 
langit-langit, 
ornament dan 

4.17 Melaksanakan 
pemasangan 
langit-langit, 
ornament dan 
profilnya. 

21 JP   



KOMPETENSI 
DASAR 

KOMPETENSI 
DASAR 

WAKTU 
UNIT 

KOMPETEN
SI 

SKEMA 
SERTIFIKA

SI 

profilnya. 

3.18 Menerapkan 
ketentuan 
pemasangan 
cetakan dan 
perancah 
(bekisting),  

4.18 Melaksanakan 
pemasangan 
cetakan dan 
perancah 
(bekisting). 

24 JP INA 06 
Memasang 
perancah dan 
bekisting 
kayu 
 

Tukang 
Kayu 
Konstruksi 
(Departeme
n Pekerjaan 
Umum)  

3.19 Menerapkan 
ketentuan/ 
syarat-syarat 
/notasi dalam 
perencanaan 
beton 
bertulang. 

4.19 Menggambar 
rencana 
penulangan 
balok, kolom 
dan plat lantai 
beton. 

21 JP F.410100.00
4.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Beton 
 

Diusulkan 
skema 
Tukang 
Bangunan 
Gedung  
(Departeme
n Pekerjaan 
Umum)  

3.20 Menganalisis 
konsep statika 
untuk 
perancangan 
plat lantai, 
balok persegi 
dan kolom. 

4.20 Merancang plat 
lantai, balok 
persegi dan 
kolom. 

 

21 JP   

3.21 Mengevaluasi 
konsep statika 
untuk 
perancangan 
plat lantai, 
balok persegi 
dan kolom. 

4.21 Memeriksa hasil 
perancangan 
plat lantai, balok 
persegi dan 
kolom. 

21 JP   

3.22 Menerapkan  
cara 
pemasangan 
penulangan 
pada kolom, 
balok dan plat 
lantai. 

4.22 Melaksanakan  
pemasangan 
penulangan 
pada kolom, 
balok dan plat 
lantai. 

32 JP F.410100.00
4.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Beton 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP)  
 

3.23 Menganalisis 
bentuk-bentuk 
atap 
konstruksi 
bangunan 
gedung 

4.23 Merancang 
bentuk-bentuk 
atap konstruksi 
bangunan 
gedung 

28 JP F.410100.00
7.01 
Melaksanaka
n 
Pemasangan 
Rangka dan 

Tukang 
Bangunan 
Gedung  
(BNSP) 



KOMPETENSI 
DASAR 

KOMPETENSI 
DASAR 

WAKTU 
UNIT 

KOMPETEN
SI 

SKEMA 
SERTIFIKA

SI 

Penutup Atap 

3.24 Menganalisis 
perhitungan 
rangka batang 
pada 
konstruksi 
rangka atap 
kayu 

4.24 Merancang 
rangka batang 
pada konstruksi 
rangka atap 
kayu 

32 JP   

3.25 Menganalisis 
perhitungan 
rangka batang 
pada 
konstruksi 
rangka atap 
baja ringan 

4.25 Merancang 
rangka batang 
pada konstruksi 
rangka atap 
baja ringan 

28 JP F45 TPRABR 
02 001 01  
 
Mempersiapk
an Pekerjaan 
Rangka Atap 
Baja Ringan  

Pemasang 
Rangka 
Atap Baja 
Ringan  
(BNSP) 
 

3.26 Menerapkan 
prosedur 
pemasangan 
rangka atap 
baja ringan. 

4.26 Melaksanakan 
pemasangan 
rangka atap 
baja ringan. 

32 JP F45 TPRABR 
02 003 01  
 
Memasang 
Seluruh 
Rangka Atap 
Kuda-Kuda  

Pemasang 
Rangka 
Atap Baja 
Ringan 
(BNSP) 
 

3.27 Menganalisis 
perhitungan 
penulangan 
pada 
konstruksi 
atap beton 
bertulang 

4.27 Merancang 
penulangan 
pada konstruksi 
atap beton 
bertulang 

32 JP F.410100.00
4.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Beton 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.28 Menerapkan 
prosedur 
pemasangan 
atap beton 
bertulang. 

4.28 Melaksanakan 
pemasangan 
atap beton 
bertulang. 

28 JP F.410100.00
4.01 
Melaksanaka
n Pekerjaan 
Beton 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

3.29 Mengevaluasi 
prosedur 
pemasangan 
berbagai jenis 
penutup atap. 

4.29 Memeriksa hasil 
pelaksanaan 
pemasangan 
berbagai jenis 
penutup atap. 

32 JP F.410100.00
7.01 
Melaksanaka
n 
Pemasangan 
Rangka dan 
Penutup Atap 
 

Tukang 
Bangunan 
Gedung 
(BNSP) 

JUMLAH JAM  762 JP   
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

 Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 550330, Fax. 0274 513132
 Website : www.dikpora.jogjaprov.go.id, email : dikpora@jogjaprov.go.id, Kode Pos 55166

 

Yogyakarta, 23 Mei 2019

Nomor : 070/5249 Kepada Yth.
Lamp : -
Hal : Pengantar

Penelitian
1. Kepala SMK Negeri 1

Seyegan

Dengan hormat, memperhatikan surat dari Fakultas Teknik Universitas Negeri
Yogyakarta nomor 286/UN34.15/LT/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal Penelitian, kami
sampaikan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY memberikan ijin
kepada:

Nama : Suhada Martakim
NIM : 14505241070
Prodi/Jurusan : Pendidikan teknik sipil dan perencanaan
Fakultas : Teknik
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta
Judul

:
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS VIDEO
ANIMASI UNTUK MATERI PONDASI BATU KALI PADA MATA
PELAJARAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DI SMKN 1
SEYEGAN

Lokasi : SMK Negeri 1 Seyegan,
Waktu : 22 Mei 2019 s.d 29 Mei 2019

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk membantu
pelaksanaan penelitian dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami menyampaikan terimakasih.
 
a.n Kepala

 Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Mutu Pendidikan

 

 
Didik Wardaya, S.E., M.Pd.,MM

 NIP 19660530 198602 1 002
Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Dikpora DIY
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah

Catatan:
 Hasil print out dan bukti rekomendasi ini 

 sudah berlaku tanpa Cap

 
*Scan kode untuk cek validnya surat ini.
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RANCANGAN STORYBOARD MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS VIDEO 

ANIMASI PADA MATA PELAJARAN KONSTUKSI BANGUNAN GEDUNG  

MATERI PONDASSI BATU KALI 

  

Video 1 

 

 

Isi pokok 

1. Menjelaskan apa itu pondasi 

2. Garis besar jenis pondasi 

3. Contoh pondasi 

4. Fungsi pondasi 

OBYEK  

1. Gambar buku 

2. Gambar emoticon (untuk memberi kesan ceria dan santai) 

3. Logo Uny sebagai simbol Lembaga pembuat media  

Teks 

1. Faklutas Teknik 

2. (tulisan yang menjelaskan materi apa yang akan dibahas)  

Audio 

1. Fun.wav 

 

 



 

Video 2  

 

 

Isi pokok 

1. Menjelaskan apa itu K3 secara umum 

2. Tujuan dan Fungsi K3 

3. Menjelaskan K3 untuk pondasi 

4. Dampak tidak menggunakan k3 

5. Perlengkapan K3 dalam membuat pondasi batu kali 

OBYEK  

1. Gambar emoticon (untuk memberi kesan ceria dan santai) 

2. Logo Uny sebagai simbol Lembaga pembuat media  

Teks 

1. Faklutas Teknik 

2. (tulisan yang menjelaskan materi apa yang akan dibahas)  

3. Video 2 Menjelaskan tentang K3 dalam membuat pondasi 

Audio 

1. Fokus.wav 

 

 

 

 

 



 

Video 3 

 

 

Isi pokok 

1. Menjelaskan apa itu pondasi batukali 

2. Membaca dan menggambar pondasi batu kali 

3. Merancang pondasi batu kali 

4. Implementasi pondasi batu kali 

OBYEK  

1. Gambar Pondasi 

2. Gambar emoticon (untuk memberi kesan ceria dan santai) 

3. Logo Uny sebagai simbol Lembaga pembuat media  

4. Gambar agregat penyusun pondasi 

Teks 

1. Faklutas Teknik 

2. (tulisan yang menjelaskan materi apa yang akan dibahas)  

Audio 

1. Ultra Fokus.wav 
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