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RINGKASAN 

 

Mata kuliah Struktur Kayu di jurusan Teknik Sipil, dimanapun kampusnya kini 

semakin terpinggirkan. Tidak terkecuali di program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan FT 

UNJ. Jika beberapa dekade yang lalu Struktur Kayu diberikan jatah sebanyak 4 SKS yang 

terbagi menjadi mata kuliah Struktur Kayu I dan II, kini Stuktur Kayu hanya 2 SKS saja. 

Keadaan ini sebenarnya mewakili apa yang terjadi di dunia industri konstruksi. Penggunaan 

kayu sebagai bahan material bangunan dianggap tidak efektif dan efisien, kalah bersaing 

dengan material beton dan baja. Namun keadaan ini berbanding terbalik dengan di negara maju, 

Kanada contohnya. Penggunaan kayu sebagai material sangat diapresiasi sehingga muncullah 

teknologi-teknologi yang mendukung penggunaan kayu di industri konstruksi. Indonesia 

sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas ke-dua di dunia tentu memiliki potensi besar 

untuk mengembangkan dan memanfaatkan kayu sebagai material bangunan. 

Salah satu upaya tersebut adalah mengevaluasi, menyesuaikan dan mengembangkan 

kompetensi bahan ajar pada mata kuliah Struktur Kayu. Kompetensi pada mata kuliah Struktur 

Kayu perlu dikembangkan, baik berdasarkan keadaan di industri, peraturan-peraturan yang 

ada, maupun teknologi yang berkembang di negara maju. Hal ini agar mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah tersebut tidak sekadar menggugurkan kewajiban namun dapat 

mengembangkan kreativitas berdasarkan kompetensi dasar ilmiah yang ada sehingga tidak 

hanya mendapat ilmu yang aplikatif namun dapat melakukan terobosan di bidang perkayuan. 

Topik penelitian ini sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UNJ 2016 – 2020 pada 

tema Teknologi Pendidikan, sub tema/isu mengenai mutu, akses, efisiensi, dan relevansi 

pendidikan, yaitu dalam hal pengembangan prototipe bahan ajar.  

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan  terpadu 

field research dan  pendekatan  benchmark,  adopt  &  adapt  serta  kombinasi  dari  keduanya. 

Kompetensi bahan ajar dikembangan dan divalidasi dengan cara: a) Menelusuri standar 

kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) baik yang berkaitan dengan tukang kayu 

maupun yang berkaitan dengan structure engineer; b) Menelusuri standar kompetensi negara 

lain atau standar internasional untuk dijadikan referensi/rujukan dengan tidak 

mengesampingkan kultur industri nasional; c) Menelusuri literatur/pustaka yang dapat 

digunakan sebagai konsepsi dasar dalam pemetaan unit-unit kompetensi; d) Menyusun 

kompetensi bahan ajar mata kuliah struktur kayu; dan e) Mengirimkan draft hasil penelitian 

kepada dosen di universitas lain pengampu mata kuliah struktur kayu. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mata kuliah Struktur Kayu di jurusan Teknik Sipil, dimanapun kampusnya kini 

semakin terpinggirkan. Dikatakan demikian karena mata kuliah ini semakin diberikan 

porsi yang sedikit dibandingkan mata kuliah struktur baja atau beton. Jika beberapa 

dekade yang lalu Struktur Kayu diberikan jatah sebanyak 4 SKS yang terbagi menjadi 

mata kuliah Struktur Kayu I dan II, kini Stuktur Kayu hanya 2 SKS saja. Sedangkan 

mata kuliah Struktur Baja diberikan porsi 4 SKS, bahkan Struktur Beton hingga 6 SKS. 

Hal ini tidak hanya terjadi di program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan (PTB) FT 

UNJ. Sebagai contoh di Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya, berdasarkan 

Pedoman Pendidikan FT UB 2014/2015 – 2017/2018 struktur kayu hanya diberikan 

porsi 2 SKS saja. Hal ini bukan atas dasar, BMPTSSI (2016) yang merupakan Badan 

Musyawarah Perguruan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia merekomendasikan 

bahwa mata kuliah Struktur Kayu tidak lagi menjadi mata kuliah wajib di Jurusan 

Teknik Sipil di Indonesia.  

Keadaan serupa terjadi pula di tingkat pendidikan menengah, yaitu di SMK. 

Pada spektrum keahlian SMK tahun 2013 masih terdapat SMK Teknik Bangunan 

dengan Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu. Namun berdasarkan keputusan 

Dirjen Dikdasmen Nomor 4678/D/Kep/MK/2016 tentang spektrum keahlian 

pendidikan menengah kejuruan, tidak ada lagi SMK dengan keahlian tersebut. 

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Direktur PSMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017 

tanggal 22 Juni 2017 SMK dengan Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu 

ditutup mulai tahun 2017/2018.  

Permasalahan di SMK Tenik Konstruksi Kayu muncul disebabkan oleh 

beberapa faktor. Pertama, kurang relevannya materi yang diajarkan di SMK dengan 

kebutuhan di dunia kerja. Safitri (2013) menyatakan bahwa relevansi pekerjaan 

keterampilan dan pengetahuan pada keahlian teknik konstruksi kayu termasuk kategori 

tidak relevan. Hal ini disebabkan materi-materi penting di bidang perkayuan, seperti: 

kolom atau tiang kayu, dinding kayu, tangga kayu, lantai kayu, loteng kayu, jembatan 

kayu, dermaga kayu, turap kayu, pintu air dari kayu, dan bekisting kayu belum 

diajarkan di tingkat SMK. Diperkuat oleh Mulya (2015) yang menyatakan bahwa 

membuat sambungan kayu merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting pada 

perusahaan jasa konstruksi. Secara detail kebutuhan kompetensi bidang kerja kayu pada 
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perusahaan jasa konstruksi meliputi cara membuat sambungan kayu, cara memotong, 

membelah, dan menyerut kayu, cara mempersiapkan bahan dan alat, dan cara 

menyimpan kayu sesuai dengan ketentuan semuanya masuk pada kategori cukup 

sampai sangat penting. Fakta ini kembali diperkuat pula oleh Julistiana dkk (2018) 

penelitian mengenai relevansi materi ajar prodi PTB dengan materi ajar di SMK Teknik 

Bangunan disimpulkan bahwa pelaksanaan konstruksi kayu dan finishing kayu yang 

dipelajari di SMK justru sangat tidak relevan dengan materi ajar di prodi PTB. Selain 

itu, fasilitas pembelajaran menjadi penyumbang faktor yang menjadikan SMK Teknik 

Konstruksi Kayu semakin tidak berdaya.  Pribadhini (2015) dalam Studi Kelayakan 

Ruang dan Peralatan Bengkel Kerja Kayu Program Keahlian Konstruksi di SMK 

Negeri 3 Yogyakarta menyimpulkan bahwa luas, peralatan, dan perabotan bengkel 

kayu belum memenuhi standar. Lalu bagaimana dengan SMK Teknik Konstruksi Kayu 

di daerah, jika di kota saja fasilitasnya belum memenuhi standar. 

Seirama dengan yang terjadi di dunia pendidikan. Keadaan ini terjadi pula di 

dunia industri konstruksi. Penggunaan kayu sebagai bahan material bangunan dianggap 

tidak efektif dan efisien, kalah bersaing dengan material beton dan baja. Rahayu (2015) 

membandingkan rangka atap baja ringan dengan rangka atap kayu. Hasil menunjukkan 

bahwa hasil pengujian mutu kuat tarik baja lebih baik dari pada material kayu (kayu 

nyato dan menggeris). Selain itu pemasangan rangka atap baja lebih murah dan lebih 

cepat dalam pemasangan. Namun jika teknologi kayu dapat dikembangkan seperti di 

negara maju, seperti di Kanada, Jepang, dan Amerika kayu dapat menjadi produk 

unggulan dibanding material lain. Tjondro (2014) menyatakan bahwa keberadaan kayu 

di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai konstruksi utama bagi perumahan, mengingat 

kebutuhan perumahan di Indonesia sangat besar. Luas hutan alam, hutan tanaman 

industri, dan juga hutan tanaman rakyat jika dikelola dengan baik seharusnya dapat 

menjadi sumber daya untuk menyediakan kebutuhan kayu sebagai bahan bangunan. 

Selama ini penggunaan kayu sebagai material bangunan tidak sepenuhnya ditinggalkan. 

Kayu masih digunakan dalam pendirian bangunan non permanen dan komponen 

pelengkap, seperti kusen, daun pintu, dan jendela. Terlebih untuk furniture. Dan selama 

ini pemanfaatan kayu tersebut hanya mengandalkan kayu hasil tebangan hutan.  

Inovasi-inovasi pembelajaran di bidang perkayuan telah banyak dilakukan. Hal 

ini bukan hanya untuk meningkatkan hasil belajar siswa atau mahasiswa, lebih dari itu, 

yaitu agar pembelajaran perkayuan lebih menarik sehingga muncullah minat peserta 

didik untuk mendalami bidang tersebut. Contoh inovasi dalam hal metode 
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pembelajaran. Yusrifan (2017) menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam praktik finishing kayu. Selain jenis 

metode pembelajaran, telah dilakukan pula pengembangan modul yang berkaitan 

dengan perkayuan. Lestiana (2014) mengembangkan modul pengujian sifat-sifat 

mekanik kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul pembelajaran sangat baik 

untuk digunakan mahasiswa pada proses pembelajaran. Nugroho (2016) menyatakan 

bahwa untuk menilai kompetensi dan proses dalam pembuatan produk kayu perlu 

dikembangkan job sheet dan instrumen penilaian. Setelah dikembangkan job sheet dan 

instrumennya, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa telah mampu membuat meja 

kayu dengan nilai di atas KKM. Hal ini dilakukan pula oleh Saptoro (2017) yang 

mengembangkan job sheet mata pelajaran finishing. Selain job sheet, kelengkapan 

peralatan kerja kayu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas 

pembelajaran praktikum kayu (Efendi, 2013). Arif dan Kustini (2018) mengembangkan 

media miniatur kusen, daun pintu, dan jendela pada pelajaran konstruksi kayu. Hasil 

menunjukkan bahwa media miniatur tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Inovasi pembelajaran pada mata kuliah Struktur Kayu juga dilakukan oleh Murtiastuti 

(2016). Modul perencanaan sambungan gigi yang dikembangkannya dapat digunakan 

sebagai bahan pendamping belajar mandiri mahasiswa yang mengambil mata kuliah 

Struktur Kayu. Kemudian Cahyono (2016) inovasi dilakukan pada pembahasan kuda-

kuda kayu. Hal ini dilakukan karena mahasiswa kesulitan kurang memahami materi 

tersebut. Media dikembangkan agar detail kuda-kuda dapat dipahami dengan baik.  

Jika dilihat dari perhatian pihak yang berwenang, perkembangan peraturan kayu 

di Indonesia sangat lambat. Hal ini terlihat dari baru terbitnya peraturan kayu pada 

tahun 2013, yaitu SNI: 7973: 2013 Spesifikasi Desain untuk Konstruksi Kayu setelah 

lebih dari 50 tahun menggantikan Peraturan Konstruksi Kayu (PKKI) 1961. Hal ini 

harusnya tidak berhenti sampai terbitnya peraturan saja namun sampai pada tahap 

pengawasan saat pelaksanaan peraturan tersebut dijalankan. Yuliana (2009) melakukan 

penelitian mengenai standar kompetensi keterampilan kerja kepala tukang dan tukang 

kayu. Dia menyimpulkan bahwa kepala tukang dan tukang kayu telah memahami 

standar kompetensi keterampilan kerja namun tidak lebih dari 30% yang telah 

menerapkan standar kompetensi keterampilan kerja tersebut. 

Upaya revitalisasi kayu sebagai bahan material konstruksi dapat dilakukan oleh 

perguruan tinggi melalui riset dan pengajaran. Dewobroto (2012) menyatakan bahwa 

riset dapat dilakukan dengan menyusun skripsi (penelitian) oleh mahasiswa dengan 
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tema struktur kayu. Kemudian pengajaran dapat dilakukan dengan pendekatan 

praktikum, misalkan memberdayakan uji eksperimental pada kayu. Hal ini 

dimaksudkan agar bukan hanya mengedepankan konsep link and match (kompetensi 

mata kuliah menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja). Namun 

mata kuliah di pendidikan tinggi juga harus diarahkan pada proses kreativitas 

berdasarkan kompetensi ilmiah yang ada sesuai dengan konsep 4-C, keterampilan yang 

dibutuhkan pada abad ini, yaitu: Communication, Collaboration, Critical Thinking and 

Problem Solving, dan Creativity and Innovation (konsep 4C). Kompetensi ini 

diharapkan mampu mengisi kebutuhan dan melakukan terobosan di lapangan agar 

lulusan Teknik Sipil lebih berani dan percaya diri mendesain bangunan kayu. Oleh 

karena itu penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan kompetensi bahan ajar mata 

kuliah Struktur Kayu melalui pendekatan field research, benchmark, adopt & adapt. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Mata kuliah Struktur Kayu dianggap kurang penting oleh kampus-kampus Teknik 

Sipil di Indonesia.  

2. Di tingkat pendidikan menengah, SMK Teknik Konstruksi Kayu ditutup. 

3. Minimnya penggunaan kayu sebagai bahan material utama pada bangunan sehingga 

teknologi kayu di Indonesia tidak ada perkembangan.  

4. Cukup banyak inovasi pembelajaran mengenai perkayuan yang dilakukan oleh 

mahasiswa dan dosen namun belum mampu meningkatkan minat penggunaan kayu 

sebagai material.  

5. Lambatnya respon pemerintah dalam mengembangkan teknologi kayu sebagai 

material bangunan. Hal ini ditunjukkan dengan peraturan konstruksi kayu yang 

sempat lebih dari lima puluh tahun tidak ada perubahan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kompetensi bahan ajar 

pada mata kuliah Struktur Kayu dengan cara: a) field research dalam skala ke industri 

pengolahan kayu; b) benchmark (membandingkan) kompetensi yang dibutuhkan pada 

jasa pembuatan rumah kayu; c) adopt (mengambil) unit kompetensi yang ada di SMK; 

dan d) adapt (menyesuaikan) dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia 

(SKKNI) dan rencana pembelajaran semester (RPS) kampus lain. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk: (1) Program Studi S1 PTB FT UNJ. Melalui 

penelitian ini, pengelola prodi mendapat bahan masukan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan porsi mata kuliah Struktur Kayu. (2) Dosen. Dosen-dosen yang 

mengampu mata kuliah Struktur Kayu dapat menyesuaikan bahan ajar dengan 

pengembangan kompetensi yang telah dilakukan. (3) Mahasiswa. Adanya 

pengembangan kompetensi bahan ajar mata kuliah Struktur Kayu ini diharapkan dapat 

meningkatkan inovasi atau terobosan dalam hal perkayuan di Indonesia. (4) Masyarakat 

Pecinta Kayu. Adanya penelitian ini sebagai masukan bagi Asosiasi MAPEKI 

(Masyarakat Pecinta Kayu Indonesia) agar berkolaborasi dengan dunia pendidikan 

untuk mensosialisasikan keunggulan-keunggulan kayu dan memajukan teknologi 

perkayuan.di Indonesia. 

 

E. Urgensi Penelitian 

Kayu di dunia industri konstruksi bukanlah menjadi pilihan utama. Paling tidak 

ada tiga hal yang menjadi alasan: 1) Dimensi kayu utuh umumnya terbatas; 2) Sifat 

kayu lebih kompleks, ketiga sumbunya memiliki sifat mekanik yang berbeda-beda; dan 

3) Semakin berkurangnya produksi kayu dari hutan alam berdampak pada produksi 

kayu utuh berdiameter besar. Ketidakpopuleran kayu di dunia industri, terjadi pula di 

dunia akademik. BMPTSSI (2016) yang merupakan Badan Musyawarah Perguruan 

Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia merekomendasikan bahwa mata kuliah Struktur 

Kayu tidak lagi menjadi mata kuliah wajib di Jurusan Teknik Sipil di Indonesia. Jadi 

artinya seorang sarjana teknik sipil tetap diakui kesarjanaannya meskipun dia tidak 

mengambil mata kuliah Struktur Kayu.  

Bagi pemerhati kayu, hal ini sangat disayangkan. Perkembangan produk 

rekayasa kayu sangat maju di negara lain, seperti: Amerika Serikat, beberapa negara 

Eropa, dan Australia. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Kelemahan-

kelemahan kayu sebagai material konstruksi dapat diatasi dengan teknologi laminasi. 

Kompetensi dalam mata kuliah struktur kayu perlu dikembangan dan divalidasi dengan 

pendekatan benchmark, adopt & adapt. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat 

mengembangkan kreativitas berdasarkan kompetensi dasar ilmiah yang ada sehingga 

tidak hanya mendapat ilmu yang aplikatif namun dapat melakukan terobosan di bidang 

perkayuan. Selain itu, diharapkan ke depan teknologi produk rekayasa kayu di 

Indonesia semakin maju. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Model Pengembangan 

Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu 

objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. 

Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar 

rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Model). Model pengembangan diartikan sebagai proses 

desain konseptual dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang telah ada 

sebelumnya, melalui penambahan komponen pembelajaran yang dianggap dapat 

meningkatkan kualitas pencapaian tujuan (Sugiarta, 2007).  

Pengembangan diartikan sebagai usaha meningkatkan kemampuan yang telah 

ada sebelumnya. Majid (2005) menyatakan bahwa pengembangan   adalah   suatu 

proses   mendesain pembelajaran  secara  logis,  dan  sistematis dalam  rangka  untuk  

menetapkan segala sesuatuyang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar 

dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Pengembangan meliputi 

kegiatan mengaktifkan sumber, memperluas kesempatan, mengakui keberhasilan, dan 

mengintergrasikan kemajuan (Adimiharja dan Hikmat, 2001).  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model pengembangan 

merupakan uraian langkah-langkah, yang terdiri dari: kegiatan mengaktifkan sumber, 

memperluas kesempatan, mengakui keberhasilan, dan mengintergrasikan kemajuan 

yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk konsep yang lebih terperinci dan ideal. 

 

B. Konsep Kompetensi 

Kompetensi berasal dari kata competere yang artinya to be suitable (Webster 

Dictionary). Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan atau 

melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja. Kompetensi adalah serangkaian pengetahuan, kemampuan, keterampilan, 

pengalaman, dan perilaku, yang mengarah pada kinerja efektif dari aktivitas individu 

(Maleeki, 2018). Kompetensi adalah karakteristik yang dapat dibuktikan dengan 

menunjukkan suatu kinerja pada suatu pekerjaan. Agar pekerjaan dapat dilakukan 

dengan benar, individu membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang penting 

untuk tugas yang telah ditetapkan. Kompetensi adalah serangkaian perilaku terdefinisi 

yang menyediakan panduan terstruktur yang memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Model
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pengembangan perilaku pada masing-masing karyawan 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Competence_(human_resources)).    

Kompetensi kadang-kadang dianggap ditunjukkan dalam tindakan dalam situasi 

dan konteks yang mungkin berbeda pada saat seseorang harus bertindak, terlebih saat 

keadaan darurat. Namun menurut Hamer dkk (2011) bahwa dalam keadaan darurat 

orang yang benar-benar kompeten akan bereaksi sesuai dengan perilaku/ kemampuan 

yang telah mereka kuasai dan tidak mudah untuk menilai kompetensi dan 

perkembangan kompetensi seseorang. Untuk mempermudah hal tersebut maka Dreyfus 

dan Dreyfus (1980) telah memperkenalkan nomenklatur untuk tingkat kompetensi 

dalam pengembangan kompetensi, yaitu: (1) Novice, perilaku sesuai aturan, sangat 

terbatas dan tidak fleksibel; (2) Experienced Beginner, pemula yang berpengalaman, ia 

telah mampu menggabungkan aspek-aspek pada situasi tertentu; (3) Practitioner, 

praktisi, ia mampu bertindak secara sadar dari tujuan dan rencana jangka panjang; (4) 

Knowledgeable Practitioner, praktisi yang berpengetahuan luas, ia mampu melihat 

situasi secara keseluruhan dan bertindak dari keyakinan pribadi; dan (5) Expert, pakar, 

ia memiliki pemahaman intuitif tentang situasi dan memperbesar aspek utama. 

Istilah lain yang sering dihubungkan dengan kompetensi adalah standar 

kompetensi. Standar dapat diartikan sebagai acuan, ukuran, atau patokan yang 

disepakati. Sudira (2006) menyatakan bahwa standar kompetensi adalah kesepakatan-

kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu pekerjaan untuk seluruh 

stakeholder di bidangnya. Standar kompetensi dapat pula diartikan perumusan tentang 

kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau  pekerjaan  

yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan bidang 

kerja yang dipersyaratkan (Neolaka, 2006). Berdasarkan dua definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa standar kompetensi merupakan ukuran kemampuan seseorang 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dipersyaratkan dan kemampuan tersebut 

telah memiliki patokan atau acuan yang telah disepakati. 

 

C. Mata Kuliah Struktur Kayu 

Struktur kayu merupakan suatu struktur yang elemen susunannya adalah kayu. 

perencanaan pekerjaan-pekerjaan sipil, diantaranya adalah : rangka kuda-kuda, rangka 

dan gelagar jembatan, struktur perancah, kolom, dan balok lantai bangunan. kayu dari 

bahan struktur menjadi bahan pemerindah (dekoratif). Mata kuliah Struktur Kayu lebih 

mengarah pada ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku kayu ketika mendapat beban, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Competence_(human_resources)
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dan menentukan ukuran dan sambungan kayu tersebut agar tetap aman pada suatu 

konstruksi. Pada program studi S1 PTB, mata kuliah Struktur Kayu diberikan oleh 

mahasiswa di semester ke tiga. Menurut RPS 2018 mata kuliah tersebut, mata kuliah 

struktur kayu bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dasar konstruksi 

kayu yang meliputi: sifat dan jenis mutu kayu, tingkat keawetan dan kekuatan kayu, 

tegangan-tegangan ijin untuk perencanaan strukstur, pengenalan tentang alat-alat 

penyambung dan penggunaanya pada berbagai fungsi sambungan dan sumbernya, 

Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia, batang tarik, tekan dan lentur, memahami 

perhitungan dasar konstruksi kayu dan sambungan berdasarkan PKKI 1961 dan SNI 

7973: 2013, serta merencanakan dan menghitung kebutuhan kuda-kuda kayu.  

Metode pembelajaran mata kuliah ini dilakukan melalui pendekatan student 

centered learning, artinya dosen memfasilitasi mahasiswa agar aktif bertanya, mencari, 

dan menemukan konsep yang berkaitan dengan struktur kayu. Kemudian dosen 

mengklarifikasi serta menambahkan konsep yang telah dikuasai. Pertemuan 1 sampai 

pertemuan 3 materi yang diajarkan mengenai pengatahuan dasar konstruksi kayu. Pada 

tiga pertemuan awal ini dosen memberikan pengetahuan awal mengenai asal mula 

kayu, bagaimana pohon diproses menjadi kayu, jenis-jenis kayu favorit, pembagian 

kayu, dan cacat kayu. Mahasiswa diberikan tugas untuk membaca dan menulis 

mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya sehingga lebih banyak 

diskusi dan penyampaian tanggapan dari kasus yang diberikan dosen. Kemudian pada 

pertemuan 4 sampai 7 materi yang diberikan mengenai desain batang tarik, tekan, dan 

lentur kayu menggunakan metode ASD dan LRFD. Mahasiswa diminta untuk mencoba 

latihan di rumah sehingga saat di kelas lebih memperdalam bagian-bagian yang tidak 

dimengerti. Begitu juga dilakukan setelah UTS pada pertemuan 9 sampai 15. Namun 

sejak pertemuan 9 dosen mulai mengarahkan untuk mengerjakan tugas besar, berupa 

perencanaan kuda-kuda kayu. 

Selain mata kuliah struktur kayu, di prodi PTB juga diselenggarakan mata 

kuliah praktik kerja kayu. Mata kuliah ini dimaksudkan agar memiliki relevansi dengan 

SMK Teknik Konstruksi Kayu dan Teknik Furniture. Kompetensi pekerjaan kayu 

mengacu pada Standar Tukang Kayu (Carpenter) Nomor: KJI 953.15, (Departemen 

Pekerja- an Umum, 2007f), dan Tukang Kayu Be- kesting (Mold Carpenter) Nomor: 

KJI 032.506 (Departemen Pekerjaan Umum, 2007). Kompetensi ranah kognitif 

meliputi (1) pemahaman terhadap mempersiapkan bahan dan peralatan kerja kayu, (2) 

cara  menyimpan kayu, (3) cara memotong, membelah, dan menyerut kayu, (4) cara 
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membuat sambungan-sambungan kayu. Kompetensi ranah psikomotor meliputi (1) 

mempersiapkan bahan dan peralatan kerja kayu, (2) menyimpan kayu, (3) memotong, 

membelah, dan menyerut kayu, (4) mem- buat sambungan-sambungan kayu. 

Kompetensi ranah afektif meliputi menampilkan sikap kerja sama dalam pelaksanaan 

pekerjaan kayu. 

 

D. Kurikulum Perguruan Tinggi 

Perkembangan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia secara umum dibagi 

menjadi tiga fase. Pertama pada tahun 1994, melalui SK Mendikbud  No. 056/U/1994 

lahirlah Kurikulum Nasional yang berbasis pada isi (content based curriculum). 

Kurikulum ini membagi mata kuliah menjadi Mata Kuliah Umum (MKU), Mata kuliah 

Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK), dan mata kuliah wajib 

sebesar 100 – 110 SKS. Kedua, pada tahun 2000, melalui SK Mendikbud 

No.232/U/2000 dan No.045/U/2002 lahirlah Kurikulum Inti dan Institusional yang 

berbasis pada kompetensi dan berorientasi pada kompetensi global. Kurikulum ini 

membagi mata kuliah menjadi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata 

Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), 

Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 

(MBB). Ketiga, pada tahun 2012 melalui UU Dikti No.12 Tahun 2012 dan didukung 

oleh Permenristekdikti No.44 Tahun 2015, lahirlah Kurikulum Pendidikan Tinggi yang 

berbasis pada KKNI dan SNDIKTI. Terbitnya Peraturan   Presiden   No   8   Tahun   

2012   tentang   Kerangka   Kualifikasi Nasional  Indonesia  (KKNI)  yaitu kerangka  

penjenjangan  kualifikasi  kompetensi  yang  dapat menyandingkan,    menyetarakan,  

dan  mengintegrasikan  antara  bidang pendidikan  dan bidang   pelatihan   kerja   serta   

pengalaman   kerja   dalam   rangka   pemberian   pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, telah mengubah arah proses  

pembelajaran  dari  berbasis  kompetensi  menjadi  capaian  pembelajaran. Perumusan 

capaian pembelajaran minimal telah tercantum pada SNDIKTI dan harus merupakan 

hasil kesepakatan prodi sejenis. 

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang 

kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh   

setiap   Perguruan   Tinggi   dengan   mengacu   pada   Standar   Nasional Pendidikan 

Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan 

intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kurikulum Pendidikan tinggi sendiri 
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merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi   (SN-

DIKTI),  sebagaimana  diatur dalam Permenristekdikti   Nomor  44  Tahun  2015  Pasal  

1,  menyatakan   kurikulum adalah seperangkat  rencana  dan pengaturan  mengenai  

capaian  pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaran program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi 

merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran.   

Perguruan   tinggi   sebagai   penghasil   sumber   daya   manusia terdidik perlu mengukur 

lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan 

‘kemampuan’ (capaian pembelajaran)   yang telah dirumuskan dalam jenjang 

kualifikasi KKNI. 

 

E. Kajian Hasil-Hasil Penelitian 

(Ismail, Abdul Kadir, & Jaes, 2018) menganalisis kebutuhan pelatihan 

mengenai kompetensi pekerja konstruksi Indonesia di Malaysia. Berkaitan dengan 

pekerjaan konstruksi kayu, meliputi: keterampilan dalam mengidentifikasi jenis kayu, 

keterampilan dalam menggunakan mesin modern, dan keterampilan dalam memotong 

dan memaku kayu. Hasil menunjukkan bahwa pekerja konstruksi Indonesia 

membutuhkan pelatihan mengidentifikasi jenis kayu dan cara menggunakan mesin 

modern meskipun mereka telah mengetahui cara menggunakan mesin. Selain itu 

mereka masih membutuhkan pelatihan mengenai cara memotong kayu dengan efektif. 

(Ilkovič, Špaček, & Ilkovičová, 2017) membandingkan kompetensi lulusan 

sarjana pendidikan teknik di Fakultas Arsitektur STU (Slovak Technology University) 

di Bratislava, Slovakia. Metode yang digunakan adalah membandingkan hasil karya 

desain arsitektur dalam skripsi dalam konteks kemahiran mengenai konstruksi dan 

disipilin ilmu terkait. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa ragu menggunakan desain 

konstruksi yang tidak biasa, seperti menggunakan konstruksi kayu dalam proyek skripsi 

mereka. Hal ini mungkin dikarenakan mereka tidak yakin untuk menyempurnakan 

detail standar, terlebih detail standar dalam konstruksi kayu tentu akan lebih banyak 

sambungan yang dibutuhkan. 

(Creasey, 2013) berupaya meningkatkan keterampilan kerja mahasiswa. 

Pekerjaan proyek memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kerja 
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tim mereka, serta manajemen waktu dan keterampilan komunikasi. Salah satu kegiatan 

yang sangat populer adalah ketika mereka diminta untuk merancang rangka sederhana 

dan kemudian membangun komponen dari struktur kayu. Hal ini adalah salah satu 

contoh kerja tim dimana mahasiswa yang secara akademis tinggi bekerja dengan baik 

dengan mahasiswa yang cenderung lebih praktis. 

(Compasivo, 2015) memetakan standar kompetensi untuk lulusan sarjana 

Teknologi Industri, khususnya untuk industri konstruksi di Filipina. Hasil menunjukkan 

bahwa telah diidentifikasi 28 kompetensi umum untuk tiga bidang spesialisasi dalam 

teknologi industri yaitu: teknologi listrik, sipil dan perancangan. Ada 39 kompetensi 

inti untuk kelistrikan, 31 untuk perancangan dan 38 item untuk teknologi sipil. 

Beberapa kompetensi teknologi sipil yang berkaitan dengan kayu, antara lain: 1) 

memanipulasi alat tangan dan listrik dalam proses perkayuan; 2) melakukan konstruksi 

sambungan kayu yang berbeda; 3) mempertajam, memperbaiki, dan memperbaiki alat 

dan mesin pertukangan kayu; 4) mempersiapkan dan mengaplikasikan bahan finishing 

pada permukaan kayu, beton dan logam; dan 5) membuat dan memasang tiang tembok, 

panel pintu dan kabinet dan tangga kayu. 

(Izatul Laili, Faridah, Abdul Rashid, & Nur Mardhiyah, 2014) memetakan 

kembali kompetensi tambahan yang harus dimiliki manajer proyek di Malaysia. 

Perkembangan metode IBS (Industrialized Building System) sedang digalakkan di 

Malaysia. Semua di material akan dibuat di pabrik dan di tempat proyek konstruksi 

hanya akan ada proses memasang saja. Bagi material kayu hal ini sangat 

memungkinkan, terlebih produk rekayasa kayu, misalnya CLT sangat memudahkan 

pekerja konstruksi dalam memasangnya. Oleh karena itu seorang manajer proyek perlu 

membekali dirinya agar mampu bersaing dengan perubahan yang ada. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi yang paling penting adalah kategori pengetahuan dan 

keterampilan yang terdiri dari pengetahuan teknis, keterampilan manajemen proyek dan 

keterampilan pemecahan masalah.  

(Gold & Rubik, 2009) mengadakan penelitian mengenai sikap konsumen 

terhadap kayu sebagai bahan konstruksi pada rumah kayu. Kayu memiliki citra negatif 

dalam hal ketahanan terhadap bahaya api dan kestabilan struktur. Sedangkan citra 

positif penggunaan kayu sebagai material konstruksi, di antaranya: kesejahteraan, nilai 

estetika, dan ramah lingkungan. Survei ini mengkonfirmasi keraguan di kalangan 

penduduk Jerman terhadap stabilitas, modernitas, umur panjang, stabilitas nilai, daya 

saing harga, dan ketahanan api kayu sebagai bahan konstruksi. Paling bermasalah, 
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persepsi tentang kayu sebagai bahan yang sangat mudah terbakar berakar kuat dalam 

pikiran orang. Faktor-faktor seperti kenyamanan hidup, kesehatan dan kesejahteraan, 

ramah lingkungan dan estetika dianggap sebagai keuntungan berbeda dari model 

konstruksi bangunan kayu 

(Roos, Woxblom, & Mccluskey, 2010) membandingkan persepsi aristek dan 

insinyur struktural mengenai penggunaan konsruksi kayu pada bangunan bertingkat. 

Kedua profesi tersebut beranggapan bahwa kayu memiliki kelemahan khususnya pada 

pembusukan, ketidakstabilan dan transmisi suara. Aspek positif kayu dalam konstruksi 

termasuk kekuatannya, keramahan lingkungan, penanganan sederhana dan kesesuaian 

untuk digunakan bersama dengan metode industry. Sedangkan kesenjangan 

pengetahuan dan lemahnya dukungan dari industri kayu telah mengurangi penggunaan 

kayu di kalangan insinyur struktural dan arsitek. 

Peran pemerintah sangat penting dalam memajukan penggunaan kayu sebagai 

material konstruksi. Sebagai contoh Uni Eropa telah mengatur dan menyelaraskan 

peraturan-peraturan bangunan yang mensyaratkan lean production (produksi ramping), 

cara kerja yang mengutamakan aspek kualitas dan biaya, Kayu diyakini memiliki 

keunggulan yang kompetitif. (Tykkae et al., 2010)melakukan penelitian pengaruh 

kebijakan ini terhadap inovasi yang dilakukan perusahaan industri. Hasil menunjukkan 

bahwa perusahaan kayu (timber framed) telah menjadi pelaku dalam industri 

konstruksi. Perusahaan telah membuat inovasi produk, proses, dan organisasi. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode   penelitian ini   adalah   termasuk   penelitian   lapangan (field research)  

yaitu  memaparkan dan menggambarkan  keadaan serta fenomena  yang lebih  jelas  

mengenai  situasi  yang  terjadi,  maka  jenis  penelitian  gunakan  adalah jenis  penelitian  

kualitatif.  Penelitian  ini  juga  dapat  dikatakan  sebagai  penelitian sosiologis   yaitu   

suatu   penelitian   yang   cermat   yang   dilakukan   dengan   jalan langsung  terjun  ke  

lapangan untuk mengamati kompetensi yang dibutuhkan di industri perkayuan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di perusahaan indstri perkayuan, meliputi: pabrik 

pengolahan kayu dan panglong kayu. Selain itu penelitian dilakukan pula di konsultan 

perencana di sekitar DKI Jakarta. Penelitian telah dilakukan pada bulan Mei – Oktober   

2019. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri perkayuan di yang 

terdiri dari: pabrik pengolahan kayu dan panglong kayu. Termasuk konsultan 

perencana. Adapun karena keterbatasan penelitian, maka ditentukan sampel penelitian 

seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. 

Daftar Industri Perkayuan sebagai Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Alamat 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

CV. Amanah Jati 

PT. Arus Jati Indo 

PK. Muda Karya 

PD. Sumber Jaya 

Nur Barokah 

UD. Kurnia Jaya 

PK. Naga Jaya 

PD. Abadi Jaya 

Gunung Jati 

PAM Jaya Furniture 

Jl. Pahlawan Revolusi No.22 Jakarta Timur 

Jl. Raya Bekasi Timur KM 18 Jakarta Timur 

Jl. Pahlawan Revolusi No.2 Jakarta Timur 

Jl. Raya Bekasi Timur KM 17 Jakarta Timur 

Jl. Raya Bekasi Timur No.202 Jakarta Timur 

Jl. Raya Jatinegara Kaum No.21, Jakarta Timur 

Jl. Pahlawan Revolusi No.7 Jakarta Timur 

Jl. Jatinegara Kaum, Jakarta Timur 

Jl. Raya Bekasi Timur KM 17 Jakarta Timur 

Jl. Pam Jaya No.3, Jakarta Timur 

 

Selain industri perkayuan di wilayah Jakarta Timur yang digunakan sebagai sampel. 

Dua perusahaan jasa pembangunan rumah kayu dipilih sebagai sampel tambahan, yaitu 
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CV. Rama Jaya (Desa Plajan RT 08/ RW 01, Kec. Pakisaji, Kab.Jepara, Jawa Tengah) 

dan CV. Lestari Karya (JL. Golf Barat XIII No.10 Arcamanik, Bandung) 

Daftar Konsultan sebagai Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Alamat 

1. 

2. 

3. 

4. 

PT. Marga Utama Properti 

PT. Trikarya Prospek 

Kementerian PUPR 

PT. Multi Karya Raharja 

Menara Anugrah, Kantor Taman E3.3 Unit A3 

Jl. Raya Bekasi Blok KM No.18, Jakarta Timur 

Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 

Jl. Festive Garden Blok AA16, Tambun Selatan 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah 

dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain 

(Sugiyono, 2012). Data yang lengkap dalam penelitian sangat diperlukan. Untuk 

memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini digunakan metode wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik atau pengelola pabrik pengolahan 

kayu, konsultan perencana (structural engineer), dan arsitek. Sedangkan dokumentasi 

dilakukan saat mengunjungi pabrik pengolahan kayu, dan menelusuri kompetensi kerja 

nasional Indonesia (KKNI), serta literatur yang berkaitan. 

Secara umum, pengembangan kompetensi bahan ajar mata kuliah Struktur Kayu 

menggunakan pendekatan terpadu dengan pendekatan "field research" dan pendekatan 

"benchmark, adopt & adapt" serta kombinasi dari keduanya. Untuk menjawab kedua 

permasalahan penelitian bagaimana cara mengembangkan dan memvalidasi 

kompetensi bahan ajar mata kuliah Struktur Kayu sesuai dengan tuntukan pendidikan 

kejuruan dilakukan upaya mendasar dalam penyusunan draft kompetensi ini dengan 

cara: a) Menelusuri standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) baik yang 

berkaitan dengan tukang kayu maupun yang berkaitan dengan structure engineer; b) 

Menelusuri standar kompetensi negara lain atau standar internasional untuk dijadikan 

referensi/rujukan dengan tidak mengesampingkan kultur industri nasional; c) 

Menelusuri literatur/pustaka yang dapat digunakan sebagai konsepsi dasar dalam 

pemetaan unit-unit kompetensi; d) Menyusun kompetensi bahan ajar mata kuliah 

struktur kayu; dan e) Mengirimkan draft hasil penelitian kepada dosen di universitas 
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lain pengampu mata kuliah struktur kayu. Pada penelitian ini draft model hasil 

penelitian dikirim kepada Drs. Hadi Wasito, Dipl.Ed (Universitas Negeri Malang) dan 

Dra. Sri Handayani, M.Pd (Universitas Negeri Semarang). 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah  mendapatkan  data-data  terkumpul,  maka  tahapan  berikutnya  yakni 

pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut: (1) Pemeriksaan data (Editing). Tahap 

pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh  terutama  dari  

kelengkapannya,  kejelasan  makna,  kesesuaian  serta relevansinya  dengan  kelompok  

data  yang  lain  dengan  tujuan  apakah data-data  tersebut  sudah  mencukupi  untuk  

memecahkan  permasalahan  yang diteliti   termasuk   mengurangi   kesalahan   dan   

kekurangan   data   dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.  

Berikutnya (2) Klasifikasi (classifying). Klasifikasi adalah usaha 

mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden  baik  yang  berasal  dari  

interview  maupun  yang  berasal  dari obsevasi. Klasifikasi ini digunakan untuk 

menandai jawaban-jawaban dari informan  karena  setiap  jawaban  pasti  ada  yang  

tidak  sama  atau  berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang 

diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.  

Selanjutnya (3) Verifikasi (verifying). Verifikasi  data  adalah  pembuktian  

kebenaran  data  untuk  menjamin validitas  data  yang  telah  terkumpul.  Verifikasi  ini  

dilakukan dengan  cara menemui   sumber   data   (informan)   dan   memberikan   hasil   

wawancara dengannya  untuk  ditanggapi  apakah  data  tersebut  sesuai  dengan  yang  

di informasikan olehnya atau tidak. Tahap berikutnya (4) Analisis Data (analysing). 

Dalam  hal  ini  analisa  data  yang  digunakan oleh penelitia dalah deskriptif kualitatif, 

yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena  dengan  kata-kata  

atau  kalimat,  kemudian  dipisahkan  menurut kategorinya untuk memperoleh 

kesimpulan. Terakhir (5) Kesimpulan (concluding). Sebagai   tahapan   akhir   dari   

pengolahan   data   adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding 

adalah pengambilan kesimpulan dari  data-data  yang  diperoleh  setelah  dianalisa  

untuk  memperoleh  jawaban kepada  pembaca  atas  kegelisahan  dari  apa  yang  

dipaparkan  pada  latar belakang masalah. 

Data   atau   informasi   yang   telah   dikumpulkan   dalam   suatu   penelitian 

kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut: (1) 

Trianggulasi  Metode. Jika  informasi  atau  data  yang  berasal  dari  hasil wawancara 
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misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya; (2) Trianggulasi  Peneliti. 

Jika  informasi  yang  diperoleh  salah  seorang  anggota tim peneliti, diuji oleh anggota 

tim yang lain; (3) Trianggulasi Sumber. Jika  informasi  tertentu  misalnya  ditanyakan  

kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi; (4) 

Trianggulasi  Situasi. Bagaimana  penuturan  responden  jika  dalam  keadaan ada orang 

lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri; (5) Trianggulasi  Teori. Apakah  ada  

keparalelan  penjelasan dan  analisis  atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain 

terhadap data hasil penelitian; Melalui  pemeriksaan-pemeriksaan  tersebut  ternyata  

tidak  sama  jawaban responden   atau   ada   perbedaan   data   atau   informasi   yang   

ditemukan   maka keabsahan data diragukan kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu 

peneliti harus melakukan pemeriksaan  lebih  lanjut,  sehingga  diketahui  informasi  

yang  mana yang benar. Peneliti menggunakan metode trianggulasi sumber untuk 

pemeriksaan keabsahan data, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu  informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda  

dalam penelitian  kualitatif. Hal  itu  dapat  dicapai  dengan  cara  membandingkan  data 

hasil  pengamatan  dengan  data  hasil  wawancara  dan  membandingkan  antara 

jawaban para responden yaitu memberikan pertanyaan  yang sama di tempat yang 

berbeda dengan responden yang berbeda 

 

F. Bagan Alir Penelitian (Flow Chart) 
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BAB IV HASIL LUARAN YANG DICAPAI 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini diperoleh unit kompetensi yang didapat dari: 1) Industri, 

yang terdiri dari: industri pengolahan kayu, jasa pembangunan rumah kayu, dan jasa 

perencana (konsultan); 2) Peraturan, dalam hal ini SKKNI Tukang Kayu; 3) 

Pendidikan, yang terdiri atas: Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah 

Struktur Kayu di beberapa universitas dan KI-KD SMK Program Keahlian Teknologi 

Konstruksi dan Properti. 

1) Kompetensi yang Didapat dari Industri  

Berdasarkan hasil observasi didapat beberapa unit komptensi yang dibagi menjadi 

kompetensi teori dan kompetensi praktik 

Tabel 1. Kompetensi Teori 

No. Nama Unit Kompetensi 

1. Memilah jenis kayu berdasarkan kelas kayu 

2. Mengenali nama-nama kayu 

3. Menguasai teknik pemotongan kayu 

4. Menguji kualitas kayu 

5. Mengetahui perbedaan kelas kayu 

6. Mengetahui sifat fisik dan mekanik kayu 

7. Mengetahui ukuran-ukuran kayu 

8. Mengenali jenis kayu berdasarkan warna 

9. Mengetahui masing-masing kelebihan kayu 

10. Menghitung volume kayu 

11. Membaca gambar pola/ sketsa produk kayu 

 

Tabel 2. Kompetensi Praktik 

No. Nama Unit Kompetensi 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Membuat pola/ sketsa produk dari kayu 

3. Memotong kayu dengan gergaji 

4. Memotong kayu dengan mesin 

5. Menyerut kayu 

6. Merangkai antar komponen kayu 

7. Menyambung kayu dengan alat sambung 

8. Mengecat kayu 

9. Membuat meja dan kursi kayu 

10. Merawat alat yang digunakan 

 

Berdasarkan kedua tabel di atas data dijelaskan bahwa kompetensi yang didapat 

dari industri merata antara teori dan praktik. Pada kompetensi teori, pengetahuan umum 
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tentang kayu, seperti: nama-nama kayu, sifat fisik dan mekanik kayu, serta kelas kayu 

mutlak diperlukan. Selain itu, kompetensi penting yang dibutuhkan dalam hal persiapan 

dan perencanaan dalam hal membuat produk kayu, seperti: mengetahui ukuran dan 

kualitas kayu, menghitung volume kayu, dan membaca gambar/ sketsa produk kayu. 

Kemudian, pada kompetensi praktik pihak industri lebih menekankan pada 

pembuatan produk kayu, seperti: meja, kursi, rak, dan lemari kayu. Kompetensi yang 

dibutuhkan mulai dari: mempersiapkan alat dan bahan, menggambar pola/sketsa, 

memotong kayu baik dengan gergaji manual atau mesin, menyerut, merangkai, 

menyambung, dan mengecat kayu, serta merawat (maintenance) alat yang telah 

digunakan. 

 

2) Kompetensi yang Didapat dari Peraturan 

Peraturan yang dimaksud adalah SKKNI yang diatur dalam Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan No.85 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada 

Jabatan Kerja Tukang Kayu Konstruksi. 

Tabel 3. Daftar Unit Kompetensi yang Didapat dari SKKNI 

No. Nama Unit Kompetensi 

1. Melaksanakan Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan 

Lingkungan (K3L), serta Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait 

dengan Pelaksanaan Pekerjaan 

2. Melakukan Komunikasi Timbal Balik di Tempat Kerja 

3. Menggunakan Peralatan Manual dan Peralatan Listrik 

4. Menyiapkan Proses Konstruksi Kayu 

5. Membuat Komponen Bangunan 

6. Memasang Perancah dan Bekisting Kayu 

7. Memasang Rangka Plafon dan Penutup Plafon 

8. Merakit Kuda-Kuda dan Memasang Rangka Atap 

9. Memasang dan Menyetel Kusen, Daun Pintu dan Jendela 

10. Merakit dan Memasang Tangga serta Railing dari Kayu 

11. Merakit dan Memasang Konstruksi Lantai Kayu 

12. Memasang Lantai Parket 

13. Merakit dan Memasang Dinding Kayu 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa SKKNI Tukang Kayu menekankan 

pada penguasaan dalam hal memasang dan merakit produk-produk kayu. Produk kayu 

yang harus dikuasai, yaitu: perancah dan bekisting, rangka dan penutup plafon, kuda-

kuda, kusen, daun pintu, jendela, tangga dan railing, lantai, serta dinding kayu. 

Kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai berkaitan dengan perencanaan pembuatan 
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produk kayu, yaitu: menggunakan peralatan manual dan peralatan listrik dan 

menyiapkan proses konstruksi kayu. 

 

3) Kompetensi yang Didapat dari Lembaga Pendidikan 

Unit kompetensi didapat dari RPS mata kuliah struktur kayu yang berasal dari kampus: 

UNY, UNS, UPI, UM, USU, dan UGM. Kompetensi yang tertuang pada masing-

masing RPS dirangkum pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Daftar Kompetensi dari RPS 

No. Nama Unit Kompetensi 

1. Mendesain Struktur Bangunan Kayu berdasarkan format ASD dan LRFD 

2. Menjelaskan perilaku dasar struktur kayu  

3. Merancang elemen struktur kayu yang terbebani gaya aksial berdasarkan 

peraturan/standar yang berlaku 

4. Mengindentifikasi perilaku elemen struktur kayu berdasarkan hasil 

analisis struktur 

5. Mengidentifikasi jenis-jenis sambungan pada konstruksi kayu 

6. Menentukan jenis sambungan yang efisien yang sesuai dengan hasil 

analisis struktur 

7. Mampu memahami pengertian dan konsep dasar teori balok susun pada 

konstruksi kayu 

8. Merancang dan menghitung konstruksi rumah kayu 

9. Memahami konsep perhitungan kayu sebagai bahan konstruksi dan 

mengimplementasikannya dalam perhitungan konstruksi kuda-kuda kayu 

10. Menggambar detail sambungan titik buhul konstruksi bangunan kayu 

11. Memahami sifat-sifat fisika dan mekanika kayu 

12. Mengetahui metode pembuatan produk-produk rekayasa kayu 

13. Mengetahui bahan dan metode pengawetan kayu 

14. Merancang elemen konstruksi kayu termasuk sistem sambungannya. 

15. Mendeskripsi metoda pengolahan kayu 

16. Menganalisis desain sambungan dan batang yang meliputi balok kolam 

dan rangka batang. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi yang diajarkan pada mata kuliah 

Struktur Kayu lebih mengarah pada desain struktur bangunan kayu berdasarkan format 

ASD dan LRFD. Capaian kompetensi tersebut didahului dengan unit-unit kompetensi 

yang menjadi dasar dalam perencanaan desain bangunan, diantaranya: menjelaskan 

prilaku dasar struktur kayu, memahami sifat fisik dan mekanika kayu, menganalisis 

desain sambungan dan batang, mengidentifikasi prilaku elemen struktur berdasarkan 

hasil analisis, hingga mampu merancang dan menghitung konstruksi rumah kayu. 

Kemudian pada unit kompetensi beriktunya berasal dari  KI-KD SMK Program 

Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti. Hal ini dengan maksud bahwa 

pengembangan kompetensi mata kuliah struktur kayu dikhususkan untuk perguruan 
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tinggi LPTK (eks-IKIP) sehingga sejalan dengan apa yang dipelajari di tingkat SMK. 

Berikut disajikan unit kompetensi pada mata pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi 

Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah. 

Tabel 5. Daftar Kompetensi dari SMK 

No. Nama Unit Kompetensi 

1. Memahami spesifikasi dan karakteristik kayu 

2. Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu 

3. Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi rangka atap 

kayu  

4. Merancang rangka batang pada konstruksi rangka atap kayu 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, unit kompetensi yang berkaitan dengan struktur kayu 

sangat minim. Tidak ada lagi mata pelajaran yang berkaitan dengan kayu di ke-4 

kompetensi keahlian di Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti. Daftar 

kompetensi yang tercantum, sifatnya pun umum dan perlu diperinci.  

 

4) Model Kompetensi Sebelum Dikembangkan 

Model kompetensi sebelum dikembangkan mengacu pada RPS Mata Kuliah 

Struktur Kayu I dan II yang peneliti ampu. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Struktur Kayu I, yaitu: memahami konsep dasar kayu sebagai bahan bangunan, dan 

menguasai dasar-dasar perhitungan konstruksi kayu. Sedangkan CPMK Struktur Kayu 

II, yaitu: membuat model rangka atap, dan merencanakan jembatan kayu. Berikut ini 

disajikan model kompetensi sebelum dikembangkan. 
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Gambar 1. Model Kompetensi Sebelum Dikembangkan 

 

Pada Model 1 dapat dijelaskan bahwa capaian akhir mata kuliah ini adalah 

merencanakan jembatan kayu. Perencanaan jembatan kayu diberikan pada mata kuliah 

Struktur Kayu II sebagai tugas besar. Sedangkan pada mata kuliah Struktur Kayu I 

capaian akhirnya adalah merencanakan konstruksi kuda-kuda kayu. Model ini perlu 

diperbaiki karena beberapa alasan, antara lain: 1) Berdasarkan kebijakan program studi, 

mata kuliah Struktur Kayu II dihapus; 2) Mata kuliah Struktur Kayu I tidak lagi menjadi 

mata kuliah wajib; 3) SNI 7973: 2013 tentang Spesifikasi Desain untuk Konstruksi 

Kayu belum digunakan oleh industri perkayuan di Indonesia. Oleh karena itu 

dibutuhkan pengembangan model kompetensi mata kuliah Struktur Kayu sehingga 

lebih efektif dan efisien. Diharapkan efektif, artinya mengakomodasi unit kompetensi 

yang akan diajarkan di SMK dan relevan dengan kebutuhan industri. Diharapkan 

efisien, artinya kompetensi yang akan dikembangkan cukup diberikan dengan bobot 2 

SKS. 

 

5) Model Kompetensi Setelah Dikembangkan 

Dalam proses mengembangkan model kompetensi, maka langkah yang 

dilakukan adalah memetakan unit-unit kompetensi yang telah didapatkan. Pemetaan 

dilakukan dengan cara: 1) mengutamakan unit kompetensi yang tercantum pada KI-KD 

SMK; 2) memetakan unit-unit kompetensi yang sesuai dengan kompetensi utama (dari 
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SMK); 3) unit kompetensi yang dianggap relevan dengan ciri khas mata kuliah Struktur 

Kayu dan relevan dengan kebutuhan industri. Berdasarkan langkah tersebut, maka unit 

kompetensi SMK menjadi kompetensi utama, yaitu: 1) Memahami spesifikasi dan 

karakteristik kayu; 2) Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu; 3) 

Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi rangka atap kayu; dan 4) 

Merancang rangka batang pada konstruksi rangka atap kayu. 

Kemudian untuk mendapatkan unit kompetensi dilakukan kodefikasi agar 

mempermudah pemetaan kompetensi.  

No. Nama Unit Kompetensi Kode 

1. Memilah jenis kayu berdasarkan kelas kayu T1 

2. Mengenali nama-nama kayu T2 

3. Menguasai sistem pemotongan kayu T3 

4. Menguji kualitas kayu T4 

5. Mengetahui perbedaan kelas kayu T5 

6. Mengetahui sifat fisik dan mekanik kayu T6 

7. Mengetahui ukuran-ukuran kayu T7 

8. Mengenali jenis kayu berdasarkan warna T8 

9. Mengetahui masing-masing kelebihan kayu T9 

10. Menghitung volume kayu T10 

11. Membaca gambar pola/ sketsa produk kayu T11 

12. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan P1 

13. Membuat pola/ sketsa produk dari kayu P2 

14. Memotong kayu dengan gergaji P3 

15. Memotong kayu dengan mesin P4 

16. Menyerut kayu P5 

17. Merangkai antar komponen kayu P6 

18. Menyambung kayu dengan alat sambung P7 

19. Mengecat kayu P8 

20. Membuat meja dan kursi kayu P9 

21 Merawat alat yang digunakan P10 

22. Melaksanakan Persyaratan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), serta 

Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan 

Pelaksanaan Pekerjaan 

SK1 

23. Melakukan Komunikasi Timbal Balik di Tempat 

Kerja 

SK2 

24. Menggunakan Peralatan Manual dan Peralatan Listrik SK3 

25. Menyiapkan Proses Konstruksi Kayu SK4 

26. Membuat Komponen Bangunan SK5 

27. Memasang Perancah dan Bekisting Kayu SK6 

28. Memasang Rangka Plafon dan Penutup Plafon SK7 

29. Merakit Kuda-Kuda dan Memasang Rangka Atap SK8 

30. Memasang dan Menyetel Kusen, Daun Pintu dan 

Jendela 

SK9 
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31. Merakit dan Memasang Tangga serta Railing dari 

Kayu 

SK10 

32. Merakit dan Memasang Konstruksi Lantai Kayu SK11 

33. Memasang Lantai Parket SK12 

34. Merakit dan Memasang Dinding Kayu SK13 

35. Mendesain Struktur Bangunan Kayu berdasarkan 

format ASD dan LRFD 

R1 

36. Menjelaskan perilaku dasar struktur kayu  R2 

37. Merancang elemen struktur kayu yang terbebani gaya 

aksial berdasarkan peraturan/standar yang berlaku 

R3 

38. Mengindentifikasi perilaku elemen struktur kayu 

berdasarkan hasil analisis struktur 

R4 

39. Mengidentifikasi jenis-jenis sambungan pada 

konstruksi kayu 

R5 

40. Menentukan jenis sambungan yang efisien yang 

sesuai dengan hasil analisis struktur 

R6 

41. Mampu memahami pengertian dan konsep dasar teori 

balok susun pada konstruksi kayu 

R7 

42. Merancang dan menghitung konstruksi rumah kayu R8 

43. Memahami konsep perhitungan kayu sebagai bahan 

konstruksi dan mengimplementasikannya dalam 

perhitungan konstruksi kuda-kuda kayu 

R9 

44. Menggambar detail sambungan titik buhul konstruksi 

bangunan kayu 

R10 

45. Memahami sifat-sifat fisika dan mekanika kayu R11 

46. Mengetahui metode pembuatan produk-produk 

rekayasa kayu 

R12 

47. Mengetahui bahan dan metode pengawetan kayu R13 

48. Merancang elemen konstruksi kayu termasuk sistem 

sambungannya. 

R14 

49. Mendeskripsi metoda pengolahan kayu R15 

50. Menganalisis desain sambungan dan batang yang 

meliputi balok kolam dan rangka batang. 

R16 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 50 unit kompetensi. Untuk 

memilih unit kompetensi yang masuk dalam model kompetensi yang dikembangkan 

maka peneliti melakukan uji kesesuaian dengan kompetensi utama yang sebelumnya 

telah ditentukan. Kompetensi-kompetensi yang terpilih, yaitu: 

No. Kompetensi 

Utama 

Nama Unit Kompetensi Kode 

1. 

Memahami 

spesifikasi dan 

karakteristik kayu 

Mengetahui sifat fisik dan mekanik kayu T6 

2. Memilah jenis kayu berdasarkan kelas kayu T1 

3. Mengetahui perbedaan kelas kayu T5 

4. Menguji kualitas kayu T4 

5. Mengetahui sifat fisik dan mekanik kayu T6 

6. Mengetahui ukuran-ukuran kayu T7 
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7. Mengetahui masing-masing kelebihan kayu T9 

8. Mengetahui metode pembuatan produk-

produk rekayasa kayu 

R12 

9. Mengetahui bahan dan metode pengawetan 

kayu 

R13 

10. Menerapkan 

prosedur 

pekerjaan 

konstruksi kayu 

Membuat pola/ sketsa produk dari kayu P2 

11. Membaca gambar pola/ sketsa produk kayu T11 

12. Menghitung volume kayu T10 

13. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan 

P1 

14. Memotong kayu dengan gergaji P3 

15. Memotong kayu dengan mesin P4 

16. Menyerut kayu P5 

17. Merangkai antar komponen kayu P6 

18. Menyambung kayu dengan alat sambung P7 

19. Menganalisis 

perhitungan 

rangka batang 

pada konstruksi 

rangka atap kayu 

Mendesain Struktur Bangunan Kayu 

berdasarkan format DTI dan DFBK 

R1 

20. Merancang elemen konstruksi kayu termasuk 

sistem sambungannya. 

R14 

21 Memahami konsep perhitungan kayu sebagai 

bahan konstruksi dan 

mengimplementasikannya dalam perhitungan 

konstruksi kuda-kuda kayu 

R9 

22 Merancang rangka 

batang pada 

konstruksi rangka 

atap kayu 

Merakit Maket Kuda-Kuda dan Memasang 

Rangka Atapnya 

SK8 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 22 dari 50 unit kompetensi yang terpilih. 

Pembagian unit kompetensi yang terpilih berdasarkan sumber datanya dapat dilihat 

pada diagram di bawah ini. 

 

Gambar 1. Diagram Pembagian Jumlah Unit Kompetensi yang Terpilih 

9

7

1

5

Jumlah Unit Kompetensi

T P SK R

T  : Teori 
P  : Praktik 
SK : SKKNI 
R   : RPS 
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Gambar 1 menjelaskan bahwa unit kompetensi paling tinggi yang terpilih 

berasal dari industri, baik kompetensi teori maupun kompetensi praktik. Kompetensi 

teori yang terpilih sejumlah 9 unit kompetensi atau 40,9%. Sedangkan kompetensi 

praktik sejumlah 7 unit kompetensi atau 31,8%. Adapun data terpilih  yang berasal dari 

RPS sejumlah 5 unit kompetensi atau 22,7%. Sedangkan yang paling rendah berasal 

dari SKKNI sejumlah 1 unit kompetensi atau 4,5%. Unit-unit kompetensi yang terdapat 

dalam SKKNI Tukang Kayu sebagian besar tidak dapat diterapkan karena lebih relevan 

digunakan pada mata kuliah Praktik Kayu. Selanjutnya dari daftar 22 unit kompetensi 

terpilih dibuat model kompetensinya. Berikut ini disajikan model kompetensi setelah 

dikembangkan 
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Model Pengembangan Kompetensi Mata Kuliah Struktur Kayu 

Mengenali Nama-

Nama Kayu 

Mengidentifikasi sifat-

sifat fisika dan 

mekanika kayu 

Mengetahui ukuran-

ukuran kayu 
Mengetahui 

perbedaan kelas kayu 

Mengetahui kelebihan 

masing-masing kayu 

 

Menguji kualitas kayu 

Memahami spesifikasi dan karakteristik kayu 

Menggambar pola/ 

sketsa produk kayu 

Membaca gambar 

pola/ sketsa produk 

kayu 

Menghitung volume 

kayu yang dibutuhkan 

Mengetahui alat-alat 

pekerjaan perkayuan 
Memotong kayu 

dengan gergaji 
Menyerut kayu 

Menjabarkan metode 

pengolahan & 

pengawetan kayu 

 

Mengetahui metode  

pembuatan produk 

rekayasa kayu 
Menjelaskan 

konsep kayu 

sebagai bahan 

bangunan  

Menjelaskan  

perkembangan 

teknologi kayu  

Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu 

Merancang elemen 

konstruksi kayu 

Menentukan jenis 

sambungan yg efisien 

Mengetahui aturan 

dalam PKKI 1961 
Merancang elemen 

sambungan kayu 

Menentukan jenis 

sambungan yg efisien 

 

Merancang elemen 

konstruksi kayu 

 

Merancang elemen 

sambungan kayu 

 

Mengetahui aturan 

dalam SNI 7973:2013 

 

Mendesain 

Struktur 

Bangunan Kayu 

berdasarkan 

format ASD 

Mendesain 

Struktur 

Bangunan Kayu 

berdasarkan 

format LRFD 

 

Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi 

rangka atap kayu 

Gambar 2. Model Kompetensi Setelah Dikembangkan 

Merancang rangka batang pada konstruksi rangka atap 

kayu 
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Gambar 2 telah digambarkan model pengembangan kompetensi mata kuliah Struktur 

Kayu yang berasal dari empat pendekatan, yaitu: 1) Field Research dalam skala kecil, 

yaitu terjun ke lapangan berupa industri pengolahan kayu; 2) Benchmark, yaitu 

membandingkan dengan usaha jasa pembuatan rumah kayu; 3) Adopt, yaitu mengambil 

unit kompetensi yang ada di SMK Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti; 

dan 4) Adapt, yaitu menyesuaikan dengan level SKKNI dan kampus lain. 

Kompetensi “Memahami Spesifikasi dan Karakteristik Kayu” diadopsi dari 

Mata Pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan. Begitu pula dengan kompetensi 

“Menerapkan Prosedur Pekerjaan Kayu”. Sedangkan kompetensi “Menganalisis 

perhitungan rangka batang pada konstruksi rangka atap kayu” diadopsi dari mata 

pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung, termasuk kompetensi “Merancang rangka 

batang pada konstruksi rangka atap kayu”. 

Berdasarkan gambar model di atas, kompetensi “Memahami Spesifikasi dan 

Karakteristik Kayu” akan dicapai jika sebelumnya telah mencapai kompetensi 

“Menjelaskan konsep kayu sebagai bahan bangunan” dan “Menjelaskan perkembangan 

teknologi kayu”. Sebagai langkah awal untuk mencapai kompetensi tersebut, 

mahasiswa perlu diperkenalkan dengan nama-nama kayu, khususnya yang sering 

digunakan pada industri konstruksi. Kompetensi tersebut lebih mudah dicapai dengan 

melihat langsung jenis, ukuran, dan spesifikasi kayu yang ada di lapangan kemudian 

membuat kesimpulan mengenai ciri masing-masing jenis kayu tersebut. Secara umum, 

beberapa kompetensi kognitif yang hendak dicapai, yaitu: mengidentifikasi sifat fisik 

dan mekanik kayu, serta mengetahui perbedaan kelas kayu.  

Berikutnya, pada kompetensi “Menjelaskan perkembangan teknologi kayu” 

mahasiswa perlu mengobservasi dan menyimpulkan hasil temuan di lapangan 

mengenai kelebihan masing-masing kayu kemudian membandingkannya dengan teori 

yang ada. Selanjutnya, kompetensi yang diajarkan mengenai menguji kualitas kayu. 

Agar kompetensi ini benar-benar dimaknai dan menjadi pembelajaran yang aplikatif 

perlu dilakukan pengujian menggunakan Universal Testing Machine (UTM) yang 

merupakan mesin atau alat pengujian yang berfungsi untuk menguji tegangan tarik dan 

kekuatan tekan bahan atau material. Pengujian penting selain untuk mengetahui 

kualitas kayu, hal ini agar memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang material 

kayu yang terstandarisasi. Selanjutnya, kompetensi mengenai metode pembuatan 

produk rekayasa kayu, mahasiswa perlu membaca jurnal hasil penelitian mengenai hal 

ini, termasuk mengenai metode pengolahan dan pengawetan kayu. 
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Kompetensi utama berikutnya “Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi 

kayu”. Kompetensi dimulai dari menggambar dan membaca gambar pola/ sketsa 

produk kayu yang akan dirancang, menghitung volume kayu yang dibutuhkan, 

mengetahui alat-alat pekerjaan perkayuan, menggergaji dan menyerut. Selain itu, untuk 

mencapai kompetensi “Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu” dapat 

mengacu pada materi praktis pelatihan konstruksi keliling, pekerjaan konstruksi kayu 

yang diterbitkan oleh Direktorat Jendera Bina Konstruksi, Kementerian PUPR pada 

tahun 2016 yang terdiri dari: pelaksanaan K3, perencanaan dan penyusunan, gambar 

kerja dan spesifikasi, pengukuran dan perhitungan kebutuhan bahan, penyiapan proses 

konstruksi kayu, pembuatan komponen bangunan, merakit kusen kayu, perakitan daun 

pintu atau jendela kayu, dan perakitan kuda-kuda kayu. 

Kompetensi utama “Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi 

rangka atap kayu” dapat dicapai jika telah menguasai kemampuan “Mendesain Struktur 

Bangunan Kayu berdasarkan format ASD dan LRFD”. Kedua format ini telah diatur 

dalam SNI 7973: 2013. Sedangkan PKKI NI-5 Tahun 1961 cenderung menggunakan 

format ASD. Unit kompetensi meliputi: Mengetahui aturan dalam SNI 7973: 2013 dan 

PKKI NI-5 Tahun 1961, Merancang elemen konstruksi kayu, Merancang elemen 

sambungan kayu, dan Menentukan jenis sambungan yang efisien. Kemudian 

kompetensi utama yang terakhir adalah “Merancang rangka batang pada konstruksi 

rangka atap kayu”. Pada kompetensi ini mahasiswa diminta untuk merakit maket kuda-

kuda dan memasang rangka atapnya. 

 

6) Perbaikan Model 

Berikut disajikan hasil penilaian dan masukan dari dua orang validator. 

No Uraian 

Persentase 

Hasil 

Validasi 

1. Kompetensi pada model lengkap, jelas, dan mudah digunakan pada 

perkuliahan 

80 

2. Hubungan antar kompetensi jelas. 100 

3. Model yang digambarkan relevan dengan kebutuhan dunia industri. 80 

4. Model yang digambarkan relevan dengan pembelajaran di SMK 

Teknologi Konstruksi dan Properti. 

45 

5. Model yang digambarkan memiliki keterbacaan yang baik. 100 
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No Uraian 

Persentase 

Hasil 

Validasi 

6. Model yang digambarkan layak untuk diterapkan di perkuliahan. 80 

7. Model yang digambarkan tidak jelas untuk dipahami. 80 

8. Model yang digambarkan terlalu makro, sulit untuk diterapkan di 

perkuliahan. 

45 

 

Masukan dari validator 1 

Model yang digambarkan tidak relevan dengan pembelajaran di SMK karena 

kompetensi di SMK konstruksi kayu tidak ada, model tidak lagi perlu untuk 

memberikan porsi yang berorientasi pembelajaran di SMK. Model dapat dilaksanakan 

dengan pengaturan bobot kompetensi yang sesuai (hanya untuk 2 SKS) dengan 

pendekatan PKKI NI-5 Tahun 1961 serta SNI 7973: 2013. Namun harus dimampatkan 

dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut secara bijak.  

 

Masukan dari validator 2 

1. Model kompetensi yang digambarkan pada grafik di atas, menurut saya kurang 

tepat kalau menggabungkan :  

a. Materi SNI 7973 vs PKKI 1961 

b. Materi struktur kayu yang sifatnya teoritis konseptual untuk perencanaan 

struktur dengan materi praktik kayu yang berorientasi kepada kompetensi 

lulusan SMK 

2. Perkembangan struktur kayu di Indonesia memang berjalan lambat, atau bias 

dikatakan menurun dibandingkan struktur baja, beton atau komposit. Tetapi, yang 

justru menjadi tantangan adalah bagaimana mengajarkan konten SNI 7973-2013 

yang konten materi pembahasannya itu justru luas (jika kita ingin membedahnya 

secara mendalam). Perkembangan industri kayu di Indonesia tidak diarahkan untuk 

industri yang menggunakan struktur atau konstruksi kayu, melainkan lebih kepada 

produksi mebel atau komponen bangunan tambahan saja.  

3. Dalam pembahasan konten SNI 7973-2013 dan PKKI 1961, sebaiknya jangan 

berorientasi kepada kompetensi lulusan SMK program keahliahn Teknik 

Konstruksi Kayu. Karena menurut pengamatan saya, program keahlian Teknik 

Konstruksi Kayu yang selama ini diajarkan di SMK, sangat minim mempraktikkan 

hasil-hasil perencanaan struktur, baik berdasar PKKI 1961 atau SNI 7973-2013. 

Program keahlian Teknik Konstruksi Kayu di SMK lebih diarahkan kepada praktik 

pembuatan mebel dan memproduksi komponen bangunan tambahan, seperti kusen 

kayu dan lain-lain.   
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Alasan mengapa usulan/koreksi tersebut dipandang perlu :   

1. Sebaiknya jangan mencampuradukkan antara konten PKKI 1961 vs SNI 7973-

2013.  Meskipun konten SNI 7973-2013 mengadopsi dua metode sekaligus yaitu 

metode ASD dan metode LRFD, dan konten PKKI 1961 mengadopsi metode ASD 

versi lama, keduanya berpijak dari konsep yang berbeda. Contohnya adalah konsep 

pembebanan yang dipakai antara keduanya, nilai-nilai tegangan, pembedaan mutu 

kayu dan lain-lain. Jika menggabungkan antara konten PKKI 1961 dan SNI 7973-

2013, dikhawatirkan beban perkuliahan mahasiswa terlalu banyak dan justru 

membingungkan. Karena menurut saya, jika akan memfokuskan khusus kepada 

SNI 7973-2013 saja, sebenarnya konten materi yang bisa dipelajari di perkuliahan 

sudah cukup diajarkan untuk level pendidikan tinggi. Dengan catatan, alokasi 2-3 

SKS untuk mempelajari SNI 7973-2013 sudah cukup bagus dan cukup mendalam. 

Sebenarnya konten pembahasan di SNI 7973-2013 sudah sangat luas, karena 

membahas tentang jenis kayu gergajian, kayu glulam struktural, pancang atau kayu 

bundar, I-joist pabrikasi, kayu komposit struktural, panel kayu struktural dan alat 

sambung yang sudah modern saat ini.  

2. Sebaiknya jangan mencampuradukkan antara perkuliahan perencanaan struktur 

kayu vs praktik kayu dalam alokasi waktu yang 2-3 SKS tersebut. Lihat poin 1. 

Alokasi 2-3 SKS sudah sangat cukup untuk mempelajari konten dengan memilih 

salah satu, yaitu : 1) PKKI 1961 saja atau 2) SNI 79732013.Sedangkan perencanaan 

praktik kayu sebaiknya diberikan alokasi waktu tersendiri, misal 2 SKS, khusus 

untuk materi praktik kayu. Karena seperti diketahui di banyak SMK selama ini, 

yang dimaksud praktik kayu di sini lebih berorientasi kepada pembuatan mebel dan 

komponen bangunan tambahan, seperti misalkan kusen jendela dan kusen pintu. 

Jadi, konten praktik kayu di SMK itu bukan untuk implementasi atau 

mempraktikkan hasil perencanaan struktur kayu itu sendiri.   

 

Berdasarkan masukan-masukan tersebut maka model diperbaiki dengan 

catatan penting, yaitu: 1) Model kompetensi mata kuliah Struktur Kayu tidak 

menggabungkannya dengan praktik kayu; 2) Acuan yang digunakan hanya SNI 7973: 

2013 tidak menggabungkannya dengan PKKI NI-5 Tahun 1961; dan 3) Materi Struktur 

Kayu tidak perlu terlalu berorientasi pada pembelajaran di SMK. Berikut disajikan 

model hasil perbaikan berdasarkan masukan dari validator.
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Perbaikan Model Pengembangan Kompetensi Mata Kuliah Struktur Kayu 

 

 

Mengenali Nama-

Nama Kayu 
Mengidentifikasi 

sifat-sifat fisika dan 

mekanika kayu 

Mengetahui ukuran-

ukuran kayu 
Mengetahui 

perbedaan kelas kayu 

Mengetahui kelebihan 

masing-masing kayu 

 

Menguji kualitas kayu 

Memahami spesifikasi dan karakteristik kayu 

Menggambar pola/ 

sketsa produk kayu 

Menghitung volume 

kayu yang dibutuhkan 

Membedakan 

metode DTI, DFBK, 

dan gabungan 

Menghitung 

pembebanan rencana  

Menyebutkan nilai 

desain acuan pada 

mutu tertentu 

 

Mengklasifikasikan 

faktor-faktor koreksi 

Menjabarkan metode 

pengolahan & 

pengawetan kayu 

 

Mengetahui metode  

pembuatan produk 

rekayasa kayu 
Menjelaskan 

konsep kayu 

sebagai bahan 

bangunan  

Menjelaskan  

perkembangan 

teknologi kayu  

Mengaplikasikan gambar rencana dengan dasar 

perhitungan konstruksi kayu 

Menentukan jenis 

sambungan yg efisien 

 

Merancang elemen 

konstruksi kayu 

 

Merancang elemen 

sambungan kayu 

 

Mengetahui aturan 

dalam SNI 7973:2013 

 

Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi 

rangka atap kayu berdasarkan SNI 7973:2013 

Gambar 3. Model Kompetensi Setelah Diperbaiki 
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Berdasarkan gambar 3 di atas, perbaikan atas model kompetensi mata kuliah 

Struktur Kayu, antara lain: CPMK “Menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu” 

diganti menjadi “Mengaplikasikan gambar rencana dengan dasar perhitungan 

konstruksi kayu”. Hal ini dikarenakan prosedur pekerjaan konstruksi kayu diajarkan di 

mata kuliah Praktik Kerja Kayu. CPMK tersebut mengubah beberapa sub di dalamnya 

sehingga terdapat enam sub CPMK, yaitu: 1) Menggambar pola/ sketsa produk kayu; 

2) Menghitung volume kayu yang dibutuhkan; 3) Membedakan metode DTI, DFBK, 

dan gabungan; 4) Menghitung pembebanan rencana; 5) Menyebutkan nilai desain 

acuan pada mutu tertentu; dan 6) Mengklasifikasikan faktor-faktor koreksi. Kemudian 

pada CPMK ke-tiga tidak ada perubahan namun lebih diperjelas menjadi “Menganalisis 

perhitungan rangka batang pada konstruksi rangka atap kayu berdasarkan SNI 

7973:2013”. CPMK tersebut memiliki empat sub CPMK, yaitu: Mengetahui aturan 

dalam SNI 7973:2013, Merancang elemen konstruksi kayu, Merancang elemen 

sambungan kayu, dan Menentukan jenis sambungan yang efisien. 

 

4. Pembahasan 

Perkembangan teknologi perkayuan di Indonesia masih sangat jauh dari apa 

yang diharapkan. Tidak perlu jauh-jauh membahas teknologi perkayuan. Ketidak 

mampuan negeri ini untuk menjaga hutan kekayaan alam cukup sebagai bukti bahwa 

belum ada keseriusan dalam mengembangkan teknologi perkayuan  Sedangkan 

perkembangan teknologi perkayuan di negara maju begitu masif. Transfer teknologi 

dari negara maju yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia ternyata hanya harapan 

kosong. Adibtoro (2002) menjelaskan bahwa justru transfer teknologi yang dilakukan 

negara maju lebih menguntungkan mereka dan cenderung dirasakan ketidakadilan bagi 

negara sendiri.  

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan No: 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian 

SMK/MAK tidak lagi mengelompokkan konstruksi kayu pada bidang keahlian 

teknologi dan rekayas. Pada peraturan ini, perkayuan masuk dalam bidang keahlian seni 

industri kreatif, bidang keahlian desain dan produk kreatif kriya, kompetensi keahlian 

kriya kreatif kayu dan rotan. Pada SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan 

Properti, kompetensi yang berkaitan dengan Struktur Kayu hanya ada empat, yaitu: 1) 

Memahami spesifikasi dan karakteristik kayu; 2) Menerapkan prosedur pekerjaan 



37 

 

konstruksi kayu; 3) Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi rangka 

atap kayu; dan 4) Merancang rangka batang pada konstruksi rangka atap kayu.  

Sebelum terjadinya perubahan kurikulum pada SMK, program studi Pendidikan 

Teknik Bangunan (kini namanya menjadi Pendidikan Vokasional Konstruksi 

Bangunan/ PVKB) menyediakan mata kuliah Struktur Kayu yang terdiri dari: Struktur 

Kayu I, Struktur Kayu II, dan Praktik Kerja Kayu dengan beban masing-masing 2 SKS 

sehingga total 6 SKS. Sejak adanya perubahan ini program studi dituntut untuk 

mengikuti perubahan yang ada, baik yang terjadi di SMK maupun di industri 

konstruksi. Di dunia industri konstruksi Indonesia penggunaan kayu hanya sebagai 

konstruksi pendukung dan perabot, seperti: bekisting, kusen pintu jendela, daun pintu, 

dan jendela, serta perabot. Dewabroto (2012) menyatakan bangunan dengan material 

kayu kurang populer di Indonesia dan terkesan bangunan sementara atau non permanen.  

Gap yang terjadi antara pembelajaran kayu dengan dunia industri kayu terbukti 

menjadi salah satu faktor permasalahan di SMK Teknik Konstruksi Kayu (Safitri, 

2013). Oleh karena itu model kompetensi bahan ajar Struktur Kayu yang dikembangkan 

di prodi S1 PVKB ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Terlebih 

lagi didapat fakta bahwa lulusan S1 PVKB bukan hanya bekerja menjadi guru SMK 

melainkan di dunia industri konstruksi.  

Model yang dikembangkan telah divalidasi dan telah mengalami perbaikan 

berdasarkan masukan validator. Model terdiri dari tiga CPMK. Pertama, “Memahami 

spesifikasi dan karakteristik kayu”. Contoh sub CPMK-nya yaitu: mengenali nama-

nama kayu dan mengidentifikasi sifat fisik dan mekanik kayu. Menurut Ismail, dkk 

(2018) keterampilan dalam mengidentifikasi jenis kayu meruapakan salah satu 

kompetensi yang dibutuhkan dalam pelatihan atau pembelajaran Struktur Kayu. CPMK 

kedua “Mengaplikasikan gambar rencana dengan dasar perhitungan konstruksi kayu”. 

Kompetensi ini mengolabirasikan kemampuan menggambar dan menghitung. Hal ini 

diharapkan agar apa yang direncanakan tidak hanya sebatas gambar saja. Beberapa sub 

CPMK-nya: Menggambar pola/ sketsa produk kayu, Menghitung volume kayu yang 

dibutuhkan, dan Membedakan metode DTI, DFBK, dan metode gabungan. CPMK 

ketiga “Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi rangka atap kayu 

berdasarkan SNI 7973:2013” dan sub CPMK-nya: Mengetahui aturan dalam SNI 

7973:2013, Merancang elemen konstruksi kayu, Merancang elemen sambungan kayu, 

dan Menentukan jenis sambungan yang efisien. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah:  

1) Kompetensi yang didapat dari field research di industri pengolahan dan diterapkan 

pada model, antara lain: a) Mengetahui sifat fisik dan mekanik kayu, b) Memilah 

jenis kayu berdasarkan kelas kayu, c) Mengetahui perbedaan kelas kayu, d) 

Menguji kualitas kayu, e) Mengetahui sifat fisik dan mekanik kayu, f) Mengetahui 

ukuran-ukuran kayu, g) Mengetahui masing-masing kelebihan kayu, h) Membuat 

pola/ sketsa produk dari kayu, i) Membaca gambar pola/ sketsa produk kayu, j) 

Menghitung volume kayu.  

2) Kompetensi yang didapat dari benchmark (membandingkan) antara lain: a) 

mengetahui jenis-jenis sambungan kayu, b) memahami kualitas kayu yang baik, c) 

merencanakan struktur model bangunan kayu, d) memahami pengolahan kayu dari 

awal penebangan hingga siap pakai, dan 3) menerapkan efisiensi penggunaan kayu 

3) Kompetensi yang didapat dari adopt (mengambil) unit kompetensi yang ada di 

SMK dan diterapkan pada model, antara lain: a) Memahami spesifikasi dan 

karakteristik kayu; dan b) Menganalisis perhitungan rangka batang pada konstruksi 

rangka atap kayu. 

4) Kompetensi yang didapat dari adapt (menyesuaikan) dengan RPS kampus lain dan 

diterapkan pada model, antara lain: a) Mendesain Struktur Bangunan Kayu 

berdasarkan format DTI dan DFBK; b) Merancang elemen konstruksi kayu 

termasuk sistem sambungannya; c) Memahami konsep perhitungan kayu sebagai 

bahan konstruksi dan mengimplementasikannya dalam perhitungan konstruksi 

kuda-kuda kayu; d) Mengetahui metode pembuatan produk-produk rekayasa kayu; 

dan e) Mengetahui bahan dan metode pengawetan kayu. Adapun kompetensi yang 

didapat dari SKKNI, yaitu “Merakit Maket Kuda-Kuda dan Memasang Rangka 

Atapnya” tidak dapat diterapkan pada model ini. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti berikan antara lain: 1) Perlu diberlakukan 

kembali mata kuliah Struktur Kayu II. Setelah mahasiswa mendapat konsep-konsep 

dasar perhitungan di Struktur Kayu I mereka dapat berkreasi dalam merancang 

bangunan kayu di mata kuliah Struktur Kayu II, termasuk menerapkan kompetensi yang 
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ada di SKKNI; 2) Pada mata kuliah Praktik Kerja Kayu perlu diajarkan keterampilan 

dalam menggunakan mesin-mesin modern dan mengacu pada SKKNI; 3) Model yang 

telah dikembangkan ini dapat dijabarkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester 

(RPS) dan bahan ajar; 4) Dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Struktur Kayu, 

mahasiswa perlu diajak untuk mengunjungi industri pengolahan kayu serta perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa pembuatan rumah kayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adibtoro, T.A (2002). Prospek Dan Permasalahan Dalam Transfer Teknologi Lingkungan Di 

Indonesia. Jurnal Teknologi Lingkungan. Vol III. No.2. 

Adimihardja dan Hikmat (2001). Participatory Research Appraisal dalam Pengabdian 

Masyarakat. Bandung: Humaniora Pres 

Arif, MN dan Kustini, Indah (2018). Penerapan Media Miniatur Kusen, Daun Pintu, dan 

Jendela pada pelajaran Konstruksi Kayu dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

XI KKY SMK Negeri 2 Surabaya. UNESA. JKPTB. Vol I.No.1 

BMPTTSI (2016). Kurikulum Inti Sarjana Teknik Sipil. Denpasar: Universitas Udayana 

Cahyono, Muhammad HN (2016). Perancangan Media Pembelajaran Detail Kuda-Kuda Kayu 

pada Perencanaan Rangka Atap Kayu. Skripsi: UNNES. 

Compasivo, G. P. (2015). Competency Standards for Bachelor of Industrial Technology 

Graduates for the Construction Industry in Region IV-A : Inputs For Curriculum 

Enhancement, 3(5), 16–26. 

Creasey, R. (2013). Improving students’ employability. Engineering Education, 8(1), 16–30. 

https://doi.org/10.11120/ened.2013.00006   

Departemen Pekerjaan Umum, 2007f. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI), Tukang Kayu (Carpenter), Nomor Registrasi: KJI 953. 15. Jakarta: Depar- 

temen Pekerjaan Umum. 

Departemen Pekerjaan Umum. 2007. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), 

Tukang Bekisting dan Perancah (Scafolding and Mold Worker), Nomer Registrasi: INA 

5220. 223.02. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum. 

Dewabroto, Wiryanto (2012). Revitalisasi Kayu sebagai Bahan Material Konstruksi melalui 

Riset dan Pengajaran – Studi Kasus di Jurusan Teknik Sipil UPH. Seminar Nasional 

Desain Teknik Perencanaan UPH. 

Efendi, Angga T (2013). Pengaruh Kelengkapan Peralatan Kerja Kayu Terhadap Efektivitas 

Pembelajaran Praktikum Pelaksanaan Konstruksi Kayu di SMK Negeri 1 Kotabumi. 

Skrpsi. UPI. 

Gold, S., & Rubik, F. (2009). Consumer attitudes towards timber as a construction material 

and towards timber frame houses - selected findings of a representative survey among 

the German population. Journal of Cleaner Production, 17(2), 303–309. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.07.001  

https://doi.org/10.11120/ened.2013.00006
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.07.001


41 

 

Handoyo, A.M. (2016). Evaluasi Materi Konstruksi Kayu Prodi S-1 PTB Jurusan Teknik Sipil 

FT UNESA dengan Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu di SMK Negeri 1 

Sidoarjo. Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan. Vol 3. No.3 

Ilkovič, J., Špaček, R., & Ilkovičová, Ľ. (2017). Competency position of Bachelor ’ s degree 

in education, 19(2), 99–105. 

Ismail, F., Abdul Kadir, Z., & Jaes, L. (2018). Training Needs Analysis on Indonesian 

Construction Workers Competency in Malaysia. International Journal of Engineering & 

Technology, 7(2.29), 1053. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.29.14310 

Izatul Laili, J., Faridah, I., Abdul Rashid, A. A., & Nur Mardhiyah, A. (2014). Industrialized 

Building System Projects : A Survey of Construction Project Manager ’ s Competencies 

in Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(February), 294–300.  

Julistiana, Eki, dkk (2018). Relevansi Materi Ajar di Prodi PTB FT UNJ dengan Materi Ajar 

di SMK Program Keahlian Teknik Bangunan. UNJ. Jurnal Pensil. Vol VII. No.1 

Jurusan Teknik Sipil (2014). Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 

2014/2015 – 2017/2018. Malang: Universitas Brawijaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1994). SK Mendikbud  No. 056/U/1994 tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa. Jakarta: Kemendikbud. 

Kementerian Pendidikan Nasional (2000). SK Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 

Jakarta: Kemendiknas. 

Kementerian Pendidikan Nasional (2002). SK Mendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum 

Inti Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendiknas. 

Kementerian Ristekdikti (2015). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti. 

Lestiana, Anggun (2014). Pengembangan Modul Pengujian Sifat-Sifat Mekanik Kayu di 

Laboratorium di Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. UNNES. Jurnal Scaffolding. 

Vol III. No.1 

Maaleki, Ali (9 April 2018). The ARZESH Competency Model : Appraisal & Development 

Manager's Competency Model. Lambert Academic Publishing. p. 18. ISBN 

9786138389668. 

Majid, Abdul (2005). Perencanaan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya 

Mulya, I Made O (2015). Kebutuhan Kompetensi Perusahaan Jasa Konstruksi Bidang 

Pelaksanaan Bangunan. UM. Jurnal Bangunan. Vol XX No.1 



42 

 

Murtiastuti, Verra (2016). Modul Pembelajaran Perencanaan Sambungan Gigi pada Mata 

Kuliah Struktur Kayu Mahasiswa Program Studi Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil 

Unnes. Skripsi: UNNES.  

Neolaka, Amos (2006). Apakah Standar Kompetensi Itu?. UNJ. Jurnal Menara. Vol I.No.1. 

Nugroho, Fendi (2016). Penerapan Penilaian Kompetensi Membuat Meja Kayu Siswa Jurusan 

Konstruksi Kayu SMK Negeri 1 Sawoo. UNESA. JKPTB. Vol.III. No.3 

Presiden RI (2012). Peraturan   Presiden   No   8   Tahun   2012   tentang   Kerangka   Kualifikasi 

Nasional  Indonesia  (KKNI). Jakarta: Presiden RI.   

Rahayu, Sherly A (2015). Analisis Perbandingan Rangka Atap Baja Ringan dengan Rangka 

Atap Kayu terhadap Mutu, Biaya, dan Waktu. Universitas Bangka Belitung. Jurnal 

Fropil. Vol III. No.2 

Republik Indonesia (2012) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: 

Sekretariat Negera. 

Roos, A., Woxblom, L., & Mccluskey, D. (2010). The influence of architects and structural 

engineers on timber in construction - perceptions and roles. Silva Fennica, 44(5), 871–

884. 

Safitri, BRA dkk (2013). Relevansi antara Program Studi Keahlian Teknik Bangunan dengan 

Pekerjaan yang Diperoleh Lulusan SMK di Kabupaten Lombok Barat. IKIP Mataram. 

Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika “Lensa”. Vol.I No.2. 

Saptoro, Malam (2017). Pengembangan Job Sheet Mata Pelajaran Finishing Kompetensi 

Keahlian Kontruksi Kayu Kelas XI di SMK N 2 Pengasih. UNY. E-Jornal PTSP. Vol. V 

No.3 

Sudira, Putu (2006). Pengembangan Kompetensi Bahan Ajar Mata Kuliah Mikrokontroler 

dengan Pendekatan Field Research, Benchmarch, Adopt & Adapt. UNY. Jurnal 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Vol.XV No.2. 

Sugiarta, Awandi Nopyan.  (2007). Pengembangan Model Pengelolaan Program Pembelajaran  

Kolaboratif Untuk  Kemandirian  Anak  Jalanan  Di  Rumah Singgah  (Studi  Terfokus  

di  Rumah  Singgak  Kota  Bekasi).  Desertasi tidak diterbitkan. Bandung: PPS UPI 

Thirteenth Australasian Computing Education Conference (ACE 2011), Perth, Australia, 2011. 

Hamer, John (ed), De Raadt, Michael (ed), Barnes, D. J., Berry, G., Buckland, R., 

Cajander, A. [Sydney]. ISBN 9781920682941. OCLC 927045654. 

Tjondro, Johannes A (2014). Perkembangan dan Prospek Rekayasa Struktur Kayu di 

Indonesia. Universitas Kristen Petra. Seminar dan Lokakarya Rekayasa Struktur pada 

tanggal 4 Juli 2014. 



43 

 

Tykkae, S., McCluskey, D., Nord, T., Ollonqvist, P., Hugosson, M., Roos, A., … Bajric, F. 

(2010). Development of timber framed firms in the construction sector - Is EU policy 

one source of their innovation? Forest Policy and Economics, 12(3), 199–206. 

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2009.10.003  

Yuliana, Candra (2009). Studi Pemahaman dan Penerapan Standar Kompetensi Keterampilan 

Kerja Tenaga Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi. Universitas Lambung 

Mangkurat. Info Teknik. Vol X. No. 

Yusrifan (2017). Penerapan Metode Belajar Berbasis Proyek dalam Mata Pelajaran Finishing 

Konstruksi Kayu di SMK Negeri 1 Bireun. Universitas Serambi Mekkah. Serambil 

Akademica. Vol.V No.2 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2009.10.003


44 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 


