BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembanganilmupengetahuandanteknologimenuntutsumberdayamanusia
yang

semakinberkualitas.Sistempendidikan

memerlukanperubahandanpembaharuankearah
supayadapatmenghasilkanlulusan
yang

yang

di
yang

Indonesia
lebihsempurna,

bermutudanberkualitasdenganprestasi

tinggi.Pendidikansecaraumumbertujuanuntukmembimbing

kearahtingkatkedewasaandankualitashidup

yang

orang
lebihbaik,

sehinggasaatnyanantiiamampubertahanhidupatauberdirisendiritanpatergantungpad
a orang lain.
Dewasaini,
pertumbuhanpengetahuanmanusiaberkembangsangatcepat.Sesuaidengantuntutanm
asyarakatakankebutuhanpendidikanmembuatpendidikanterusberkembangsejalande
nganpembangunannasional.

Pendidikan

yang

telahdijadikansebagaikuncikemajuandankeberhasilandalamsuatunegaraharuslahm
enciptakanSumberDayaManusia

(SDM)

yang

bermutu.Seperti

yang

telahdiaturdalamUndang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikan
Nasional, bahwa “pendidikanmerupakanusahasadar yang terencanadalam proses
pembelajarandanmenjaminpendidikan

yang

berkualitassertaharapankedepanyamenjadikanlulusanterbaikdalambidangnya”.
Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari serapan tertentu atau
proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca indranya (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm.1061). Seperti pendapat Robbins dalam
Muchlas (2008, hlm.112), persepsi diartikan sebagai proses dimana seseorang
mengorganisasikan dan menginterpretasikan impresi sensorisnya agar dapat
memberikan arti kepada lingkungan sekitarnya.
Keterampilanmerupakanaksikhusus

yang

diperlihatkanatausifatdimanaketerampilanitudilaksanan.Ada
banyakkegiatandianggapsebagaisuatuketrampilan,
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terdiridariderajatpenguasaandanbeberapaketerampilan

yang

dicapaiolehseseorangmenggambarkantingkatketerampilannya.Hal
initerjadikarenakebiasaan

yang

sudahditerimaumumuntukmenyatakansatuataubeberapaperilaku

yang

diperluasdisebutketerampilan, misalnyamenggambar, menulis, bermainalat music
dansebagainya.
Gambaradalahsalahsatucarauntukmenyampaikaninformasiataupunsebagaisar
anauntukmemvisualisasikangagasandalampikiran.
Dalamduniateknikgambardigunakansebagaibahasateknik.Bahasa

teknik

di

siniberartipenggunaansimbol-simbol, kode-kode, tulisan, garisdan lain-lainnya
yang

telahterstandar.Gambarmempunyaiperan

yang

vital

dalam

manufaktur.

proses

Informasi-

informasitentangspesifikasidanbentuksebuahprodukdisampaikanolehperancangke
padapihaklaindalambentukgambarteknik.
Melaluigambartekniktersebutpihakpelaksanaproduksidapatmengetahuipetunjukpetunjuk yang harusdiikutidalammemprosessuatuproduk.
Dahulusebelumditemukannyaperangkatlunakuntukmendesain,
pembuatangambarteknikdilakukansecara

manual

menggunakanbantuanalattulisdanmejagambar.Selaintidakefisien,
dihasilkandari

gambar

proses

yang
manual

initerbilangrapuhdantidakawetkarenamasihmenggunakankertassebagai

media

utamanya.Kemajuanteknologimemungkinkan

proses

menggambarmenjadilebihmudah.
Adanyamesingambarmempermudahkegiatanmenggambarsecara

manual,

sehinggakeberadaankomputer

software

yang

dilengkapi

aplikasiuntukmendesaingambarsemakinmembuatkomunikasidenganbahasagambar
menjadilebihefisien.Waktumengambarlebihsingkat,

penyimpananarsip-

arsipgambarlebihmudahdanringkas.Bersamaandengankemajuanteknologi,
standargambar juga telahdipaksamengikutinya.
Kemajuanteknologikomputermembawabanyakkeuntungandalambidangtekni
k.Salah satunyaadalahteknologiComputer Aided Design (CAD).Teknologi CAD
memungkinkanseorangperancanguntukmembuat

model

tigadimensi

(3D)
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dariproduk

yang

akandibuatberdasarkanspesifikasirancangannyadalamsebuahkomputer. Model 3D
tersebutkemudiandapatdiolah

(di-export)

menjadigambarduadimensi

(detail

drawing) dandicetakmenjadisebuahgambarteknik.
Gambarteknikmerupakansalahsatumatakuliah yang wajib PADA Program
StudiPendidikanTeknikBangunan (PTB) di DepartemenPendidikanTeknikSipil
(DPTS)

FakultasPendidikanTeknologidanKejuruan

(FPTK)

UniversitasPendidikan

Indonesia

(UPI).Denganadanyamatakuliahinidapatmembantumahasiswadalammemahamiga
mbarteknik.GambarTeknikmerupakansalahsatualat

yang

dapatdigunakanuntukmenyampaikanmaksudseorangahliteknikkarenadenganadany
agambarteknikdapatmemberikaninformasisecaratepatdanobyektifdaripembuatgam
bar.Gambar yang baikadalahgambar yang dapatmeneruskaninformasi yang
lengkapdantepatdaripembuatgambar.Denganadanyagambarteknikdapatmembantu
mahasiswadalammenggambar di bidangtekniksipil.
Sepertihalnyakegiatan

proses

belajarmengajar

yang

dilaksanakanpadapaketkeahlianProgamStudiPendidikanTeknikBangunan (PTB) di
DepartemenPendidikanTeknikSipil

(DPTS)

FakultasPendidikanTeknologidanKejuruan
(FPTK)denganmatakuliahgambarteknikkhusus di ajarakanpada semester satu.
Mata

kuliahinimerupakanteknikgambardasar

yang

bertujuansebagaipemahamanawalterkaitsistematikapenggambaranteknik,
dalamprakteknyamahasiswadituntutuntukbisamenggambardengancara
menggunakanalatgambar

yang

telahditentukansepertipensil,

manual
penghapus,

sepasangpenggarissegitigadan lain-lain.
Dalam pelaksanaan pembelajaran didalam kelas ternyata mata kuliah ini
tidak semudah yang diperkirakan.Banyak faktor yang menjadi kendala dalam
proses pembelajaran. Secara garis besarnya pemahaman tentang gambar teknikdan
proses pembelajaran gambarteknik.
Kedala-kendala

yang

diuraikan

sangat

berpengaruh

pada

proses

pembelajaran. Jika mahasiswa menganggap proses pembelajaran bukan
merupakan dari hal yang penting, akan berakibat fatal untuk mahasiswa itu
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sendiri. Karena ketika ia dapat mengumpulkan tugas yang diberikan sesuai dengan
prosedur namun ia tidak mengerti dengan tugas yang kumpulkan karena ia
melakukan proses yang tidak sesuai, maka pada tugas-tugas berikutnya ia akan
mengalami kerepotan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk
mengadakan

penelitian

yang

berjudul

“PersepsiMahasiswaPTBTerhadapKeterampilan

yang

didapatSetelahPembelajaranGambarTeknik di DPTSFPTKUPI”.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
dalam penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:
1. Keterampilanmahasiswa yang berbeda-bedasetelah proses belajar
2. Kurangnyaketerampilandalammenggambarteknik.
3. Kurangnyamotivasidalammenggambarteknik manual
4. Metodepembelajaran yang digunakankurangtepat
5. Kurangnyasaranadanprasanauntukmenggambar
1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkandariidentifikasimasalahtersebut

di

atas,

ternyataterdapatbeberapapermasalahan.Masalahdalampenelitianinidibatasipadaket
erampilanmahasiswadalampembelajarangambarteknikpadaProgamStudiPendidika
nTeknikBangunanDepartemenPendidikanTeknikSipil FPTK UPI.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka permasalahan
dalam

penelitian

ini

berikut:Bagaimanapersepsimahasiswa

dapat

dirumuskan

PTBterhadapketerampilan

sebagai
yang

didapatsetelahpembelajarangambarteknik di DPTSFPTK UPI?

Mashuri, 2018
PERSEPSI MAHASISWA PTB TERHADAPKETERAMPILAN YANG DIDAPAT SETELAHPEMBELAJARAN
GAMBAR TEKNIK
DI DPTS FPTK UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.5 Tujuan Penelitian
Sesuai pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:MengetahuipersepsimahsiswaPTB
terhadapketerampilan

yang

didapatsetelahpembelajarangambarteknik

di

DPTSFPTK UPI.
1.6 Manfaat Penelitian
Setelahtujuandalampenelitianinitercapaimaka diharapkan penelitianinidapat
memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:
1. Menjadimasukan,

saran

danevaluasikepadaprogamstudiPendidikanTeknikBangunanmengenaipemb
elajarangambarteknik.
2. Memberikansolusikepadaprogamstudiuntukpeningkatanpembelajarangamb
arteknikjikaterdapatkekurangandarihasil yang dilakukandalampenelitian.
1.7 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan yang memuat: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan
Sistematika Penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Kajian teori menguraikan: Kajian Pustaka, Tinjauan Umum, Topik Terkait dengan
Penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang memuat: Metode Penelitian, Desain Penelitian,Populasi
dan Sampel, Alur Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan
Teknik Analisis Data.
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN
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Bab ini berisi tentang: Temuan Penelitian, Tahapan Penelitian Deskripsi Data dan
Pembahasan Temuan Pada Penelitian.
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
Bab ini berisi tentang simpulan yang memuat tentang jawaban daripada rumusan
masalah

pada

penelitian.

Implikasi

memuattentangakibatlangsungdaripenemuanpenelitian.Rekomendasi

yang
yang

ditujukan kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan dan kepada
peneliti selanjutnya.
Bagian penutup penelitian berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat
hidup pemilik.
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