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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem pendidikan saat ini sedang menghadapi tantangan dalam menyiapkan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu bersaing di era global. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas 

pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya 

kesadaran manusia akan arti pentingnya pendidikan, melalui pendidikan manusia 

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara menyeluruh melalui 

pendidikan pula kemajuan suatu bangsa, termasuk bangsa indonesia,dapat dicapai. 

Belajar adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan 

atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. Perubahan yang terjadi itu 

sebagai akibat dari kegiatan belajar yang telah dilakukan mahasiswa, perubahan ini 

adalah hasil yang telah dicapai dari proses belajar, untuk mendapatkan hasil belajar 

dalam bentuk perubahan harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor 

dari dalam mahasiswa dan diluar mahasiswa, proses ini tidak dapat dilihat karena 

bersifat psikologis, kecuali bila terjadi dalam diri seseorang hanya dapat disimpulkan 

dari hasilnya, karena aktifitas belajar yang telah dilakukan. 

Hasil belajar merupakan salah satu ukuran sumber daya manusia yang 

berkualitas. Tujuan pendidikan merupakan komponen sistem pendidikan yang 

menempati kedudukan dan fungsi sentral. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil 

pendidikan yang dicapai oleh mahasiswa setelah diselenggarakannya kegiatan 

pendidikan. Tujuan pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar mengalami 

perkembangan dan peningkatan, sehingga hasil belajar dijadikan tolak ukur 

pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil belajar antara mahasiswa yang satu dengan 

mahasiswa yang lain tentulah berbeda, sebab hasil belajar dipengaruhi oleh faktor dari 

dalam diri sendiri (internal) dan faktor dari luar (eksternal). 
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Mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi kehidupan, oleh karena itu 

pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam segala lapisan masyarakat 

sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Salah satu dari lapisan masyarakat adalah 

mahasiswa. Pendidikan harus dilihat sebagai wahana untuk membekali mahasiswa 

dengan berbagai kemampuan dan melatih serta mengembangkan potensi yang 

dimiliki guna mewujudkan hasil belajar mahasiswa secara optimal. 

Profesi Pendidikan Teknik Bangunan dihasilkan melalui pendidikan S1. Pada 

jenjang ini mahasiswa dituntut untuk menguasai berbagai mata kuliah yang berkaitan 

dengan pendidikan teknik bangunan. Salah satu mata kuliah yang harus dikuasai oleh 

mahasiswa adalah mata kuliah konstruksi bangunan II.  

Mata kuliah konstruksi bangunan II merupakan mata kuliah pokok yang harus 

dipelajari oleh mahasiswa prodi pendidikan teknik bangunan. Penguasaan pada mata 

kuliah konstruksi bangunan ini mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan 

memahami bagian-bagian konstruksi bangunan serta dapat menggambarkan bentuk-

bentuk dari konstruksi bangunan tersebut. Keberhasilan program pendidikan  

khususnya pada mata kuliah konstruksi bangunan II ditandai adanya perubahan 

perilaku mahasiswa baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya sesuai 

dengan tujuan dari pembelajaran ini. Perubahan perilaku dalam pembelajaran pada 

umumnya terliat dari hasil belajar yang diperoleh mahasiswa. Dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar dalam mata kuliah konstruksi bangunan II dan 

optimalisasi interaksi antara faktor-faktor yang terkait didalamnya. 

Pada kenyataannya yang terjadi, hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa 

kurang optimal. Hal ini ditunjukan dengan adanya nilai yang diterima oleh setiap 

mahasiswa kurang maksimal masih adanya mahasiswa yang mendapatkan nilai D, E , 

dan BL pada waktu mahasiswa telah menerima KHS (kartu hasil studi). Oleh karena 

itu, masih ada mahasiswa yang memilih untuk mengontrak kembali mata kuliah 

konstruksi bangunan II ini pada semester berikutnya. 

Untuk itu dalam penelitian ini akan dikaji faktor-faktor yang diduga 

mempunyai hubungan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian hasil 
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belajarpada mata kuliah Konstruksi Bangunan II. Kurang maksimalnya hasil belajar 

mahasiswa disebabkan oleh faktor-faktor internal individu itu sendiri seperti gaya 

belajar, motivasi, lingkungan dan intelectual skill mahasiswa. Disamping itu, faktor- 

faktor eksternal seperti lingkungan turut mendukung hasil belajar mahasiswa. 

Dengan permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui penyebab apa saja 

yang dapat mempengaruhi  hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Konstruksi 

Beton II. Maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untukmeneliti penelitian 

dengan judul “Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Mahasiswa Pada Mata Kuliah Konstruksi Bangunan II Prodi Pendidikan 

Teknik Bangunan – JPTS FPTK UPI” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang ingin 

diungkap dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi Bangunan II yang 

masih belum optimal 

2. Anggapan mahasiswa mengenai mata kuliah Konstruksi Bangunan II 

yang sulit dipahami 

3. Adanya beberapa mahasiswa yang tidak menyelesaikan tugas terstruktur 

pada mata kuliah Konstruksi Bangunan II 

4. Masih adanya mahasiswa yang mengontrak lebih dari satu kali mata 

kuliah Konstruksi Bangunan II 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Peneliti memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti yaitu ; 

1. Gambaran umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa mata kuliah Konstruksi Bangunan II 

2. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi Bangunan II 
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3. Seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajardapat 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi 

Bangunan II 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti yaitu ; 

1. Bagaimana gambaran umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswa mata kuliah Konstruksi Bangunan II 

2. Bagaimana hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi 

Bangunan II 

3. Seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi 

Bangunan II 

 

1.5. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau kekeliruan dalam 

menafsirkan judul skripsi ini dan untuk membatasi permasalahan yang dibahas, maka 

dalam bagian ini peneliti akan memberikan batasan – batasan operasional sebagai 

berikut : 

1. Faktor  

Faktor dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal 

(keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi  

terjadinya sesuatu. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya 

proses pembelajaran yang ditunjukan dengan nilai tes yang diberikan 

oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok 

bahasa 
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3. Konstruksi Bangunan II 

Mata kuliah konstruksi bangunan II merupakan mata kuliah pokok yang 

harus dipelajari oleh mahasiswa prodi pendidikan teknik bangunan. 

Penguasaan pada mata kuliah konstruksi bangunan ini mahasiswa 

diharapkan dapat mengetahui dan memahami bagian-bagian konstruksi 

bangunan serta dapat menggambarkan bentuk-bentuk dari konstruksi 

bangunan tersebut dengan menggunakan aplikasi software Autocad 

 

1.6. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian 

yaitu : 

1. Mengetahui bagaimana gambaran umum faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa mata kuliah Konstruksi 

Bangunan II 

2. Mengetahui hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi 

Bangunan II 

3. Mengetahui seberapa besar faktor internal dan eksternal dapat 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi 

Bangunan II 

 

1.7. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengetahuan dalam pengamatan langsung 

serta merupakan aplikasi tetapan teori yang pernah didapat di 

perkuliahan 
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2. Bagi Program Studi 

Dapat memberikan saran yang ilmiah sehingga dapat dipergunakan 

sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan – kebijakan untuk 

memperbaiki system yang ada demi menciptakan lulusan yang handal, 

dan sebagai sumbangan pikiran serta untuk menambah perbendaharan 

perpustakaan dan literatur yang nantinya akan berguna bagi para 

mahasiswa sebagai studi perbandingan mencari data otentik tentang 

masalah yang dikehendaki. 

3. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat lebih menumbuhkan kepedulian 

mahasiswa dalam mata kuliah Konstruksi Beton II karena ternyata 

penguasaan penuh terhadap Konstruksi Beton II sangat dibutuhkan 

untuk menjadi sarjana yang kompeten dibidangnya. 

4. Bagi Universitas 

Peneliti ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan 

Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya Fakultas Pendidikan 

Teknik dan Kejuruan sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti yang lain. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian, bagian awal skripsi 

berisi: halaman judul, abstrak, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian isi skripsi 

terdiri dari lima bab, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang; latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESISberisi tentang; tinjauan pustaka,tinjauan belajar dan pembelajaran, hasil 

belajar, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang; populasi dan sampel 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas 

serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN hasil penelitian dan pembahasan 

berisi tentang; hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dan analisis data serta 

pembahasan. 

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI berisi tentang; simpulan hasil 

penelitian dan rekomendasi. Bagian akhir skripsi berisi: daftar pustaka dan lampiran-

lampiran 


