


KATA PENGANTAR

Modul dengan judul “Praktek Kerja Batu” merupakan bahan ajar yang digunakan 
sebagai panduan praktek Mahasiswa Program Studi Diploma III Jurusan Teknik 
Sipil Politeknik Negeri Manado untuk membentuk salah satu bagian dari 
kompetensi melaksanakan dasar-dasar pekerjaan konstruksi bangunan.

Modul ini membahas secara sederhana cara memasang berbagai macam 
pasangan batu bata untuk tembok, plesteran dinding dan pasangan 
keramik lantai dan dinding. Modul ini terkait dengan modul lain yang 
membahas pengecoran beton.

Dengan modul ini mahasiswa dapat melaksanakan praktek tanpa 
harus banyak dibantu oleh instruktur



Deskripsi
Modul ini akan membahas tentang cara mempraktekan

macam – macam pekerjaan batu

Kompetensi yang dikembangkan

1) Memahami dan memiliki pengetahuan tentang alat-alat perlengkapan kerja batu serta kegunaan alat-alat tersebut

2) Memahami dan terampil membuat adukan untuk pasangan tembok batubata dengan benar

3) Memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat pasangan tembok ½ batu

4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat pasangan tembok pertemuan siku ½ batu

5) Memiliki pengetahuan dan keterampilan memplester dinding permukaan rata

6) Memiliki pengetahuan dan keterampilan memasang tegel untuk lantai dan dinding

Waktu
Praktek kerja batu dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja pada semester yang berjalan



Petunjuk Penggunaan Modul

1) Sebelum melaksanakan praktek

bacalah dan perhatikan gambar kerja

2) Siapkan segala sesuatunya, seperti

pakaian kerja, bahan dan alat-alat

sebelum praktek dimulai

3) Bekerjalah dengan hati-hati dan

teliti, sehingga dapat dihasilkan

pekerjaan yang memuaskan

Tujuan Akhir
Setelah mengikuti seluruh kegiatan belajar diharapkan mahasiswa dapat :

1) Mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan praktek dengan benar

2) Mempergunakan alat-alat untuk membuat pasangan tembok

dengan benar

3) Menjaga keselamatan kerja dengan benar

4) Memasang tembok setengah batu dengan benar

5) Memasang tiap lapisan tetap datar, tegak dan lurus

6) Memplester dinding tembok dengan benar

7) Memasang tegel untuk lantai dan dinding dengan datar dan tegak

8) Menyelesaikan semua pekerjaan praktek kerja batu sesuai

dengan waktu yang tesedia



Teori dasar Praktek Kerja Batu

Pekerjaan batu merupakan salah satu pekerjaan yang sangat vital dalam
bidang teknik sipil. Oleh karena itu, mahasiswa harus menguasai teknik-
teknik dalam pekerjaan batu.
Berbeda dengan pekerjaan kayu, pekerjaan batu lebih diutamakan dalam 
pembangunan gedung-gedung dan ada juga untuk rumah tinggal. Kita 
tahu dalam pembuatan suatu bangunan, bahan dasarnya adalah batu, 
maka dari itu batu ini sangat penting perannya dalam sebuah konstruksi.

Kerja batu adalah segala sesuatu pekerjaan konstruksi yang 

menyangkut pekerjaan batu atau yang menggunakan bahan batu.



BATU DAPAT DIBEDAKAN MENJADI 2 YAITU:

Batu Alam

Batu Candi Batu Paras Batu Kali Batu Andesit

Batu Buatan

Batu Bata Batako Concrete Block Paving Block



Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk pekerjaan batu

BATU

Bata Merah

Super Bata

Batu Cetak

Batako Press

ADUKAN/MORTAR/SPESI

Pasir

Semen

Air



MENGADUK MORTAR SECARA MANUAL

 Siapkan alat , bahan dan letakan disekitar lokasi kita akan mengaduk

 Ambil semen, pasir sesuai dengan perbandingan yang kita gunakan

 Kemudian aduk campuran antara semen dan pasir secara merata dengan menggunakan sekop

 Setelah semua bahan tercampur dengan rata, baru kita tambahkan air kedalamnya.

 Kemudian aduk lagi hingga rata sampai menghasilkan mortar yang plastis dan homogen



JOB SHEET PRAKTEK KERJA BATU1) Pengenalan Alat

2) Campuran Spesi

3) Pasangan Dinding Ikatan Biasa

4) Pasangan Dinding membentuk Sudut Siku (L)

5) Pasangan Dinding membentuk T

6) Pasangan Dinding Silang (+)

7) Plesteran Dinding

8) Pasangan Keramik Lantai dan Dinding



JOB SHEET 1
PENGENALAN PERALATAN KERJA BATU



A. Standar Kompetensi.

Melaksanakan pekerjaan finishing bangunan.

B. Kompetensi Dasar.

Mengidentifikasi peralatan praktek kerja batu serta mengetahui fungsi dan cara

penggunaannya.

C. Indikator.

1. Peralatan praktik kerja batu dapat diidentifikasi.

2. Fungsi peralatan praktik kerja batu dapat diketahui.

3. Cara penggunaan peralatan praktik kerja batu dapat diketahui.



D. Peralatan Praktik Kerja Batu

Peralatan kerja batu merupakan peralatan yang umum digunakan pada pekerjaan

batu/bata. Peralatan ini terdiri peralatan utama, peralatan bantu dan peralatan

penunjang. Penguasaan peralatan, baik pemahaman dan penggunaan peralatan sesuai

dengan fungsinya diharapkan menghasilkan pekerjaan kegiatan konstuksi yang lebih

baik dan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.

Peralatan ini secara garis besar dapat digunakan pada beberapa pekerjaan kerja batu,

seperti: pekerjaan pasangan tembok/dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan finishing

dan lain sebagainya.



Beberapa jenis peralatan yang biasa digunakan untuk pembelajaran praktek kerja batu di bengkel

1. Sendok Spesi (Briclaying Trowel).

2. Sendok Pengisi (Applay Trowel) 3. Ruskam.



4. Sendok Panil (Margin Trowel)

5. Palu Bata (Brick Hammer)

6. Water Pass

7. Unting-unting (Plumb Bob)



8. Siku-siku (Mason’s Square)

9. Meteran / Pita Ukur

10. Penggulung Kayu (Line Bobbins)



11. Benang dan Pasak (Line and Pins)

12. Sekop

13. Kotak Spesi (Mortar Boxes)

14. Gerobak Dorong (Whell Barrow)



JOB SHEET 2
CAMPURAN SPESI PASANGAN BATU BATA



A. Standar Kompetensi.

Melaksanakan pekerjaan finishing bangunan.

B. Kompetensi Dasar.

Mencampur spesi untuk pekerjaan finishing bangunan.

C. Indikator.

1. Tipe-tipe campuran spesi untuk pekerjaan finishing   bangunan dapat diidentifikasi.

2. Proses pencampuran spesi untuk pekerjaan finishing bangunan dapat ditentukan.

3. Hasil pencampuran spesi untuk pekerjaan finishing bangunan dapat ditentukan.



D. Pengantar

Spesi, adukan atau mortar adalah suatu campuran material yang terdiri dari bahan

pengikat dan bahan pengisi. Di dalam pekerjaan pasangan batu bata bahan pengikat

yang sering digunakan adalah kapur dan sement portland, s edangkan bahan

pengisi yang sering digunakan adalah pasir dan tras basa. Campuran spesi dalam

bentuk kering dalam kondisi homogin bila di beri air akan menjadi adukan dalam

bentuk pasta. Adukan ini akan mengeras dalam beberapa waktu setelah dibiarkan

menyatu dalam bentuk ikatan yang masif dengan material pasangan (bata, batu kali,

batako, dan lain sebagainya).

Untuk dapat menghasilkan kualitas adukan yang baik maka bahan-bahan tersebut harus

memenuhi syarat mutu sebagai bahan adukan.



PERSYARATAN UNTUK ADUKAN

(1) Mudah dikerjakan (workability tinggi)

(2) Cukup kenyal/liat untuk dipasang

(3) Tidak terlalu cepat mengeras, tetapi juga tidak terlalu lama mengeras

(menjadi keras dalam tempo relative sedang)

(4) Kekuatan seimbang dengan bahan pasangannya

(5) Baik pengikatannya

(6) Memadahi dan tahan lama

(7) Sifat penyusutannya kecil



E. Bahan yang dibutuhkan

1. Semen Portland (PC)

2. Pasir

3. Kapur

4. Tras

5. Air

F. Alat yang digunakan

1. Ember takar

2. Pacul

3. Sekop

4. Alas adukan



G. Keselamatan Kerja

1. Memakai pakaian kerja dengan lengkap dan benar.

2. Membersihkan tempat kerja dari kotoran yang mengganggu.

3. Menggunakan alat-alat yang tersedia sebaik-baiknya dan hindari penggunaan alat

untuk hal-hal yang tidak semestinya.

4. Menghindari pemborosan penggunaan bahan.

5. Menjaga agar tempat kerja selalu bersih.

6. Bekerja sesuai dengan langkah kerja.

7. Menanyakan kepada pembimbing bila ada hal-hal yang kurang jelas



H. Langkah Kerja

1. Siapkan alat-alat dan bahan yang dipergunakan dan dibutuhkan.

2. Takar bahan pengisi pasir sesuai dengan panduan penakaran.

3. Takar bahan pengikat kapur sesuai dengan panduan penakaran.

4. Takar air sesuai kebutuhan.



5. Tuang pasir di tempat alas adukan, kemudian tuang kapur dan tuang

semen portland.

6. Kemudian campur ketiga komponen tersebut menjadi homogen.

7. Buat seperti gunung kemudian gali tengahnya sehingga membentuk seperti

lubang guna tempat air sebelum proses pengadukan spesi jadi.



8. Diamkan sejenak supaya air yang sudah dituang dapat menyebar diseluruh pori

campuran selanjutnya dapat diaduk.

9. Penambahan air dapat disesuaikan dengan kondisi campuran spesi.

10. Gunakan perbandingan skala yang benar sesuai kegunaan spesi tersebut



JOB SHEET 3
PASANGAN DINDING ½ BATA 

DENGAN IKATAN BIASA



A. Standar Kompetensi.

Melaksanakan pekerjaan finishing bangunan.

B. Kompetensi Dasar.

Melaksanakan pekerjaan pemasangan dinding tembok batu bata ½ bata ikatan biasa.

C. Indikator.

1. Proses pemasangan dinding tembok batu bata ½ bata ikatan biasa dapat

ditentukan.

2. Hasil praktek pemasangan dinding tembok batu bata ½ bata ikatan biasa dapat

ditentukan.



D. Tujuan Khusus

1. Mengetahui bentuk-bentuk ikatan pasangan bata ( masonry bonds )

2. Mengetahui jenis ukuran bata dan penggunannya sesuai jenis ikatan pasangannya

3. Mengetahui langkah kerja pemasangan ikatan tenbok dengan benar

4. Mengetahui perbandingan adukan dan cara pencampuran yang benar

5. Mengetahui tebal ukuran siar dengan tepat

6. Mengetahui teknik pelaksanaan pemasangan dinding dengan tebal ½ bata

7. Mengetahui, mengenal serta dapat mempergunakan alat sebagaimana fungsinya

8. Dapat membuat pelaksanaan pekerjaan batu bata dengan lurus dan rata

9. Dapat memecahkan permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan praktek kerja batu



E. Peralatan dan Bahan Praktik

Peralatan

1. Water Pass         8. Pensil

2. Kawat bendrat 9. Ember

3. Sendok Spesi 10. Sekop

4. Tongkat Duga 11. Benang

5. Meteran 12. Patok

6. Pemotong Bata 13. Jointer

7. Palu besi

Bahan yang diperlukan:

1. Semen             2. Pasir 3. Air           4. Batu bata 5. Benang



F. Analisa Bahan

 Kebutuhan jumlah pasangan bata yang dipergunakan dalam pasangan

 Kebutuhan jumlah tiap bahan pencampuran untuk membuat adukan / spesi

Diketahui :

 Panjang pasangan = 4 bata

 Tinggi pasangan = 5 bata

 Perbandingan bahan = 1 Pc : 10 Ps

 Tebal siar = 1 cm

 Ukuran bata = 5 cm x 10 cm x 20 cm

 Ukuran bata standar = 5 cm x 11 cm x 23 cm



Perhitungan Kebutuhan Bata

Panjang pasangan 4 bata = 4 bata + 3 siar

= (4 x 0,20) + (3 x 0,01)

= 0.80 m + 0,03 m

= 0.83 m

Tinggi pasangan 5 bata = 5 bata + 5 siar

= (5 x 0,05) + (5 x 0,01)

= 0,25 m + 0.05 m
= 0.30 m

Luas pasangan = panjang x tinggi pasangan

= 0,83 m x 0,30 m
= 0,249 m2

Luas segmen

= (panjang 1 bata + tebal siar) x (tebal 1 bata + tebal siar)

= ( 0,20 + 0,01) x ( 0,05 + 0,01)

= 0,21 m x 0,06 m
= 0,0126 m2

Jumlah bata yang diperlukan



G. Langkah Kerja

1. Siapkan semua alat dan bahan yang akan dipergunakan, letakan didekat tempat

atau lokasi pemasangan dengan jarak kira-kira 70 – 80 cm dari bidang pekerjan.

2. Persiapkan alat dan bahan sesuai dengan analisa perhitungan

3. Aduk semen dengan pasir dengan volume yang sudah dihitung dan air

secukupnya

4. Sebelum bekerja, lokasi dan bata disiram terlebih dahulu supaya tidak menyerap

air semen

5. Pasang bata kepala diantara pasangan yang akan dikerjakan dan cek kedatarannya

mengunakan waterpass dan jidar



6. Kemudian hubungkan antara bata bantu 1 dengan bata bantu 2 dengan 
menggunakan zidar kemudian di atas zidar letakkan waterpass untuk 
mendatarkannya.Dan apabila bata bantu tersebut belum datar apakah itu terlalu 
tinggi ataupun terlalu rendah, maka yang perlu di rubah dengan menambah atau 
mengurangi siar pada salah satu bata bantu tersebut1.  

 

     Jidar     Waterpass 

     Bata awal              Spesi/ Mortar 

7. Setelah datar pasang / hubungkan line bobbyn pada  kedua bata bantu tersebut



8. Mulailah pemasangan bata pertama. Pada lapisan 1 bata pertama diletakkan 1 bata 

dan di lanjutakan dengan bata selanjutnya ( Pastikan semua bata yang dipasang 

datar. Agar datar gunakan alat waterpass)1.  

arah dorongan 

 

9. Mulailah pemasangan lapisan 2. Kita mulai dengan memasang bata ½ agar siar lapisan 1 tidak

bertemu dengan siar lapisan 2. Setelah memulai dengan memasang dengan bata ½ dilanjutkan

dengan 1 bata. ( Pastikan semua bata yang dipasang datar. Agar datar gunakan alat waterpass)

10.Lakukanlah langah kerja yang sama pada lapisan 1 dengan memulai kembali dengan meletakkan

1 bata.

11.Lakukanlah langah kerja yang sama pada lapisan 2 dengan memulai kembali dengan meletakkan

bata ½



H. Gambar Kerja

LAPISAN I

LAPISAN II

TAMPAK SAMPING GAMBAR PERSPEKTIF



JOB SHEET 4
PASANGAN DINDING ½ BATA 

DENGAN IKATAN SIKU (L)



A. Standar Kompetensi.

Melaksanakan pekerjaan finishing bangunan.

B. Kompetensi Dasar.

Melaksanakan pekerjaan pemasangan dinding ½ bata ikatan siku (L).

C. Indikator.

1. Proses pemasangan dinding ½ batu bata ikatan siku (L) dapat ditentukan.

2. Hasil praktek pemasangan dinding ½ batu bata ikatan siku (L) dapat ditentukan.



D. Tujuan khusus

1. Mengetehui bentuk-bentuk ikatan pasangan bata

2. Mengetahui jenis ukuran bata dan penggunannya sesuai jenis ikatan pasangannya

3. Mengetahui langkah kerja pemasangan ikatan tenbok dengan benar

4. Mengetahui perbandingan adukan dan cara pencampuran yang benar

5. Mengetahui tebal ukuran siar dengan tepat

6. Mengetahui pasangan siku-siku dinding ½ bata dengan baik dan benar,

7. mengetahui, mengenal serta dapat mempergunakan alat sebagaimana fungsinya

8. Dapat membuat pelaksanaan pekerjaan batu bata dengan lurus dan rata

9. Dapat memecahkan permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan praktek kerja batu



E. Peralatan dan Bahan

Peralatan yang diperlukan:

1. Sendok spesi 6. Sekop

2. Palu pemotong batu 7. Waterpass

3. Ember 8. Jidar

4. Meteran lipat 9. Sikat baja

5. Line bobbyn 10. Plat siku

Bahan yang diperlukan:

1. Semen 2. Pasir 3. Air 4. Batu bata 5. Benang



F. Analisa Bahan

Diketahui :

 Panjang pasangan dinding A = 4 bata

 Panjang pasangan dinding B = 3 bata (dinding bertingkat)

 Tinggi pasangan = 5 bata

 Perbandingan bahan = 1 Pc : 10 Ps

 Tebal siar = 1 cm

 Ukuran bata = 5 cm x 10 cm x 20 cm

 Ukuran bata standar = 5 cm x 11 cm x 23 cm





G. Langkah kerja

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dan simpan di tempat yang aman.

2. Siapkan dan bersihkan tempat kerja dari debu-debu yang ada.

3. Siapkan bahan secukupnya dan simpan di dekat lokasi pekerjaan.

4. Membuat adukan mortar dengan perbandingan 1Pc : 10Ps.

5. Pasang bata awal di sisi kanan dan kiri di luar ukuran panjang dinding pertama

dan cek kedataran masing-masing dan antar bata dengan menggunakan

waterpass. Kemudian pasang line bobbyn.



1.  

 

 

 

 

 

 

 line bobbyn        plat siku 

 

     bata awal         benang 

 

 

 

 

6. Pasang bata awal di sisi atas dan bawah di luar ukuran panjang

dinding kedua dan cek kedataran masing-masing dan antar

bata dengan menggunakan waterpass. Kemudian pasang line 

bobbyn, seperti pada gambar berikut (tampak atas):



7. Cek kesikuan dari masing-masing sudut pertemuan benang dengan menggunakan plat siku.

8. Jika sudah datar dan siku, hamparkan adukan spesi mengikuti benang pada line bobbyn dan

lakukan pemasangan bata pada lapisan pertama sesuai dengan teknik pemasangan bata yang telah

dijelaskan pada job 1 sebelumnya.

9. Setelah lapisan pertama selesai, cek kedatarannya dengan menggunakan waterpass.

10.Kemudian lanjutkan pemasangan bata lapisan kedua sesuai dengan teknik pemasangan bata lapisan

kedua yang telah dijelaskan pada job 1 sebelumnya.

11.Setelah lapisan kedua telah selesai, cek kedatarannya dengan menggunakan waterpass. Dan

lanjutkan dengan pemasangan bata lapisan ketiga sesuai dengan teknik pemasangan bata lapisan

pertama.

12.Begitu seterusnya untuk lapisan-lapisan berikutnya lagi.

13.Setelah selesai, tutup ruang kosong pada pertemuan antar bata dengan menempelkan adukan spesi.



H. Gambar Kerja

LAPISAN I

LAPISAN II
GAMBAR PERSPEKTIF



JOB SHEET 5
PASANGAN PERTEMUAN 

DUA DINDING ½ BATA



A. Standar Kompetensi.

Melaksanakan pekerjaan finishing bangunan.

B. Kompetensi Dasar.

Melaksanakan pekerjaan pemasangan pertemuan dua dinding ½ bata (T).

C. Indikator.

1. Proses pemasangan pertemuan dua dinding ½ bata (T) dapat ditentukan.

2. Hasil praktik pemasangan pertemuan dua dinding ½ bata (T) dapat ditentukan.

D. Tujuan Khusus

1. Mahasiswa dapat memasang pertemuan dua dinding ½ bata dengan cara dan teknik yang benar.

2. Mahasiswa dapat mengukur ketegakan dan kedataran dengan menggunakan waterpass.

3. Mahasiswa dapat membuat siku yang benar dengan menggunakan plat siku



E. Peralatan dan Bahan

Peralatan yang diperlukan:

1. Sendok spesi 6. Sekop

2. Palu pemotong batu 7. Waterpass

3. Ember 8. Jidar

4. Meteran lipat 9. Sikat baja
5. Line bobbyn 10. Plat siku

Bahan yang diperlukan:

1. Semen 2. Pasir 3. Air 4. Batu bata 5. Benang



F. Analisis Kebutuhan Bahan

Diketahui :

 Panjang pasangan dinding A = 4,5 bata

 Panjang pasangan dinding B = 2,5 bata

 Tinggi pasangan = 5 bata

 Perbandingan bahan = 1 Pc : 10 Ps

 Tebal siar = 1 cm

 Ukuran bata = 5 cm x 10 cm x 20 cm

 Ukuran bata standar = 5 cm x 11 cm x 23 cm





G. Langkah Kerja

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan.

2. Siapkan dan bersihkan tempat kerja dari debu-debu yang ada.

3. Siapkan bahan-bahan secukupnya dan letakkan di dekat lokasi kerja.

4. Membuat adukan mortar dengan perbandingan 1Pc : 10Ps.

5. Pasang 4 buah bata awal yang membentuk huruf T. Pasang dengan ukuran di luar

ukuran panjang dinding yang akan dibuat.

6. Setelah dipasang, cek kedataran masing-masing dan antar bata awal tersebut dengan

menggunakan waterpass.

7. Setelah sudah datar, pasang line bobbyn yang telah dipasang benang di ujung keempat

bata awal tersebut. Usahakan benang jangan sampai kendor.



 

        

          bata awal 

  line bobbyn 

 

 

          plat siku 

 

 

 

           benang 

 

 



8. Kemudian cek kesikuan pada masing-masing sudut pertemuan dgn menggunakan plat siku.

9. Setelah sudah benar-benar siku, hamparkan adukan mortar mengikuti benang pada line bobyn dan

lakukan pemasangan bata lapisan pertama sesuai dengan teknik pemasangan bata yang telah di

jelaskan pada job 1 sebelumnya, dimana pada pertemuan benang, bata tidak lagi dipasang

memanjang, namun dipasang melintang.

10.Setelah lapisan pertama telah selesai dan telah di cek dengan waterpass, lakukan pemasangan bata

lapisan kedua seperti teknik yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun kali ini agak sedikit

berbeda karena kali ini kita akan menggunakan 2 buah bata tambahan yang akan di letakkan pada

pertemuan benang. Bata yang digunakan yaitu bata ukuran ¾ yang dipasang memanjang.

11.Setelah lapisan kedua telah selesai, lanjutkan pemasangan bata lapisan-lapisan berikutnya sesuai

dengan teknik yang telah dijelaskan sebelumnya.

12.Setelah selesai, tutup ruang kosong pada pertemuan antar bata dengan menempelkan adukan spesi.



H. Gambar Kerja

LAPISAN I

LAPISAN II GAMBAR PERSPEKTIF



JOB SHEET 6
PASANGAN DINDING ½ BATA 

DENGAN IKATAN SILANG (+)



A. Standar Kompetensi.

Melaksanakan pekerjaan finishing bangunan.

B. Kompetensi Dasar.

Melaksanakan pekerjaan pemasangan dinding ½ bata ikatan silang (+).

C. Indikator.

1. Proses pemasangan dinding ½ bata ikatan silang (+) dapat ditentukan.

2. Hasil praktek pemasangan dinding ½ bata ikatan silang (+) dapat ditentukan.

D. Tujuan Khusus

1. Mahasiswa dapat memasang dinding ½ bata ikatan silang dengan cara dan teknik yang benar.

2. Mahasiswa dapat mengukur ketegakan dan kedataran dengan menggunakan waterpass.

3. Mahasiswa dapat membuat siku yang benar dengan menggunakan plat siku



E. Peralatan dan Bahan

Peralatan yang diperlukan:

1. Sendok spesi 6. Sekop

2. Palu pemotong batu 7. Waterpass

3. Ember 8. Jidar

4. Meteran lipat 9. Sikat baja
5. Line bobbyn 10. Plat siku

Bahan yang diperlukan:

1. Semen 2. Pasir 3. Air 4. Batu bata 5. Benang



F. Keselamatan Kerja

1. Memakai pakaian kerja dengan lengkap dan benar.

2. Membersihkan tempat kerja dari kotoran yang mengganggu.

3. Menggunakan alat-alat yang tersedia sebaik-baiknya dan hindari penggunaan

alat untuk hal-hal yang tidak semestinya.

4. Menghindari pemborosan penggunaan bahan.

5. Menjaga agar tempat kerja selalu bersih.

6. Bekerja sesuai dengan langkah kerja.

7. Menanyakan kepada pembimbing bila ada hal-hal yang kurang jelas



G. Langkah Kerja

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan.

2. Bersihkan tempat kerja sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar.

3. Ukur panjang dan tebal rata-rata bata, siram bata dengan air hingga jenuh agar lebih rekat dengan

spesi.

4. Garis tongkat penduga dengan ukuran tebal rata-rata bata di tambah tebal spesi ± 1cm.

5. Buat garis pada alas (lantai) membentuk persilangan (+), dengan ukurkan 9 panjang rata-rata bata

di tambah spesi ± 1cm dan garis siku pembagi dengan panjang 5 bata di tambah spesi ± 1cm.

6. Pasang bata kepala, di sisi samping pasangan dengan arah memanjang, cek tebal spesi dengan

tongkat duga dan cek pula kedatarannya dengan water pass.

7. Pasang profil ketegakan dengan rentangan benang tegang, dan hamparkan adukan pada alas

lantai dengan rata kemudian pasang bata dan atur kelurusannya.



8. Pasang pula bata kepala disamping tengah pasangan dengan arah menyiku dengan

menggunakan siku rangka, cek tebal spesi dan kedataran pasangan

9. Cek setiap lapis dengan water pass sisi tegak dan sisi datarnya serta siku- sikunya dengan

siku rangka

10.Pasang kembali bata kepala di atas pasangan yang telah selesai sesuai dengan garis

ketebalan di profil ketegakan, cek tebal spesi dan datarnya dengan water pass.

11.Hamparkan lagi spesi untuk membuat lapisan selanjutnya.

12.Cek setiap lapis tegak, datar dan tebal spesinya hingga diperoleh lapis yang baik.

13.Ulangi langkah 6 s/d 12 sampai lapis terakhir sesuai gambar kerja.

14.Setelah pemasangan selesai bersihkan dan kembalikan alat dan bahan sesuai tempatnya.

15.Laporkan hasil pekerjaan kepada instruktur



LAPISAN I LAPISAN II

GAMBAR PERSPEKTIF



JOB SHEET 7
PEKERJAAN PLESTERAN DINDING 



A. Standar Kompetensi.
Melaksanakan pekerjaan finishing bangunan.

B. Kompetensi Dasar.
Melaksanakan pleteran dinding untuk menutupi ketidak seragaman bentuk batu bata
dengan memberikan permukaan yang rata dan halus.

C. Indikator.
1. Proses pemasangan keramik dapat ditentukan.
2. Hasil praktek pemasangan keramik dapat ditentukan.

D. Tujuan Khusus
1. Mahasiswa mampu memplester dinding batu bata dengan baik dan benar, serta rata
2. Mahasiswa mampu menghitung kebutuhan bahan yang dipakai
3. Mahasiswa dapat memecahkan masalah yang ditemui pada pekerjaan plesteran
4. Mengetahui langkah kerja pekerjaan plesteran dengan benar
5. Mengetahui, mengenal serta dapat mempergunakan alat sebagaimana fungsinya



E. Peralatan dan Bahan

Peralatan yang diperlukan:

1. Sendok spesi 4. Ruskam Kayu

2. Plat siku 5. Waterpass
3. Ember 6. Sekop

Bahan yang diperlukan:

1. Semen

2. Pasir
3. Air



F. Analisa Bahan 

Tinggi bidang kerja = (tinggi bata x 12) + (tebal spesi)

= (4,5 cm x 12) + (1 cm)

= (76,5 + 1) cm

= 77,5 cm

Lebar bidang kerja = 126 cm
Luas Bidang Kerja = (126 x 77,5) cm2 = 9765 cm2

Volume Plesteran = Luas x Tebal Plesteran x sisi

= (9765)(1)(1) cm3

= 9765 cm3



E. Langkah kerja

1. Sebelum melakukan pekerjaan periksa kelurusan dan ketegakan dinding dengan

menggunakan waterpass.

2. Semua kotoran yang menempel didinding dibersihkan dengan sikat, lap, atau semacamnya

3. Sebelum melakukan plesteran, jika dinding terlalu kering terlebih dahulu dipercikan air untuk

melembabkan dinding agar ikatan yang terjadi antara dinding dengan mortar sempura.

4. Menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan pada lokasi pekerjaan

5. Tebal plesteran untu klapisan adalah 10 mm dengan komposisi adukan 1 kapur : 2 pasir.

6. Mengambil Pasir dan kapur yang ingin digunakan

7. Pasir dan kapur di ayak sebelum di aduk

8. Bahan di aduk dengan cara memindahkan pasir dan kapur dengan sekop dari ujung yang satu

keujung yang lainnya hingga bahan tersebut tercampur dengan rata.



9. Bahan yang sudah diaduk di kumpulkan ditengah-tengah lalu diatasnya diberi

lubang. Kemudian pada lubang tersebut diberi air sebanyak yang dibutuhkan.

10.Bahan tersebut kemudian diaduk dengan cara membolak balikkan dengan

menggunakan sekop serta memindahkannya dari ujung yang satu keujung lainnya

sampai tercampur rata

11.Plesteran dimulai dari pemasangan papan kayu/klos setebal 1 cm untuk membuat

kepala plesteran, setelah itu ratakan plester dengan tebal sesuai kepala plester.

12.Plester setiap sisi dinding dengan menambahkan campuran.

13.Untuk sedikit menghaluskan dan meratakan permukaan maka kita gosok dengan

ruskam, dengan cara digosok dengan arah melingkar berulang kali, sebaiknya

ruskam dibasahi air lalu gosok lagi.



F. Gambar kerja



JOB SHEET 8
PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK



A. Standar Kompetensi.
Melaksanakan pekerjaan finishing bangunan.

B. Kompetensi Dasar.
Melaksanakan pemasangan keramik dari beberapa buah keramik yang disusun sedemikian
rupa dengan baik dan tepat.

C. Indikator.
1. Proses pemasangan keramik dapat ditentukan.
2. Hasil praktek pemasangan keramik dapat ditentukan.

D. Tujuan Khusus
1. Mahasiswa terampil dalam memasang pasangan keramik
2. Mahasiswa dapat berkreasi pada pasangan keramik
3. Mahasiswa dapat memecahkan masalah yang ditemui pada pasangan keramik
4. Mengetahui langkah kerja pemasangan keramik dengan benar
5. Mengetahui, mengenal serta dapat mempergunakan alat sebagaimana fungsinya



E. Peralatan dan Bahan

Peralatan yang diperlukan:

1. Sendok spesi 4. Meteran lipat

2. Plat siku 5. Waterpass
3. Ember 6. Sekop

Bahan yang diperlukan:

1. Semen 4. Keramik

2. Pasir 5. Kain lap
3. Air 6.  Paku



F. Langkah kerja

1. Siapkan semua alat dan bahan yang akan dipergunakan, letakan didekat tempat atau

lokasi pemasangan dengan jarak kira-kira 70 – 80 cm dari bidang pekerjan

2. Persiapkan alat dan bahan sesuai dengan analisa perhitungan

3. Sebelum diplester lokasi dan keramik di basahi terlebih dahulu

4. Tentukan as pasangan Pasang paku dan hubungkan dengan benang sehingga

membentuk garis bersilangan dengan sudut 90° dan cek kesikuan dengan plat siku

5. Plester lantai setebal 2.5 cm

6. Sebelum dipasang keramik plesteran didatarkan dengan ruskam dan cek kedataran

menggunakan waterpass



7. Mulailah memasang keramik dari as yang telah ditentukan

8. Pada saat pemasang keramik, rapikan pertemuan keramik dan rapatkan

serapat mungkin serta tidak lupa keramik ketok-ketok dengan gagang

sendok spesi untuk mendapatkan kedataran yang diinginkan

9. Periksalah kedataran dengan menggunakan waterpass dan lanjutkan

hingga pemasangan selesai



EVALUASI



1. Sebelum mahasiswa memasang bata, mengapa diharuskan untuk mengukur

rata-rata dari sepuluh batu bata?

2. Mengapa dipergunakan line bobbyn dan benang, bukan dengan

menggunakan tongkat untuk meluruskan pasagan bata?

3. Mengapa batu bata yang akan dipasang harus direndam dalam air?

4. Mengapa dalam pemasangan batu bata disyaratkan tingginya tidak boleh

lebih dari satu meter dalam satu hari ?

5. Mengapa penggunaan siku rangka dan waterpass hanya dipergunakan

untuk pengukuran yang pendek saja sedangkan untuk pengukuran yang 

cukup panjang harus dicek dengan pitagoras, selang air dan unting-unting?

6. Gambarkan pasangan tembok ikatan setengah bata bentuk silang

7. Sebutkan syarat pemasangan tembok yang baik!

8. Sebutkan ukuran batu bata!
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