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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan SMK adalah menyiapkan peserta didik agar menjadi 

manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan 

pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga 

kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 

keahlian yang dipilihnya. SMK memiliki 9 bidang keahlian terdiri dari 

139 program keahlian. Program keahlian tersebut mempunyai 

kompetensi lulusan dan struktur kurikulumnya masing-masing. Pada 

kompetensi keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan, SMK 

diharapkan mampu mencetak siswa menjadi drafter gambar bangunan. 

Kualifikasi drafter disesuaikan dengan kebutuhan insdustri yakni 

menguasai teknik presentasi manual, siswa pun sudah dituntut dengan 

keterampilan presentasi digital. Keterampilan tersebut harus diasah dan 

dipersiapkan sejak awal untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki daya 

saing.  

Seiring dengan kemajuan teknologi, berkembang metode-

metode presentasi digital aritektur yang edukatif, repreentatif dan 

informatif diantaranya program Google Sketchup, Graphisoft 

ArchiCAD, Autodesk 3Ds Max, Autodesk Revit dan Autodesk Auto-CAD. 

Berdasarkan kurikulum DPIB, pada awal pengenalan presentasi digital 

siswa khusus dilatih untuk terampil mengguasai program Auto-CAD. 

Keterampilan siswa SMK dalam mengoperasikan program Auto-CAD 

ini dinilai penting. Selain orientasi karir, keterampilan siswa dalam 

menggunakan program Auto-CAD sangat berpengaruh bagi keterlibatan 

sekolah dalam ajang tingkat Nasional yakni Lomba Keterampilan Siswa 

(LKS) diselenggarakan setiap tahun oleh kementrian pendidikan dan 

kebudayaan yang diikuti oleh seluruh SMK. Pembelajaran presentasi 
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digital yang tercantum dalam kurikulum dimulai sejak kelas XI dalam 

mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak (MDPL) alokasi 

waktu pada mata pelajaran MDPL selama 6 jam pelajaran. Berdasarkan 

hasil observasi, alokasi waktu dinilai kurang cukup sehingga dibutuhkan 

waktu tambahan untuk berlatih diluar jam pelajaran. Salah satu wadah 

pembinaan siswa di sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler.  

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk menambah wawasan 

siswa mengenai presentasi digital, yang membimbing siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah guru MDPL. Beberapa 

sekolah lain menyelenggarakan ekstrakurikuler produktif untuk 

menunjang pembelajaran, seperti yang diungkapkan kepala sekolah 

SMK 3 Metro Lampung bahwa kegiatan ekstrakurikuler saat ini tidak 

hanya menjadi kegiatan ekstrakulikuler namun menjadi kegiatan 

unggulan sekolah (dikutip dari web smkn3metro.sch.id) begitu halnya 

dengan upaya yang dilakukan oleh SMKN 2 Garut.  

Dari hasil observasi, model pembelajaran yang digunakan 

yakni pembelajaran mandiri belum mampu meningkatkan keterampilan 

siswa. Faktor penyebabya yakni banyak siswa yang mengalami kesulitan 

saat mencari sendiri teknik mengerjakanya sehingga membutuhkan 

waktu yang relatif lama. Tidak adanya refleksi berupa pembahasan 

bersama yang dilakukan  guru dan siswa sehingga siswa cenderung 

melakukan kesalahan yang sama pada pertemuan berikutnya. Kegiatan 

belajar di dalam ekstrakurikuler belum terdokumentasi sebagai bagian 

dari proses pembelajaran, padahal jika itu dilakukan dapat dijadikan 

evaluasi pada setiap pertemuan sehingga ekstrakurikuler dapat menjadi 

kegiatan yang dapat menunjang keterampilan siswa dan sarana untuk 

berprestasi. 

Model pembelajaran yang menekankan pada kualitas proses 

dan hasil belajar adalah Model Pembelajaran Berbasis Portofolio atau 

biasa disingkat PBL. Model ini mengintegrasikan aspek evaluasi sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri 

(Muhson,2011). Selain itu, PBL merupakan model yang 

mengkombinasikan penilaian (assessment) dan pengajaran (instruction) 

yang akan mengubah situasi yang statis, mekanis, dan pasif menjadi 

lebih bergairah, variatif dan aktif (Epstein, 2006). Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka peneliti merasa penting untuk melakukan 

penelitian tentang “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis 
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Portofolio Pada Ekstrakurikuler Auto-CAD Siswa Kelas X Di 

SMKN 2 Garut”.  
 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian  dapat di identifikasikan 

beberapa masalah diantaranya:  

1. Belum adanya  penerapan model pembelajaran yang sesuai dalam 

kegiatan ektrakurikuler; 

 

2. Tidak adanya evaluasi berupa pembahasan tugas atau penanyangan 

tugas pada saat akhir pembelajaran yang dibahas bersama-sama 

antara guru dengan siswa sehingga siswa cenderung melakukan 

kesalahan yang sama; 

3. Proses mengerjakan tugas siswa tidak terdokumentasi sehingga 

dalam ekstrakurikuler hanya diamati di akhir pembelajaran saja. 

 

1.3 Pembatasan Dan Perumusan Masalah 

1.3.1.  Batasan Masalah 

1. Materi pokok pada penelitian ini merujuk pada Silabus MDPL yakni 

KD  3.2 Menerapkan perintah dasar Draw pada aplikasi Auto-CAD;  

2. Siswa yang menjadi subjek penelitian yakni pada Ekstrakurkuler 

Kelas X DPIB 3 program keahlian Desain Pemodelan Dan Informasi 

Bangunan Di SMKN 2 Garut tahun ajaran 2017/2018;  

3. Model pembelajaran yang digunakan yakni model pembelajaran 

portofolio. Jenis penilaian yakni penilaian portofolio dibatasi pada 

portofolio dokumen dan proses;  

4. Hasil belajar yang dinilai adalah psikomotorik siswa dari proses dan 

produk (dokumen). Contohnya untuk proses adalah perkembangan 

psikomotorik saat pembelajaran yang direkam melalui skor dan 

untuk dokumen yakni tugas siswa yang dilakukan pada setiap siklus. 

1.3.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran siswa dengan penerapan model 

pembelajaran berbasis portofolio pada Ekstrakurikuler Auto-CAD?  

2. Bagaimana peningkatan keterampilan siswa setelah diterapkannya 

model pembelajaran portofolio pada Ekstrakurikuler Auto-CAD? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proses pembelajaran siswa dengan penerapan model 

pembelajaran portofolio pada Ekstrakurikuler Auto-CAD; 

2. Mengetahui perkembangan keterampilan siswa meliputi proses dan 

hasil produk (dokumen) menggunakan penerapan model 

pembelajaran berbasis portofolio pada Ekstrakurikuler Auto-CAD. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis  

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengayaan tentang teori-teori 

model pembelajaran yang dapat diterapkan pada Ekstrakurikuler 

Auto-CAD di SMKN 2 Garut;  

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bahan 

ajar berdasarkan konsep model pembelajaran berbasis portofolio 

khususnya untuk pelajaran yang bersifat menghasilkan produk.  

 

1.5.2. Manfaat Praktis  

1. Bagi siswa, dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan 

program serta dokumentasi hasil belajar yang dapat digunakan 

sebagai referensi;  

2. Bagi guru, dapat menerapkan model pembelajaran berbasis 

portofolio pada Ekstrakurikuler Auto-CAD untuk mengintegrasikan 

proses dan hasil belajar siswa;  

3. Bagi sekolah, dapat menjadi masukan untuk pengembangan 

kurikulum dalam meningkatkan prestasi sekolah. 

4. Bagi peneliti yang sejenis, dapat menambah keterampilan terkait 

dengan penelitian yang menerapkan model pembelajaran berbasis 

portofolio. 

 


