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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Mata kuliah keahlian (MKK) adalah salah satu mata kuliah yang bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan mahasiswa pada bidang 

keahlian tertentu. Mata kuliah keahlian ini terdiri menjadi mata kuliah keahlian 

fakultas dan mata kuliah keahlian program studi (prodi). Untuk mata kuliah 

keahlian prodi dikelompokkan menjadi mata kuliah pilihan bebas dan mata kuliah 

perluasan dan pendalaman. Mata kuliah keahlian ini ada yang bersifat wajib dan 

ada yang bersifat pilihan.  

Mata kuliah Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah mata kuliah keahlian di 

program studi pendidikan teknik bangunan yang diberikan pada semester enam. 

Materi pada perkuliahan RAB meliputi perhitungan volume pekerjaan, analisia 

satuan harga, serta perhitungan kebutuhan material bahan dan upah pekerja yang 

berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. Mata kuliah RAB ini 

memberikan pengetahuan dan keahlian kepada mahasiswa untuk dapat membuat 

estimasi biaya pada bangunan gedung, jalan, maupun bangunan air baik secara 

kasar (taksiran) maupun secara teliti.  

Pada saat mengikuti perkuliahan RAB mahasiswa diharapkan sudah bisa 

membaca gambar perencanaan atau gambar bestek. Kemampuan awal ini sangat 

bermanfaat dalam menghitung RAB. Keterampilan membaca gambar selanjutnya 

dapat diterapkan dan diaplikasikan untuk menentukan perhitungan volume 

pekerjaan. Artinya, mata kuliah RAB memiliki keterkaitan dengan mata kuliah 

yang berhubungan dengan gambar bangunan. 

Untuk dapat membaca gambar bestek, sebelumnya mahasiswa telah dibekali 

oleh beberapa mata kuliah tertentu yang bisa disebut sebagai mata kuliah 

penunjang. Mata kuliah ini dianggap sebagai dasar dalam perencanaan 

pelaksanaan bangunan atau proyek karena berkaitan dengan gambar kerja dan 

pengetahuan mengenai material bahan bangunan. Beberapa mata kuliah tersebut 

adalah Gambar Teknik, Ilmu Bahan Bangunan, dan Konstruksi Bangunan. Mata 
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kuliah ini adalah mata kuliah keahlian yang diberikan pada mahasiswa program 

studi Pendidikan Teknik Bangunan di semester awal.  

Salah satu tujuan diberikannya ketiga mata kuliah tersebut adalah mahasiswa 

diharapkan mampu untuk merencanakan dan menguasai konsep sebuah bangunan 

hingga dapat membaca gambar perencanaan, Sedangkan mata kuliah RAB 

diberikan dengan tujuan mahasiswa mampu merencanakan dan menghitung 

anggaran biaya proyek secara keseluruhan. Pada kenyataannya mahasiswa yang 

mampu menguasai konsep dan merencanakan gambar belum mencapai hasil yang 

maksimal dalam merencanakan anggaran biaya begitupun juga sebaliknya. 

Mengingat pentingnya penguasaan ketiga mata kuliah tersebut dalam 

kontribusinya memberikan keterampilan membaca gambar yang menjadi dasar 

perhitungan RAB, maka terdapat faktor – faktor yang berhubungan dalam proses 

pembelajaran yang perlu diperhatikan agar tercapai hasil pembelajaran yang 

optimal. Berhasil atau tidaknya proses pembelajaran dapat dilihat dari nilai 

prestasi belajar yang diperoleh peserta belajar.  

Melihat adanya keterkaitan antara beberapa mata kuliah dengan  kemampuan 

mahasiswa menghitung volume bangunan, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Penguasaan Mata Kuliah Gambar Teknik, 

Ilmu Bahan Bangunan, dan Konstruksi Bangunan Dengan Kemampuan 

Mahasiswa Menghitung Rencana Anggaran Biaya”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Adanya  mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membaca gambar 

detail dalam gambar bestek. 

2. Adanya mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menghitung volume 

pekerjaan. 

3. Adanya mahasiswa yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas terstruktur 

RAB. 

4. Adanya mahasiswa yang belum memahami atau mempunyai kemampuan 

terhadap identifikasi jenis bahan bangunan. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar alur penelitian terarah secara jelas dan 

konsisten. Berikut batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Mahasiswa dalam penelitian adalah mahasiswa yang telah menempuh 

mata kuliah RAB di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

Universitas Pendidikan Indonesia angkatan tahun 2008, 2009, 2010, dan 

2011. 

2. Materi RAB yang digunakan mencakup perhitungan volume pekerjaan  

bangunan gedung, diantaranya pekerjaan pondasi (pondasi batu kali dan 

pondasi telapak) dan pekerjaan beton (sloof, balok, kolom, tangga, dan 

plat lantai) serta analisa harga satuan. 

3. Pada mata kuliah Gambar Teknik materi yang diambil adalah notasi dan 

ukuran, simbol material, dan gambar denah tampak potongan. Pada mata 

kuliah Ilmu bahan bangunan materi yang diambil adalah beton untuk 

pekerjaan pondasi dan struktural, komponen besi/baja, sedangkan pada 

mata kuliah Konstruksi Bangunan adalah konstruksi sloof, plat lantai, 

kolom dan balok, tangga, dan konstruksi pondasi. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran umum penguasaan mahasiswa pada mata kuliah 

Gambar Teknik? 

2. Bagaimana gambaran umum penguasaan mahasiswa pada mata kuliah 

Konstruksi Bangunan ? 

3. Bagaimana gambaran umum penguasaan mahasiswa pada mata kuliah 

Ilmu Bahan Bangunan ? 

4. Bagaimana kemampuan mahasiwa dalam menghitung Rencana Anggaran 

Biaya ? 
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5. Seberapa besar hubungan penguasaan mata kuliah gambar teknik, ilmu 

bahan bangunan dan konstruksi bangunan dengan kemampuan mahasiswa 

menghitung rencana anggaran biaya ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dari identifikasi dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui gambaran umum penguasaan mahasiswa pada mata kuliah 

Gambar Teknik. 

2. Mengetahui gambaran umum penguasaan mahasiswa pada mata kuliah 

Konstruksi Bangunan. 

3. Mengetahui gambaran umum penguasaan mahasiswa pada mata kuliah 

Ilmu Bahan Bangunan. 

4. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menghitung Rencana 

Anggaran Biaya. 

5. Mengetahui besarnya hubungan antara penguasaan pada mata kuliah 

Gambar Teknik, Konstruksi Bangunan, dan Ilmu Bahan Bangunan dengan 

kemampuan menghitung Rencana Anggaran Biaya. 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

1. Bagi Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

Sebagai masukan mengenai hubungan antara penguasaan pada mata 

kuliah Gambar Teknik, Konstruksi Bangunan, dan Ilmu Bahan 

Bangunan dengan kemampuan menghitung volume bangunan. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai penambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan informasi 

mengenai hubungan penguasaan pada mata kuliah Gambar Teknik, 

Konstruksi Bangunan, dan Ilmu Bahan Bangunan dengan perhitungan 

Rencana Anggaran Biaya. 
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b. Manfaat Teoritis 

1. Memperluas pengetahuan di bidang Teknik Sipil dan Teknik 

Bangunan yang berkaitan dengan mata kuliah Gambar Teknik, Ilmu 

Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran 

Biaya. 

2. Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS  

Bab II ini berisikan mengenai teori – teori yang memiliki keterkaitan dengan 

permasalahan yang diambil oleh peneliti mencakup kerangka pemikiran, dan 

hipotesis sebagai dugaan awal mengenai permasalahan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III ini membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh 

peneliti yang didalamnya mencakup mengenai tempat penelitian, objek 

penelitian, dan langkah-langkah penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab IV ini mengemukakan hasil temuan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, dan tujuan penelitian. Pembahasan 

mendiskusikan hasil temuan atau analisis temuan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhdap hasil analisis 

temuan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 
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