
 FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

SILABUS KBM II 

No. SIL/TSP/SPR 219/21 Revisi: 00 Tgl: 27 Mei 2010 Hal 1 dari 5 

 

 
Dibuat oleh : 
 
Drs. Bambang 
Sutjiroso, M.Pd. 

Dilarang  memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin 
tertulis dari Fakultas TeknikUniversitas Negeri Yogyakarta 

Diperiksa oleh : 
 
Agus Santoso, 
M.Pd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. DESKRIPSI MATA KULIAH  
     Mata kuliah  ini terdiri dari teori dan praktek yang membahas tentang : 
     Perencanaan bangunan dua lantai meliputi : perencanaan situasi (site plan) , denah bangunan dua 

lantai, potongan melintang dan memanjang (cross section), tampak bangunan (multi view), 
perencanaan pondasi (sub structure),  perencanaan struktur beton bertulang untuk bangunan dua 
lantai, perencanaan atap, perencanaan sanitasi, dan perencanaan titik lampu (illumination), sesuai 
dengan aturan dan ketentuan yang berlaku pada gambar teknik. 

 

II. KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 
1. Menerapkan teori  dan aturan serta ketentuan yang berlaku pada perencanaan gambar situasi (site 

plan). 
2. Menerapkan teori tentang struktur organisasi ruang pada perencanaan gambar denah bangunan dua 

lantai. 
3. Mewujudkan gambar penampang melintang dan memanjang dari bangunan dua lantai sesuai dengan 

ketentuan dan aturan yang berlaku pada gambar teknik. 
4. Menerapkan teori tentang pondasi dan mewujudkan dalam gambar perencanaan pondasi bangunan 

dua lantai sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku pada gambar teknik.   
5. Menerapkan teori tentang struktur beton bertulang dan mewujudkan dalam perencanaan gambar 

struktur beton bertulang pada bangunan dua lantai sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku pada 
gambar teknik.  

6. Menerapkan teori tentang struktur atap dan mewujudkan dalam gambar perencanaan atap bangunan 
dua lantai sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku pada gambar teknik.   

7. Menerapkan teori tentang sanitasi dan mewujudkan dalam gambar perencanaan sanitasi bangunan 
dua lantai sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku pada gambar teknik.  

8. Menerapkan teori tentang iluminasi bangunan dan mewujudkan dalam perencanaan iluminasi pada 
bangunan dua lantai sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku pada gambar teknik.  

 

  III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
A. Aspek kognitif. 

1. Dapat menjelaskan teori tentang perencanaan gambar situasi. 
2. Dapat menjelaskan teori tentang perencanaan struktur organisasi ruang. 
3. Dapat mejelaskan ketentuan dan aturan yang berlaku pada gambar potongan. 
4. Dapat menjelaskan teori tentang perencanaan struktur pondasi pada bangunan 

dua lantai. 
5. Dapat menjelaskan teori tentang perencanaan struktur beton bertulang pada 

bangunan dua lantai. 
6. Dapat menjelaskan teori tentang perencanaan struktur atap pada bangunan dua 

lantai.            
7. Dapat menjelaskan teori tentang perencanaan sanitasi pada bangunan dua lantai. 
8. Dapat menjelaskan teori tentang perencanaan iluminasi pada bangunan dua 

lantai. 
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B. Aspek Psikomotor. 
 

1. Dapat membuat gambar perencanaan situasi. 
2. Dapat membuat gambar perencanaan denah bangunan dua lantai. 
3. Dapat membuat gambar potongan dua arah bangunan dua lantai. 
4. Dapat membuat gambar  perencanaan struktur pondasi bangunan dua lantai. 
5. Dapat membuat gambar perencanaan struktur beton bertulang bangunan dua 

lantai. 
6. Dapat membuat gambar perencanaan struktur atap bangunan dua lantai. 
7. Dapat membuat gambar perencanaan sanitasi bangunan dua lantai. 
8. Dapat membuat gambar perencanaan iluminasi bangunan dua lantai. 

 
C. Aspek Afektif. 

1. Memiliki sikap percaya diri dan mandiri. 
2. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. 
3. Memiliki kreatifitas tinggi  dan berusaha untuk selalu berprestasi. 
4. Memiliki kesadaran belajar tinggi dan sikap ingin tahu lebih banyak. 
5. Memiliki sikap kompetitif. 
6. Dapat bekerja sama dengan baik. 
7. Memiliki manajemen waktu yang baik dan selalu berusaha menyelesaikan tugas 

tepat waktu.  
 

IV. SUMBER BACAAN 
                   Arya Ronald, 1985, Konstruksi Bangunan Dasar, Bahan Kuliah, Yogyakarta, UGM Juta  
                   Ching, F, 1985, Arsitektur Bentuk Ruang dan Susunannya, Jakarta, Erlangga.       
                   G.Z. Brown, 1994, Sun, Win, and Light, terjemahan, Bandung, penerbit   Intermatra. 
                   Heinz Frick, 1991, Ilmu Konstruksi Bangunan 1, Yogyakarta, Penerbit  Kanisius. 
                   James C Catanese, 1989, Pengantar Arsitektur, terjemahan, Jakarta,                 

Erlangga 
                   Kabul Basah Suryolelono, 2002, Pondasi, Yogyakarta, Gadjahmada University Press. 
                   M, Ikhsan Bouty, 1990, Rancangan Rumah Sehat di Daerah Tropis, Jakarta, Pustaka 

Sinar Harapan.  
     Morisco, 1991, Pengetahuan Dasar Struktur Baja,  Yogyakarta,      Padosbajayo,  

                  Neufert, E, 1970, Architect’s Data, London, Crosby Lockwood Staples.                
                  Van Harten, P, 1985, Instalasi Listrik Arus Kuat 2, Bandung, Binacipta. 
 
V. PENILAIAN 
     Penilaian berdasarkan pada : 

1. Partisipasi dan kehadiran kuliah/praktek. 
2. Produktivitas. 
3. Orijinalitas( keaslian) hasil. 
4. Continuous assesement. 
5. Ujian akhir semester.  
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TABEL PENGUASAAN KOMPETENSI 
 

No. Nilai 
 

Persyaratan yang harus dipenuhi 
 

1     A minimal mahasiswa harus memiliki poin  86 

2     A- minimal mahasiswa harus memiliki poin  80 

3     B+ minimal mahasiswa harus memiliki poin  75 

4     B minimal mahasiswa harus memiliki poin  71 

5     B- minimal mahasiswa harus memiliki poin  66 

6     C+ minimal mahasiswa harus memiliki poin  64 

7     C minimal mahasiswa harus memiliki poin  56 

 
 
SKEMA KERJA 
 

Minggu 
ke Kompetensi dasar Materi dasar 

Strategi 
perkuliahan 

Sumber/
referensi 

1-2 Menguasai teori tentang 
gambar situasi. 
Menguasai teori tentang 
BCR (building coverage 
ratio). 
Mengetahui teori tentang 
orientasi bangunan dan 
simbul arah mata angin. 
Mengetahui teori tentang 
garis sempadan. 

1.  Teknik   menggambar 
     situasi. 
2.  Teknik penerapan   

BCR dalam gambar 
situasi.  

3.  Penerapan orientasi 
bangunan dalam 
gambar situasi. 

4.  Penerapan garis 
sempadan dalam 
gambar situasi. 

 

1. Ceramah 
2. Tanya –

jawab 
3. Problem 

solving. 
4. Pemberian 

tugas 
secara 
terstruktur. 
 

 

3-4 Menguasai teori tentang 
struktur organisasi ruang. 
Mengidentifikasi aktivitas 
dan menentukan macam 
ruang. 
Mengetahui hubungan 
antar ruang. 
Mengetahui teori tentang 
penentuan besaran ruang. 
Menentukan tinggi lantai 
setiap ruang. 
Mengetahui simbul-simbul 
gambar bangunan. 

1. Teknik menggambar 
denah bangunan 
dua lantai. 

2. Teknik 
mengorganisasi 
ruang dan 
menerapkan dalam 
gambar denah. 

3. Teknik penerapan 
ukuran pada gambar 
denah. 

4. Penerapan tinggi 
rendah  dan simbol-
simbol gambar di 
setiap ruang pada 
gambar denah. 

1. Ceramah 
2. Tanya –

jawab 
3. Problem 

solving. 
4. Pemberian 

tugas 
secara 
terstruktur. 

 

 

5-6 Menguasai teori presentasi 
gambar potongan 
melintang dan memanjang. 

 1.   Teknik menggambar 
potongan melintang 
dan memanjang 

1. Ceramah 
2. Tanya –

jawab 
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Menguasai teori tentang 
proporsi panjang, lebar dan 
tinggi bangunan. 

bangunan dua lantai. 
 2.   Teknik penerapkan 

dimensi vertkal dan 
horisontal pada 
gambar potongan.  

3.    Teknik penerapan 
simbul-simbul 
gambar bangunan 
pada gambar        
potongan 

3. Problem 
solving. 

4. Pemberian 
tugas 
secara 
terstruktur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-8 Menguasai teknik 
presentasi gambar tampak. 
Menguasai proyeksi multi 
view. 
Menguasai teknik estetika 
bangunan. 

1.  Teknik presentasi  
gambar tampak 
bangunan dua lantai. 

2.  Teknik penerapan 
teori estetika pada 
gambar presentasi. 

 

1. Ceramah 
2. Tanya –

jawab 
3. Problem 

solving. 
4. Pemberian 

tugas 
secara 
terstruktur. 

 

 

9-10 Menguasai teori teknik 
pondasi. 
Menguasai teknik gambar 
proyeksi. 

1. Teknik menggambar 
denah pondasi 
bangunan dua lantai. 

2. Teknik menggambar 
penjelas pondasi. 

3. Penerapan simbul 
pada gambar pondasi.  

1. Ceramah 
2. Tanya –

jawab 
3. Problem 

solving. 
4. Pemberian 

tugas 
secara 
terstruktur. 

 

 

11-12 Menguasai teori struktur 
beton. 
Mengenal simbul-simbul 
gambar beton. 
Menguasai teknik gambar 
presentasi struktur beton. 

1. Teknik menggambar 
perencanaan struktur 
plat beton. 

2. Teknik menggambar 
perencanaan struktur 
balok beton. 

3. Teknik menggambar 
perencanaan struktur 
kolom beton. 

4. Teknik menggambar 
perencanaan struktur 
pondasi foot plat. 

5. Teknik menggambar 
perencanaan struktur 
tangga beton. 

1. Ceramah 
2. Tanya –

jawab 
3. Problem 

solving. 
4. Pemberian 

tugas 
secara 
terstruktur. 

 

 

13-14 Menguasai teori struktur 
rangka atap kayu. 
Menguasai teori struktur 
rangka atap baja.  
Menguasai bentuk dan  
 

1. Teknik menggambar 
denah struktur rangka 
atap kayu. 

2. Teknik menggambar 
rangka atap (kuda-
kuda kayu). 

1. Ceramah 
2. Tanya –

jawab 
3. Problem 
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Minggu 

ke Kompetensi dasar Materi dasar 
Strategi 

perkuliahan 
Sumber/
referensi 

 ukuran sambungan kayu. 
Mengetahui macam-
macam alat penyambung 
kayu. 
Menguasai macam rangka 
atap baja. 
Mengetahui bentuk dan 
ukuran sambungan baja. 
Mampu menggunakan 
tabel baja. 

3. Teknik menggambar 
rangka atap baja. 

4. Teknik menggambar 
penjelas kuda-kuda 
kayu. 

5. Teknik menggambar 
penjelas kuda-kuda 
baja. 

6. Penerapan simbul-
simbul gambar baja.  

4. Pemberian 
tugas 
secara 
terstruktur. 

 

 

15 Menguasai teori sanitasi. 
Menguasai teori instalasi 
air bersih. 
Menguasai teori instalasi 
air kotor (limbah). 
Menguasai teori tentang 
perencanaan sarana 
pengendalian limbah. 
Menguasai teori tentang 
perencanaan sarana 
pengelolaan air hujan (teori 
konservasi air tanah). 

1. Teknik menggambar 
perencanaan denah 
sanitasi lantai 1 dan 
lantai 2 (air bersih dan 
air kotor). 

2. Teknik menggambar 
struktur pengelolan 
limbah (septictank, bak 
kontrol, peresapan. 

3. Teknik menggambar 
sarana pengelola air 
hujan. 

1. Ceramah 
2. Tanya –

jawab 
3. Problem 

solving. 
4. Pemberian 

tugas 
secara 
terstruktur. 

 

 

16 Mengetahui teori tentang 
iluminasi bangunan. 
Mengetahui 
peraturan/persyaratan 
tentang instalasi listrik. 
Mengetahu perhitungan 
penentuan jumlah titik 
lampu. 
Mengetahui peralatan 
listrik. 
Mengetahu simbul-simbul 
gambar listrik.  

1. Teknik menggambar 
denah penempatan 
titik lampu. 

2. Teknik menggambar 
penempatan alat-alat 
listrik (penerapan 
simbul-simbul listrik). 

1. Ceramah 
2. Tanya –

jawab 
3. Problem 

solving. 
4. Pemberian 

tugas 
secara 
terstruktur. 

 

 

 
 
 
 


