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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Lulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknik 

Gambar Bangunan yang dipersiapkan untuk sebagai tenaga menengah 

dalam dunia kerja, keterampilan dalam menggambar menjadi hal paling 

utama dalam pembelajaran, baik menggambar secara manual maupun 

digital. Keterampilan merupakan kemampuan dalam menyelesaikan tugas 

secara cekatan. Oleh karena itu, keterampilan siswa SMK Teknik Gambar 

Bangunan menjadi kunci utama dalam mempersiapkan peserta didik yang 

kompeten dan produktif saat memasuki dunia kerja. 

Secara umum, Mata pelajaran Menggambar dengan Perangkat 

Lunak (MPL) merupakan mata pelajaran yang menuntut siswa untuk 

menggambar suatu perencanaan bangunan menggunakan perangkat lunak. 

Perangkat lunak yang digunakan dalam mata pelajaran ini adalah 

AutoCAD. Meskipun dalam mata pelajaran ini tidak lepas dari langkah 

penggambaran sesuai gambar teknik, siswa juga mampu mencari cara 

yang cepat dan efisien dalam menggambar suatu perencanaan. Mata 

pelajaran MPL ini pun menuntut siswa dalam mengasah keterampilan 

menggambar digital yang sangat berguna dalam dunia kerja. Oleh karena 

itu, mata pelajaran MPL merupakan salah satu pelajaran yang paling 

penting bagi siswa jurusan Teknik Gambar Bangunan. 

Peneliti melakukan survey penelitian pada salah satu kelas, yaitu 

kelas XI Teknik Gambar Bangunan (TGB) 3 di SMK Negeri 1 Sumedang. 

Kelas XI TGB 3 merupakan kelas yang cenderung lambat dalam 

menyelesaikan tugas, terutama tugas pada mata pelajaran Menggambar 

dengan Perangkat Lunak (MPL). Berdasarkan survey yang dilakukan, 

peneliti menemukan beberapa masalah dalam pembelajaran terkait dengan 
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mata pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak (MPL). Masalah 

yang timbul dalam pembelajaran tersebut mencakup beberapa aspek, 

meliputi guru sebagai pendidik, serta siswa sebagai peserta didik. 

Pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran MPL, guru 

menggunakan metode ceramah dan  demonstrasi sebagai metode yang 

biasa digunakan dalam mata pelajaran MPL ini. Metode mengajar ini 

cenderung masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan siswa menjadi 

terbatas dalam mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Meskipun 

menggunakan metode demonstrasi, metode ini masih kurang efektif 

apabila materi yang didemonstrasikan berbeda dengan keadaan sebenarnya 

setelah demonstrasi. 

Masalah yang muncul saat proses pembelajaran di kelas XI TGB 3 

yaitu saat proses pengerjaan tugas, dimana siswa masih belum terampil 

dalam menggunakan beberapa perintah yang cukup penting dalam 

penggambaran pada perangkat lunak AutoCAD. Misalnya terlihat dari 

penggunaan perintah yang hanya beberapa saja, tanpa melakukan 

eksplorasi untuk mencari perintah yang efektif dalam penggambaran 

autoCAD. Sebagai contoh, siswa masih menggunakan perintah line dalam 

menggambar as dan kusen pada denah. Padahal ada perintah yang lebih 

cepat selain menggunakan perintah line. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 

stimulus yang mampu merangsang siswa agar lebih melakukan eksplorasi 

dalam menggunakan software AutoCAD. Lalu, siswa terkadang suka 

mengulur-ulur tugas saat dikerjakan di kelas. Alhasil, tugas menjadi 

menumpuk dan hasil tugas menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan 

siswa masih belum mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar di 

kelasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan model lingkungan pembelajaran 

yang tepat untuk merangsang siswa agar dapat mengerjakan 

penggambaran di kelas secara efektif dan efisien. 

Dalam pembelajaran mata pelajaran MPL ini, pengalaman dalam 

lingkungan pembelajaran mampu menjadi menjadi sebuah alat untuk 

menimbulkan suatu perubahan perilaku siswa. Perubahan perilaku tersebut 
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mampu mengatasi masalah-masalah siswa dalam pembelajaran mata 

pelajaran MPL.  

Berdasarkan masalah yang peneliti temukan, maka perlu adanya 

pemilihan metode pembelajaran yang tepat mampu tercapainya 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya analisis dalam menggunakan suatu metode pembelajaran yang 

meliputi beberapa faktor, diantaranya kondisi siswa, waktu pelaksanaan, 

dan ranah pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Ranah pembelajaran 

tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu: (a) ranah kognitif, (b) ranah afektif, 

dan (c) ranah psikomotorik (Jamal, 2015). Maka dari itu, peneliti 

menggunakan metode reinforcement learning untuk mengatasi masalah 

siswa pada mata pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak.  

Secara garis besar, konsep dasar reinforcement learning diadaptasi 

dari suatu teori pendekatan psikologi. Teori ini menjelaskan bagaimana 

cara mendapatkan suatu pilihan apabila seseorang sedang dihadapkan oleh 

beberapa pilihan dalam kehidupan. Penggunaan teori ini dalam berbagai 

macam situasi menjadi suatu kelebihan yang didapat dari konsep 

reinforcement learning ini. Reinforcement learning secara umum terdiri 

dari 4 komponen dasar, yaitu: (a) policy (kebijaksanaan) (b) reward 

function, (c) value function, dan (d) model of environtment (Sutton & 

Barto,  2012). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada maka peneliti 

akan melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Metode 

Reinforcement Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Siswa Teknik 

Gambar Bangunan SMKN 1 Sumedang”. 

1.2.Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini, diantaranya: 

1) Mata pelajaran yang dipakai dalam penelitian ini adalah mata 

pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak (MPL) 
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2) Hasil yang diteliti dalam penggunaan metode reinforcement 

learning ini adalah peningkatan belajar siswa pada ranah 

psikomotorik. 

1.3.Identifikasi Masalah 

1) Siswa masih belum mahir dalam menggunakan cara yang efektif 

dalam penggambaran pada AutoCAD 

2) Siswa masih belum bisa eksplorasi dalam menggunakan tombol-

tombol perintah software AutoCAD 

3) Siswa jarang menyelesaikan tugas tepat waktu yang ditentukan 

1.4.Perumusan Masalah 

1) Bagaimana proses pembelajaran menggunakan metode 

reinforcement learning untuk meningkatkan keterampilan siswa 

kelas XI TGB SMKN 1 Sumedang dalam mata pelajaran 

Menggambar dengan Perangkat Lunak (MPL)? 

2) Bagaimana hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode reinforcement learning pada mata pelajaran 

Menggambar dengan Perangkat Lunak? 

1.5.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini,  

1) Untuk mendapatkan gambaran terkait penggunaan metode 

reinforcement learning pada mata pelajaran Menggambar dengan 

Perangkat Lunak. 

2) Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti metode 

reinforcement learning dalam mata pelajaran Menggambar dengan 

Perangkat Lunak.  

1.6.Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan 
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dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian lebih lanjut mengenai penggunaan metode reinforcement 

learning dalam pembelajaran di kelas. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepala 

sekolah, guru maupun lembaga pendidikan. Dari penelitian ini 

diharapkan dapat membuktikan bahwa metode reinforcement 

learning merupakan salah satu solusi yang tepat dalam 

meningkatkan keterampilan siswa, terutama dalam mata 

pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak. 

1.7.Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, 

maka penulisan skripsi disusun menjadi 5 (lima) bab, dimana 

setiap bab dibagi ke dalam beberapa sub bab sesuai dengan 

lingkup pembahasannya, seperti di bawah ini: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal yang paling mendasar dalam 

laporan ini yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang pengkajian teori-teori 

terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian dari rancangan alur penelitian yang 

akan penulis lakukan, dimulai dari pendekatan penelitian, 

partisipan yang terlibat dalam penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, serta 

analisis data pada penelitian ini.  

 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian temuan penelitian berdasarkan 

hasil pengolahan dan hasil data yang bentuknya sesuai dengan 

urutan rumusan permasalahan penelitian, serta pembahasan 

temuan penelitian untuk menjawab  pertanyaan penelitian yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan dari bab-bab 

sebelumnya dan saran terkait penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. 


