
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH: 

1. Mahasiswa mampu mengolah data dalam menentukan ikatan awal dan akhir semen serta menginterpretasi hasilnya. 

2. Mahasiswa mampu mengolah data dalam menentukan nilai properties agregat kasar dan halus serta menginterpretasi hasilnya. 

3. Mahasiswa mampu membuat rencana campuran beton berdasarkan data properties agregat. 

4. Mahasiswa mampu membuat sampel beton berdasarkan rencana campuran beton. 

5. Mahasiswa mampu menentukan kekuatan tekan dan kekuatan lentur beton 

6. Mahasiswa mampu Mampu mengolah data serta menginterpretasi hasilnya dengan sikap bertanggungjawab 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 13) 
 

Garis Entry Behavior 

 [C2, C3, A3, P2]: 4. Mahasiswa mampu membuat sampel beton berdasarkan 

rencana campuran beton (mg ke 5-6) 

 

[C2, C3, A3, P2]: 3. Mahasiswa mampu membuat rencana campuran beton 

berdasarkan data properties agregat (mg ke 4) 

[C2, C3, A3, P2]: 2. Mahasiswa mampu mengolah data dalam menentukan 

nilai properties agregat kasar dan halus serta menginterpretasi hasilnya (mg ke 
2-3) 

[C2, C3, A3, P2]: 1. Mahasiswa mampu mengolah data dalam menentukan 
ikatan awal dan akhir semen serta menginterpretasi hasilnya (mg ke 1) 

[C2, C3, A3, P2]: 5. Mahasiswa mampu menentukan kekuatan tekan dan kekuatan 

lentur beton (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 7) 
 

[C2, C3, A3, P2]: 5. Mahasiswa mampu Mampu mengolah data serta menginterpretasi 

hasilnya dengan sikap bertanggungjawab (mg ke 9-12) 

Mata kuliah:  Praktikum teknologi beton  (TS23001)  / 1sks 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

 
S4 
 

 
Mampu bekerjasama dalam suatu tim lintas bidang dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat 
dan lingkungan 

S11 
S12 
 
S13 
 
P1 
 
KK9 

Mampu melakukan pembelajaran sepanjang hayat 
Menjadi ilmuwan dan praktisi bidang teknik sipil yang professional (berperilaku dan bertindak secara etis, kritis, kreatif, sistematis dan 
ilmiah, berwawasan luas, estetis) 
Bertindak dan berperilaku timbal balik antar sesama dalam kegiatan organisasi pada saat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan 
teknik sipil dan mampu menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis serta memahami aturan – aturan yang berlaku 
Memahami prinsip – prinsip dasar teknik sipil sesuai standard/code yang berlaku, untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan 
perancangan konstruksi bangunan teknik sipil 
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan petunjuk dlam memilih 
berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik sipil secara mandiri dan kelompok 

KK10 Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bagian keilmuan teknik 
sipil serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. 

KK11 Mampu memanfaatkan konsep – konsep manajemen dalam pekerjaan teknik sipil 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menentukan ikatan awal dan akhir semen. (S4,S11,S12,S13,P1,KK9,KK10,KK11) 

CPMK2 Menentukan properties agregat Tahapan membuat beton. (S4,S11,S12,S13,P1,KK9,KK10,KK11) 

CPMK3 Membuat rencana campuran beton. (S4,S11,S12,S13,P1,KK9,KK10,KK11) 

CPMK4 Membuat sampel beton. (S4,S11,S12,S13,P1,KK9,KK10,KK11) 

CPMK5 Pengujian sampel beton. (S4,S11,S12,S13,P1,KK9,KK10,KK11) 



CPMK6 Pelaporan hasil pengukuran. (S4,S11,S12,S13,P1,KK9,KK10,KK11) 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang cara-cara pengukuran sifat fisis semen, pengukuran properties agregat, pembuatan sampel 
beton, pengukuran sifat mekanik beton segar, pengujian beton serta penyususnan laporan praktikum. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Menentukan ikatan awal dan akhir semen 
2. Menentukan properties agregat 
3. Membuat rencana campuran beton 
4. Membuat sampel beton 
5. Pengujian sampel beton 
6. Pelaporan hasil pengukuran 

Daftar Referensi 1. ASTM C 29M, 39, 78, 99, 127, 128, 142, 188, 191.  

2. BS 882, 1881,  

3. SNI 03-2834-2000 

4. ACI 212 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft word Peralatan laboratorium 

Nama Dosen 
Pengampu 

Dr. Widodo Kushartomo 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 

Aljabar linier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mampu 

menentukan sifat 

fisis semen [C2, 

C3, A3, P2] 

 

Ikatan Awal Dan Ikatan 

Akhir Semen: 

Menentukan ikatan 

awal dan ikatan akhir 

semen portland 

 

 Bentuk:  

Praktikum 

 Metode: 

kolaboratif 

  

 

TT: 

1x(3x60”) 

 

 

 

Mengintepretasikan 

waktu ikatan awal dan 

ikatan akhir semen 

 

Kriteria: 
Ketepatan 
mengukur 
ikatan awal dan 
akhir 
 
Bentuk non-
test: 

 Memahami 
ASTM 

 

Waktu ikatan 
awal dan akhir 
semen 

12.5 

2,3 Mampu 
menentukan 
properties agregat 
halus dan kasar 

[C2, C3, A3, P2] 

Properties Agregat: 

Menentukan berat isi 

lepas, berat isi padat 

tusuk, berat isi padat 

getar. 

Menentukan kadar air, 

kadar lumpur, kadar 

organis. 

Menentukan gradasi 

butiran. 

Menentukan proporsi 
agregat halus dan 
agregat kasar. 
Menentukan berat jenis 
agregat halus dan kasar 

 Bentuk:  

Praktikum 

 Metode: 

kolaboratif  

 

TT: 

2x(3x60”) 

 

Mengetahui temperatur 

pengeringan, 

menimbang, 

menghitung, menusuk, 

menggetarkan, mencuci, 

menggunakan 

picnometer 

Kriteria: 
Ketepatan 
mengumpulkan 
data 
Bentuk non-
test: 

 Memahami 
ASTM dan BS 

 

Nilai hasil 
pengukuran 

25 

4 Mampu membuat 
rencana campuran 

beton [C2, C3, A3, 
P2] 

Rencana Campuran 
Beton: Menentukan  
jumlah penggunaan 
semen, air, pasir, kerikil 
tiap 1 m3 beton. 

 Bentuk:  

Diskusi 

kelompok 

 Metode: 

TT: 

1x(3x60”) 

 

Menggunakan 

peraturan SNI atau ACI 

pembuatan beton 

normal 

Ketepatan 
penggunaan 
peraturan  
 
Bentuk non-

Nilai Proporsi 
campuran beton 

12.5 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

kolaboratif test: 

 Memahami 
SNI/ACI 

 

5,6 Mampu membuat 

sampel beton [C2, 
C3, A3, P2] 

Pengecoran: Mengamati 
adukan beton dalam 
molen, mengukur 
konsistensi adukan, 
mencetak sampel beton, 
mengukur workabilitas 
beton, membuka 
cetakan sampel beton 
silinder dan balok, 
merawat beton 

 Bentuk:  

praktikum 

 Metode: 

kolaboratif 

TT: 

2x(3x60”) 

 

Mengetahui kondsi 

adukan, prosedur 

pengukuran kosistensi, 

prosedur pengukuran 

workabilitas, mencetak 

sampel 

Kriteria: 
Kerjasama   
 
Bentuk non-
test: 

 Memahami 
ASTM  

 

Lama waktu 
pengecoran dan 
kondisi sampel 

25 

7 Ujian Tengah Semester  
8 Mampu 

menentukan 
kekuatan tekan dan 

lentur beton [C2, 
C3, A3, P2] 

Pengujian: Pengukuran 
berat sampel beton, 
pengukuran dimensi 
sampel beton, capping 
beton, menguji sampel 
beton 

Bentuk: 
Praktik 
 
Metode: 
Kolaboratif  

TT: 

1x(3x60”) 

 

Melelehkan belerang, 

membuat capping, 

menggunakan mesin uji 

tekan, menghitung 

kekuatan tekan dan 

lentur 

Kriteria: 
ketepatan 
menghitung 
 
Bentuk non-
test: 

 Memahami 
ASTM dan BS 

Nilai kuat tekan 
dan kuat lentur 

12.5 

9-12 Mampu mengolah 
data serta 
menginterpretasi 
hasilnya dengan 
sikap 
bertanggungjawab. 
[C3,A3,P3] 
 

Pelaporan: Jenis data 
(kuantitatif, kualitatif), 
data sekunder, data 
primer, dan pengolahan 
data statistik. 

Bentuk: 
Praktik 
 
Metode: 
Kolaboratif 
dan diskusi 
kelompok 

 

TT: 

4x(3x60”) 

 

Menyususun laporan 

praktikum  

Kejelasan 
laporan dan 
ketepatan 
perhitungan 

Ketepatan dan 
ketelitian 
pengolahan 
data; 
 
Ketepatan dan 
ketajaman 
analisis data; 
 

12.5 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tidak 
melakukan: 

 Fabrikasi data; 

 Falsifikasi 
data; 

 Plagiasi; 
Menggunakan 
data dan 
informasi valid; 

13 Ujian Akhir Semester                                     
 
 
Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 
sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata 
kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 

 


