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ABSTRAK 

Iskandar G.Rani, 2008. Relevansi Kurikulum D-3 Teknik Sipil FT' UNP Padang 
dengan Dunia Kerja di Kota Padang, 

Berdasarkan pengamatan dan survey di lapangan bahwa Kurikulum D-3 Teknik 
Sipil dirancang untuk mahasiswa Program Diplorna 3 tahun tamat, namun kenyataannya 
rata-rata 3,5 tahun dan setelah tamat baru dapat pekerjaan rata-rata lebih dari 4 buian, 
artinya perencanaan. belurn sesuai dengan kenyataan yang ada. 

Ketidak sesuaian perencanaan dengan kenyataan adalah merupakah masalah 
yang hams diperbaiki secara terus menerus sehingga dicapai suatu kondisi bahwa 
PerenCanaan sesuai dengan kenyataan. Untuk mencapai ha1 di atas diperlukan satu 
penelitian terhadap kurikulurn dan relevansinya dengan kebutuhan dunia ke rja, 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa relevan kompetensi- 
kompetensi yang dipelajari dengan kebutuhan dunia kerja Jasa Konstruksi di Kota 

I Padang, dengan demikian kita dapat dengar1 pasti menetapkan alokasi waktu 
pembelajaran (Sks) bagi matakuliah yang memiliki relevansi yang tinggi dengan dunia 

I 
kerja, sehingga bobot sks matakuliah yang ditawarkan proporsional dengan nilai 
relevansinya di lapangan kerja. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif diskriptif, yaitu para teknisi ahli 
pada perusahaan Jasa Konstruksi diminta menilai sebuah instrumen berupa kompetensi 
dari matakuliah KurikuIum D-3 Teknik Sipil dengan skala likert, yang menjadi populasi 
perusahaan besar dan menengah terdiri dari 40 perusahaan, dan sesuai dengan teknik 
sampling yang dikembangkan Henri King dalam Sugiono (2004), maka sampel diambil 
36 perusahaan, dan dalam perjalanannya data hanya dapat dikumpulkan sebanyak 32 
perusahaan atau terkurnpul hanya 86 % data. Selanjutnya data diolah dengan program 
komputer Monas Versi 1 1 tahlm 2007. 

Berdasarkan kompetensinya, kurikulum yang berkategori relevan sebanyak 71,5 % 
dan sebanyak 11 matakuliah (28,5 %) adalah sangat relevan, narnun ada yang belum 
relevan dalam bobot sks yang diberikan pada kurikulum 2007. Matakuliah yang 

I dimaksud adalah Kuantiti Surveying yang seharusnya 3 sks, dan juga Teknik Fondasi 
yang seharusnya 3 sks tanpa digabung dengan mekanika tanah. Matakuliah lainya yang 
sangat relevan adalah: Konstruksi dan Garnbar Bangunan 2, Praktek Kerja Batu clan 
Beton, Garnbar perencanaan, Praktikum Perkerasan Jalan Raya, Konstruksi dan Cmbar  
Bangunan 1, Bahan Rangunan 2, Konstruksi Perkerasan Jalan Raya, Survey & 
Pemetaan 2, dan Perencanaan Geometrik Jalan Raya. 

Dari hasil penelitian di atas dilakukan pembahasan sehingga dapat dirumuskan 
struktur matakuliah kurikulum D-3 Teknik Sipil dengan beban studi maksimum 120 Sks. 
lmplikasinya adalah mahasiswa dapat menyelesaikan program D-3 selama 6 semester, 
dengan catatan paket matakuliah setiap semester hams tuntas. Jika ada matakuliah yang 
belurn tun-, maka mahasiswa wajib mengambilnya pada semester pendek. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam 
ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen 
untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik 
yang secara langsung dibiayai oleh d a ~ a  Universitas Negeri Padang maupun dana dari 
sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Relevansi Kurikulum 0 3  Teknik Sipil dengan Dunia 
Kerja di Kota Padang, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 
1244/H35/KU/DIPA/2008 Tanggal 2 Juni 2008. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti uniuk menjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai 
sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di 
samping itu, ha i l  penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga 
terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan 
tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami 
menyarnpaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah 
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi 
dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan 
sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih 
baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

Padang, Desember 2008 
Ketua Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang, 

Prof. Dr.H. Anas ~ & n ,  M.A. 
NTP. 130365634 
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salarn kepada Nabi Besar Muhammad SAW, atas segala rahmat dan hidayah yang 

diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Judul 

Peneliian ini adalah "Relevansi Kurikulurn D-3 Teknik Sipil FT UNP dengan Dunia 

Kerja Di Kota Padang". Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis banyak sekali 

mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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5. Rekan- rek=l Pengusaha Jasa Konstruksi Kota Padang yang telah memberikan 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, 

ditandai dengan kemajuan dalam bidang komunikasi, transportasi, 

imformasi dan komputerisasi telah menyadarkan setiap warganegara untuk 

rnampu bertahan hidup dalam persaingan gelobal disegala bidang 

kehidupan. Untuk mampu mengikuti persaingan global, maka dibutuhkan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, mempunyai keunggulan 

kompetitif dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan 

global. 

Sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui proses 

pendidikan yang sistemik, sistematis, dinamis dan integrative. Proses 

pendidikan yang demikian akan dapat diwujudkan melalui program 

pendidikan yang efisien dan efektif. Banyak usaha yang sudah dilakukan 

oleh pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan agar menghasilkan 

lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai 

kebutuhan dunia kerja. 

Langkah yang ditempuh adalah dengan menerapkan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK). Seiring dengan perubahan kurikulum 

terutama pada program Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang 

mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan besar 

menyongsong berlakunya pasar bebas Asia Pasifik tahun 2020. 



Kebutuhan Dunia Kerja selaiu berubah sesuai perubahan yang te rjadi 

daiam bidang sains dan teknologi, ~nzka  program pendidikan teknologi 

dan kejuruan haruslah responsif terhadap perubahan yang terjadi baik lokal 

maupun global. 

Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, maka program 

pendidikan teknologi dan kejuruan haruslah ditinjau secara periodik 

dalam rangka penyesuaian kearah yang lebih relevan dengan situasi dan 

kondisinya. 

Kurikulum berdasarkan kompetensi memang diperlukan 

penyesuaian secara periodik, agar para lulusan perguruan tinggi dapat 

diserap oleh Dunia Kerja, dengan kata lain tidak menjadi pengangguran. 

Departemen Pendidikan Nasional mengisyaratkan satu diantara sembilan 

strategi pernbangunan pendidikan di Indonesia adalah pengembangan dan 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (UU No.20 Tahun 2003), 

pendidikan yang didasarkan atas kompetensi (competency based- 

education), unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan teknologi dan 

kejuruan di Indonesia yang perlu dikaji dan ditetapkan dalam sistem 

adalah tujuannya yaitu menyiapkan peserta didik memasuki Dunia Kerja 

(Basuki, 2005; 2 1). 

Menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 

menjadi pusat perhatian dunia pendidikan teknologi dan kejuruan 

sehingga dikeluarkanlah kebijakan yang dikenal dengan kebijakan link and 



match (Wardiman, 1995) istilah lain yang paling tepat adaiah pendidikan 

yang berdasarkan kebutuhan industri (industrial based-education). 

Cotreli (1971) dan Houston (1972), dalam Jalius, menegaskan 

bahwa program pendidikan teknologi hendaklah disusun berdasarkan 

kompetensi. Sekali kompetensi disusun maka daftar kompetensi dimaksud 

haruslah divalidasi melalui penelitian. Pemyataan ini mengisyaratkan 

bahwa program pendidikan tekaologi hendaklah dirancang berdasarkan 

prosedur ilmiah yang sistematis yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Dunia industri Can dunia usaha pada umumnya memerlukan 

tenaga kerja siap pakai, ha1 ini tidak dimungkinkan akan tetapi yang 

dimungkinkan adalah tenaga kerja siap latih dengan kata lain sedikit 

dilatih mereka sudah mampu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Untuk itu, program pendidikan disuatu !embaga hams bersifat dinamis, 

yaitu membuat suatu program pendidikan yang fleksibel, dapat dengan 

mudah melakukan penyesuaian tarnpa merubah pondasi secara total 

sehingga mudah beradaptasi dalam mengantisifasi perkembangan yang 

ada pada Dunia Kerja atau setidaknya dapat mensinergikan perkernbagan 

yang ada antara dunia usahaldunia isndustri dengan lembaga pendidikan 

Teknologi dan Kejuruan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kurikulum berdasarkan 

kompetensi pada program studi D-3 Teknik Sipil FT UNP yang memiliki 

Visi: Menjadi program studi unggulan (centre of excelence) dalam 

menghasilkan tenaga profesional bidang teknik sipil yang bemawasan 



global dengan berpijak pada pilar-pilar keilmuan, etika, dan 

profesionalisme.(Evaluasi Diri 2003; 7), maka perlu secara periodik 

malakukan penyesuaian-penyesuaian tentang program pendidikannya 

dalam ha1 ini berkenaan dengan perkembangan kebutuhan kurikulum. 

Kurikulum Program Studi D-3 Teknik Sipil FT-UNP mempunyai 

120 SKS dengan 49 matakuliah wajib dan 5 matakuliah pilihan, lama 

studi 3 tahun (6 semester). Kandungan Kurikulum terbagi atas 5 kelompok 

matakuliah : Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 9 Sks, 

Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 39 Sks, Matakuliah 

Keahlian Berkarya (MKB) 60 Sks, Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 6 

Sks, dan Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB) 6 Sks. dan sebagai 

matakuliah penutup, setiap mahasiswa harus mengambil matakuliah 

Proyek Akhir. 

Proyek Akhir ini bertujuan untuk merangkum ilmu-ilmu yang 

telah diperoleh mahasiswa dari berbagai matakuliah yang diikuti sekaligus 

untuk menganalisis suatu kasus yang dipilih mahasiswa dan melatih 

mahasiswa dalam menulis laporankarya ilmiah dan mempertahankannya 

dihadapan 3 orang dosen sebagai tim pcnguji. 

Sebelum melakukan penulisan Proyek Akhir, mahasiswa harus 

melakukan Praktek Industri yang bertujuan untuk: mengetahui 

perkembangan teknologi, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah diperoleh dibangku kuliah serta menumbuhkan sikap 

enterpreneurship, ha1 ini dilakukan mengingat lulusan D3 merupakan 



tenaga tehnisi (pelaksanalpengawas) di lapangan. Kurikulum Program 

Studi D-3 Teknik Sipil sedang berjalan sebagai mana adanya, nanun 

berdasarkan pengarnatan peneliti (grand tour) diperoleh garnbaran bahwa 

di antara dosen masih ada yang rnempersoalkan besaran bobot sks materi 

ajar yang terlalu kecil, tidak sesuai dengan lingkup materi yang seharusnya 

diajarkan. Jika permintaan dosen dipenuhi akan menyebabkan beban 

studi mahasiswa menjadi terlalu berat, oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian, agar bobot Sks sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja. 

Kurikulum D-3 dirancang untuk 3 tahun tamat, kenyataannya rata- 

rata 3,5 tahun dan setelah tamat mendapat peke rjaan rata-rata lebih dari 4 

bulan, artinya kenyataan belum sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Ketidak sesuaian perencanaan dengan kenyataan adalah 

merupakah masalah yang harus diperbaiki secara terus menerus sehingga 

dicapai suatu kondisi bahwa perencanaan sesuai dengan kenyataan. 

Menurut hemat penulis salah satu jalan untuk mencapai ha1 di atas 

diperlukan penelitian yang dilakukan secara periodik dan sistematis. 

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis melakukan suatu 

penelitian dengan judul "Relevansi Kuri kulum D-3 Teknik Sipil FT 

UNP Padang dengan Dunia Kerja di Kota Padang" 

B. Identifikasi Masalah 

Lulusan pendidikan teknologi dan kejuruan seyogyanya 

menyiapkan tenaga kerja siap kerja. Dunia Kerja menginginkan 



setidaknya pars lulusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan sudah 

merniliki keterampilan dasar agar mereka tidak perlu lagi melatih calon 

karyawan dalam waktu yang terlalu lama. Sebaliknya lembaga sekolah 

mampu mernberikan jaminan bahwa para lulusannya sudah rnerniliki 

keterampilan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 

Dunia Kerja. 

Lembaga Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dalam 

mempersiapkan lulusan siap kerja, sudah seharusnya mempersiapkan 

perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja itu sendiri dengan 

cara mernprediksi, mengidentifisi  atau meneliti kemampuankompetensi 

apasaja yang dibutuhkan Dunia Kerja saat ini, sehingga akan tergambar 

materi apa yang seharusnya diajarkan dan berapa bobot sks materi ajar 

yang layak dengan memperhitungkan lama masa studi mahasiswa 

sehingga diperoleh kurikulum yang efisien dan efektif sesuai jenjang 

program dan kebutuhan Dunia Kerja. 

Kemudian baru tahapan berikutnya bagaimana cara mengajarkan 

agar kompetensi yang direncanakan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien, Kurikulum D-3 Teknik Sipil pada awalnya dirancang dan 

dirumuskan melalui seminar lokakarya yang dilaksanakan di Jurusan 

Teknik Sipil yang dihadiri oleh hampir semua dosen jurusan Teknik Sipil 

UNP dan seorang pemakilan dari Dunia Keja, namun sejauh ini sudah 

seharusnya suatu progran perlu dievaluasi agar relevansinya tetap dapat 

dipertahankan serta tidak merugikan peserta didik. 



Lulusan D-3 Teknik Sipil dalam posisinya di Dunia Kerja 

terutama Jasa Konstmksi adalah sebagai perencana, pelaksanan dan 

pzngawas pekerjaan di lapangan, sudah barang tentu kompetensi yang 

harus dimilikinya adalah yang berkaitan dengan jabatan tersebut. 

Sebagai pengawas atau pelaksana akan berhubungan secara 

vertikal dengzn atasan, horizontal serta ke bawah dengan pekerja yaitu 

tamatan SMK, SMA, SMP, SD, dan lain sbagainya. Mengingat pentingnya 

jabatan yang hams diemban oleh lulusan program ini, maka kurikulum 

yang berdasarkan kompetensi harus relevan dan tuntas dalam 

pelaksanaannya. Oleh karena itu tamatan D-3 Teknik Sipil hams kompeten 

dalam bidangnya. 

C. Pembatasan Masalah 

Berhubung pentingnya permasalahan yang ada, maka ruang 

lingkup penelitian untuk mengungkapkan relevansi kompetensi 

Matakuliah keahlian (MKK) dan kompetensi Matakuliah Keahlian 

Berkarya (MKR) dan tingkat pentingnya kompetensi bagi Dunia Kerja. 

Penjaringan informasi tentang kebutuhan Dunia Kerja terhadap tingkat 

pentingnya kompetensi yang hams dikuasai oleh peserta didik, dilakukan 

dengan cara memberikan peniiaian terhadap sederetan kompetensi Yang 

telah kumpulkan dari masing-masing SAP matakuliah , kemudian disusun 

berupa angket. Angket yang telah dibuat dilakukan ferifikasi atau 

membercheck (Sugiyono, 2006: 309) dengan staf ahli (dosen) yang 



mengasuh matakuliah tersebut lebih dari 2 tahun. Angket yang berisi 

sederetan kompetensi dan lengkap dengan pilihan penilaian menggunakan 

Skala Likert (Sukardi, 2005:146) selanjutnya angket tersebut diberikan 

kepada Tehis i  Ahli pada Dunia Kerja untuk melakukan penilaisn, 

mengingat kompetensi yang akan dinilai mencapai 15 1 item, maka 

angket tersebut disediakan waktu untuk menilaiamya selama 4 hari setelah 

tanggal transaksi. 

Pembatasan penelitian yang akan melihat relevansi kompetensi 

serta tingkat pentingnya kompetensi bagi Dunia Kerja di kcta Padang 

dengan zlasan bahwa permasalahan ini sangat berkaitan dengan 

kompetensi lulusan yang akan dihasilkan. Lulusan Progran Studi D-3 

Teknik Sipil ini diharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang 

ditekuninya di Perguruan Tinggi. 

D. Perumusan Masalah 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan merupakan pendidikan yang 

melayani berbagai kebutuhan individu, bakat, minat dan kemampuan 

seseorang dapat disalurkan melalui pendidikan kejuruan. Salah satu 

kebutuhan individu yang sangat penting adalah kebutuhan akan pekerjaan 

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Lulusan pendidikan 

teknologi dan kejuruan seyogyanya menyiapkan tenaga kerja siap kerja. 

Dunia Kerja menginginkan setidaknya para lulusan pendidikan 

teknologi dan kejuruan sudah memiliki keterampilan dasar agar mereka 



tidak perlu lagi melatih calon karyawan dalam waktu yang terlalu lama. 

Sebaliknya lembaga perguruan tinggi mampu memberikan jaminan bahwa 

para lulusannya sudah memiliki keterzmpilail berdasarkan kompetensi 

yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja. 

Lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan dalam 

mempersiapkan lulusan siap ke ja, sudah seharusnya mempersiapkan 

perencanaan yang matang tentang kompetensi apa yang seharusnya 

dimiliki setiap ltilusan sesuai jabatan apa yang akan diduduki lulusannya 

keiak, sehingga akan tergambar materi apa yang seharusnya diajarkan baru 

langkah berikutnya bagaimana cara mengajarkan. Kurikulum D-3 teknik 

sipil dirancang untuk kebutuhan Dunia Kerja, namun sejauh ini 

relevansinya belum dapat dijawab, oleh karena itu perlu dilahkan 

penelitian dengan judul Relevansi Kurihlum D-3 Teknik Sipil dengan 

Kebutuhan Dunia Kerja di Kota Padang. 

Dari uraian di atas, maka yang menjadi masalah pada penelitian ini 

adalah menjawab beberapa pertanyaan yang timbul berdasarkan hasil 

identifikasi yaitu : Seberapa besar relevansi kompetensi Kurikulurn D-3 

Teknik Sipil dengan Dunia Kerja. 



E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Relevansi kurikulum 

D-3 Teknik Sipil FT. UNP ciengan kebutuhan dilnia kerja Jasa 

konstrksi di Kota Padang 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengelola lembaga Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

khususnya program D-3 Teknik Sipil dan para dosen terkait dalam 

pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan serta 

pengajaran bagi mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

2. Bagi pengelola sebagai pedoman dalam penetapan besaran sks 

setiap matakuliah agar lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan 

Dunia Kerja. 

3. Sebagai akuntabilitas pengelolaan jurusan baik untuk masyarakat 

luas maupun terhadap orang tua mahasiswa. 

4. Bagi mahasiswa jurusan Teknik Sipil dalam memastikan 

keterampilan yang perlu dikuasainya selama studi pada jurusan 

Teknik Tipil. 

5. Bagi dunia kerja Jasa konstruki tidak ragu-ragu menerima 

tenaga kerja dari lulusan Program studi D-3 Teknik Sipil FT.UNP 

Padang. 

6. Sebagai bahan re ferensi bagi peneliti lanj utan pada bidang yang 

relatif sama. 



BAB I1 

KAJIAN TEORITIS 

Sehubungan dengan permasalahan yang di teliti, berikut ini 

dibahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian yang terkait 

dengan kurikulum, link and mach dan relevansi sehingga terlihat jelas 

dan dapat ditarik sebuah keranga konseptual yang merupakan landasan 

berkikir dan titik tolak pada penelitian ini. 

A. Kurikulum 

Sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui proses 

pendidikan yang sistemik, sistematis? dinaiis dan integrative. Proses 

pendidikan yang demikian akan dapat diwujudkan melalui program 

pendidikan yang efisien dan efektif. 

Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah guna 

meningkatkan mutu pendidikan agar menghasilkan lulusan yang ,memiliki 

keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai kebutuhan perkembangan 

Dunia Kerja. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan 

menerapkan suatu kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Seiring dengan 

perubahan kurikulum terutama pada program Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi 

tantangan besar menyonsong berlakunya pasar bebas Asia Pasifik tahun 

2020. 



Kebutuhan Dunia Kerja selalu berubah sesuai perubahan yang 

terjadi dalam bidang sains dan teknologi, maka program pendidikan 

teknologi dan kejuruan haruslah responsif terhadap perubahan yang terjadi 

baik lokal maupun gelobal. Untuk mengantisipasi pembahan tersebut, 

maka program pendidikan teknologi dan kejuruan haruslah ditinjau secara 

periodik dalam rangka penyesuaian kearah yzing lebih relevan dengan 

situasi dan kondisinya. 

Kurikulum berdasarkan kompetensi memang diperlukan 

penyesuaian secara periodik, agar para lulusan perguruan tinggi dapat 

diserap oleh Dunia Kerja. dengan kata lain tidak menjadi pengangguran. 

~epartemen Pendidikan Nasional mengisyaratkan satu diantara sembilan 

strategi pembangunan pendidikan di Indonesia adalah pengembangan dan 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (WU No.20 Tahun 2003). 

Pendidikan yang didasarkan atas kompetensi (competency based- 

education), unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan teknologi dan 

kejuruan di Indonesia yang perlu dikaji dan ditetapkan dalam sistem 

adalah tujuannya yaitu menyiapkar, peserta didik memasuki Dunia Ke j a  

(Basuki , 2005: 21). Selanjutnya Syahdie, dkk (dalam Amran, 2004) 

mengutarakan : 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan merupakan salah satu sub 
sistem dalam pendidikan nasional. Sejumlah masalah yang 
dihadapi pendidikan Teknologi dan Kejuruan di Indonesia sat ini 
antara lain: (1) belum optimalnya pencapaian kompetensi lulusan, 
(2) Daya serap terhadap lulusan rendah, (3) relevansi lulusan 
dengan kebutuhan masyarakat industri masih rendah, (4) program 
yang ada dalam bidang kejuruan terbatas, (5) pemahaman visi dan 
tujuan LPTK-PTK dengan para Teknisi belum selaras, (6) 



kepedulian industri terhadap Pendidikan Kejuruan di Indonesia 
rendah, (7j sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di 
LPTK-PTK kurang memadai, (8) iklim akademik di lingkungan 
LSP-PTK yang masih kurang kondusif. 

Pencapaian tujuan pendidikzn tergantung bagaimana peroses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, satu diantaranya yang 

menentukan proses pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya 

adalah adanya suatu program yang disusun sesuai visi dan misi dari suatu 

lembaga yaitu adanya kurikulum, seberapa penting kurikulum dalam suatu 

lembaga pendidikan formal maupun non formal dapat kita lihat pendapat 

ahli berikut ini : 

Kurikulum adalah komponen yang penting dan merupakan alat 
pendidikan yang sangat vital dalam kerangka pendidikan nasional. 
Itu sebabnya, setiap institusi pendidikan, baik formal maupun 
nonfonnal, hams memiliki kurikulum yang sesuai dan serasi, tepat 
guna dengan kedudukan, kngsi dan peranan serta tujuan lembaga 
tersebut (Oemar Harnalik, 2006) 

selanjutnya kurikulum dapat diartikan sebagai berikut: 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, is!, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu sedangkan Kompetensi merupakan 
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan 
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Renstra Depdiknas 2005 
s/d 2010 ) 

Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang 

rnengkondisikan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak sehingga proses penyampaiannya harus bersifat 



kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemarnpuan, lingkungan, 

sumber daya, norma, integrasi dan aplikasi berbagai kecakapan. 

Kompetensi adalah sepemngkat pengetahuan, keterampilan, clan 
perilaku yang hams dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh . . ... dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalannya (UU No. 14 Tahun 2005). 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak latar 

belakang pendidikan berdasarkan kompetensi dikemukakan oleh metzel 

dan cottrel dalam Jalius adalah sebagai berikut: 

Pendidikan berdasarkan kompetensi bermula dari gerakan 
zb~nta5ilitas tahun 1970-an di Arnerika Serikat, masyarakat 
menuntut tanggung jawab pihak sekolah melaksanakan pendidikan 
berdasarkan penguasaan tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan 
pembelajaran ditetapkan secara spesifik dan akhirnya dievaluasi 
dalam bentuk unjuk ke rja (Metzel, 1982). 

Seorang pelopor pendidikan berdasarkan kompetensi 
menegaskan, ... competicies identzj?ed throughreseach must be the 
foundation of the program. "Once competencies are identifed, 
they should be validated through reseach. (Cottrel, 1971) 

Model pendidikan berdasarkan kompetensi berkembang dan 

dimanfaatkan secara ekstensif bagi pendidikan guru (competency based 

teacher education) dinegara-negara maju. Pendekatan yang sama 

merambah kepada bidang pendidikan lainnya terutama pada bidang 

teknologi dan kejuruan. Istilah lain yang memiliki makna yang sama 

adalah "Perfomance based Education". 

Kompetensi merupakan kornbinasi yang kompleks antara 
pengetahuan, sikap dan keterampilan dan nilai-nilai yang 
ditunjukkan dalam kontek pelaksanaan tugas (Gonczi,1797) dalam 
(Wibawa, 2005; 265) 



Program studi psda semua jenjang dan jenis pendidikan hendaklah 

mencari cara barn untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan 

pengajarannya Penguasaan kompetensi dan penguasazn keterampilan 

khusus walaupun tidak hams memahami konsep yang terkandung dalam 

keterampilan tersebut, namun seseorang yang memiliki pemahaman 

tentang pengetahuan dan mengapa ia melakukan, maka ia akan lebih 

mudah mengusai keterampilan tersebut. Selanjutnya perlu dipahami bahwa 

penguasaan keterampilan haruslah melalui proses "melakukan" 

semakin sering dilakukan, maka seseorang akan lebih mahir atau terampil. 

Pendapat tersebut didukung oleh Reece and walker (1994) dalam 

Jalius, ... that psychomotor domain do need knowledge, bur, 

predominantly, they are psyical skills wich need pratice. 

Bloom (1954) membangun taksonomi belajar dalam ranah 

psikomotorik menjadi tujuh tingkatan, mulai dari yang sangat rendah 

(persepsi) sampai kepada yang sangat tinggi kreativitas. Untuk 

mempersiapkan mahasiswa siap pakai sedikitnya hams mencapai tingkat 

keempat yakni "mekanis" pada tingkat ini seseorang mampu melakukan 

pekerjaan dengan betul, dalam waktu yang sedang dengan tingkat akurasi 

yang memenuhi standar. Dengan demikian mahasiswa yang sudah 

mencapai tingkat ini, maka ia sudah dapat memulai pekerjaan di Industri 

selanjutnya, pengalaman langsung pada waktu beke ja  ia a h  mencapai 

tingkat keterampilan tertinggi "kreatif '. 

Kebutuhan terhadap pendidikan yang berkualitas sudah merupakan 
keharusan, kualitas yang baik dan terus meningkat hanya dapat 



diciptakan oleh manusia-manusia yang mampu berkompetisi 
melalui pendidikan yang kondusip dan inovatif (Tilaar, 2000). 

Untuk mencapai tingkat keterampilan "mekanis" seseorang hams 

dilatih berulang-ulang. Jumlah pengulangan tergantung dari tingkat 

kesulitan pekerjaan. Dosen harus melakukan penilaian (judgements) 

apakah seorang mahasiswa sudah memenuhi keterampilan minimum untuk 

dianggab lulus (accomplished) dalam sebuah pekerjaan Dave dalam Jalius 

mengemukakan: 

Dave (1975) membangun taksonomi belajar psikomotorik menjadi 
lima tingkat:(l) imitation (observe skill and tries to repeat it). (2) 
Manipulation (performs skill according to instruction rather 
then observation). (3)precision (repoduces a skill with accuracy, 
proportion and exactness). (4) articulation (combines one or more 
skills and sequence with harmony and consistenqv; and (5) 
Naturalization (completes one or more skills with ease and become 
automatic) 

Taksonomi ini perlu diperhatikan dalam menetapkan tingkat 

keberhasilan proses belajar mahasiswa bila sebuah program dirancang 

berdasarkan pendekatan kompetensi. 

Program Pendidikan berdasarakan kompetensi, Dalam 

mengantisipasi kemajuan teknologi yang sangat cepat berubah dan 

mempersiapkan tenaga kerja yang siap kerja, maka pendidikan 

berdasarkan kompetensi merupakan jawaban yang sangat tepat. Sistem ini 

bersifat terbuka, program berserta criteria keberhasilan siswa diketahui 

ole11 guru, siswa dan masyarakat. Kompeten merupakan kombinasi antara 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan oleh Dunia Kerja 

menurut Elam dalam Jalius adalah : 
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Elam (1971) mengajukan sedikitnya enam karakteristik dalam 
pengajaran berdasarkan kompetensi : 1) Individualization, (2) 
feedback, (3) systemic program, (4) Exit Requerement emphasis, 
(5) modulurization, and (6) Student and program accountability. 

Dari kutipan pernyataan Elam bahwa kompetensi bersifat pribadi 

dalarn arti ciri perbedaan individu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

bisa tidak sama baik cara maupun lama waktu penyelesaian pekerjaan. 

Bila seoarang mahasiswa membutuhkan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan standar waktu yang ditetapkan, maka ia hams 

mengikuti remedial atau mengulangi latihan sampai mencapai waktu 

maksimal yang ditetapkan. Dalam "exit requirement emphasiss assesmen " 

dilakukan dengan sedikitnya tiga criteria : kualitas hasil, lama wahu 

penyelesaian dan toleransi. Pengajaran berdasarkan kompetensi, 

keterampilan yang didemontrasikan merupakan kemampuan yang dikuasai 

untuk kurun waktu yang lama. Satu kali kegiatan saja belum te~itu 

seseorang dapat dianggab kompeten. Oleh karena itu penguasaan bam 

dapat dianggap mencapai kompeten bila ia sudah berulang kali melakukan 

pekejaan yang sama. sehingga mahasiswa betul-betul dapat dinilai 

kompeten (Houston, 1974) 

B. Relevansi (link and match) 

Mendikbud telah menyatakan bahwa kebijakan "litlk and match" 

bukanlah merupakan usaha untuk membuat perencanaan pasar kerja 

secara tepat berkaitran dengan tingkat masukan (entry level) ke dunia 

kerja, kebijakan tersebut merupakan alat atau wahana untuk membangun 



kemitraan dengan industri dalam menentukan prioritas serta menyusun 

bentuk dan materi program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan. 

Dengan tujuan agar perencanaan program pendidikan dan pelatihan 

kejuruan hams memperhatikan kecendrungan signal pasar kerja, sehingga 

para mahasiswa dapat meraih kesempatan maksimal dalam 

memperebutkan lapangan kerja yang tersedia dan rnemiliki keterampilan 

dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan karir kerjanya. 

Di Indonesia, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan menerapkan 

salah satu dari kebijakan penting Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

tahun 1993 adalah "Link and Match" yang pada intinya menegaskan 

bahwa para siswa sekolah kejuruan hams dididik sesuai dengan kebutuhan 

Dunia Kerja dan oleh karena itu program pengajaran hams dirancang 

bertolak dari kompetensi yang dibutuhkan di lapangan kerja. Aljufri, 

(1986) mengemukakan : 

Masalah kualitas dan relevansi tidak dapat dilepaskan dari tujuan 
pendidikan. Bagi tujuan tertentu, tujuan pendidikan mungkin telah 
memenuhi persyaratan kualitas dan relevansinya, namun untuk 
tujuan lain belum memadai. Tujuan dari orang tua mungkin tidak 
sama dengan tujuan pernerintah. De~nikian juga tujuan organisasi- 
organisasi masyarakat dan agama. Untuk mengatasi rnasalah 
tersebut, pemerintah telah bempaya meningkatkan mutu 
pendidikan secara merata untuk seluruh daerah melalui kegiatan 
pembahaman kurikulum, pengembangan metode mengajar, 
pencetakan buku pelajaran dan memperbanyak Sekolah Dasar. 

Berbicara rnasalah relevansi antara Dunia Pendidikan dengan 

Dunia Kerja jelas tidak akan dapat dicapai, jika tidak ada kesadaran 

bersama antara perencanalpelaksana pendidikan dengan 



perencaila/pelaksana Dunia Ke rja yang dituangkan dalam bentuk aturan 

yang mengharuskan kedua belah pihak berperan dan bertanggung jawab 

antuk mengatasi kesulitan lapangan kerja, kesulitan tenagake j a  terampil 

dan mengatasi pegangguran demi kemajuan bangsa. 

AturanJKebijakan dimaksud untuk mengatasi pennasalah dimana 

terdapat jurang pemisah antara Dunia Kerja dengan dunia pendidikan. 

Dinding pemisah antara Dunia Kerja dengan dunia pendidikan hams 

dihapus dan bahkan telah berhasil dilembagakan sebuah Mejelis 

Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) yang bertugas mengatur 

kerjasama tanggung jawab pendidikan antara pihak industri dengan 

direktorat pendidikan menengah kejuruan (Bakrie, 1996). Namun tidak 

be jalan sebagai mana yang diharapkan. 

Pendidikan sistem ganda (PSG) juga merupakan sistem penunjang 

dalam melaksanakan pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan Dunia 

Kerja Pihak industri tidak hanya terlibat dalam melaksanakan dan 

pencapaian tujuan pendidikan tetapi juga terlibat dalam merancang 

program, pihak industri adalah pihak yang lebih mengetahui kebutuhan 

Dunia Kerja dibandingkan dengan pihak sekolah. Sampai tahun 1996 

sudah berhasil dihimpun kerjasama antara 505 SMK dengan 11.214 

industri Iperusahaan. Semua ini dilakukan untuk mencapai kualitas 

pendidikan yang diinginkan melalui acuan kesepadanan dan keterkaitan 

antara dunia sekolah dan dunia industri (Wardiman, 1995, Selamet, 1996) 



C. Dunia Kerja 

Smyth Cerhner dikutif Wright (1985) memberikan batasan Dunia Kerja 

pada kelompok kerja sebagai berikut : 

Eksekutif bisnis, pejabat, pegawai kantor, guru, hakim, jaksa, 
pengacara, wartawan, dokter, ilmuan, petugas kepolisian, personil 
meliter, artis, mandor, perawat, penjual, peke j a  setengah ahli, dan 
tidak memiliki keahlian, penjahit, penghibur, petani, pelayan dan 
ibu rurnah tangga. 

Dari pengertian dan batasan-batasan Dunia Kerja pada kelompok ke rja di 

atas, maka pengertian Dunia Kerja yang dimaksud disini adalah gambaran 

tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti bidang 

pertanian, dunia usaha dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, meliter, 

kemasyarakatan, kerumah tanggaan dan seni budaya. 

Dalam era globalisasi seluruh Dunia Kerja dan industri berusaha 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Adanya peningkatan 

efisiensi dan produktivitas k e j a  menunjukkan bahwa perusahaan telah 

melaksanakan re-engineering dan re-structuring dalam rangka 

mempersingkat proses produksi. 

Kendala terbesar yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi 

globalisasi adalah keterbatasan sumberdaya manusia bukan terbatasnya 

modal. Pendapat semacam ini jelas menunjukkan adanya pergeseran cara 

pandang dalam masyarakat industri yang tidak lagi mendudukkan modal 

satu-satunya sumber daya utama, tetapi telah terbuka kesadaran bahwa 

manusia akan menjadi yang utama, ha1 ini dikarenakan bahwa manusia 



merupakan unsur penting dalam kompetisi dan mempunyai strategi 

bertahan dalam persaingan domistik maupun global. 

D. Kerangka Konseptual Pene!itian 

Matakuliah Keahlisn (MKK) dan Matakuliah Keahlian Berkarya 

(MKB) adalah merupakan inti pembelajaran dalam Kurikulum D-3 Teknik 

Sipil, penguasaan kompetensi matakuliah ini oleh peserta didik 

merupakan syarat mutlak untuk dapat bekerja pada Dunia Kerja, oleh 

karena itu keterkaitan kebutuhan Dunia Kerja terhadap kompetensi ini 

menjadi sangat penting, demikian pula sebalikya peserta didik yang tidak 

menguasai kompetensi yang dibutuhkan Dunia Kerja akan menjadi sia-sia 

(tidak dapat bekerja) dengan kata lain menjadi pengangguran. 

Secara diskriftif penelitian ini akan n~engukur tingkat relevansi 

kompetensi mata matakuliah inti dengan kebutuhan Dunia Kerja, sehingga 

secara sederhanana hubungan antara variabel X dengan Y dapat dilihat 

pada gambar halaman berikut : 



Keterangan: 

X = Kompetensi Kurikulum 

Y = Pentingnya Kompetensi bagi Dunia Kerja 

Xi sld X,= Kompetensi masing-masing hfatakuliah 

Y1 sld Y,, = Pentingnya Kompetensi Matakuliah bagi Dunia Kerja. 

E. Pertanyaan Penelitian 

Seberapa besar relevansi Kurikulum D-3 Teknik Sipil dengan dunia kerja 

Jasa Konnstruksi di Kota Padang 



F. Penelitian Relevan 

Berdasarkan pengarriatan terhadap kepustakaan menunjukkan adanya 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain : 

1. Jalius Jama (2000), meneliti tentang Pengembangan Model 

Kurikulum Jurusan Otomotif di jurusan Otomotif Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Padang, dengan hasil penelitian (1) Menurut 

persepsi Teknisi ahli terdapat 18 kompetensi induk (main 

competencies) yang meliputi 106 subkompetensi (task) yang perlu 

dipelajari mahasiswa jurusan Otomotif. Dari 18 kompetensi induk 

dimaksud, sebanyak 9 kompetensi dinilai "sangat penting" dan 7 

kompetensi dinilai "penting" serta 2 kompetensi dinilai "kurang 

penting"Untuk dipelajari mahasiswa (2) Para dosen otomotif 

sependapat dengan para Teknisi ahli tentang jumlah dan jenis 

kompetensi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Na~nun dari segi 

pentingnya kompetensi, para dosen menilai sebayak 13 

kompetensi"sangat penting" dan 4 kompetensi "penting" serta 1 

kompetensi "kurang penting" untuk dipelajari mahasiswa (3) dari segi 

pencapai pembelajaran mahasiswa ternyata ada 16 subkompetensi 

yang tidak dipelajari oleh mahasiswa dibengkel praktek jurusan 

otomotif. Dengan demikian ditemukan relevansi program jurusan 

otomotif sebesar 84.1 %.Dibandingkan dengan relevansi program 

yang ditemukan melalui penelitian serupa (Jamq1992) sebesar 60,7 %. 

Jadi terdapat peningkatan relevansi sebesar 23,4 %. 



2. M.Akhyar (2005) Meneliti tentang relevansi pembelajaran mata diklat 

produktif penjualan di SMK dengan kompetensi Penjualan pada dunia 

usaha di Kota Padang, dengan hasil peneiitian (a) Mata diklat 

penjualan berkorelasi secara signifikan dengan kompetensi penjualan 

pada dunia usaha sebesar C,52.. ... dan berkontribusi 27 %.(b) Masing- 

masing mata diklat produktif penjualan berkorelasi secara signifikan 

dengan kompetensi pada dunia usaha.(c) Mata diklat pelayanan prima 

berkorelasi secara signifikan dengan kompetensi pelayanan prima pada 

dunia usaha sebesar 0,41 dan besarnya kontribuasi 16,s %.(d) Mata 

diklat pemasaran barang dan jasa berkorelasi secara signifikan dengan 

kompetensi pemasaran barang dan jasa pada dunia usaha sebesar 0,4 1 

dan berkontribusi 16,s %. (e) Mata diklat mesin-mesin bisnis 

berkorelasi secara signifikan dengan kompetensi mesin-mesin bisnis 

pada dunia usaha ssbesar 0,227 dan besarnya kontribusi 7,7 %. 



BAB 111 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Wilayah Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Dunia Kerja Jasa Konstruksi yang ada 

di Kota Padang. Dunia Kerja dimaksud adalah Perusahaan Jasa 

Konstruksi yang berkualifikasi Besar (B) dan Menengah (M), yang belum 

terdaftar dan yang sudah terdaftar sebagai anggota Gapensi Kota Padang 

pada tahun 2006 dan masih eksis sampai penelitian ini dilakukan. 

Pemilihan objek dan lokasi didasarkan atas tercapainya tujuan penelitian 

dan kemudahan memperoleh data, serta disesuaikan dengan waktu dan 

biaya penelitian tanpa mengurangi kesahihan dan kevalidan data yang 

dibutuhkan pada penelitian ini. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan fakta apa adanya, 

jadi dapat dipastikan bahwa jenis penelitian ini adalah bersifat diskriptif. 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang seberapa besar relevansi 

kurikulum D-3 Teknik Sipil dengan kebutuhan dunia ke ja  Jasa 

Konstruksi di kota padang dengan menggunakan metode penelitian 

diskriptif kuantitatif. 



C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Jasa Konstruksi klasifikasi 

Besar dan Menengah yang terdahr  pada Kantor Gapensi Kota 

Padang tanun 2006 dengan rincian sebagai berikut: 

Golongan B = 3 Perusahaan 

Golongan B2 = 9 Perusahaan 

Golongan M = 28 Perusahaan 

Jumlah Total = 40 Perusahaan 

2. Sampel pada penelitian ini mempedomani nomogram Harry King 

dalam Sugiono (2006: 98). Total populasi 40 Perusahaan dan dengan 

tingkat kesalahan 5%, maka sampel bejumlah 36 Perusahaan, 

rumusannya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian 

No. 

1 

2 

3 

I 

Keterangan : 

B = Perusahaan besar 
M = Perusahaan Menengah 

GOLONGAN 

B 

B2 

M 

JUMLAH 

POPULASI 

3 

9 

28 

40 

SAMPEL 

3/40 X 36 = 2,7 dibulatkan = 3 

9/40 X 36 = 8 , I  dibulatkan = 8 

28/40 X 36 = 25,2 dibulatkan= 25 

Jumlah Sampel = 36 
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- -.- -. D. Definisi Operasional 

Untuk menghindarkan pcngertian yang bias atas beberapa istilah 

yang digunakan pada penelitian ini maka khusus untuk penelitian ini 

dikemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut : 

I. Kurikulum ailalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar (SK. Mendiknas No.232/U/2000) 

2. Kompetensi utama merupakan gabungan dari sejumlah 

subkompetensi yang dapat dipelajari melalui pelajaran teori dan 

praktek. Sebuah kompetensi utama akan dikuasai oleh mahasiswa 

melalui penguasaan sejumlah subkompetensi. 

3. Kompetensi pendukung (Subkompetensi) merupakan bagian dari 

kompetensi utama yang dilakukan dalam rangka menguasai 

kemampuan melakukan kompetensi utama. 

4. Staf Ahli yang dimaksud adalah dosen yang telah mengajar dalam 

bidangnya minimal 2 tahun terakhir. 

5. Teknisi senior yang dimaksud adalah seorang lulusan perguruan 

tinggi jurusan Teknik Sipil yang berpengalaman dalam bidang Jasa 

konstruksi, seperti pelaku perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pada Dunia Ke j a  

6. h4KK adalah matakuliah Keilmuan dan Keterampilan 

7. MKB adalah matakuliah Keahlian Berkarya 



8. SKS adalah Satuan Keredit Semester. 

9. SAP adalah Satuan Acara Pembelajaran 

10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan 

pekerjaankonstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi dsn layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan 

konstruksi (UU no. 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi) 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian untuk mengukur aspek penelitian ini adalah 

kuesioner model Rating Scale, skala 4 ; 3 ; 2 dan 1 artinya : 

J 4 ; artinya Penguasaan diharapkan 8 1 - 100% 

J 3 ; artinya Penguasaan diharapkan 66 - 80% 

J 2 ; artinya Penguasaan diharapkan 56 - 65% 

J 1 ; artinya kecil dari 55 % 

Untuk mengetahui apakah kompetensi yang sedang diajarkan 

diperguruan tinggi "link" atau "much" dengan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh dunia kerja Jasa Konstruksi, maka peneliti akan 

mengirimkan satu set kuesioner yang berisi kompetensi kepada pihak 

Dunia Kerja untuk dilakukaii penilaian. 

F. Tektiik Keabsahan Data 

Sebuah program yang dikembangkan berdasarkan kompetensi 

merupakan pendekatan keterpakaian para lulusan pada bidang apa mereka 



di didik. Untuk itu program dirancang dengan mengidentifikasi 

kompetensi mana saja yang diperlukan oleh Dunia Kerja. 

Validasi instrument dilakukan dengan cara membercheck oleh Staf 

Ahli (Delphi Techniques) yang terdiri dari pembina matakuliah di 

Perguruan Tinggi minimal 2 tahun telah mengajar matakuliah 

bersangkutan dan di nilai cukup kompeten dalam memfrefikasi 

kompetensi yang ada, dengan demikian maka instrument dianggap valid. 

G. Teknik Analisa Data 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang seberapa besar 

relevansi kurikulum D-3 dengan kebutuhan Dunia Kerja dan pentingnya 

kompetensi yang Ciharapkan Dunia Kerja, maka penelitian ini dilkukan 

melalui pendekatan yang bersifat deskriptif. Dzta dikumpulkan melaiui 

instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah divalidasi/verifikasi oleh 

staf ahli, kemudian diisi oleh pihak Dunia Kerja/Teknisi Ahli untuk 

dilakukan penilaian terhadap kompetensi yang ada. 

Penilaian kompetensi oleh Teknisi ahli melalui seperangkat 

kuesioner sehingga diperoleh data, yang selanjutya diproses dengan 

program komputer Monas Versi I I (Software Monas), sehingga diperoleh 

data standar deviasi, modus, median dan taraf relevansi kurikulum D-3 

dengan kebutuhan Dunia Kerja dan tingkat pentingnya kompetensi yang 

diharapkan Dunia Kerja di Kota Padang. Akhirnya akan dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam penyusunan bobot SKS kurikulum 



D-3 berbasis kompetensi Dunia Kerja di Perguruan Tinggi. 

Sebagai panduan dalam penentuan tingkat relevansi kurikulum 

D-3 dengan kebutuhan Dunia Kerja mengacu pada indek tingkat 

pencapaian penguasan yang ada pada Buku Pedoman Akademik 

Universitas Negeri Padang khususnya pasal 53 ha1.62 tentang nilai angka 

yaitu : 

1. Nilai angka 8 1 - 100 % yang diartikan sangat Relevan 

2. Nilai angka 66 - 80% yang diartikan Relevan 

3. Nilai angka 56 - 65% yang diartikan Kurang Relevan 

4. Nilai angka kecil dari 55 % diartikan Tidak Relevan. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Diskripsi Data 

Berdasarkan butir-butir yang dimuat dalam instrumen berupa kompetensi 

dari masing-masing matakuliah yang ada pada kurikulum D-3 Teknik sipil 

FT. UNP Padang, secara keseluruhan berjumlah 15 1 butir kompetensi 

dihimpun dalam sebuah matrik yang tersaji pada lampiran 2, hal. 59. 

B. Hasil Analisis Data 









NO. 

(T) 

KO'hlPETENSI 

SIP030 Analisis Struktur 
hhgelahui konsep dasar mfisa sh~khr, h s e p  meloQ kekakuan. Penman mabik 
kekakuan elemer: balang lerhadap sumbu balang, danptkan dwp~ penbvnan WIWA 
kekakuan tehadap surnbu slruktur, Analisa paial bidang dengan meloda kekakuan langsung, 
l W a  kekakuan langwng dengan orientasi kan*. 

HASlL ANAUSlS 

(U) SIP036 Mekanika Tanah 

Mengetinui Minisi dan is6Wstihh dalan teknik WI fmfas, elemen dan kaaktecis6k 
U u ~ ,  studi dan anah bkdinlas, kaakteris& ms lab Inks aefta h p  Mu Intas. 

(Y) SIP023 Survey 8 Pemetaan 2 a 1 6  3.47 21 n a-47 
1 Mahas.- rnampl melakukan pengukuran tanah dengan k d k ,  mengukrr 

sudutp-akbeba 6nggi dan mmbual peta 352 0,m 4 4 87.9 

k4a-n~~ mebkukm pengukucuran sudut daW. csa ~ , ~ ,  mmluka  kmdnatsalu 3,32 0,60 83,1 
titik cara k m k a  dan kebelakaq 

3 Manpl mebkukan pgukuran menenlukan M i  tibk banyak (polvgm) untut kerangka 
peta 3 3  0,63 3 3 81,s 

4 Mampr mdahkan penguban pmbub~ pela kon(wr 3.19 0,60 3 3 79.8 

5 Mampl mebkukan pengukuran pembuatar~ peta sbasi 3.29 0.59 3 3 82.3 

6 Mslpu m & a h  pengukrra, pembuaBn h $ a n y ~  mluk 6kungan jalanlsungai 3.26 0.51 3 3 81.5 

7 ~g.rpu r&bh $mg&ua jwdj te& bnggi, kebnggian dan kcordinal titik (x,y) 
m-gp&a a ll;I Theoddi GgiWIElec$o Wrce  metec (E0M)ITotal S M n  3-32 0.54 3 3 83.1 

RaCs2 

3.07 

2 1 3  

3.10 
1 Mengelahui klarifikasi tanah : U k m  EM+. Batasbatas Konsistensi, IhiRasi USCS. 

Klasifikasi AASHTO 

Sd 

~1.77 

4.49 

0,70 

Modus 

3 

21 

3 

Media, 

3 

21 

3 

TI?(%) 

766 

75.9 

77.4 



I 

NO. KOMPETENSI 
RaW 

(2) SIP033 lrigasi dan IBA 
Menguasai dan mecgdentifikab penslahuan ddan m m g  k a h  iigasi . kehhhan 
a t  perencanam iigasi, bangum utama, dm bangnn penduw-ap dan 
bangunan a i  

(AA) SIP031 Konstruksi Perkerasan Jalan Raya 

513 

9.97 

3,48 

3.26 

3.23 

13,65 

3,48 

3.55 

3,42 

3.19 

335 

3,16 

SP 

2.77 

2,74 

277 

3,u 

116 

$84 

297 

2.87 

1 

2 

3 

Sd 

Mengetahui dan mengenal serta mgnaham! mengenai kunsruki perkerasan ja!m raya, 
melipat p?haasan lenbr dan perkerasan kaku 

Myu mwencaMkan perkman lenlur jabn raya mefiwfi pembualan j a b  h, pembwtan 
@Ian secaa bertahap dan pehpkan W h a n  

Manpl rmrencaMkan perkerasan kaku @tan raya melipti pembuatan jalan h dan 
p e b p i s a n t m  

0,62 

1.72 

0,51 

0,69 

0.67 

250 

0.69 

0.B 

0,85 

0,75 

0,62 

0.69 

1.92 

0.67 

0.68 

0.61 

0,67 

O,M 

1.39 

0.71 

0.72 

HASlL ANALISIS 

Hodus 

(BE) SIP029 Kuantiti Surveying 

3 

9 

3 

3 

3 

16 

4 

4 

3 

4 

3 

9 

3 

3 

3 

4 

3 

6 

3 

3 

1 

2 

3 

4 

Medim 

M e n g d h i  mecoda p a h m  angga-an biaya polek konsbukd, baik RAB k&& biaya 
prakdslnil ktmasuk pemingan biaya bedasarkan sistem pdapxan akuntansi b y a  

Mmpu menghiing RAB lengkap suab r e m a  konsb-ulcsi 

Manpu menyusun n e w  skedul kegiatan, perencanam tenaga kerja. psahtan dan s m k  
daya pendukung binnya 

Mengenal sistern akuntami biayq nwax dan sstem pebpafi popk 

TRpX) 

3 

8 

3 

3 

3 

i s  

4 

4 

4 

3 

4 

3 

9 

3 

3 

3 

4 

3 

6 

3 

3 

7 ~ 2  

83,t 

87,1 

81.5 

80.7 

4 3  

87.1 

88,7 

85.5 

79.8 

aa.7 

n,o 

69,1 

69.4 

68.6 

69.4 

85,s 

79,o 

73,O 

74,2 

71,8 

(CC) SIP028 Teknik Pondasi 
'Marnpu merencanakan jedi I bentuk pondasi sebwh kmbuksi bangunan, sehubungan 
dengan beban dan kondsl tanah dasa. 

(DD) SIP037 Praktikum Mekanika Tanah 
Mebksanakan pengujan tenking sfat - stat fisik dan leknik fanah yang mencakup : pengujian 
kada- air, batas piaslistis, batas cair, anaka wingan, berat isi, berat,hii, perembesan, tahanan 
geser ( C dan ? ), pmclor, sand m e ,  bor tangan dan sonot. 

(EE) SIP038 Hidrolika 
1 

2 

3 

Mengetahui poperG iluida alrw zat seperti : hukum kekentalan zat cai,abra~! la* dan 
turbulen, osbbom R q d ,  hukm tahanan gesek dan k e k a a n  permuban. 

m u a n  tentang Alan mebiui pipa. Seperfi : kehlangan fenaga arran, kecepatan m t a  
dan distrbusinya, pmanaan tahanan gesek, rums - Nmus empiis. gak lenaga dan garis 
lekanan, sistem jaingan *n. 

Memb&an Pengetahuan Akan permanen melalui &ran &ha, sep& : IdasiNrasi a h  
dan d-I kezpabn, anasis penanpang elmrmk, anaka a l i  sengwdainan Mak 
seragan. energi s m k ,  kemiingan laitik dasar salwan dan jenis a h  seda Wldasitikasi 
dan hingan profit muka ai. 

(FF) SIP032 Praktikum Perkerasan Jalan Raya 
Mampu W k u b n  pengujan aqatMebkukan pengujan aspal dan mmncang c m p m n  

aspal 

(GG) SIP034 Sanitasi dan Drainase 

(HH) ' 

Mwguasai Kwrsepkonsep dsar Drainase.Teknik pseneanaan ctainase. leknii mengatzsi 
permasalahan dai~iase 

SIP234 Hidrologi 

~ p % g ? t a h u a l d a l ~ ~ : a r a h ~ ~ ~ ,  
nr?tJjeseperti ~ p d g n l e i s e n , ~ ~ , t X ) 6 s h T ~ ~  

. . n f i P i a i ~ , a r B z h d m - ~ ~ -  

2 

& l ~ ~ , ) S r n  

MecFlberJ;anpengetahua~(entang h ' i a n g a i  b-&si& slngai lrpmda- ke 
aah DAS. SWS. Rehirge m, Cahbnent a-ea, pemiingan deM sungai dan banF. 



C. Diskusif Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengolahan ciata di 

atas yang merupakan hasil penilaian yang di berikan oleh dunia kerja Jasa 

Konstruksi terhadap kompetensi matakuliah yang ada pada kurikulum D-3 

tahun 2007, antara lain: 

I. Kurikulum D-3 Teknik Sipil tahun 2007, 71,5 % relevan dan 28,5 % 

sangat relevan dengan dunia ke j a  Jasa Konstruksi Kota Padang 

2. Kompetensi sangat relevan yang terkandung dalam matakuliah dengan 

sendirinya akan mengangkat matakuliah menjadi sangat relevan, dengan 

demikian ada 11 matakuliah yang berkategori sangat relevan. Setelah 

dianalisis ternyata 1 matakuliah kelompok MKK (matakuliah keilmuan dan 

keterampilan) dan 10 matakuliah kelompok MKB (matakuliah keahlian 

berkarya). Adapun Matakuliah dimaksud adalah : 

1) Teknik Pondasi, memperoleh nilai yang paling tinggi yaitu: 88,7 %, 

artinya matakuliah ini sangat relevan dan sangat penting bagi Dunia 

Kerja, pondasi pada sebuah bangunan adalah sebagai penyangga semua 

beban bangunan yang ada di atasnya, sekaligus akan mempelajari jenis- 

jenis pondasi sesuai dengan daya dukung tanah yang ada. 

Pada Kurikulum Tahun 2007 matakuliah Teknik Pondasi digabung 

dengan matakuliah Mekanika Tanah dengan alokasi waktu hanya 3 sks 

teori, menurut hemat penulis matakuliah Teknik Pondasi hams memiliki 

alokasi waktu 3 Sks sesuai tingkat pentingnya kompetensi oleh Dunia 

Keja, tanpa digabung dengan matakuliah Mekanika Tanah, sedangkan 



mekanika tanah dapat digabung antara teori dan Praktek menjadi 3 Sks 

tersendiri. 

Adapun sinopsis matakuliah Teknik Pondasi dapat dilihat pada kutipan 

berikut: 

Memberikan pengetahuan tentang cara mendisain struktur bagian 
bawawpondasi dari suatu bangunan teknik sipil, yang meliputi 
tentang sifat-sifat tekanan tanah lateral, yaitu tekanan pasif, kondisi 
coulumb dan rankine & perencanaan dinding penahan. Pondasi 
dangkal meliputi kapasitas daya dukung, pengaruh muka air tanah, 
beban tak sentris, beban berinklinasi, tegacgan kontak dan 
penurunan pada pondasi dangkal. Pondasi dalam, meliputi 
klasifikasi tiang, kapasitas daya dukung pondasi dalarn grup, daya 
dukung pondasi sumuran, daya geser negatif, kapasitas daya 
dukung pondasi da!am pup.  (Sinopsis Kurikulum D-3 Teknik Sipil 
2007 FT.UNP) 

2) Matakuliah Konstruksi dan Gambar Bangunan 2 yaitu 87,63 % artinya 

sangat relevan dan sangat penting bagi dunia kerja, matakuliah itli dalam 

kurikulum termasuk Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) yaitu 

matakuliah wajib bagi mahasiswa D-3 Teknik Sipil FT.UNP Padang 

dengan alokasi 3 sks yang terdiri dari 1 sks Teori dan 2 sks Praktek 

diberikan pada semester 3. Alokasi waktu yang disediakan setelah 

dikomfirmasi dengan Chairul, Dosen yang mengasuh matakuliah ini, 

mengatakan dengan alokasi waktu 3 sks dianggab cukup mengingat 

beban mahasiswa sudah maksimum. 

3) Praktek Keja  Batu dan Beton dengan nilai 87,l %, yaitu menduduki 

urutan 3 sangat penting bagi Dunia Kerja dan memiliki alokasi waktu 4 

Sks dalam kurikulum D-3 tahun 2007, mata kuliah ini masuk kelompok 

MKK, menurut peneliti alokasi waktu cukup 3 sks, karena kompetensi 



lulsan bukan sebagai tukang batu dan beton akan tetapi lulusan D-3 

Teknik Sipil perencana/pelaksana dan pengawas sesuai kompetensi 

lulusan sebagai berikut: 

Mampu melaksanaka~l tugas sebagai perencana, 
pelaksana, dan/atau pengawas peke j aan  teknik sipil yang 
berlandaskan kepakaran dan profesionalisme serta 
berwawasan kewirausahaan (Kurikulum D-3 Teknik Sipil2007 
FT.UNP) 

4) Gambar perencanaan memperoleh nilai relevansi 85,5 % yang berarti 

sangat penting bagi Dunia Kerja dalam Kurikulum D-3 tahun 2007 

alokasi waktu 3 Sks, setelah dikonfirmasi dengan Faisal (Dosen) yang 

mengasuh matakuliah ini cukup memadai sesuai sinopsis yang ada 

sebagai berikut: 

Gambar Perencanaan 3 sks , semester 5 
Merencanakan konstruksi dan bentuk dari objek teknik sipil dan 
arsitektur (komponen baja, bangunan, dan lain-lain) serta 
menggarnbarkannya dengan software computer yang relevan. (Sinopsis 
Kurikulum D-3 Teknik Sipil2007 FT.UNP) 

5) Praktikum Perkerasan Jalan Raya, dengan nilai 85,5 matakuliah ini 

menduduki peringkat 5 sangat relevan yang berarti juga sangat penting 

bagi Dunia Kerja, alokasi waktu 2 Sks dalam Kurikulum D-3 Teknik 

Sipil tahun 2007 menurut Evi (Dosen) yang mengasuh matakuliah sudah 

memadai sesuai sinopsis yang ada. 

Praktikum Perkerasan Jalan Raya 2 sks , semester 5 : 
Melaksanakan pengujian tentang agregat, aspal dan rancangan 
campuran aspal, meliputi : analisa saringan agregat halus, sedang 
dan kasar, berat jenis dan penyerapan agregat halus, sedang dan 
kasar, berat isi agregat, keausan agregat dengan mesin 10s 
angeles, penetrasi bahan - bahan bitumen, titik nyala dan titik 



baker, daktilitas bahan - bahan bitumen, kehilangan berat, berat 
jenis bitumen keras dan ter, kelekatan aspal pada batuan, 
kelekatan agregat terhadap aspal, canpnran aspa! dengan alat 
marshall (Sinopsis Kurikulum D-3 Teknik Sipil2007 FT-UNP). 

6) Kuantiti Surveying, menduduki peringkat 6 sangat relevan dan sangat 

penting bagi Dunia Kerja dengan nilai 85,3, kita tinjau kurikulum D-3 

Teknik Sipil tahun 2007 alokasi waktu hanya 2 sks, menurut hemat 

peneliti, matakuliah ini hams mempunyai alokasi waktu minimal 3 Sks, 

mengingat kompetensi yang hams dikuasai mahasiswa sangat penting 

seperti yang tergambar dalam sinopsis berikut: 

Kuantiti Surveying 2 Sks, Semester 5 
Tujuan estimasi biaya dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan 
proyek bangunan, sifat-sifat dan komponen biaya dalam 
pelaksanaan konstruksi, rincian pekerjaan, bobot peke jaan,harga 
satuanlunit price, biaya lump-sum, bebagai teknik estimasi,metoda 
n~enaksir kemajuan pekerj aan, klasifikasi biaya pada proyek, biayzl 
perencanaan, biaya konstruksi, biaya pengelolaan, perhitungan 
RAB lengkap, pengaturan tenaga ke j a  dan peralatan, penyusunan 
network dan skedul kerja serta diagram S. dan dilanjutkan dengan 
pengelalan sistem akuntansi biaya dan neraca untuk pelaporan 
proyek. Praktikum perhitungan RAB lengkap dengan 
menggunakan software khusus atau Exel pada labor Komputer. 
(Sinopsis Kurikulum D-3 Teknik Sipil2007 FT.UNP). 

Menurut Zahrul (Dosen) yang mengasuh matakuliah ini memang waktu 

yang tersedia tidak mencukupi, untuk itu pada rencana Kurkulum D-3 

tahun 2008 menjadi 3 Sks . 

7) Konstruksi dan Gambar Bangunan 1, berdasarkan penilaian Dunia Kerja 

menduduki peringkat 7 dengan nilai 83,9 yang berarti sangat relevan 

dan juga sangat penting. Pada kurikulum D-3 tahun 2007 alokasi waktu 

tersedia adalah 3 Sks yang terdiri dari 1 Sks teori dan 2 Sks praktek . 



Menurut Risma (Dosen) yang mengasuh mata kuliah ini aloksi waktu 

yang tersedia cukup memadai dengan matzri sesuai sinopsis berikut : 

Konstruksi dan Gambar Bangunan-1 3 sks , semester 2 
Memberikan pengetahuan dan kemampuan dalarn menggambar 
elemen-elemen konstruksi dan gambar kerja (shop drawing), 
serta penempatan berbagai bentuk konstruksi yang tepat dan 
relevan dengan materialnya untuk se~nua komponen konstruksi 
bangunan tersebut, baik untuk bangunan sederhana maupun 
bangunan permanen. (Sinopsis Kurikulum D-3 Teknik Sipil2007 
FT-UNP). 

8) Bahan Bangunan 2, menduduki peringkat 8 dalam penilaian Dunia 

Kerja dengan nilai 83,4 antinya matakuliah ini sangat relevan dan juga 

sangat penting bagi Dunia Kerja Jasa Konstruksi. Menurut Iskandar 

(Dosen) yang mengasuh matakuliah ini alokasi waktu 3 Sks dalam 

kurikulum D-3 Teknik Sipil tahun 2007 sudah cukup sesuai sinopsis 

berikut ini: 

Bahan Bangunan 2 , 3 Sks , Semester 3 
Membahas Ikhwal agregat beton dan melakukan pengujian di 
laboratorium, merencanakan komposisi campuran beton (mix design 
concrete), membuat sampel beton, menguji beton segar dan beton 
keras, mengevaluasi mutu beton, membicarakan bahan additif dan 
addmixture untuk beton. (Sinopsis Kurikulum D-3 Teknik Sipil 
2007 FT-UNP). 

9) Konstruksi Perkerasan Jalan Raya, dengan nilai 83,1 matakuliah ini 

menduduki peringkat 9 sangat relevan yang berarti juga sangat penting 

bagi Dunia Kerja, alokasi waktu 2 Sks dalam Kurikulum D-3 Teknik 

Sipil tahun 2007 menurut Evi (Dosen) yang mengasuh matakuliah sudah 

memadai sesuai sinopsis yang ada. 



Konstruksi Perkerasan Jalan Raya 2 sks , semester 4 Mempelajari 
dan memahami tentang konstruksi perkerasan jalan, meliputi 
perkerasan lentur dan perkerasan kaku dalarn pembuatan jalan baru 
dan pelapisan tambahanMempelajari dan memahami tentang 
konstruksi perkerasan jalan, meliputi perkerasan lentur dan 
perkerasan kaku dalam pembuatan jalan baru dan pelapisan 
tambahan. (Sinopsis Kurikulum D-3 Teknik Sipil2007 FT.UNP). 

10) Survey & Pemetaan 2, menduduki perinkat 10 dengan nilai 82,7 artinya 

sangat relevan dan sangat penting bagi Dunia Ke rja Jasa Konstruksi, 

Menurut AnArizal (Dosen) yang mengasuh mata kuliah ini alokasi 

waktu 3 Sks sebenar belum cukup bagi mahasiswa untuk menguasai 

materi secara baik, namun peneliti hams membatasi cukup 3 Sks, 

menginga beban studi mahasiswa D-3 Sudah terlalu berat. Adapun 

sinopsis matakuliah ini adalah sebagai berikut: 

Survey & Pemetaan 2 3 sks , semester 4 
Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang alat ukur 
survey penyipat ruang (Theodolit), Global Position System 
(GPS), jarak elektro (EDM) untuk pengukuran jarak datar dan 
miring, sudut horizontal dan vertical, beda tinggi ketinggian, 
koordinat titik, lux, kontur, trace dan tikungan (lengkungan) peta 
situasi, cecking alat Theodolite dan dan dasar - dasar 
fotogrametry. Prasyarat : Survey dan Pemetaan 1 

11) Perencanaan Geometrik Jalan Raya, dengan nilai 81,5 matakuliah ini 

menduduki peringkat sangat relevan 1 I yang berarti juga sangat penting 

bagi Dunia Kerja, alokasi waktu 2 Sks dalam Kurikulum D-3 Teknik 

Sipil tahun 2007 menurut Nengsih (Dosen) yang mengasuh matakuliah 

sudah memadai sesuai sinopsis yang ada. 

Perencanaan Geometrik 2 sks , semester 5 
Mempalajari dan memahami tentang jalan raya dan klasifikasinya, 
perhitungan jarak pandang, alinemen horizontal (tikungan), 



alinemen vertical (kelandaian), perencanaan dminase jalan, serta 
menghitung komponen-komponen perencanaan geometrik dari 
suatu peta kontur. (Sinopsis Kurikulum D-3 Teknik Sipil 2007 
FT.UNP). 

Berdasarkan bahasan yang dilakukan di atas dan masukan dari dosen- 

dosen yang mengasuh matakuliah, maka penulis dapat membuat sebuah 

desain struktur matakuliah kurikulum D-3 Teknik Sipil degan besaran sks 

dan paket yang hams diambil mahasiswa pada setiap semester. Dengan 

harapan mahasiswa D-3 Teknik Sipil dapat tamat dalam waktu 3 tahun 

pelajaran dengan lulusm yang kompeten dalam bidangnya. 

Pada akhir dari pembahasan penelitian ini dicantumkan kurikulum 

paket semesteran saja sedangkan struktur kurikulum D-3 Teknik Sipil 

dalam bentuk lengkapanya ada pada lampiran 3. 

Dalarn merencanakan stdctur kurikulum D-3 Teknik Sipil ini, 

peneliti barangkali belum sempurna atau masih ada keterbatasan, karena 

porsi untuk matakuliah umum terlalu besar yaitu 18 Sks (Surat Edaran 

Rektor no.825/H.35/AKl2008, lampir 5) ,  sementara kita dituntut kompeten 

dalarn bidang Teknik yang dapat bersaing secara global. Barangkali bobot 

matakuliah umum ini cukup 12 sks saja untuk program studi D-3 teknik 

sipil, sisanya sebanyak 6 Sks bisa ditransper untuk mendalami matakuliah 

keahlian. 



D. Rencana Struktur Matakuliah Kurikulum D-3 Teknik Sipil 

REICAIA STRUKTIJR MATA KULIAE P E R S E M E S T E R  
KURIKULUM P R O G R A M  S T U D 1  I?3 TEKNIK S I P I L  T A H U N  2008 

J U R U S A N  T E K N I K  SIPIL PT U I P  



E. Sinopsis Matakuliah Kurikulum D-3 Teknik Sipil FT.UNP Padang tahun 2007 

SIP006 Gambar Teknik 2 sks , semester 1 
Memberikar- pengetahuanlketerampilan dalam gambar-gambar dasar 
telcnik, khususnya dalam bidang teknik sipil, dengan materi meliputi 
fungsi dan pemeliharaan peralatan, etiket gambar, gambar geometris, 
unsur-unsur menggambar teh ik ,  gamba.r proyeksi, gambar pra 
rencana, gambar detaillgambar ke ja .  

SIP001 Matematik Terapan-1 2 sks, semester 1 
Persamaan dan ketidaksamaan, penyelesaian persamaan mengunakan 
metode matrik dan determinan, fungsi dan grafik fungsi, analisis 
geometri, limit, deret/barisan, metode diferensial dan aplikasi hitungan 
diferensial dalam berbagai ilmu teknik sipillbangunan. 

SIP002 Matematika Terapan 2, 2 sks , semester 2 
Metode hitung integral; aplikasi hitung integral untuk menghitung luas 
bidang, kecepatan dan percepatan, kerja, tekanan zat cair, volume 
bangun putar, panjang kelengkungan kurva, titik pusat 
penampangltitik berat, momen inersia, dan dasar-dasr persamaan 
differensial 

SIP007 Komputer Dasar 0 sks , semester 1 
Mata kuliah ini bersifat audit (wajib diarnbil mahasiswa tetapi tidak 
dihitung sebagai beban studi mahasiswa (mata kuliah prasyarat untuk 
mengikuti mata kuliah aplikasi komputer). Cakupan materi kuliah : 
sistem operasi under window, flow cahart, dan perlggunaan program 
Microsoft (MS dan Excel) 



SIP014 Mekanika Terapan 1, 3 sks , semester 1 
Pengertian mekanika rekayasa (mekanika teknik), penggunaan satuan 
dalam rnekanika teknik, gaya/vektor, penjumlahan dan pengeuraian 
gaya dengan metclda analitis dan @IS, momen gaya, momen kopel, 
jenis-jenis beban, perletakan, pengertian statis tertentu dan statis tak 
tentu, gaya-gaya dalam penampang (normal, lintang dan momenj, 
Perhitungan-perhitungan konstruksi statis tertentu meliputi konstruksi 
gelagar sederhana, gelagar gerber, balok bersudut, perletakan tiga sedi, 
portd statis tertentu, momen inersia dan tegangan. 

SIP005 Mekanika Terapan 2, 3 sks , semester 2 
Perhitungan Konstruksi rangka batang statis tertentu, garis pengaruh 
dan dilanjutkan dengan konstmksi statis tak tertentu yang meliputi : 
deformasi, pelaksanaan deflection dan slope deflection dalam 
penyelesaian konstruksi statis tak tertentu, penyelesaian konstruksi 
statis tak tertentu dengan metoda cross. 

SlPOOS Praktek Dasar Bangunan, 2 sks, semester 1 
Memberikan keterarnpilan dasar-dasar rne1ahl.m peke j a m  dasar 
bangunan yang terdiri dari k e j a  Kayu, Batu dan Beton, dan Plumbing/ 
Sanitasi, yang dimulai dengan perkenalan metoda keja,  jenis peralatan 
dan cara penggunaan serta perawatannya dilanjutkan dengan 
mengejakan benda kerja untuk masing-masing bidang ke ja  sesuai 
dengan jobsheet yang diberikan. 

SIP011 Praktek Kerja Batu dan Beton, 3 sks , semester 2 
Pekerjaan pasangan batu, pasangan pondasi, pasangan batu-bata, plesteran. 
mengenalkan perlatan pekerjaan beton manual dan mekanis, perhitungan air dan 
semen, pengecoran beton, pemadatan beton, perawatan beton, pembuatan cetakan 
dan perancah beton. 

SIP009 Praktek Kerja Kayu 3 sks , semester 2 
Mengetam lurus dan siku, memotong, membuat sambungan sederhana 
(melebar, memanjang dan hubungan) dalam bentuk objek sederhana. 
Pengenalan tentang mesin-mesin kayu, Kegunaan dan karakteristik dari 
masing-masing mesin, keselamatan dan pengamanan ke j a  mesin (mesin 
ketam datar, ketam penebal, moulder, router, gergaji meja, gergaji 
lengan, gergaji pita, pahat/pelobang, bubut, dll) dengan aplikasi 
membuat suatu objek pekerjaan kayu. 

SIP010 Praktek Kerja Plumbing 3 sks , semester 3 
Praktek menggunting lurus dan kombinasi pada pelat, macam-macam 
sambungan, membuat talang dan penutup ujung talang, pipa talang 
bulat, segi empat, sudut pipa talang, peke jaan komponen instalasi pipa 
air bersih Latihan dalam pekejaan baja, las listrik, las asetelin, paku 
keling dan baut pada komponen konstruksi bangunan baja 



SIP016 Struktur Beton 1, 2 sks , semester 2 
Membahas tentang struktur balok, balok rendah, balok tinggi (balok 
empat persegi, bertarnpang L dan T serta balok tinggi). Struktur pelat, 
pelat satu arah dan dua arah. Struktur kolom, kolom pendek dan kolom 
langsing. struMur pondasi beton bertulang, pondasi telapak dinding, 
telapak kolom setempat, bujur sangkar, empat persegi panjang dan 
gabungan. Struktur tembok penahan. 

SIP018 Struktur Baja I ,  2 sks , semester 2 
Perencanaan dan perhitungan kekuatan baja bangunan (tarik, tekan, 
lentur, geser, dan puntir); bentuk dan sifat sambungan baja, analisis 
kekuatan sambungan baja menggunakan paku keling, bout, dan las; 

SIP014 Struktur Kayu, 2 sks, semester 3 
Karakteristik penggunaan kayu sebagai komponen bangunan, analisis 
kekuatan kayu (tarik, tekan, lentur, geser, dan puntir), perencanaan dan 
perhitungan kekuatan sambungan kayu 

SF020 Konstnrhi dan Gambar Bangunan 1, 3 sks , semester 2 
Memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam menggambar elemen- 
elemen konstruksi dan gambar ke rja (shop drawing), serta penempatan 
berbagai bentuk konstruksi yang tepat dan relevan dengan materialnya 
untuk semua komponen konstruksi bangunan tersebut, baik untuk 
bangunan sederhana maupun bangunan permanen. 

SIP021 Konstruksi dan Gambar Bangunan 2, 3 sks , semester 3 
Memahami dan menggambarkan rencana bangunan lengkap (Bestek) 
untuk bangunan sederhana bertingkat 2, lantai tingkat, tangga. 

SIP039 Gambar Perencanaan 3 sks , semester 4 
Merencanakan konstruksi dan bentuk dari objek teknik sipil dan 
arsitektur (komponen baja, bangunan, dan lain-lain) serta 
menggambarkannya dengan software computer yang relevan. 

SIP024 Ilmu Bahan Bangunan 1, 3 sks , semester 2 
Membahas sifat fisik dan mekanik bahan perekat hidrolis (Semen 
portland, pozolan, gips, kapur) dan bahan bangunan jadi (bata merah, 
genteng, ubin, aspal, dll), bahan bangunan kayu, kayu buatan dan 
membuat bahan bangunan alternatif serta melakukan pengujian di 
laboratorium. 

SIP025 Ilmu Bahan Bangunan 2, 3 sks , semester 3 
Membahas Ikhwal agregat beton d m  melakukan pengujian di 
laboratorium, merencanakan komposisi carnpuran beton (mix design 
concrete), membuat sampel beton, menguji beton segar dan beton keras, 
mengevaluasi mutu beton, membicarakan bahan additif dan addmixture 
untuk beton. 



SIP030 _Analisis Strukhir 2 sks , semester 4 
Konsep dasar analisa struktur, konsep metode kekakuan dan pemakaian 
software untuk struktur (SAP, ETPB dan sejenlsnya) 

SIP052 Mekanika Tanah, 3 sks, semester 4 
Definisi tanah, klasifikasi tanah, indeks properties, kekuatan geser 
tanah C dan 4, direct shear unconfined, triaxial), Kompaksi (kepadatan 
standar dan modified proctor, kepadatan lapangan Sand Cone, rubber 
ballon), rembesan (debit rembesan, hukum darci, gradient hidrolik, teori 
jaringan aliran, uplift pressure), distribusi tegangan dalam tanah, 
konsolidasi, penurunan (langsung dan konsolidasi), tekanan tanah, 
stabilitas lereng. Memberikan pengetahuan tentang cara mendisain 
struktur bagian bawahlpondasi dari suatu bangunan teknik sipil, yang 
meliputi tentang sifat-sifat tekanan tanah lateral, yaitu tekanan pasif, 
kondisi coulumb dan rankine 86 perencanaan dinding penahan. 
Melaksanakan pengujian tentang sifat - sifat fisik dan teknik tanah yang 
mencakup : pengujian kadar air, batas plastis, batas cair, analisa 
saringan, berat isi, berat jenis, perembesan, tahanan geser ( C dan 0 ), 
proctor, sand cone, bor tangan dan sondir. 

SIP036 Teknik Pondasi, 3 sks , semester 4 
Pondasi dangkal meliputi kapasitas daya dukung, pengaruh muka air 
tanah, beban tak sentris, beban berinklinasi, tegangan kontak dan 
penurunan pada pondasi dangkal. Pondasi dalam, meliputi klasifikasi 
tiang, kapasitas daya dukung pondasi dalam grup, daya dukung pondasi 
sumuran, daya geser negatif, kapasitas daya dukung pondasi dalam 
W P .  

SIP022 Survey 86 Pemetaan 1, 3 sks , semester 2 
Memberikan pengetahuan dan ketrarnpilan tentang survey pemetaan, 
ilmu ukur tanah, cara penggunaan serta pemeliharaan alat ukur survey 
sederhana dan leveling optik untuk pengukuran jarak datar, sudut, luas, 
beda tinggi, profil, volume dan kalibrasi alat ukur leveling optik 

SIP023 Survey & Pemetaan 2, 3 sks , semester 3 
Memberikan pengetahuan dan ketrarnpilan tentang alat ukur survey 
penyipat ruang (Theodolit), Global Position System (GPS), jar& elektro 
(EDM) untuk pengukuran jarak datar dan miring, sudut horizontal d m  
vertical, beda tinggi Iketinggian, koordinat titik, luas, kontur, trace dan 
tikungan (lengkungan) peta situasi, cecking alat Theodolite dan dan 
dasar - dasar fotogrametry. Prasyarat : Survey dan Pemetaan 1 

SIP026 Manajemen Proyek 2 sks , semester 4 
Pengantar organisasi dan manajemen, struktur organisasi, fungsi 
manajemen, dan kepemimpinan; Manajemen kosntruksi dengan ruang 



lingkup dan karakteristik; Sistem organisasi kerja proyek : sistem 
tradisional, konsultan manajemen, job deskription, doku~cen proyek dan 
kontrak, proses dan tahapan proyek (perencanaan, proses tender, 
pelaksanaan fisik, operasi dan perawatan); Kegiatax~ manajemen dalam 
pelaksanaan fisik: perencanaan kegiatan pelaksanaan, site instalation, 
mobilisasi sumber daya dan pengadaan material, pengaturan ke rja, 
penugasan ke rja, sistem pengendalian kerja (Sumberdaya, waldu d m  
biaya) dan pelaporan keja, administrasi lapangan, rapat lapangan, 
sistem quality anssurance untuk proyek sipil. 

SIP027 Alat Berat & Pemindahan Tanah Mekanis 2 sks , semester 4 
Pengertian tentang analisis tempat kerja, diskripsi dari bennacam- 
macam alat pemindahan tanah mekanis beserta penentuan jenis dan 
jumlahnya, penjelasan tentang perkiraan penentuan jenis dan 
jumlahnya serta penjelasan tentang perkiraan produksi dan ongkosnya. 
Pengetahuan dan pengertian tentang metode-metode pembongkaran, 
pemuatan, dan pengangkutan bahan (tanah galian dan timbunan); 
dilanjutkan dengan perlengkapan dan peralatan pengangkutan serta 
perhitungzn operasionalnya. 

SIP34 Sanitasi & Drainase, 2 sks , semester 4 
Membahas teknik penyehatan pada lingkungan pemukiman, lingkungan 
tempat kerja, dan industri - serta teknik pengolahan dan penyaliran air 
kotor dan limbah 

SIP040 Penyediaan Air Bersih, (2- 0 sks), semester 5 (Pilihan) 
Memberikan pengetahuan tentang sistem penyediaan air bersih yang 
meliputi masalah sumbcr air, M a l i t a s  dan persyaratan air bersih, 
sistem pengolahan air, bangunan pengolahan, prakTek penelitian air di 
laboratorium, sistem pendistribusian air. 

SIP017 Struktur Beton 2, 2 sks , semester 3 
Membahas tentang konsep perancangan struMur beton pada berbagai 
bangunan teknik sipil (Gedung, Jalan, jembatan, bendungan dan irigasi) 
dengan memperhatikan karakteristik spesifik dari masing-masing 
bangunan tersebut; dilanjutkan dengan melakukan perancangan sebuah 
bangunan sederhana yang mempunyai portal dengan menganalisis 
momen, gaya geser, gaya normal dan torsinya serta membuat gambar 
rencana dan detailnya secara lengkap. 

SIP019 Struktur Baja 2, 2 sks . semester 3 
Perencanaan dan perhitungan batang te kan/ kolom, kekuatan gelagar 
(lentur, geser, deformasi, Kip, dan lipat), bangunan rangka baja, dan 
portal 



SIP033 Irigasi dan IBA, 2 sks, semester 5 
Memberikan pengetahuan tentang pengertian dan tujuan irigasi. 
Kelembapan tanah meliputi : komposisi tanah, hubungan tanaman, 
tanah dan air, evaluasi ketersediaan air untuk tanaman dan infiltrasi. 
Kebutuhan air irigasi , meliputi: analisis ketersedian air, kebutuhan air 
dan efisiensi saluran. Jaringan irigasi dan petak sawah rneliputi : 
jaringan irigasi sederhana dan irigasi teknis, petak sawah, saluran 
primer, sekunder dan tersier. Perencanaan saluran irigasi meliputi : 
saluran terbuka d m  saluran tertutup, dimensi saluran dan perencanaan 
saluran pembuangan. Pompa dan pemeliharaannya. 

SIP031 Konstruksi Perkerasan Jalan Raya, 2 sks , semester 4 
Mempelajari dan memahami tentang konstruksi perkerasan jalan, 
meliputi perkerasan lentur dan perkerasan kaku dalam pembuatan jalan 
baru dan pelapisan tambahan 

SIP032 Praktikum Perkerasan Jalan Raya, 2 sks , semester 4 
Melaksanakan pengujian tentang agregat, aspal dan rancangan 
campuran aspal, meliputi : analisa saringan agregat halus, sedang dan 
kasar, berat jenis dan penyerapan agregat halus, sedang dan kasar, 
berat isi agregat, keausan agregat dengan mesin 10s angeles, penetrasi 
bahan - bahan bitumen, titik nyala d m  titik baker, daktilitas bahan - 
bahan bitumen, kehilangan berat, berat jenis bitumen keras dan ter, 
kelekatan aspal pada batuan, kelekatan agregat terhadap aspal, 
campuran aspal dengan alat marshal1 

SIP038 Hidrolika, 2 sks , semester 5 
Memberikan pengetahuan tentang aliran zat riil seperti : Hukum 
kekentalan zat cair, aliran laminer dan turbulen , Osborn Reynold, 
Hukum tahanan gesek dan kekasaran permukaan. Aliran melalui pipa, 
Seperti : kehilangan tenaga aliran, kecepatan rerata dan distribusinya, 
persamaan tahanan gesek, rumus - rumus empiris, garis tenaga dan 
garis tekanan, hubungan pipa dengan pompa dan turbine serta system 
jaringan pemipaan. Aliran permanen melalui saluran terbuka, seperti : 
Masifikasi aliran dan distribusi kecepatan, analisis penampang 
ekonomis, aliran tidak seragam, energi spesifik, kemiringan kritik dasar 
saluran dan jenis aliran kritik serta klasifikasi dan hitungan profil muka 
air. 

SIP234 Hidrologi, 2 sks , semester 4 
Memberikan pengetahuan dan keterampilan menghitung : curah hujan 
dengan berbagai metode seperti metode poligon teisen, metoda aljabar 
dsb. Transprirasi, evaporasi, evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, 
surface Run off yang dirangkai kedalam siklus hidrologi dan water 
balance, iklim. Selain itu diberikan juga pengetahuan tentang hidrograf 
sungai, karakteritik sungai, kemudian diperluas ke arah DAS, SWS, 
Recharge area, Cahtment area, perhitungan debit sungai dan debit 
banjir. 



SIP233 Perencanaan Geometrik Jalan Raya, 2 sks , semester 5 
Mempalajari dan memahami tentang jalan raya dan klasifikasinya, 
perhitungan jarak pandang, alinemen horizontal (tikungan), alinemen 
vertical (kelandaian) , perencanaan drainase jalan, serta menghitung 
komponen-komponen perencanaan geometrik dari suatu peta kontur. 

SIF241 Teknik Lalu Lintas, 2 sks , semester 3 
Definisi dan istilah-istilah dalam teknik lalul lintas, elemen dan 
karakteristik lalullintas, studi dan analisa lalullintas, karakteristik ams 
lalu lintas serta desain larnpu lalu lintas. 

FTE030 Ekonomi Teknik, 2 sks , semester 5 
Konsep dasar ekonomi dan ekonomi teknik, lingkup ekonomi teknik, 
proses keputusan teknik, konsep biaya dan pengelompokannya, struktur 
biaya produk, konsep break-even point, cashflow, bunga, ekivalensi, 
Evaluasi proyek investasi (metoda NPV, Annual Akivalen, IRR, BCR, Pay- 
back periode), analisa alternatif, analisa sensitivitas, evaluasi proyek 
pemerintah, pajak dan metoda depresiasi asset. 

SIP045 Tata Tulis Laporan, 2 sks , semester 5 
Memberikan pengetahuan dan keterampilan menyusun dan menulis 
laporan ilmiah dan non ilimiah dengan baik secara umum dan tata 
penulisan laporan kegiatan teknik sipil secara khusus. 

SIP248 Tugas Akhir, 4 sks , semester 6 
Proyek Akhir ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan / 
pengalaman nyata di lapangan serta dapat memecahkan berbagai 
kemungkinan kasus yang ditemui dalam rangka pelaksanaan pekerjaan 
Teknik sipil melalui metoda analisa ilrniah kedalam suatu bentuk 
laporan Proyek Akhir. Oleh karena itu proyek akhir terdiri dari kegiatan 
utama, yaitu Pengalaman lapangan dan penulisan laporan ilmiah 
berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama di lapangan. Untuk 
teknis pelaksanaannya diatur tersendiri dalam suatu buku Panduan 
Pelaksanan Proyek Akhir. 

FTE028 Kesehatan & Keselamatan Kerja & H. Naker, 2 sks, semester 2 
Pentingnya tentang faMor kesehatan dan keselamatan dalam menjamin 
kelangsungan pekerjaan, aspek-aspek yang mempengamhi kesehatan 
dan keselamatan kerja serta berbagai metoda untuk mengatasi 
kecelakaan ke rja. dilanjutkan dengan penjelasan tentang aspek hukum 
dalam bekerja, hukum perburuhan, etika usaha, etika profesi, undang- 
undang ketenaga kerjaan (hak dan kewajiban), undang-undang HAM 
dalam bekerja. 



lTE006 Rekayasa Lingkungan (2:2-0) sks , semester 5 (Pilihan) 
Memberikan pemahaman tentang beberapa aspek pencemaran lingkungan tehadap 
air, tanah, udam serta seluruh mahkluk hidup yang berada disekitarnya. Sumber - 
sumber pencemaran seperti : domestik, industri, pertanian dan radioativitas. 
Penangan pencemaran dan ker~sakan lingkungan melalui tahapan : konservasi, 
reklsmasi, restorasi, rehabilitasi, revegetasi dan remediasi. Pemahamar, terhadap : 
lingkup rencana kegiatsn penyebab dampak, lingkup rona lingkungan hidup awal, 
lingkup wilayah studi, metoda perkiraan dampak dan penentuan dampak penting 
dan metoda evaluasi dampak penting. Penyusunan dokumen studi analisis 
mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang meliputi analisis darnpak 
lingkungan hidup (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana 
pemantauan lingkungan (RPL). 

UNPOOl Pendidikan Agama, 3 sks , semester 1 
Dirumuskan pada tingkat UNP 

UNP003 Pendidikan Kewarganegaraan, 3 sks , semester 1 

Dirumuskan pada tingkat UNP 

UNP004 Pendidikan Bahasa Indonesia 3 sks, semester 1 
Dimmuskan pada tingkat UNP 

UNP028 Ilrnu Sosial dan Budaya Dasar, 3 sks Semester 5 
Dimmuskan pada tingkat UNP 

UNP029 Ilmu Alsuniah Dasar, 3 sks, Semester 5 
Dirumuskan pada tingkat UNP 

SIP013 Bahasa Inggris Teknik 2 sks , semester 1 
Memberi pengetahuan dan keterampilan dalam mengkomunikasikan 
persoalan keteknikan dengan baik dalam bentuk lisan dan tulisan, serta 
mernpunyai kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami 
buku-buku teks keteknikan dalam bahasa inggris dengan baik. 

SIP003 Fisika Terapan, 3 sks , semester 1 
Memberikan pengetahuan dan keterampilan pengujian dalam rangka 
menerapkan azas-azas fisika kedalam persoalan teknik, khususnya 
persoalan teknik sipil dengan materi meliputi prinSIPO-prinSIPO statika, 
dinamikia, cahaya dan alat optik, listrik dan magnit, bunyi, gerak rotasi, 
benda fluida, panas dan lain-lain. 



BAB V. 

, KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan hasil ana!isis data yang telah dipaparkan, sekaligus 

sebagai jawaban pertanyaan penelitian pada perurnusan masalah, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kurikulum D-3 Teknik Sipil FT. UNP tahun 2007 ; 7 1,5 % relevan dan 

28,5 % sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja Jasa Konstruksi di 

Kota Padang. 
I 

2. Sebanyak 1 1  matakuliah pada Kurikulum D-3 Teknik Sipil tahun 2007 
! 

masuk dalam kategori Sangat Relevan bagi dunia kerja Jasa Konstruksi di 

Kota Padang berdasarkan kompetensinya, matakuliah dimaksud adalah : 

(1) Teknik Pondasi, (2) Konstruksi dan Gambar Bangunan 2, (3) Praktek 

Kerja Batu dan Beton, (4) Gambar perencanaan, (5) Praktikum Perkerasan 

Jalan Raya, (6) Kuantiti Surveying, (7) Konstruksi & Gambar Bangunan 1, 

(8) Bahan Bangunan 2, (9) Konstruksi Perkerasan Jalan Raya, (10) Survey 

& Pemetaan 2, (1 1) Perencanaan Geometrik Jalan Raya. 

Namun belum demikian halnya dengan alokasi w a h  yang diberikan 

dalam kurikulum D-3 tahun 2007, Urutan matakuliah yang sangat penting 

tersebut di atas telah disusun berdasarkan besarnya angka penilaian 

(rangking). 

3. Alokasi waktu 2 sks masih ditenlukan pada matakuliah yang berkategori 

sangat relevan seharusnya minimal 3 sks. 



4. Desain struktur matakuiiah Kurikulum D-3 Teknik Sipil yang dirumuskan 

berdasarkan kebutuhan dunia kerja khususnya Jasa Konstruksi di Kota 

Padang dan mengakomodasi aturan enam matakuliah wajib Nasional. 

B. Implikasi 

Berdasarkan penlaian teknisi ahli Dunia Kerja di Kota Padang, ditemukan 

bahwa kurikulum D-3 Telcnik Sipil FT.UNP Padang, sebagai berikut : 

1. Terdapat sebanyak 1 1 matakuliah sangat relevan berada pada range nilai 

81 - 100, artinya dalarn penetapan alokasi waktu seharusnya minimal 3 

sks permatakuliah, agar kompetensi mahasiswa yang diharapkan dunia 

kerja mencapai tingkat terampil (skill), dengan demikian konten 

kurikulum akan lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 

2. Matakuliah yang berada pada range nilai 66 - 80, alokasi waktunya dapat 

ditetapkan pada kisaran 2 - 3 sks saja, ini akan berimplikasi kepada masa 

studi mahasiswa dapat lebih pendek dan matakuliah yang ditawarkan akan 

proporsional dengan nilai relevansinya di lapangan kerja. 

C. Saran 

1. Bagi pengelola lembaga Pendidikan Teknologi dan Kejuruan khususnya 

program D-3 Teknik Sipil dan para dosen terkait agar dalam penetapan 

besaran sks suatu matakuliah perlu dilakukan berdasarkan penelitian 

secaE periodik untuk memelihara relevansi kmikulum dengan dunia kerja. 

2. Bagi orang tua mahasiswa jangan r a p  dalam menentukan pilihan 

pendidikan putra-putri mereka. 



3. Bagi mal~asiswa D-3 Teknik Sipil yakinlah bahwa saudara telah tepat 

menentukan pilihan D-3 Teknik Sipil Sebagai jenjang karir demi masa 

depan yang lebih baik. 

4. Bagi dunia ke rja Jasa konstruki jangan ragu menerima alumni tenaga 

ke ja  dari lulusan Program studi D-3 Teknik Sipil FT-UNP, karena 

relevansi kurikulumnya selalu dipelihara. 

5. Penelitian ini baru mengukur relevansi kurikulum D-3 Teknik Sipil 

FT.UNP sehingga dapat didesain struktur matakuliah dengan alokasi waktu 

yang relevan dengan dunia kerja, belum mengukur penguasaan kompetensi 

mahasiawa, oleh sebab itu diperlukan penelitian lanjutan. 



Sugiyono (2006), Metode Penelitian Kzantitats Kualitatifdan R&D. Bandung: 
Penerbit Alfzbeta 

Sukardi (2005), Metodologi Pene!itian Pendidikan. Jakarta: Penerbit PT Bumi 
Aksara 

Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruhxi. Jakarta: DPR RI 



Lampiran 1 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

Tujuan : Pagket ini bertujuan untuk memperoleh inforrnasi tentang keterkaitan 

kurikulum D3 Teknik Sipil FT UNP Padang dengan kebutuhan dunia 

kerja Jasa konstruksi di Kota Padang 

Petunjuk : 

Kolom 2 berisi sejumlah kompetensi yang ada pada Kurikulum D3 

Teknik Sipil selanjutnya saudara diminta untuk menilai tingkat 

keterkaitan kompetensi tersebut dengan memberi tanda cek lis ( v ) pada 

kolom nilai yang saudara anggab tepat, adapun Arti angka yang ada pada 

kolom tersebut adalah : 

1. Jika saudara ceklis setentang angka 4 berarti Perlu diajarkan sampai 

tingkat terlatih (skill). 

2. Jika saudara ceklis setentang angka 3 berarti Perlu diajarkan sampai 

mampu. 

3. Jika saudara ceklis setentang angka 2 berarti Perlu diajarkan. 

4. Jika saudara ceklis setentang angka 1 berarti tidak Perlu diajarkan. 

Contoh Pengisian : 

Pengisian angket ini memang membutuhkan waktu dan pemikiran, 

namun bila saudara kerjakan dengan baik, kiranya akan memkrikan 

sumbangan yang berarti pada pembangunan pengembangan model 

kurikulum D-3 Teknik Sipil. dan dimohon petugas kami dapat 

menjemput setelah 4 hari berada ditangan saudara. 

Demikian dan Terimakasih atas partisipasi saudara pada penelitian ini. 

Peneliti 
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NO. 

SIP026 
1 

2 
3 
4 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 
18 

SIP027 

KOMPETENSI 
- 

Manajernen Proyek 
Mengerti definisi, fungsi dan lingkup organisasi serta manajemen secara 
umum. 

Memahami dan mengetahui bentuk-bentuk dasar struktur organisasi 
hfengerti Proses manajemen dengan baik 
Mengcnal konsep-konsep kepernimpinan dan teori keputusan 
Mengetahui badan-badan yang terlibat dalam pekerjaan proyek Sipil, 
memahami job deskriptin masing-masingnya beserta sifat hubungan 
kerjanya. 

Mengetahui klasifikasi proyek, klasifikasi konsultan dan klasifikasi 
kontraktor dalam pekerjaan teknik sipil. 

Mengetahui bentuk-bentuk badan usaha, proses pendiriannya 
berdasarkan, kualifikasi dan system sertifikasi. 

Memahami proses tender dokumen kontrak dengan baik. 

Mengetahui hal-ha1 yang perlu diperhatikan dalam mobilisasi sumber 
daya kelapangan 

Memahami fungsi dan metoda pembuatan jadwal kerja 

Mengetahui aspek teknis yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kerja 
fisik 
Memahami fungsi dan jenis-jenis rapat lapangan serta aturan mainnya. 

Memilih dan menetapkan metoda pelaksanaan kerja yang efektif dan 
e fisen 

Mengatur sistem penugasan kerja yang tepat dan efektif 
Mengatur sistem penangan dan pengendalian kerja yang tepat dan 

Mengetahui sistem administrasi lapangan yang baik 
Mengetzhui metoda pelaporan kerja yang baik 

Alat Berat 8 Pernindahan Tanah Mekanls 

Relevansi 

4 1 3 1 2 1 1  

I 

1 
2 
3 

Menguasai prinsip pemindahan tanah mekanis menggunakan alat berat 

Memiliki pengetahuan perhitungan produksi alat berat 
Menguasai pengetahuan penentuan jumlah alat berat 

Menguasai perhitungan anggaran biaya serta perawatan dan 
pemeliharaan alat berat 

SIP030 

SIP036 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Analisls Struktur 
Mengetahui konsep dasar analisa struktur, konsep metoda kekakuan. 
Penurunan matrik kekakuan elemen batang terhadap sumbu batang, 
dilanjutkan dengan penurunan matrik kekakuan terhadap sumbu 
struktur, Analisa portal bidang dengan metoda kekakuan langsung, 
Metoda kekakuan langsung dengan orientasi komputer. 

Mekanika Tanah 
Mengetahui klasifikasi tanah S k u r a n  Butir, Batas-batas Konsistensi, 
Klasifikasi USCS, Klasifikasi AASHTO 

Kadar Air, Berat Isi, Berat Jenis, Angka Pori, Porositas, Derajat 
Kejenuhan, Kerapatan Relatif 

Mengetahui tentang :Pemadatan Lapangan dengan Sand Cone, 
Pemadatan Laboratorium (Proctor) 

Mengetahui tentang :Tekanan Total, Tekanan lar Pori, Tekanan Efektif 

Mengetahui tentang perembesan tanah :Tinggi Tetap, Tinggi Berobah. 
Jaringan Aliran, Gaya Angkat Hidrolik 

Tekanan Vertikal (Distribusi Tegangan) Di Dalam Tanah 
Metoda Boussinesq, Metoda Fadum, Metoda Newmark 



Relevansi 

4 1 3 1 2 1 1 .  
NO; KOMPETMSI - , -  

SIP039 Gambar Perencanaan 
1 

2 

3 
4 

Mampu menggambar bentuk-betuk sederhana dengan AutoCAD. 
Mampu rnenggambar bangunan teknik sipil dengan software AutoCad, 
seperti gambar dcnah. tampak,potongan den detailnya. 
Mampu untuk menggambar 3 Dimensi (3D) rumah sederhana . 
Mampu untuk mengembangkan dan mengaplikasikan AutoCAD sesuai 
dengan bidang dan minat masing-masing. 

SIP233 

SIP241 

SIP023 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SIP033 

SIP031 

Perencanaan Geometrlk Jalan Raya 
Mengetahr~i definisi dan istilah-istilah dalam perencanaan geometrik 
jalan, kendaraan rencana, kecepatan rencana, potongan melintaug, 
kriteria perencanean, jarak pandangan, alinemen horizontal, alinemen 
vertikal, drainase jalan, penampang sebidang dan tidak sebidang. 

Teknik Lalu Lintas 
Mengetahui definisi dan istilah-istilah dalam teknik lalu lintas, elemen 
dan karakteristik lalulintas, studi dan analisa lalulintas, karekteristik 
arus lalu lintas serta desain lampu lalu lintas. 

Survey & Pemetaan 2 
Mahasiswatwi mampu melakukan pengukuran tanah dengan theodlite, 
mengukur sudutjarak,beda tinggi dan membuat peta 

Mampu melakukan pengukuran sudut datar, cara reiterasi,repetisi, 
menentukan koordinat satu titik cara kcmuka dan kebelakang 
Mampu melakukan pengukuran menentukan koordinat titik banyak 
(polygon) untuk kerangka peta 
Mampu melakukan pengukuran pembutan peta kontour 
Mampu melakukan peugukuran pembuatan peta situasi 
Mampu melakukan pengukuran pernbuatan lengkungan untuk tikungan 
jalanlsungai 

Mampu mclakukan pengukuran jarak, beda tinggi, ketinggian dan 
koordinat titik (x,y) menggunakan alat ukur Theodolit digitallElectro 
distance meter (EDM)motal Station 

Irigasi dan  IRA 
Menguasai dan mengidentifikasi pengetahuan dalam rnerancang daerah 
irigasi . kebutuhan air perencanaan irigasi, bangunan utama, dan 
bangunan pendukungtpelengkap dan bangunan air 

Konstruksi Perkerasan Jalan Raya 
1 

2 

3 

SIP029 
1 

2 

3 

4 

5 

' ~ e n ~ e t a h u i  dan mengenal serta memahami mengenai konstruksi 
perkerasan jalan raya, meliputi perkerasan lentur dan perkerasan kaku 

Mampu merencanakan perkerasan lentur jalan raya meliputi pembuatan 
jalan baru, pembuatan jalan secara bertahap dan pelapisan tambahan 

Mampu merencanakan perkerasan kaku jalan raya meliputi pernbuatan 
jalan baru dan pelapisan tambahan 

Kuantltl Surveying 
Mengetahui metoda perhitungan anggaran biaya proyek konstruksi, baik 
RAB teoritis, biaya praktislriil xermasuk perhitungan bia!-a berdasarkan 
sistem pelaparan akuntaasi biaya 
Mampu menghitung RAB iengkap suatu rencana konstruksi 
Mampu menqusun network, skedul kegiatan. perencanaan tenega kc ja, 
peralatan dan sumber daya pendukung lainnya. 

Mengenal sistem akuntansi biaya, neraca dan sistem pelaporan proyek. 

Mampu memanfaatkan software komputer untuk perhitungan RAB. 

I 



Relevanrl 

4 3 2 1  
NO. KOMPETENS! 

SIP628 

SIP037 

SIP038 
1 

2 

3 

SIP032 
I 

2 

3 

SIP034 

Teknlh Pondas i  
M a m p u  merencanakan  jenis  1 bentuk pondasi  sebuah  konstruksi  I 
bangunan, sehubungan dengan  beban  d a n  kondisi  tanah dasar .  

Praktlkum Mekanika Tanah 
Melaksanakan pengujian tentang sifat - sifat fisik dan teknik tanah yang 
mencakup : pengujian kadar air, batas plastis. batas cair, analisa saringan. berat 
isi. berat jenis, perembesan, tahanan geser ( C dan ? ), proctor, sand cone, bor 
tangan dan sondir. 

Hidrolika 
Mengetahui properti fluida aliran zat riil seperti : hukum kekentalan zat 
cair,aliran laminer dan turbulen, osbborn Reynold, hukum tahanan gesek dan 
kekerasan permukaen 

Pengetahuan tentang Aliran melalui pipa, Seperti : kehilangan tenaga aliran, 
kecepatan ierata dan distribusinya, persamaan tahanan gesek. rumus - rumus 
ernpitis, garis tenaga dan garis tekanan, sistem jaringan pemipaan. 

Memberikan Pengetahuan Aliran perrnanen melalui saluran terbuka, seperti : 
klasifikasi aliran dan distribusi kecepatan, analisis penampang ekonomis, 
analisa aliran seragamlaliran tidak seragam, energi spesifik, kemiringan kritik 
dasar saluran dan jcnis aliran kritik serta klasifikasi dan hitungan profil muka 
air. 

P n k t i k u m  Perkerasan Ja lan  Raya 
Mampu Melakukan pengujian aregat 
Mampu Melakukan Pengujian Aspal 

Mampu merancang Campuran aspal 

Sanitasi d a o  Drainase 
1 

2 

3 

Menguasai Konsep-konsep dasar Drainase 
Mengetahui Teknik Perencanaan Drainase 

Mengetahui teknik mengatasi perrnasalahan Drainase 

SIP 

SIP234 
1 

2 

SIP241 

233 Ceometr ik Ja lan  Raya 
Mempalajari dan memahami tentang jalan raya dan klasifikasinya, perhitungan 
jarak pandang, aiinemen horizontal (tikungan). alinemen vertical (kelandaian), 
perencanaan drainase jalan, serta menghitung komponen-komponen 
perencanaan geometrik dari suatu peta kontur. 

Hidrologl 
Memberikan pengetahuan dan keterarnpilan menghitung : curah hujan dengan 
berbagai metode seperti metode poligon teisen. metoda aljabar. I S 0  dsb. 
Transprirasi. evaporasi. evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, surface Run off 
yang dirangkai kedalam siklus hidrologi dan water balance, iklim. 

Memberikan pengetahuan tentang hidrograf sungai, karakteritik sungai. 
kemudian diperluas ke arah DAS, SWS,  Recharge area, Cahtment area, 
perhitungan debit sungai dan debit banjir. 

Teknik Lalu Llntas 
Mempelajari Definisi dan istilah-istilah dalam teknik lalu lintas, elemen dan 
karakteristik lalullintas, studi dan analisa lalullintas, karakteristik arus lalu lintas 
serta desain lampu lalu iintas. 



Lampiran 2 
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Lampiran 3 
DESAIN STRUKTUR MATA KULIAH 

KURIKULUM PROGRAM STmI  D3 TEKNIX SIPIL TAHUN 2008 
JURUSAN TEKHIK SIPIL F T  UNP 



Catatzn : 
Total SKS yang wajib diambil mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Sipil sebanyak 120 SKS(batasan maksimal 
SKS untuk program Diploma Ill) 



Lampiran 4 
STRUKTUR MATA KULIAH 
KDRIKULUM PROGRAM STUD1 D3 TEKNIK SIP= TAHUN 2G07 
JURUSAN TEKWIK SIPIL FT UNP (SK Dirjen Dikti 43/Dikti /Kep/2006 
Tanggal 2 Juli 2006) 



Catatan : 
Jika mata kuliah pilihan MPK 2 SKS dan mata kuliah pilihan MKB 2 SKS, total beban studi mahasiswa = 120 
SKS 


