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SILABUS MATA PELAJARAN 

 

Nama Sekolah   :  SMK Negeri 5 Bandung 

Kelas / Semester   : 10  / 1 dan 2 

Bidang Keahlian   : Teknologi dan Rekayasa 

Program Keahlian  : Teknik Konstruksi dan Properti 

Kompetensi Keahlian  : Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

Mata Pelajaran  : Mekanika Teknik 

Durasi Pembelajaran  : 108  (@45menit) 

 

Kompetensi Inti 

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

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

lingkup kerja Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan 

kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 

konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga 

masyarakat nasional, regional, dan internasional. 

KI-4 (Ketrampilan) Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim 

dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan. Menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 

secara mandiri. 

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

menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara 

mandiri.



Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Materi Pokok 

Alokasi 
Waktu 

(JP) 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Memahami elemen-
elemen struktur 

3.1.1 Mengidentifikasi elemen-
elemen struktur 

 

3.1.2 Menjelaskan tentang 

elemen-elemen struktur 

 Elemen-elemen 
struktur 
bangunan 
gedung 

6  Mengamati untuk 
mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang elemen-elemen 
struktur 

 Mengumpulkan data 
tentang elemen-elemen 
struktur. 

 Mengolah data tentang 
elemen-elemen 
struktur. 

 Mengomunikasikan 
tentang elemen-elemen 
struktur. 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 

4.1 Menyajikan elemen-
elemen struktur 

4.1.1 Mendata elemen-elemen 
struktur 

 

4.1.2 Mempresentasikan 
elemen-elemen struktur 

3.2 Memahami  faktor 
yang mempengaruhi 
struktur bangunan 
berdasarkan kriteria 
desain dan 
pembebanan 

3.2.1 Mengidentifikasi faktor- 
faktor yang mempengaruhi 
struktur bangunan berdasarkan 
kriteria desain 

 

3.2.2 Mengidentifikasi faktor- 
faktor yang mempengaruhi 
struktur bangunan berdasarkan 
pembebanan 

 

3.2.3 Menjelaskan tentang 
pembebanan pada konstruksi 
bangunan 

 Faktor- faktor 
yang 
mempengaruhi 
struktur 
bangunan 
berdasarkan 
kriteria desain 
dan pembebanan 

 Pembebanan 
pada konstruksi 
bangunan 

9  Mengamati untuk 
mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang faktor yang 
mempengaruhi 
struktur bangunan 
berdasarkan kriteria, 
desain, dan 
pembebanan 

 Mengumpulkan data 
tentang faktor yang 
mempengaruhi 
struktur bangunan 
berdasarkan kriteria, 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 



4.2 Menyajikan  faktor 
yang mempengaruhi 
struktur bangunan 
berdasarkan kriteria 
desain dan 
pembebanan 

4.2.1 Mempresentasikan faktor- 
faktor yang mempengaruhi 
struktur bangunan berdasarkan 
kriteria desain  

 

4.2.2 Mempresentasikan faktor- 
faktor yang mempengaruhi 
struktur bangunan berdasarkan  
pembebanan 

 

4.2.3 Mempresentasikan 
tentang muatan atau beban 
pada konstruksi 

desain, dan 
pembebanan. 

 Mengolah data tentang 
faktor yang 
mempengaruhi 
struktur bangunan 
berdasarkan kriteria, 
desain, dan 
pembebanan. 

 Mengomunikasikan 
tentang faktor yang 
mempengaruhi 
struktur bangunan 
berdasarkan kriteria, 
desain, dan 
pembebanan. 

3.3 Memahami macam-
macam gaya dalam 
struktur bangunan 

3.3.1 Mengidentifikasi macam-
macam gaya dalam struktur 
bangunan. 

 

3.3.2 Menjelaskan tentang gaya-
gaya dalam 

  

3.3.3 Menjelaskan tentang 
momen, 

 

3.3.4 Menjelaskan tentang gaya 
geser 

 

3.3.5 Menjelaskan tentang gaya 
normal 

 Macam- macam 
gaya dalam 
struktur 
bangunan. 

 Pengertian 
tentang gaya , 

 Pengertian 
momen 

 Pengertian gaya 
geser 

 Pengertian gaya 
normal.  

9  Mengamati untuk 
mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang macam-
macam gaya dalam 
struktur bangunan 

 Mengumpulkan data 
tentang macam-
macam gaya dalam 
struktur bangunan. 

 Mengolah data tentang 

macam-macam gaya 
dalam struktur 
bangunan. 

 Mengomunikasikan 
tentang macam-

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 



4.3 Menyajikan macam-
macam gaya dalam 
struktur bangunan 

4.3.1 Mempresentasikan 
tentang macam-macam gaya 
dalam pada  struktur bangunan 

 

4.3.2 Mempresentasikan 
tentang momen 

 

4.3.3 Mempresentasikan 
tentang gaya geser 

 

4.3.4 Mempresentasikan 
tentang gaya normal 

macam gaya dalam 
struktur bangunan. 

3.4 Menerapkan cara 
menyusun gaya 
dalam struktur 
bangunan 

3.4.1 Mengidentifikasi berbagai 
macam cara menyusun gaya 
dalam struktur bangunan. 

 

3.4.2 Menjelaskan  menyusun 
gaya yang setara. 

 

3.4.3 Menjelaskan  menyusun 
gaya yang kolinier 

 

3.4.4 Menjelaskan  menyusun 
gaya yang konkruen. 

 Cara menyusun 
gaya dalam 
struktur 
bangunan. 

 Susunan dan 
perhitungan gaya 
yang setara 
dalam struktur 
bangunan  

 Susunan dan 
perhitungan gaya 
yang kolinier 
dalam struktur 
bangunan 

 Susunan dan 
perhitungan gaya 
yang konkruen 
dalam struktur 
bangunan 

15  Mengamati untuk 
mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang cara 
menyusun gaya dalam 
struktur bangunan 

 Mengumpulkan data 
tentang cara 
menyusun gaya dalam 
struktur bangunan. 

 Mengolah data tentang 
cara menyusun gaya 
dalam struktur 

bangunan. 

 Mengomunikasikan 
tentang cara 
menyusun gaya dalam 
struktur bangunan 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 

4.4 Membuat susunan 
dan perhitungan 
gaya dalam struktur 
bangunan 

4.4.1 Membuat susunan dan 
perhitungan gaya yang setara 
dalam struktur bangunan 

 



4.4.2 Membuat susunan dan 
perhitungan gaya yang kolinier 
dalam struktur bangunan 

4.4.3 Membuat susunan dan 
perhitungan gaya yang 
konkruen dalam struktur 
bangunan 

3.5 Menganalisis gaya-

gaya dalam (momen, 
geser dan normal) 
pada struktur 
bangunan 

3.5.1 Menjelaskan konsep, jenis 

dan contoh gaya. 

 

3.5.2 Membedakan konsep 
antara gaya momen, gaya geser 
dan gaya normal. 

 Konsep, jenis 

dan contoh gaya 

 Langkah kerja 
untuk 
menghitung 
gaya-gaya dalam 
(momen, geser 
dan normal) 
pada struktur 
bangunan 

 Menghitung 
gaya-gaya dalam 
(momen, geser 
dan normal) 
pada struktur 
bangunan 

12  Mengamati untuk 

mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang gaya-gaya 
dalam ( momen, geser, 
dan normal ) pada 
struktur bangunan 

 Mengumpulkan data 
tentang gaya-gaya 
dalam ( momen, geser, 
dan normal ) pada 
struktur bangunan. 

 Mengolah data tentang 
gaya-gaya dalam ( 
momen, geser, dan 
normal ) pada struktur 
bangunan. 

 Mengomunikasikan 
tentang gaya-gaya 
dalam ( momen, geser, 

dan normal ) pada 
struktur bangunan. 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 4.5 Menghitung gaya-
gaya dalam (momen, 
geser dan normal) 
pada struktur 
bangunan 

4.5.1 Menghitung  momen pada 
struktur bangunan 

 

4.5.2 Menghitung  gaya geser 
pada struktur bangunan 

 

4.5.3 Menghitung  gaya normal 
pada struktur bangunan 

3.6 Menganalisis 
keseimbangan gaya 
pada konstruksi 
balok sederhana.  

3.6.1 Menjelaskan tentang 
konsep keseimbangan gaya. 

 

 Konsep 
keseimbangan 
gaya 

10  Mengamati untuk 
mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang keseimbangan 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 



3.6.2 Mengidentifikasi syarat-
syarat keseimbangan gaya. 

 

3.6.3 Menentukan cara 
menghitung keseimbangan gaya 
pada  konstruksi balok 
sederhana 

 

3.6.4 Menganalisis 
keseimbangan gaya pada 
konstruksi balok sederhana 

 Syarat-syarat 
keseimbangan 
gaya 

 Menghitung 
keseimbangan 
gaya pada  
konstruksi balok 
sederhana 

gaya pada konstruksi 
balok 

 Mengumpulkan data 
tentang keseimbangan 
gaya pada konstruksi 
balok. 

 Mengolah data tentang 
keseimbangan gaya 
pada konstruksi balok. 

 Mengomunikasikan 
tentang keseimbangan 
gaya pada konstruksi 
balok. 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 

4.6 Menghitung 
keseimbangan gaya 
pada  konstruksi 
balok sederhana 

4.6.1 Menghitung 
keseimbangan gaya pada  
konstruksi balok sederhana 
dengan cara analitis 

 

4.6.2 Menghitung 
keseimbangan gaya pada  
konstruksi balok sederhana 
dengan cara grafis 

3.7 Menganalisis gaya-
gaya batang pada 
konstruksi rangka 
sederhana 

3.7.1 Menjelaskan tentang gaya 
batang 

 

3.7.2 Mengidentifikasi gaya-
gaya batang pada pada 
konstruksi rangka sederhana. 

 

3.7.3 Menganalisis gaya-gaya 
batang pada konstruksi rangka 
sederhana 

 Pengertian gaya 
batang 

 Gaya-gaya 
batang pada 
pada konstruksi 
rangka 
sederhana 

 Menghitung 
keseimbangan 
gaya pada  
konstruksi 

12  Mengamati untuk 
mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang gaya-gaya 
batang pada 

konstruksi rangka 

 Mengumpulkan data 
tentang gaya-gaya 
batang pada 
konstruksi rangka. 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 



4.7 Menghitung 
keseimbangan gaya 
pada  konstruksi 
rangka sederhana 

4.7.1 Menghitung 
keseimbangan gaya pada  
konstruksi rangka sederhana 
dengan metode kesetimbangan 
buhul (cara analitis) 

 

4.7.2 Menghitung 
keseimbangan gaya pada  
konstruksi rangka sederhana 
dengan metode cremona (cara 
grafis) 

rangka 
sederhana 
dengan metode 
kesetimbangan 
buhul (cara 
analitis) 

 Menghitung 
keseimbangan 
gaya pada  
konstruksi 
rangka 
sederhana 
dengan metode 
cremona (cara 
grafis) 

 Mengolah data tentang 
gaya-gaya batang pada 
konstruksi rangka. 

 Mengomunikasikan 
tentang gaya-gaya 
batang pada 
konstruksi rangka. 

3.8 Menganalisis 
tegangan-tegangan 
yang terjadi pada 
balok 

3.8.1 Menjelaskan tentang 
tegangan-tegangan yang terjadi 
pada balok 

 

3.8.2 Mengidentifikasi penyebab 
terjadinya tegangan pada balok 

 

3.8.3 Menjelaskan macam-
macam tegangan yang terjadi 
pada balok 

 

3.8.4 Menganalisis tegangan-
tegangan yang terjadi pada 
balok 

 Pengertian 
tegangan-
tegangan yang 
terjadi pada 
balok 

 Penyebab 
terjadinya 
tegangan pada 
balok 

 Menghitung 
tegangan lentur, 
tegangan normal 
dan tegangan 
geser yang terjadi 
pada balok 

15  Mengamati untuk 
mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang tegangan-
tegangan yang terjadi 
pada balok 

 Mengumpulkan data 
tentang tegangan-
tegangan yang terjadi 
pada balok. 

 Mengolah data tentang 
tegangan-tegangan 
yang terjadi pada 

balok. 

 Mengomunikasikan 
tentang tegangan-
tegangan yang terjadi 
pada balok. 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 

4.8 Menghitung 
tegangan-tegangan 
yang terjadi pada 
balok 

4.8.1 Menghitung tegangan 
lentur yang terjadi pada balok. 

 



4.8.2 Menghitung tegangan 
normal yang terjadi pada balok 

4.8.3 Menghitung tegangan 
geser yang terjadi pada balok 

3.9 Mengevaluasi 
kekuatan balok 
sederhana 
berdasarkan 

tegangan yang 
terjadi. 

3.9.1 Menjelaskan tentang balok 
sederhana 

3.9.2 Menjelaskan tentang kuat 
lentur 

3.9.3 Menjelaskan tentang balok 
uji  

3.9.4 Menjelaskan tentang 
beban terpusat tunggal 

3.9.5 Menjelaskan ketentuan-
ketentuan umum yang harus 
dipenuhi untuk pemeriksaan 
kekuatan balok sederhana 
berdasarkan tegangan yang 
terjadi. 

3.9.6 Menyusun langkah kerja 
pemeriksaan kekuatan balok 
sederhana berdasarkan 
tegangan yang terjadi. 

 SNI-03-4154-
1996. Memeriksa 
kekuatan lentur 
balok sederhana 

20  Mengamati untuk 
mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah 
tentang kekuatan 
balok sederhana 
berdasarkan tegangan 
yang terjadi 

 Mengumpulkan data 
tentang kekuatan 
balok sederhana 
berdasarkan tegangan 
yang terjadi. 

 Mengolah data tentang 
kekuatan balok 
sederhana 
berdasarkan tegangan 
yang terjadi. 

 Mengomunikasikan 
tentang kekuatan 
balok sederhana 
berdasarkan tegangan 
yang terjadi. 

Pengetahuan: 

 Tes Tertulis 

Keterampilan: 

 Penilaian 
Unjuk Kerja 

 Observasi 

4.9 Melakukan 
pemeriksaan 
kekuatan balok 
sederhana 
berdasarkan 
tegangan yang 
terjadi 

4.9.1 Mengukur beban terpusat 
tunggal yang bekerja langsung 
pada balok sederhana. 

4.9.2 Melakukan pemeriksaan 
kekuatan balok sederhana 
berdasarkan tegangan yang 
terjadi 

   108   

 



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 5 BANDUNG
Jalan Bojongkoneng No.37A Telp. (022)7100428 Fax. (022)7100427
Website: www.smkn5bandung.sch.id e-mail: smk5_bdg@yahoo.com

Bandung – 40125

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

PELAJARAN 2017/2018

A. Kompetensi Inti

KI 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanioradalam wawasan

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab

fenomena dan kejadian dalam bidang kerja spesifik untuk memecahkan

masalah.

KI 4 Mengolah, menalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan

langsung.

Satuan Pendidikan

Bidang Keahlian

Program Keahlian

Kompetensi Keahlian

Mata Pelajaran

Topik

Kelas / Semester

Alokasi Waktu

: SMK Negeri 5 Bandung

: Teknologi dan Rekayasa

: Konstruksi dan Properti

: Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan/

Teknik Gambar Bangunan

: Mekanika Teknik

: Metode Grafis (Cremona) Rangka Batang Sederhana

Konstruksi Jembatan (Tipe 1)

: X/2 (Genap)

: 3 Pertemuan (3 x 40 Menit)



B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi

(IPK)

3.7 Menganalisis gaya batang dan

menerapkan prosedur perhitungan

konstruksi rangka sederhana

dengan metode Cremona

3.7.1 Memahami prinsip kerja atau

konsep pada konstruksi rangka

batang konstruksi jembatan.

3.7.2 Siswa dapat mengerti dan

menguasai konsep dan ketentuan

yang berlaku pada metode grafis

cremona.

4.7 Melakukan dan menyajikan hasil

perhitungan konstruksi rangka

sederhana dengan metode grafis

cremona

4.7.1 Siswa dapat menggambar diagram

Cremona dengan langkah yang

sesuai dengan ketentuan yang

berlaku pada metode grafis

cremona.

4.7.2 Siswa dapat mengukur dan

menghitung gaya batang beserta

arah gayanya sesuai diagram

Cremona yang memiliki skala

gaya.

C. Tujuan Pembelajaran

3.7.1 Setelah mempelajari konsep rangka batang, siswa dapat menjelaskan

kembali mengenai prinsip kerja yang berlaku pada rangka batang.

3.7.2 Setelah menyimak penjelasan dari guru , siswa dapat  mengerti dan

menguasai perhitungan rangka batang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4.7.1 Setelah memperhatikan demonstrasi oleh guru, siswa dapat

menggambar diagram Cremona sesuai dengan langkah dan ketentuan

pada metode grafis.



4.7.2 Setelah menggambar diagram Cremona, mengukur dan menghitung

gaya batang beserta arah gayanya sesuai diagram Cremona yang

memiliki skala

D. Materi Pembelajaran

1. Ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam metode grafis cremona.

2. Langkah-langkah menggambar diagram Cremona.

3. Mengukur dan menghitung reaksi perletakan berdasarkan gaya luar akibat

beban pada konstruksi rangka sederhana dan skala gayanya.

4. Menggambar diagram Cremona dari konstruksi rangka sederhana dengan

menggunakan skala gaya.

5. Mengukur dan menghitung gaya batang konstruksi rangka sederhana

berdasarkan hasil penggambaran diagram Cremona yang memiliki skala

gaya.

6. Dapat menentukan arah gaya.

E. Model / Metode Pembelajaran

Pendekatan : Saintifik (scientific)

Model pembelajaran : Problem based learning

Metode pembelajaran : Ceramah, Demonstrasi, Tanya jawab,

F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

PERTEMUAN PERTAMA

Pendahuluan  Mengucapakan salam dan berdoa untuk memulai

pembelajaran

 Mengecek kehadiran siswa

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik agar siap

mengikuti proses pembelajaran

10 menit



 Guru memberikan apersepsi mengenai materi

sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan

 Guru menyempaikan tujuan pembelajaran beserta

pokok-pokok pembelajaran

 Guru memeberikan motivasi kepada siswa tentang

pentingnya materi jembatan untuk dipahami.

Inti a. Eksplorasi

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa

mengenai prinsip/konsep metode Cremona serta

bentuk-bentuk rangka jembatan. Guru mengawali

dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

b. Elaborasi

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

penggambaran diagram cremona pada rangka

batang konstruksi jembatan.

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

mengukur dan menghitung besar gaya-gaya batang

berdasarkan hasil penggambaran diagram Cremona

dan skala gaya. Serta menentukan arah gaya.

c. Konfirmasi

Guru memberikan contoh soal rangka batang

(konstruksi jembatan) untuk dikerjakan oleh siswa

dengan metode grafis cremona.

100

menit

Penutup Kesimpulan

Guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan

materi yang telah dibahas dalam pembelajaran

Penugasan Pekerjaan Rumah

Guru memberikan Tugas individu

10 menit



PERTEMUAN KEDUA

Pendahuluan  Mengucapakan salam dan berdoa untuk memulai

pembelajaran

 Mengecek kehadiran siswa

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik agar siap

mengikuti proses pembelajaran

 Guru memberikan apersepsi mengenai materi

sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran beserta

pokok-pokok pembelajaran

 Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang

pentingnya materi rangka jembatan untuk dipahami.

10 menit

Inti a. Eksplorasi

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa

mengenai prinsip/konsep metode Cremona serta

bentuk-bentuk rangka jembatan. Guru mengawali

dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

b. Elaborasi

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

penggambaran diagram cremona pada rangka

batang konstruksi jembatan.

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

mengukur dan menghitung besar gaya-gaya batang

berdasarkan hasil penggambaran diagram Cremona

dan skala gaya. Serta menentukan arah gaya.

c. Konfirmasi

Guru memberikan contoh soal rangka batang

(konstruksi jembatan) untuk dikerjakan oleh siswa

dengan metode grafis cremona.

100

menit



Penutup Kesimpulan

Guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan

materi yang telah dibahas dalam pembelajaran

Penugasan Pekerjaan Rumah

Guru memberikan Tugas individu

10 menit

PERTEMUAN KETIGA

Pendahuluan  Mengucapakan salam dan berdoa untuk memulai

pembelajaran

 Mengecek kehadiran siswa

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik agar siap

mengikuti proses pembelajaran

 Guru memberikan apersepsi mengenai materi

sebelumnya dengan memeberikan beberapa pertanyaan

 Guru menyempaikan tujuan pembelajaran beserta

pokok-pokok pembelajaran

 Guru menyiapkan dan memilih 5-6 siswa untuk

dijadikan tutor sesuai dengan krirteria.

 Guru mengorganisir siswa menjadi beberapa kelompok

yang terdiri 6-7 orang dan masing-masingnya terdapat

tutor sebaya, kemudian mengatur posisi duduk agar

berkelompok.

10 menit

Inti Fase 1, Mengorientasikan Siswa Pada Masalah

~ Guru meminta siswa untuk mengamati (membaca dan

menyimak) permasalahan yang berkaitan dengan

perhitungan reaksi perletakan dan gaya-gaya batang

pada konstruksi rangka sederhana dengan metode

grafis cremona yang disajikan dalam bentuk LKS.

Fase 2, Mengorganisir Siswa untuk Belajar

~ Mengkondisikan siswa untuk menyelesaikan masalah

yang diberikan, sesuai dengan petunjuk dalam LKS.

100

menit



Setiap kelompok diberikan permasalahan yang sama.

Fase 3, Membantu Siswa Memecahkan Masalah

~ Siswa mengumpulkan data yang sesuai : mengamati

(membaca dan menyimak) buku teks dan buku sumber

lain yang relevan, menanya, mengumpulkan informasi,

melakukan eksperimen untuk menemukan penjelasan

dan pemecahan masalah yang diberikan pada fase 1

dengan bimbingan guru.

~ Siswa mengasosiasikan / mengolah informasi dengan

kemudian menyelesaikan masalah yang diberikan

bersama-sama secara bertahap sesuai dengan langkah

yang sudah ditentukan. Guru sebagai fasilitator

mengamati kerja setiap kelompok secara bergantian

dan memberikan bantuan secukupnya jika diperlukan.

Guru sebagai fasilitator mengingatkan setiap siswa

supaya menerapkan dalam kerja kelompok, selalu

menghargai pendapat orang lain, dan memberikan

kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan

idea kelompoknya sendiri.

Fase 4, Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

Pemecahan Masalah

~ Siswa menyampaikan informasi (mengkomunikasikan)

atau mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang

diberikan.

Fase 5, Menganalisa dan Mengevaluasi Proses

Pemecahan Masalah

~ Guru membantu siswa mengkaji ulang proses/hasil

pemecahan masalah pada fase 1sampai 4 dengan cara

meminta siswa untuk merekonstruksi peikiran dan

aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan

belajar.



Penutup Review

Guru bersama siswa menyimpulkan secara singkat

mengenai perhitungan gaya-gaya batang konstruksi

rangka sederhana dengan metode grafis cremona.

Selanjutnya guru memotivasi siwa untuk

mengembangkan pemahaman dan pemecahan masalah

dengan cara menyelesaikan soal-soal latihan.

Penugasan Pekerjaan Rumah

Guru memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan

dirumah secara individual.

10 menit

G. Alat dan/Media/Sumber pembelajaran

1. Alat pembelajaran

a. Whiteboard, spidol boardmarker, penghapus papan tulis.

b. Sepasang penggaris segitiga

2. Media Pembelajaran

a. Proyektor

b. Laptop

c. Powerpoint

d. Lembar Kerja Siswa (LKS)

3. Sumber Belajar

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Menengah

Kejuruan (1979). Ilmu Gaya Sipil. Jakarta : Bagian Proyek Pengadaan

Buku Pendidikan Teknologi.

H. Penilaian hasil belajar/Evaluasi

1. Jenis /teknik penilaian meliputi:



a. Pengamatan

1) Mengikuti pelajaran yang disampaikan dengan baik

2) Persiapan alat-alat tulis yang lengkap

3) Sikap yang baik dan benar serta kedisiplinan dan kejujuran selama

mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dikelas.

b. Penugasan

1) Menggambar dan Menghitung reaksi perletakan dan gaya-gaya

batang pada konstuksi rangka sederhana dengan cara grafis

cremona.

2) Menyusun dan membuat rangkuman dari materi yang telah dibahas

c. Tes tulis

Tes tulis diharapkan dapat mengukur kemampuan peserta didik

terhadap materi yang telah diberikan. Tes tulis ini dilaksanakan pada

ulangan harian /Ujian Tengah Semester.

d. Tugas

Tugas diberikan sebagai pengukur kemampuan peserta didik dalam

menguasai materi yang telah disampaikan sehingga dapat terukur melalui

sebuah nilai.

Pada setiap pertemuan diberikan tugas individual berupa soal

seputar materi yang dibahas dalam pembelajaran.

2. Bentuk dan Instrumen Penilaian : terlampir

3. Prosedur Penilaian



Tabel Penilaian

No. Aspek yang dinilai
Teknik

Penilaian

Waktu

Penilaian

1 SIKAP

a. Memperhatikan materi yang

disampaikan.

b. Terlibat aktif dalam kegiatan

pembelajaran.

c. Berperilaku jujur, sopan santun, teliti,

tertib dan disiplin.

d. Saling menghargai dalam diskusi.

e. Berperan aktif dalam kelompok.

f. Mengumpulkan tugas dengan waktu

yang telah ditentukan.

Pengamatan

Pengamatan

Pengamatan

Pengamatan

Pengamatan

Tugas

individual

Selama

kegiatan

pembelajaran

2 PENGETAHUAN

a. Dapat menentukan konsep metode

cremona dan menyelesaikan  masalah

yang berkaitan dengan perhitungan

reaksi perletakan dan gaya-gaya batang

pada konstuksi rangka sederhana dengan

cara grafis cremona secara teliti, cermat,

kritis, dan bertangguangjawab, dan

sesuai dengan ketentuan rangka batang

Pengamatan

Tes tertulis

Penyelesaian

tugas

individu

3 KETERAMPILAN

a. Terampil dalam menggambar diagram

cremona dan Menghitung reaksi

perletakan dan gaya-gaya batang pada

konstuksi rangka sederhan berdasarakan

hasil penggambaran diagram Cremona

dan skala gaya.

Penilaian

Projek

Penyelesaian

tugas

individu



I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

Kompetensi Dasar

Teknik Penilaian (v)

PG Essay

Diskusi

& Lap. Proses Produk Proyek Porto

3.7 Menganalisis gaya batang

dan menerapkan prosedur

perhitungan konstruksi

rangka sederhana dengan

metode Cremona

√

√

4.7 Melakukan dan menyajikan

hasil perhitungan konstruksi

rangka sederhana dengan

metode grafis cremona

√ √ √

a. Instrumen Penilaian Pengetahuan

Kisi-Kisi dan Soal

Kompetensi Dasar IPK Indikator Soal
Jenis
Soal

3.7 Menganalisis

gaya batang dan

menerapkan

prosedur

perhitungan

konstruksi

rangka

sederhana

dengan metode

Cremona

3.7.1 Memahami prinsip kerja atau

konsep pada konstruksi rangka

batang konstruksi jembatan.

3.7.2 Siswa dapat mengerti dan

menguasai konsep dan ketentuan

yang berlaku pada metode grafis

cremona.

1. Memahami
konsep
rangka
batang

2. Menguasai
konsep dan
ketentuan
serta
langkah-
angkah yang
dilakukan
sebelum
menggambar
diagram
cremona

Tes
Tulis



SOAL

Skala gaya 1cm:1ton
Skala jarak 1cm:1m

4.7 Melakukan dan
menyajikan
hasil
perhitungan
konstruksi
rangka
sederhana
dengan metode
grafis cremona

4.7.1 Siswa dapat menggambar

diagram Cremona dengan

langkah yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku pada

metode grafis cremona.

4.7.2 Siswa dapat mengukur dan

menghitung gaya batang beserta

arah gayanya sesuai diagram

Cremona yang memiliki skala

gaya.

1. Mengambar
diagram
cremona
sesuai
dengan
langkah dan
ketentuan
yang berlaku

2. Mengukur
dan
menghitung
gaya batang
beserta arah
gaya sesuai
diagram
cremona

Tes
Tulis



1. Buatlah langkah-langkah penggambaran diagram Cremona (Daftar segi banyak
gaya)

2. Gambarkan diagram Cremona dari Konstruksi di atas!
3. Ukur dan hitung besar gaya batang pada diagram cremona dan masukan kedalam

tabel!

Kunci Jawaban

No
Soal

Uraian
Soal Kunci Jawaban Rubrik

Penilaian
1

2

3

1. Buatlah
langkah-
langkah
penggamba
ran
diagram
Cremona
(Daftar segi
banyak
gaya)

2.
Gambarkan
diagram
Cremona
dari
Konstruksi
di atas!

3. Ukur dan
hitung
besar gaya
batang
pada
diagram
cremona
dan
masukan
kedalam
tabel!

Setiap
jawaban
yang
benar
No. 1
diberi
skor 25
No. 2
diberi
skor 50
No. 3
diberi
skor 25



Skor Penilaian Akhir :

2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.

Remedial dilakukan ketika Siswa mendapatkan nilai Sikap di bawah B dan

atau nilai Pengetahuan dan atau Keterampilan di bawah nilai Ketuntasan

Belajar Minimal  75

Pengolahan Nilai

IPK No Soal
Skor

Penilaian
Nilai

1. 1 ……

Nilai perolehan KD pegetahuan : Skor maks
(…../……) * 100 = ……………..

2. 2 ……
3. 3 ……

Jumlah ……



Remedial sikap dilakukan secara langsung ketika terjadi

penyimpangan perilaku melalui teguran dan bimbingan.

Remedial pengetahuan dan keterampilan dilakukan diluar jam

pembelajaran, dengan melakukan remedial teaching terlebih dahulu

kemudian dilakukan remedial test.

Pengayaan dilakukan ketika Siswa mampu melampaui pencapaian

KD secara benar dan tepat waktu, dengan cara memberikan materi kepada

siswa dan tetap tujuannya untuk mencapai KD yang sudah ditentukan.

Guru Pamong,

Dra. Sunarsih, M.P
NIP. 195807211985032004

Bandung, April 2018

Guru PPL,

Angga Permana
NIM. 1406210



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 5 BANDUNG
Jalan Bojongkoneng No.37A Telp. (022)7100428 Fax. (022)7100427
Website: www.smkn5bandung.sch.id e-mail: smk5_bdg@yahoo.com

Bandung – 40125

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

PELAJARAN 2017/2018

A. Kompetensi Inti

KI 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanioradalam wawasan

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab

fenomena dan kejadian dalam bidang kerja spesifik untuk memecahkan

masalah.

KI 4 Mengolah, menalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan

langsung.

Satuan Pendidikan

Bidang Keahlian

Program Keahlian

Kompetensi Keahlian

Mata Pelajaran

Topik

Kelas / Semester

Alokasi Waktu

: SMK Negeri 5 Bandung

: Teknologi dan Rekayasa

: Konstruksi dan Properti

: Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan/

Teknik Gambar Bangunan

: Mekanika Teknik

: Metode Grafis (Cremona) Rangka Batang Sederhana

Konstruksi Jembatan (Tipe 1)

: X/2 (Genap)

: 3 Pertemuan (3 x 40 Menit)



B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi

(IPK)

3.7 Menganalisis gaya batang dan

menerapkan prosedur perhitungan

konstruksi rangka sederhana

dengan metode Cremona

3.7.1 Memahami prinsip kerja atau

konsep pada konstruksi rangka

batang konstruksi jembatan.

3.7.2 Siswa dapat mengerti dan

menguasai konsep dan ketentuan

yang berlaku pada metode grafis

cremona.

4.7 Melakukan dan menyajikan hasil

perhitungan konstruksi rangka

sederhana dengan metode grafis

cremona

4.7.1 Siswa dapat menggambar diagram

Cremona dengan langkah yang

sesuai dengan ketentuan yang

berlaku pada metode grafis

cremona.

4.7.2 Siswa dapat mengukur dan

menghitung gaya batang beserta

arah gayanya sesuai diagram

Cremona yang memiliki skala

gaya.

C. Tujuan Pembelajaran

3.7.1 Setelah mempelajari konsep rangka batang, siswa dapat menjelaskan

kembali mengenai prinsip kerja yang berlaku pada rangka batang.

3.7.2 Setelah menyimak penjelasan dari guru , siswa dapat  mengerti dan

menguasai perhitungan rangka batang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4.7.1 Setelah memperhatikan demonstrasi oleh guru, siswa dapat

menggambar diagram Cremona sesuai dengan langkah dan ketentuan

pada metode grafis.



4.7.2 Setelah menggambar diagram Cremona, mengukur dan menghitung

gaya batang beserta arah gayanya sesuai diagram Cremona yang

memiliki skala

D. Materi Pembelajaran

1. Ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam metode grafis cremona.

2. Langkah-langkah menggambar diagram Cremona.

3. Mengukur dan menghitung reaksi perletakan berdasarkan gaya luar akibat

beban pada konstruksi rangka sederhana dan skala gayanya.

4. Menggambar diagram Cremona dari konstruksi rangka sederhana dengan

menggunakan skala gaya.

5. Mengukur dan menghitung gaya batang konstruksi rangka sederhana

berdasarkan hasil penggambaran diagram Cremona yang memiliki skala

gaya.

6. Dapat menentukan arah gaya.

E. Model / Metode Pembelajaran

Pendekatan : Saintifik (scientific)

Model pembelajaran : Problem based learning

Metode pembelajaran : Ceramah, Demonstrasi, Tanya jawab,

F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu

PERTEMUAN PERTAMA

Pendahuluan  Mengucapakan salam dan berdoa untuk memulai

pembelajaran

 Mengecek kehadiran siswa

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik agar siap

mengikuti proses pembelajaran

10 menit



 Guru memberikan apersepsi mengenai materi

sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan

 Guru menyempaikan tujuan pembelajaran beserta

pokok-pokok pembelajaran

 Guru memeberikan motivasi kepada siswa tentang

pentingnya materi jembatan untuk dipahami.

Inti a. Eksplorasi

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa

mengenai prinsip/konsep metode Cremona serta

bentuk-bentuk rangka jembatan. Guru mengawali

dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

b. Elaborasi

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

penggambaran diagram cremona pada rangka

batang konstruksi jembatan.

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

mengukur dan menghitung besar gaya-gaya batang

berdasarkan hasil penggambaran diagram Cremona

dan skala gaya. Serta menentukan arah gaya.

c. Konfirmasi

Guru memberikan contoh soal rangka batang

(konstruksi jembatan) untuk dikerjakan oleh siswa

dengan metode grafis cremona.

100

menit

Penutup Kesimpulan

Guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan

materi yang telah dibahas dalam pembelajaran

Penugasan Pekerjaan Rumah

Guru memberikan Tugas individu

10 menit



PERTEMUAN KEDUA

Pendahuluan  Mengucapakan salam dan berdoa untuk memulai

pembelajaran

 Mengecek kehadiran siswa

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik agar siap

mengikuti proses pembelajaran

 Guru memberikan apersepsi mengenai materi

sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran beserta

pokok-pokok pembelajaran

 Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang

pentingnya materi rangka jembatan untuk dipahami.

10 menit

Inti a. Eksplorasi

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa

mengenai prinsip/konsep metode Cremona serta

bentuk-bentuk rangka jembatan. Guru mengawali

dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

b. Elaborasi

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

penggambaran diagram cremona pada rangka

batang konstruksi jembatan.

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

mengukur dan menghitung besar gaya-gaya batang

berdasarkan hasil penggambaran diagram Cremona

dan skala gaya. Serta menentukan arah gaya.

c. Konfirmasi

Guru memberikan contoh soal rangka batang

(konstruksi jembatan) untuk dikerjakan oleh siswa

dengan metode grafis cremona.

100

menit

Penutup Kesimpulan 10 menit



Guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan

materi yang telah dibahas dalam pembelajaran

Penugasan Pekerjaan Rumah

Guru memberikan Tugas individu

PERTEMUAN KETIGA

Pendahuluan  Mengucapakan salam dan berdoa untuk memulai

pembelajaran

 Mengecek kehadiran siswa

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik agar siap

mengikuti proses pembelajaran

 Guru memberikan apersepsi mengenai materi

sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran beserta

pokok-pokok pembelajaran

 Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang

pentingnya materi rangka jembatan untuk dipahami.

10 menit

Inti d. Eksplorasi

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa

mengenai prinsip/konsep metode Cremona serta

bentuk-bentuk rangka jembatan. Guru mengawali

dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

e. Elaborasi

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

penggambaran diagram cremona pada rangka

batang konstruksi jembatan.

 Guru menjelaskan dan memperaktikan cara

mengukur dan menghitung besar gaya-gaya batang

berdasarkan hasil penggambaran diagram Cremona

dan skala gaya. Serta menentukan arah gaya.

100

menit



f. Konfirmasi

Guru memberikan contoh soal rangka batang

(konstruksi jembatan) untuk dikerjakan oleh siswa

dengan metode grafis cremona.

Penutup Kesimpulan

Guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan

materi yang telah dibahas dalam pembelajaran

Penugasan Pekerjaan Rumah

Guru memberikan Tugas individu

10 menit

G. Alat dan/Media/Sumber pembelajaran

1. Alat pembelajaran

a. Whiteboard, spidol boardmarker, penghapus papan tulis.

b. Sepasang penggaris segitiga

2. Media Pembelajaran

a. Proyektor

b. Laptop

c. Powerpoint

d. Lembar Kerja Siswa (LKS)

3. Sumber Belajar

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Menengah

Kejuruan (1979). Ilmu Gaya Sipil. Jakarta : Bagian Proyek Pengadaan

Buku Pendidikan Teknologi.

H. Penilaian hasil belajar/Evaluasi

1. Jenis /teknik penilaian meliputi:

a. Pengamatan

1) Mengikuti pelajaran yang disampaikan dengan baik

2) Persiapan alat-alat tulis yang lengkap



3) Sikap yang baik dan benar serta kedisiplinan dan kejujuran selama

mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dikelas.

b. Penugasan

1) Menggambar dan Menghitung reaksi perletakan dan gaya-gaya

batang pada konstuksi rangka sederhana dengan cara grafis

cremona.

2) Menyusun dan membuat rangkuman dari materi yang telah dibahas

c. Tes tulis

Tes tulis diharapkan dapat mengukur kemampuan peserta didik

terhadap materi yang telah diberikan. Tes tulis ini dilaksanakan pada

ulangan harian /Ujian Tengah Semester.

d. Tugas

Tugas diberikan sebagai pengukur kemampuan peserta didik dalam

menguasai materi yang telah disampaikan sehingga dapat terukur melalui

sebuah nilai.

Pada setiap pertemuan diberikan tugas individual berupa soal

seputar materi yang dibahas dalam pembelajaran.

2. Bentuk dan Instrumen Penilaian : terlampir

3. Prosedur Penilaian



Tabel Penilaian

No. Aspek yang dinilai
Teknik

Penilaian

Waktu

Penilaian

1 SIKAP

a. Memperhatikan materi yang

disampaikan.

b. Terlibat aktif dalam kegiatan

pembelajaran.

c. Berperilaku jujur, sopan santun, teliti,

tertib dan disiplin.

d. Saling menghargai dalam diskusi.

e. Berperan aktif dalam kelompok.

f. Mengumpulkan tugas dengan waktu

yang telah ditentukan.

Pengamatan

Pengamatan

Pengamatan

Pengamatan

Pengamatan

Tugas

individual

Selama

kegiatan

pembelajaran

2 PENGETAHUAN

a. Dapat menentukan konsep metode

cremona dan menyelesaikan  masalah

yang berkaitan dengan perhitungan

reaksi perletakan dan gaya-gaya batang

pada konstuksi rangka sederhana dengan

cara grafis cremona secara teliti, cermat,

kritis, dan bertangguangjawab, dan

sesuai dengan ketentuan rangka batang

Pengamatan

Tes tertulis

Penyelesaian

tugas

individu

3 KETERAMPILAN

a. Terampil dalam menggambar diagram

cremona dan Menghitung reaksi

perletakan dan gaya-gaya batang pada

konstuksi rangka sederhan berdasarakan

hasil penggambaran diagram Cremona

dan skala gaya.

Penilaian

Projek

Penyelesaian

tugas

individu



I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

Kompetensi Dasar

Teknik Penilaian (v)

PG Essay

Diskusi

& Lap. Proses Produk Proyek Porto

3.7 Menganalisis gaya batang

dan menerapkan prosedur

perhitungan konstruksi

rangka sederhana dengan

metode Cremona

√

√

4.7 Melakukan dan menyajikan

hasil perhitungan konstruksi

rangka sederhana dengan

metode grafis cremona

√ √ √

a. Instrumen Penilaian Pengetahuan

Kisi-Kisi dan Soal

Kompetensi Dasar IPK Indikator Soal
Jenis
Soal

3.7 Menganalisis

gaya batang dan

menerapkan

prosedur

perhitungan

konstruksi

rangka

sederhana

dengan metode

Cremona

3.7.1 Memahami prinsip kerja atau

konsep pada konstruksi rangka

batang konstruksi jembatan.

3.7.2 Siswa dapat mengerti dan

menguasai konsep dan ketentuan

yang berlaku pada metode grafis

cremona.

1. Memahami
konsep
rangka
batang

2. Menguasai
konsep dan
ketentuan
serta
langkah-
angkah yang
dilakukan
sebelum
menggambar
diagram
cremona

Tes
Tulis



SOAL

Skala gaya 1cm:1ton
Skala jarak 1cm:1m

4.7 Melakukan dan
menyajikan
hasil
perhitungan
konstruksi
rangka
sederhana
dengan metode
grafis cremona

4.7.1 Siswa dapat menggambar

diagram Cremona dengan

langkah yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku pada

metode grafis cremona.

4.7.2 Siswa dapat mengukur dan

menghitung gaya batang beserta

arah gayanya sesuai diagram

Cremona yang memiliki skala

gaya.

1. Mengambar
diagram
cremona
sesuai
dengan
langkah dan
ketentuan
yang berlaku

2. Mengukur
dan
menghitung
gaya batang
beserta arah
gaya sesuai
diagram
cremona

Tes
Tulis



1. Buatlah langkah-langkah penggambaran diagram Cremona (Daftar segi banyak
gaya)

2. Gambarkan diagram Cremona dari Konstruksi di atas!
3. Ukur dan hitung besar gaya batang pada diagram cremona dan masukan kedalam

tabel!

Kunci Jawaban

No
Soal

Uraian
Soal Kunci Jawaban Rubrik

Penilaian
1

2

3

1. Buatlah
langkah-
langkah
penggamba
ran
diagram
Cremona
(Daftar segi
banyak
gaya)

2.
Gambarkan
diagram
Cremona
dari
Konstruksi
di atas!

3. Ukur dan
hitung
besar gaya
batang
pada
diagram
cremona
dan
masukan
kedalam
tabel!

Setiap
jawaban
yang
benar
No. 1
diberi
skor 25
No. 2
diberi
skor 50
No. 3
diberi
skor 25



Skor Penilaian Akhir :

2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.

Remedial dilakukan ketika Siswa mendapatkan nilai Sikap di bawah B dan

atau nilai Pengetahuan dan atau Keterampilan di bawah nilai Ketuntasan

Belajar Minimal  75

Pengolahan Nilai

IPK No Soal
Skor

Penilaian
Nilai

1. 1 ……

Nilai perolehan KD pegetahuan : Skor maks
(…../……) * 100 = ……………..

2. 2 ……
3. 3 ……

Jumlah ……



Remedial sikap dilakukan secara langsung ketika terjadi

penyimpangan perilaku melalui teguran dan bimbingan.

Remedial pengetahuan dan keterampilan dilakukan diluar jam

pembelajaran, dengan melakukan remedial teaching terlebih dahulu

kemudian dilakukan remedial test.

Pengayaan dilakukan ketika Siswa mampu melampaui pencapaian

KD secara benar dan tepat waktu, dengan cara memberikan materi kepada

siswa dan tetap tujuannya untuk mencapai KD yang sudah ditentukan.

Guru Pamong,

Dra. Sunarsih, M.P
NIP. 195807211985032004

Bandung, April 2018

Guru PPL,

Angga Permana
NIM. 1406210



LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS GURU 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah  : SMKN 5 Bandung 

Kelas   : X TGB 1 

Materi   : Perhitungan rangka batang dengan cara Cremona 

Observer  : 1 

 

Berilah tanda checklist (√) sesuai dengan jawaban menurut observasi anda pada 

kolom yang tersedia 

 

No Kegiatan 

Skala 

Penilaian 

4 3 2 1 

1 Pendahuluan 

 Mengucapakan salam dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran  

 Mengecek kehadiran siswa 

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik agar siap mengikuti 

proses pembelajaran  

 Guru memberikan apersepsi mengenai materi sebelumnya 

dengan memeberikan beberapa pertanyaan 

 Guru menyempaikan tujuan pembelajaran beserta pokok-

pokok pembelajaran 

 Guru menyiapkan dan memilih 5-6 siswa untuk dijadikan 

tutor sesuai dengan krirteria. 

 Guru mengorganisir siswa menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri 6-7 orang dan masing-masingnya terdapat tutor 

sebaya, kemudian mengatur posisi duduk agar berkelompok. 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

  

2 Inti pembelajaran 

Fase 1, Mengorientasikan Siswa Pada Masalah 

 Guru meminta siswa untuk mengamati (membaca dan 

menyimak) permasalahan yang berkaitan dengan 

perhitungan reaksi perletakan dan gaya-gaya batang pada 

konstruksi rangka sederhana dengan metode grafis cremona 

yang disajikan dalam bentuk LKS. 

Fase 2, Mengorganisir Siswa untuk Belajar 

 Mengkondisikan siswa untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan, sesuai dengan petunjuk dalam LKS. Setiap 

kelompok diberikan permasalahan yang sama. 

Fase 3, Membantu Siswa Memecahkan Masalah 

 Siswa mengumpulkan data yang sesuai : mengamati 

(membaca dan menyimak) buku teks dan buku sumber lain 

yang relevan, menanya, mengumpulkan informasi, 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

  



melakukan eksperimen untuk menemukan penjelasan dan 

pemecahan masalah yang diberikan pada fase 1 dengan 

bimbingan guru. 

 Siswa mengasosiasikan / mengolah informasi dengan 

kemudian menyelesaikan masalah yang diberikan bersama-

sama secara bertahap sesuai dengan langkah yang sudah 

ditentukan. Guru sebagai fasilitator mengamati kerja setiap 

kelompok secara bergantian dan memberikan bantuan 

secukupnya jika diperlukan. Guru sebagai fasilitator 

mengingatkan setiap siswa supaya menerapkan dalam kerja 

kelompok, selalu menghargai pendapat orang lain, dan 

memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

mengemukakan idea kelompoknya sendiri. 

Fase 4, Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Pemecahan 

Masalah 

 Siswa menyampaikan informasi (mengkomunikasikan) atau 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang diberikan. 

Fase 5, Menganalisa dan Mengevaluasi Proses Pemecahan 

Masalah 

 Guru membantu siswa mengkaji ulang proses/hasil 

pemecahan masalah pada fase 1sampai 4 dengan cara 

meminta siswa untuk merekonstruksi peikiran dan aktivitas 

yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Penutup 

Review 

Guru bersama siswa menyimpulkan secara singkat mengenai 

perhitungan gaya-gaya batang konstruksi rangka sederhana 

dengan metode grafis cremona. Selanjutnya guru memotivasi 

siwa untuk mengembangkan pemahaman dan pemecahan 

masalah dengan cara menyelesaikan soal-soal latihan. 

 

Penugasan Pekerjaan Rumah 

Guru memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan 

dirumah secara individual. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

   

 

  



LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS GURU 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah  : SMKN 5 Bandung 

Kelas   : X TGB 1 

Materi   : Perhitungan rangka batang dengan cara Cremona 

Observer  : 2 

 

Berilah tanda checklist (√) sesuai dengan jawaban menurut observasi anda pada 

kolom yang tersedia 

 

No Kegiatan 

Skala 

Penilaian 

4 3 2 1 

1 Pendahuluan 

 Mengucapakan salam dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran  

 Mengecek kehadiran siswa 

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik agar siap mengikuti 

proses pembelajaran  

 Guru memberikan apersepsi mengenai materi sebelumnya 

dengan memeberikan beberapa pertanyaan 

 Guru menyempaikan tujuan pembelajaran beserta pokok-

pokok pembelajaran 

 Guru menyiapkan dan memilih 5-6 siswa untuk dijadikan 

tutor sesuai dengan krirteria. 

 Guru mengorganisir siswa menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri 6-7 orang dan masing-masingnya terdapat tutor 

sebaya, kemudian mengatur posisi duduk agar berkelompok. 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

  

2 Inti pembelajaran 

Fase 1, Mengorientasikan Siswa Pada Masalah 

 Guru meminta siswa untuk mengamati (membaca dan 

menyimak) permasalahan yang berkaitan dengan 

perhitungan reaksi perletakan dan gaya-gaya batang pada 

konstruksi rangka sederhana dengan metode grafis cremona 

yang disajikan dalam bentuk LKS. 

Fase 2, Mengorganisir Siswa untuk Belajar 

 Mengkondisikan siswa untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan, sesuai dengan petunjuk dalam LKS. Setiap 

kelompok diberikan permasalahan yang sama. 

Fase 3, Membantu Siswa Memecahkan Masalah 

 Siswa mengumpulkan data yang sesuai : mengamati 

(membaca dan menyimak) buku teks dan buku sumber lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  



yang relevan, menanya, mengumpulkan informasi, 

melakukan eksperimen untuk menemukan penjelasan dan 

pemecahan masalah yang diberikan pada fase 1 dengan 

bimbingan guru. 

 Siswa mengasosiasikan / mengolah informasi dengan 

kemudian menyelesaikan masalah yang diberikan bersama-

sama secara bertahap sesuai dengan langkah yang sudah 

ditentukan. Guru sebagai fasilitator mengamati kerja setiap 

kelompok secara bergantian dan memberikan bantuan 

secukupnya jika diperlukan. Guru sebagai fasilitator 

mengingatkan setiap siswa supaya menerapkan dalam kerja 

kelompok, selalu menghargai pendapat orang lain, dan 

memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

mengemukakan idea kelompoknya sendiri. 

Fase 4, Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Pemecahan 

Masalah 

 Siswa menyampaikan informasi (mengkomunikasikan) atau 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang diberikan. 

Fase 5, Menganalisa dan Mengevaluasi Proses Pemecahan 

Masalah 

 Guru membantu siswa mengkaji ulang proses/hasil 

pemecahan masalah pada fase 1sampai 4 dengan cara 

meminta siswa untuk merekonstruksi peikiran dan aktivitas 

yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

3 Penutup 

Review 

Guru bersama siswa menyimpulkan secara singkat mengenai 

perhitungan gaya-gaya batang konstruksi rangka sederhana 

dengan metode grafis cremona. Selanjutnya guru memotivasi 

siwa untuk mengembangkan pemahaman dan pemecahan 

masalah dengan cara menyelesaikan soal-soal latihan. 

 

Penugasan Pekerjaan Rumah 

Guru memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan 

dirumah secara individual. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

   

 

 







1

2 3 4 5 6

7 8 9

P1= 4 ton P2= 4 ton

RAV RBV
A B

C D

E F

Hitunglah besar gaya batang pada rangka batang di bawah ini dengan cara Cremona

Instrumen Penelitian
Pre-Test

3m 3m 3m

3m

dengan skala gaya 1cm:1ton
dengan skala jarak 1cm:1m

Daftar Segibanyak Gaya

No Titik Simpul Segi Banyak Gaya

Daftar Gaya Batang

No Batang
Gaya-gaya Batang
Tarik Tekan

Nama Kelas Nilai



1

2 3 4 5 6

7 8 9

P1= 6 ton P2= 6 ton

RAV RBV
A B

C D

E F

Hitunglah besar gaya batang pada rangka batang di bawah ini dengan cara Cremona

Instrumen Penelitian
Post-Test

3m 3m 3m

3m

dengan skala gaya 1cm:1ton
dengan skala jarak 1cm:1m

Daftar Segibanyak Gaya

No Titik Simpul Segi Banyak Gaya

Daftar Gaya Batang

No Batang
Gaya-gaya Batang
Tarik Tekan

Nama Kelas Nilai



1

2 3 4 5 6

7 8 9

P1= 4 ton P2= 4 ton

RAV RBV
A B

C D

E F

Hitunglah besar gaya batang pada rangka batang di bawah ini dengan cara Cremona

Instrumen Penelitian
Pre-Test

3m 3m 3m

3m

dengan skala gaya 1cm:1ton
dengan skala jarak 1cm:1m

Daftar Segibanyak Gaya

No Titik Simpul Segi Banyak Gaya

Daftar Gaya Batang

No Batang
Gaya-gaya Batang
Tarik Tekan

Nama Kelas Nilai

RA

RA

P1

P2

+7

-2

+8   -1

-6

+9

+3

+5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

A
C
E
F
D

RA - S7 - S2
S2 - S3 - S1
S3 - S7 - P1 - S8 - S4
S8 - P2 - S9 -S5
S1 - S4 - S5 - S6

1
2 = 6
3 = 5

4
7 = 8 = 9

4
5.65

4

4
0



1

2 3 4 5 6

7 8 9

P1= 6 ton P2= 6 ton

RAV RBV
A B

C D

E F

Hitunglah besar gaya batang pada rangka batang di bawah ini dengan cara Cremona

Instrumen Penelitian
Post-Test

3m 3m 3m

3m

dengan skala gaya 1cm:1ton
dengan skala jarak 1cm:1m

Daftar Segibanyak Gaya

No Titik Simpul Segi Banyak Gaya

Daftar Gaya Batang

No Batang
Gaya-gaya Batang
Tarik Tekan

Nama Kelas Nilai

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

A
C
E
F
D

RA - S7 - S2
S2 - S3 - S1
S3 - S7 - P1 - S8 - S4
S8 - P2 - S9 -S5
S1 - S4 - S5 - S6

1
2 = 6
3 = 5

4
7 = 8 = 9

RA

RA

P1

P2

+7

-2

+8   -1

-6

+9

+3

+5

6
8.48

6

6
0

3m

3m



PRE TEST POST TEST
1 45 100 1.00
2 90 75 -0.67
3 95 95 0.00
4 90 70 -0.50
5 95 90 -1.00
6 75 75 0.00
7 65 75 3.50
8 75 75 0.00
9 45 0 -1.22
10 100 75 0.00
11 70 75 6.00
12 90 100 1.00
13 0 75 1.33
14 65 70 7.00
15 0 65 1.54
16 95 100 1.00
17 70 70 0.00
18 80 100 1.00
19 85 0 -0.18
20 50 70 2.50
21 95 75 -0.25
22 75 75 0.00
23 75 75 0.00
24 75 75 0.00
25 80 100 1.00
26 55 80 1.80
27 100 75 0.00
28 100 70 0.00
29 95 0 -0.05
30 90 65 -0.40
31 100 65 0.00
32 95 75 -0.25
33 85 100 1.00
34 65 70 7.00
35 90 95 2.00

JUMLAH 2655 2550
RATA-RATA 75.86 72.86
NILAI MAKSIMUM 100 100
NILAI MINIMUM 0 0
TIDAK LULUS 11 12
LULUS 24 23

-0.12RATA-RATA GAIN

Sampel Tugas N-gain

DATA KELAS KONTROL



PRE TEST POST TEST
1 40 90 0.83
2 50 70 0.40
3 60 100 1.00
4 50 90 0.80
5 95 95 0.00
6 30 65 0.50
7 70 75 0.17
8 70 75 0.17
9 100 80 0.00
10 45 90 0.82
11 45 95 0.91
12 15 100 1.00
13 30 100 1.00
14 65 70 0.14
15 45 90 0.82
16 70 70 0.00
17 45 100 1.00
18 45 0 -0.82
19 35 75 0.62
20 95 95 0.00
21 45 65 0.36
22 35 70 0.54
23 30 65 0.50
24 80 95 0.75
25 25 85 0.80
26 45 75 0.55
27 95 80 -3.00
28 55 90 0.78
29 30 75 0.64
30 50 75 0.50
31 70 90 0.67
32 15 0 -0.18
33 75 70 -0.20
34 70 0 -2.33

JUMLAH 1820 2560
RATA-RATA 53.53 75.29
NILAI MAKSIMUM 100 100
NILAI MINIMUM 15 0
TIDAK LULUS 28 10
LULUS 6 24

0.47

Sampel Tugas N-gain

DATA KELAS EKSPERIMEN

RATA-RATA GAIN
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