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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan inti dalam proses pendidikan 

di sekolah dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. 

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar dapat dilihat dari tingkat prestasi yang 

dicapai oleh siswa, pencapaian prestasi belajar siswa merupakan tanggung jawab 

siswa dengan guru, orangtua, dan masyarakat. 

Pengertian belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

memperoleh kepandaian atau sebuah ilmu, merupakan kata kerja untuk berlatih, 

dapat diartikan juga sebagai berubahnya tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh sebuah pengalaman. Menurut Suardi (2018:100) belajar 

merupakan suatu perubahan tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah 

kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah 

kepada tingkah laku yang lebih buruk. Sedangkan menurut James O. Wittaker 

dalam Lefudin (2017:3) belajar dapat didefinisikan sebagai proses dimana tingkah 

laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini, sekolah menjadi lembaga 

pendidikan formal di Indonesia. Di sekolah siswa dan siswi dibiasakan dengan 

nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai-nilai kegiatan pembelajaran berbagai bidang 

studi. Proses belajar dan hasilnya dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang 

berbeda dari sebelumnya pada diri seseorang baik dalam hal pengetahun, sikap, 

dan keterampilan. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pada pasal 14 menjelaskan 

bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Dilanjutkan dengan pasal 15 yang menjelaskan 

bahwa jenjang pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, 

profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

menjadi salah satu jenjang pendidikan di Indonesia, pendidikan kejuruan 

menghasilkan lulusan tenaga siap pakai serta memiliki keahlian dan keterampilan 

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
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Teknik Gambar Bangunan (TGB) merupakan salah satu program keahlian di 

bidang teknologi dan rekayasa yang tersedia di SMK. Mata pelajaran yang 

disediakan SMK berbeda dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dibagi 

menjadi tiga kelompok mata pelajaran diantaranya mata pelajaran normatif, adatif, 

dan produktif. Salah satu mata pelajaran yang tersedia pada progrm keahlian 

Teknik Gambar Bangunan adalah gambar konstruksi bangunan, dan termasuk 

kepada salah satu mata pelajaran produktif. Di SMK Negeri 9 Garut mata 

pelajaran ini merupakan dasar lanjutan yang wajib dikuasai oleh peserta didik 

kelas XI sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada dunia kerja. 

Kompetensi yang dimaksud adalah memahami dan menyajikan gambar dari 

konstruksi bangunan, untuk memenuhi kompetensi tersebut dibutuhkan waktu 

satu pertemuan 6 x 45 menit dan 4 x 45 menit.  

Mata pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan, merupakan mata pelajaran 

yang penting dalam dunia arsitektur, maka dari itu siswa diharapkan memiliki 

hasil belajar yang baik. Untuk hasil belajar yang baik terdapat beberapa faktor 

yang menunjang hasil belajar siswa pada mata pelajaran ini, salah satu faktor yang 

berpengaruh dengan mata pelajaran ini adalah laboratorium gambar manual. 

Laboratorium gambar manual yang memiliki sarana dan prasarana lengkap dapat 

meningkatkan kemauan siswa dalam belajar ataupun menghasilkan gambar yang 

baik. Hal ini dinyatakan oleh Hamalik (2003:56) bahwa kriteria ruang belajar 

meliputi ruangan yang nyaman dan memadai. 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan selama kurang lebih tiga bulan di 

SMK Negeri 9 Garut, terdapat beberapa siswa yang tidak mencapai kompetensi, 

dari jumlah 11 tugas yang harus diselesaikan beberapa siswa hanya 

menyelesaikan 1-3 tugas. Disisi lain laboratorium gambar manual dilihat kurang 

memenuhi ketentuan ideal dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 

Tahun 2008, laboratorium gambar manual tidak memiliki lemari penyimpanan 

bahan atau lemari penyimpanan alat untuk menggambar sehingga siswa harus 

menjaga dan membawa peralatan gambar masing-masing. Standar yang 

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 

diantaranya adalah terdapat beberapa ruang gambar yang dikelompokan kepada 
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ruang praktik gambar manual dan masinal, ruang praktik gambar komputer, serta 

ruangan penyimpanan dan ruang instrukstur. Selain ruangan tersebut, kelengkapan 

ruangan berupa tempat sampah dan lemari menjadi salah satu kelengkapan yang 

harus dilengkapi sekolah. Laboratorium gambar manual yang disediakan oleh 

program keahlian teknik gambar bangunan baik pada sarana maupun prasarana 

dirasa memiliki pengaruh dengan hasil belajar siswa agar mencapai hasil belajar 

yang baik, sehingga hasil belajar siswa belum memenuhi kompetensi yang 

diharapkan. Apabila standar laboratorium gambar manual dapat dipenuhi sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 maka hasil 

belajar siswa pada  mata pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan akan lebih baik 

dari sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kelengkapan Laboratorium Gambar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan di SMK Negeri 9 Garut”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kegiatan belajar 

mengajar di SMK Negeri 9 Garut, adapun identifikasi masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Tidak terdapatnya lemari penyimpanan di laboratorium gambar manual. 

2. Kurangnya semangat siswa dalam menyelesaikan tugas. 

3. Tidak mencukupinya peralatan menggambar untuk siswa. 

4. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung kondisi kelas kurang 

kondusif. 

5. Beberapa siswa tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. 

6. Hasil belajar siswa relatif rendah. 

Untuk menghindari bahasan yang meluas dalam penelitian ini diperlukan 

adanya pembatasan masalah guna mempermudah penelitian sehingga tercapai 

hasil nyata dan terarah, dengan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Laboratorium gambar manual pada program keahlian Teknik Gambar 

Bangunan. 
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2. Kelengkapan laboratorium gambar berdasarkan dari persepsi siswa. 

3. Persepsi siswa dari siswa kelas XI Teknik Gambar Bangunan Tahun 

Ajaran 2017-2018, dikarenakan mereka telah menyelesaikan mata 

pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan. 

4. Hasil belajar siswa yaitu hasil belajar selama satu semester pada mata 

pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah 

yang telah dibatasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi siswa tentang kelengkapan sarana dan prasarana 

laboratorium gambar manual di SMK Negeri 9 Garut? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa XI Teknik Gambar Bangunan di SMK 

Negeri 9 Garut Tahun Ajaran 2017-2018 selama satu semester pada 

mata pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan? 

3. Apakah kelengkapan labiratorium gambar manual memiliki pengaruh 

dengan hasil belajar siswa XI Teknik Gambar Bangunan di SMK 

Negeri 9 Garut Tahun Ajaran 2017-2018 pada mata pelajaran Gambar 

Konstruksi Bangunan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui persepsi siswa tentang kelengkapan sarana dan 

prasarana laboratorium gambar manual di SMK Negeri 9 Garut. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa XI Teknik Gambar Bangunan di 

SMK Negeri 9 Garut Tahun Ajaran 2017-2018 selama satu semester 

pada mata pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan. 

3. Untuk mengetahui apakah kelengkapan labiratorium gambar manual 

memiliki pengaruh dengan hasil belajar siswa XI Teknik Gambar 

Bangunan di SMK Negeri 9 Garut Tahun Ajaran 2017-2018 pada mata 

pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
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Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi peserta didik, memberikan informasi mengenai 

kelengkapan laboratorium gambar agar dapat dimanfaat dengan baik 

agar maksimal dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

2. Manfaat bagi pendidik, memberikan masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang apakah berpengaruh antara 

kelengkapan laboratorium gambar terhadap hasil belajar siswa sehingga 

mampu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi.  

3. Manfaat bagi peneliti, sebagai wawasan baru mengenai apakah 

berpengaruh antara kelengkapan laboratorium gambar yang disediakan 

sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran gambar 

konstruksi bangunan, dan bekal untuk dikemudian hari. 

 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi berika mengenai sistematika penulisan pada 

setiap bab skripsi pada penelitian ini. 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka 

Berisikan kajian pustaka secara teoretis meliputi teori-teori pendukung penelitian, 

kerangka berpikir, hipotesis penelitian, dan penelitian-penelitian yang dinilai 

relevan. 

Bab III Metodo Penelitian 

Berisikan metode dan desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, pengujian 

instrumen penelitian, beserta teknik analisis instrumen penelitian. 

Bab IV Temuan dan Pembahasan 

Berisikan deskripsi data, tahapan penelitian, pengujian hipotesis, temuan 

penelitian beserta dan pembahasan temuan penelitian. 
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Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Berisikan simpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah pada penelitian, 

implikasi dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan penelitian. Bagian 

penutup penelitian ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang dianggap 

perlu, serta riwayat hidup dari penulis. 

 

1.6. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah peanfsiran terhadap beberapa istilah dalam 

penelitian ini, berikut penjelasan mengenai istilah yang digunakan : 

1. Kelengkapan laboratorium gambar, merupakan laboratorium yang 

digunakan pada mata pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan yaitu 

laboratorium gambar manual. Kelengkapan ditinjau dari ketersediaan 

ruangan beserta ketersediaan alat untuk mata pelajaran Gambar 

Konstruksi Bangunan. 

2. Hasil belajar ditinjau dari nilai siswa selama satu semester pada mata 

pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan. 

 


