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Lampiran 1. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Perencanaan Bisnis Konstruksi 

dan Properti untuk Kelas XI Semester Gasal 
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Lampiran 2. Silabus Mata Pelajaran Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti Kelas XI Semester 3 SMK Negeri 3 Yogyakarta 

 

SILABUS MATA PELAJARAN 

Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Yogyakarta 

Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa 

Kompetensi Keahlian : Bisnis Konstruksi dan Properti 

Mata Pelajaran : Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti 

Kelas / Semester : XI / 3 

Durasi Pembelajaran : 420 JP (@ 45 menit) 

KI-3 ( Pengetahuan )  : 
Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang 

dan lingkup kerja Bisnis Konstruksi dan Properti 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. 

Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja 

yang     lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Bisnis 

Konstruksi dan Properti. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan 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 
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terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, 

menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung 

 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi Pokok 

Alokasi 

Waktu  
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Memahami konsep 

bisnis konstruksi dan 

properti 
 

 

 

 

 
 

 

4.1. Mempresentasikan 

konsep bisnis konstruksi 

dan properti 

 

3.1.1 Menjelaskan konsep 

bisnis konstruksi dan 

properti dengan jelas 
3.1.2 Mentabulasi 

pembuatan daftar rencana 

bisnis 

3.1.3 Memperkirakan 

pesaing bisnis konstruksi di 
lingkungan sekitar 

 

4.1.1 Mempresentasikan 

langkah-langkah 

pengembangan  bisnis 

konstruksi dan properti 
4.1.2  Melakukan kerjasama 

dan memamfaatkan 

teknologi informasi dalam 

pengembangan bisnis 

konstruksi 
4.1.3  Mengelola keuangan 

bisnis konstruksi dengan 

baik 

Pemahaman konsep 

bisnis konstruksi dan 

properti 
 

 

 

 

 
 

 

Presentase konsep 

bisnis konstruksi dan 

properti 

 
 

15 
 Mengamati untuk 

mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah 

tentang konsep bisnis 
konstruksi dan 

property 

 Mengumpulkan data 
tentang  konsep bisnis 

konstruksi dan 

property 

 Mengolah data tentang 
konsep bisnis 
konstruksi dan 

property  

 Mengomunikasikan 
tentang konsep bisnis 

konstruksi dan properti 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi Pokok 

Alokasi 

Waktu  
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

1 2 3 4 5 6 

3.2. Menerapkan prosedur 

pemilihan lokasi tempat 

properti  

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Melaksanakan 

pemilihan lokasi tempat 

properti 

 

3.2.1 Menggunakan data 

yang akurat sebelum 

melakukan  pemilihan 

lokasi tempat properti  

3.2.2 Memilih lokasi yang 

strategis 

3.2.3 Memilih lokasi yang 

aman dari bencana 

 

 

 

 

 

4.2.1 Melaksanakan 

pemilihan lokasi tempat 

properti yang strategis 

4.2.2 Melaksanakan 

pemilihan lokasi tempat 

properti yang aman dari 

bencana 

4.2.3 Melaksanakan 

pemilihan lokasi tempat 

properti yang memadai 

infrastrukturnya 

Penerapan prosedur 

pemilihan lokasi 

tempat properti  

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

pemilihan lokasi 

tempat properti 

 

 

30 
 Mengamati untuk 

mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang prosedur 
pemilihan lokasi tempat 
properti mengenai 
pemilihan lokasi  

 Mengumpulkan data 
tentang prosedur 
pemilihan lokasi tempat 
properti mengenai 
pemilihan lokasi  

 Mengolah data tentang 
prosedur pemilihan 
lokasi tempat properti 
mengenai pemilihan 
lokasi  

 Mengomunikasikan 
tentang prosedur 
pemilihan lokasi tempat 
properti mengenai 
pemilihan lokasi  

 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi Pokok 

Alokasi 

Waktu  
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

1 2 3 4 5 6 

3.4. Menerapkan tahapan 

pengukuran lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Melaksanakan  

pengukuran lokasi properti 

yang akan dibangun 

3.4.1 Melakukan 

pengukuran batas tanah 

lokasi properti 

3.4.2 Menggunakan alat-

alat ukur tanah yang tepat 

dalam pengukuran lokasi 

properti 

3.4.3 Menyimpulkan hasil 

pengukuran batas tanah 

dalam pengukuran properti 

 

 

 

 

4.4.1 Melaksanakan  

pengukuran lokasi properti 

yang akan dibangun 

4.4.2 Melaksanakan  

pengukuran batas  lokasi 

properti yang akan 

dibangun 

4.4.3 Menghitung luas 

tanah 

lokasi properti yang akan 

dibangun 

 

Penerapan tahapan 

pengukuran lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan  

pengukuran lokasi 

properti yang akan 

dibangun 

 

35 
 Mengamati untuk 

mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang pengukuran 
lokasi properti yang 
akan dibangun 

 Mengumpulkan data 
tentang pengukuran 
lokasi properti yang 
akan dibangun  

 Mengolah data tentang 
pengukuran lokasi 
properti yang akan 
dibangun  

 Mengomunikasikan 
tentang pengukuran 
lokasi properti yang 
akan dibangun 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi Pokok 

Alokasi 

Waktu  
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

1 2 3 4 5 6 

3.5. Menganalisis data 

hasil pengukuran 

 

 

 

4.5. Menyajikan  data hasil 

pengukuran  

3.5.1 Menganalisis data 

hasil pengukuran 

3.5.2 Merencanakan site 

plan dari hasil pengukuran 

 

4.5.1 Menyajikan  data hasil 

pengukuran 

4.5.2 Menyajikan rencana 

site plan dari data hasil 

pengukuran 

Analisis data hasil 

pengukuran 

 

 

 

Penyajian  data hasil 

pengukuran 

 

10 
 Mengamati untuk 

mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang data hasil 
pengukuran  

 Mengumpulkan data 
tentang data hasil 
pengukuran 

 Mengolah data tentang 
data hasil pengukuran  

 Mengomunikasikan 
tentang data hasil 
pengukuran 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 

3.6. Mengevaluasi data 

hasil pengukuran untuk 

pembuatan site plan 

 

 

 

 

4.6. Membuat laporan 

hasil evaluasi data 

pengukuran untuk 

pembuatan site plan 

3.6.1Menentukan data hasil 

pengukuran untuk 

pembuatan site plan 

3.6.2Mengevaluasi data 

hasil pengukuran untuk 

pembuatan site plan 

 

4.6.1Membuat laporan hasil 

evaluasi data pengukuran 

untuk pembuatan site plan 

4.6.2Menyajikan  laporan 

hasil evaluasi data 

pengukuran untuk 

pembuatan site plan 

Evaluasi data hasil 

pengukuran untuk 

pembuatan site plan 

 

 

 

 

Pembuatan laporan 

hasil evaluasi data 

pengukuran untuk 

pembuatan site plan 

 

10 
 Mengamati untuk 

mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang evaluasi data 
pengukuran untuk 
pembuatan site plan 

 Mengumpulkan data 
tentang evaluasi data 
pengukuran untuk 
pembuatan site plan 

 Mengolah data tentang 
evaluasi data 
pengukuran untuk 
pembuatan site plan  

 Mengomunikasikan 
tentang evaluasi data 
pengukuran untuk 
pembuatan site plan 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 
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Lampiran 3. Surat Permohonan Validasi Media 

 



79 

 

Lampiran 4. Angket Penilaian Media 
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Lampiran 5. Saran dari Ahli Media 

KOREKSI MODUL PEMBELAJARAN M FATAH NUR HAKIM 

22 Juli 2019 

 

1. Dibuat Kata Pengantar yang memuat informasi tentang peran 

modul dalam proses pembelajaran 

2. Dibuat Peta Kedudukan Modul berupa diagram yang 

menunjukkan kedudukan modul dalam keseluruhan program 

pembelajaran pada Kompetensi Keahlian Bisnis Properti dan 

Properti 

3. Dibuat Glosarium yang memuat penjelasan tentang arti dari 

setiap istilah, kata-kata sulit dan asing yang digunakan dan disusun 

menurut urutan abjad (alphabetis), misalnya: bisnis, konstruksi, 

properti, real estate, developer, site planning. 

4. Dibuat Pendahuluan yang berisi:  

a. Standar Kompetensi  
Standar kompetensi yang akan dipelajari pada modul  

b. Deskripsi  
Penjelasan singkat tentang nama dan ruang lingkup isi modul, 
kaitan modul dengan modul lainnya, hasil belajar yang akan 
dicapai setelah menyelesaikan modul, serta manfaat 
kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran Kompetensi 
Keahlian Bisnis Konstruksi dan properti.  

c. Waktu  
Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi 
yang menjadi target belajar.  

d. Prasyarat  
Kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari 
modul tersebut, baik berdasarkan bukti penguasaan modul lain 
maupun dengan menyebut kemampuan spesifik yang 
diperlukan.  

e. Petunjuk Penggunaan Modul (sudah ada, tinggal menata 
kembali) 

Memuat panduan tatacara menggunakan modul, yaitu  
1). Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari 

modul secara benar,  

2). Perlengkapan, seperti sarana/prasarana/ fasilitas yang 
harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan belajar ,  
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f. Tujuan Akhir  
Pernyataan tujuan akhir (performance objective) yang hendak 
dicapai peserta didik setelah menyelesaikan suatu modul. 
Rumusan tujuan akhir tersebut harus memuat:   
1). Kinerja (perilaku) yang diharapkan  

2). Kriteria keberhasilan  

3). Kondisi yang diberikan  

5. Satu modul diuraikan menjadi beberapa Kegiatan Belajar, bukan 
Bab.  

Dalam satu Kegiatan Belajar ada: 

a. Kompetensi dasar yang hendak dipelajari.  
b. Tujuan (sudah ada, tinggal menata kembali) 

Memuat kemampuan yang harus dikuasai untuk satu kesatuan 
kegiatan belajar. Rumusan tujuan kegiatan belajar relatif tidak 
terikat dan tidak terlalu rinci.  

c. Uraian Materi (sudah ada, tinggal menata kembali) 
Berisi uraian pengetahuan/konsep prinsip tentang kompetensi 
yang sedang dipelajari.  

d. Rangkuman (sudah ada, tinggal menata kembali) 
Berisi ringkasan pengetahuan/konsep/prinsip yang terdapat 
pada uraian materi.  

e. Tugas (sudah ada, tinggal menata kembali) 
Berisi instruksi tugas yang bertujuan untuk penguatan 
pemahaman terhadap konsep/ pengetahuan/prinsip-prinsip 
penting yang dipelajari. Bentuk-bentuk tugas dapat berupa:  
1). Kegiatan observasi untuk mengenal fakta,  

2). Studi kasus,  

3). Kajian materi,  

4). Latihan-latihan.  
Setiap tugas yang diberikan perlu dilengkapi dengan lembar 
tugas, instumen observasi, atau bentuk-bentuk instrumen yang 
lain sesuai dengan bentuk tugasnya  

f. Tes (sudah ada, tinggal menata kembali) 
Berisi tes tertulis sebagai bahan pengecekan bagi peserta didik 
dan guru untuk mengetahui sejauh mana penguasaan hasil 
belajar yang telah dicapai, sebagai dasar untuk melaksanakan 
kegiatan berikut.  

g. Lembar Kerja Praktik  
Berisi petunjuk atau prosedur kerja suatu kegiatan praktik yang 

harus dilakukan peserta didik dalam rangka penguasaan 

kemampuan psikomotorik. Isi lembar kerja antara lain: alat dan 

bahan yang digunakan, petunjuk tentang 

keamanan/keselamatan kerja yang harus diperhatikan, langkah 
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kerja, dan gambar kerja (jika diperlukan) sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai. Lembar kerja perlu dilengkapai dengan 

lembar pengamatan yang dirancang sesuai dengan kegiatan 

praktik yang dilakukan. 

6. Buku acuan untuk Ilmu Ukur Tanah: Brinker & Wolf (1987), Frick 

(1984) dan Wongsotjitro (1997), sebaiknya diganti yang lebih 

relevan dan mutakhir berikut.  

Slamet Basuki (2011) 

 

Irvine (1984) 

 
 

Indra Sinaga (1995) 
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Lampiran 6. Surat Permohonan Validasi Materi 
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Lampiran 7. Angket Penilaian Ahli Materi 
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Lampiran 8. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 9. Angket Penilaian Guru 
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Lampiran 10. Dokumentasi  dan Transkrip Wawancara dengan Guru 

Tanggal wawancara : 12 Mei 2019 

Tempat wawancara : SMK Negeri 3 Yogyakarta & Fakultas Teknik 

UNY 

   

Identitas Informan   

Nama : Irfan Krisna S, S. Pd. T., M. Eng. 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Jabatan : Guru Pengampu Mata Pelajaran PrBKP kelas XI 

  SMK Negeri 3 Yogyakarta 

Hasil Wawancara   

1. Apa yang melatar belakangi SMK Negeri 3 membuka kompetensi keahlian 

Bisnis Konstruksi dan Properti? 

Jawab: 

Pada tahun 2017, SMK Negeri 3 Yogyakarta memastikan untuk mengganti 

beberapa kompetensi keahlian lama menjadi kompetensi keahlian baru, 

salah satunya adalah kontruksi kayu dirubah menjadi kompetensi keahlian 

bisnis konstruksi dan properti. 

Sampai saat ini, di wilayah Yogyakarta kompetensi keahlian Bisnis 

Konstruksi dan Properti hanya ada di SMK Negeri 3 Yogyakarta, dan 

disini baru membimbing 2 kelas yaitu kelas X dan XI. 

2. Bagaimana kondisi pembelajaran pada kompetensi keahlian Bisnis 

Konstruksi dan Properti? 

Jawab: 

Karena masih tergolong baru, kondisinya masih banyak penyesuaian mulai 

dari pendidik, bahan ajar, dan peserta didiknya masih perlu penyesuaian 

dan perlu bimbingan dari pihak terkait.  

3. Apa kendala yang sedang di kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan 

Properti? 

Jawab: 

Kendala yang dihadapi banyak pada belum siapnya SDM untuk mengajar 

di kompetensi keahlian ini, selain itu para guru disini belum dibekali 

pengalaman untuk materi-materi baru terkait materi-materi bisnis 

konstruksi dan properti, sehingga mereka masih sering membawakan 

materi dari kompetensi keahlian yang lama. Selain itu bahan ajar utama 

pun juga masih belum tersedia khususnya pada kelas XI untuk mapel 

produktif. 
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Dokumentasi 

 

 

 


