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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Arsitektur adalah ruang fisik untuk aktivitas manusia. Ruang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia dimanapun dia berada, baik secara psikologi 

dan emosional (persepsi), maupun dimensional. Manusia selalu berada di dalam 

ruang, bergerak serta menghayati, berpikir dan juga menciptakan ruang untuk 

menyatakan bentuk dunianya. Konsepsi mengenai ruang (space), selama ini 

dikembangkan melalui beberapa pendekatan yang berbeda, salah satunya adalah 

pendekatan perilaku. Secara konseptual, pendekatan perilaku menekankan bahwa 

manusia merupakan makhluk berpikir yang mempunyai persepsi dan keputusan 

dalam interaksinya dengan lingkungan. Ruang dalam pendekatan perilaku dilihat 

mempunyai arti dan nilai yang plural dan berbeda, tergantung dari persepsi 

individu yang menggunakan ruang tersebut (Haryadi dan Setiawan, 2010:17). 

Perbedaan persepsi antara individu satu dengan individu lainnya dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal ataupun faktor internal. 

Dalam mempersepsikan suatu ruang (room), individu-individu dapat diartikan 

menilai satu objek yang sama, sehingga faktor internal yaitu faktor yang terdapat 

pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut lebih banyak berpengaruh 

dibandingkan dengan faktor yang melekat pada objeknya (faktor eksternal). 

Untuk menyelenggarakan aktivitasnya di dalam ruang agar terlaksana secara 

baik, manusia memerlukan kondisi fisik tertentu di sekitarnya yang dianggap 

nyaman. Nyaman atau tidaknya suatu ruang dapat dinilai oleh pengguna ruang 

tersebut melalui persepsinya. Sebagai contoh, ruang kelas (teori) akan 

dipersepsikan secara positif apabila diperuntukkan untuk kebutuhan kegiatan teori 

sehingga pembelajaran berjalan lancar, nyaman, dan tenang. Namun mungkin 

akan dipersepsikan negatif jika digunakan untuk kebutuhan kegiatan olahraga 

sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penggunanya. Hal ini sejalan 
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dengan pendapat Halim (2005:78) bahwa ketika individu merespon secara positif 

pada lingkungannya (ruang), dapat diartikan bahwa rasa nyaman individu tersebut 

telah terpenuhi.  

Hubungan antara persepsi ruang dan kenyamanan penggunanya terdapat 

pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek pendidikan kejuruan. 

Persepsi siswa mengenai ruang kelas (teori) serta kaitannya dengan kenyamanan 

siswa itu sendiri akan menjadi lebih menarik untuk diteliti ketika ruang tersebut 

mengalami perubahan fungsi pada waktu-waktu tertentu, seperti yang terjadi di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang. Sekolah dengan orientasi 

pendidikan kejuruan diwajibkan memiliki bengkel praktik untuk menunjang 

kelancaran dan kenyamanan pembelajaran siswa-siswinya. Untuk kompetensi 

keahlian Teknik Gambar Bangunan (TGB), bengkel praktik yang dibutuhkan 

adalah berupa ruang praktik gambar teknik. Namun kebutuhan ini rupanya belum 

dapat dipenuhi oleh SMK Negeri 1 Sumedang sehingga untuk menunjang 

kegiatan menggambar teknik siswa-siswinya, sekolah kejuruan ini memutuskan 

untuk mengalihfungsikan ruang kelas (teori) menjadi ruang praktik gambar teknik 

pada setiap kali pembelajaran praktik menggambar. Padahal didasarkan pada 

aktivitas yang dikhususkan yaitu aktivitas menggambar, ruang praktik gambar 

teknik memerlukan rancangan yang khusus yang mempertimbangkan kehadiran 

peralatan praktik menggambar guna menunjang kegiatan pembelajaran praktik itu 

sendiri.  

Perubahan fungsi ruang yang terjadi di SMK Negeri 1 Sumedang ini 

merupakan suatu fenomena tersendiri yang perlu untuk diteliti dari aspek 

kenyamanannya. Berdasarkan pengamatan awal ke lokasi penelitian, banyak 

siswa mengeluhkan mengenai sempitnya ruang gerak mereka dalam praktik 

menggambar di ruangan tersebut. Hal ini seringkali berdampak negatif pada 

adanya beberapa siswa yang lebih memilih menggambar pada ruangan lain yang 

kosong, bahkan menggambar pada lantai ruangan. Atas dasar pengamatan awal 

inilah penulis memilih meneliti pada aspek kenyamanan spasial. 
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Dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa pengguna ruang dapat 

mempersepsikan ruangannya secara positif maupun negatif dan bahwa persepsi 

ruang tersebut akan mempengaruhi tingkat kenyamanan dari individu itu sendiri, 

maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai seberapa besar pengaruh 

persepsi siswa mengenai ruang praktik menggambar mereka (yang sebenarnya 

adalah ruang kelas (teori) yang dialihfungsikan) terhadap kenyamanan spasial di 

ruangan tersebut. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

identifikasi masalah yang penulis temukan sehingga menjadi bahan kajian untuk 

diteliti, antara lain: 

1. Adanya faktor internal yang mempengaruhi persepsi siswa terhadap ruang, 

yakni pengalaman dan/ atau pengetahuan, harapan (expectation), dan 

kebutuhan. 

2. Adanya perubahan fungsi ruang di SMK Negeri 1 Sumedang yaitu dari 

ruang kelas (teori) menjadi ruang praktik menggambar. 

3. Adanya keluhan siswa mengenai sempitnya ruang gerak dalam praktik 

menggambar. 

4. Adanya siswa yang melakukan kegiatan praktik menggambar di ruang kelas 

(teori) lain yang kosong ataupun di lantai ruangan. 

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan penelitian dengan 

menyadari segala keterbatasan yang ada, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah agar penelitian dapat mencapai sasaran. Berdasarkan identifikasi 

permasalahan di atas, maka dapat dibuat pembatasan masalah sebagai berikut:  
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1. Ruang praktik menggambar yang diteliti adalah ruang kelas (teori) yang 

dialihfungsikan menjadi ruang praktik gambar teknik yang digunakan oleh 

kelas X Teknik Gambar Bangunan I (X-TGB I) pada setiap pelaksanaan 

pembelajaran praktik menggambar. 

2. Persepsi siswa mengenai ruang meliputi tiga proses, yaitu proses kognisi 

(cognitive), proses afeksi (affective), dan proses kognasi (cognative). Aspek 

yang diungkap: 

a. Proses Kognisi (Cognitive), meliputi proses penerimaan (perceiving), 

pemahaman (understanding), dan pemikiran (thinking). 

b. Proses Afeksi (Affective), meliputi proses perasaan (feeling) dan emosi 

(emotions), keinginan (desires), serta nilai-nilai (values). 

c. Proses Kognasi (Cognative), meliputi munculnya tindakan, perlakuan 

terhadap ruang sebagai respons dari proses kognisi dan afeksi 

(Haryadi dan Setiawan, 2010:30) 

3. Persepsi siswa mengenai ruang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan 

internal. Pada penelitian ini, faktor tersebut dibatasi pada faktor internal. 

Aspek yang diungkap: 

a. Pengalaman dan/ atau pengetahuan 

b. Harapan (expectation) 

c. Kebutuhan 

4. Ada dua kenyamanan yang perlu dipenuhi oleh suatu karya arsitektur, yakni  

kenyamanan  psikis  dan  fisik. Kenyamanan fisik meliputi kenyamanan 

spasial, visual, auditorial, dan termal (Karyono, 1999). Pada penelitian ini, 

kenyamanan dibatasi pada kenyamanan spasial, dimana spasial ruang yang 

diteliti hanya pada luas ruang (tinggi ruang tidak termasuk). Aspek yang 

diungkap pada kenyamanan spasial meliputi besaran ruang dan tata ruang. 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum persepsi siswa mengenai ruang praktik 

menggambar di SMK Negeri 1 Sumedang? 
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2. Bagaimana gambaran umum kenyamanan spasial pada ruang praktik 

menggambar di SMK Negeri 1 Sumedang? 

3. Seberapa besar pengaruh persepsi siswa mengenai ruang praktik 

menggambar terhadap kenyamanan spasial di SMK Negeri 1 Sumedang? 

D. Penjelasan Istilah dalam Judul 

Agar arah penelitian terhindar dari kemungkinan adanya salah tafsir, maka 

penulis menganggap perlu menjelaskan istilah-istilah pada judul sebagai berikut. 

1. Persepsi 

Walgito (2005:99) mengungkapkan bahwa persepsi adalah suatu proses 

yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut 

proses sensoris. Sementara menurut Halim (2005:156) persepsi adalah 

proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar. 

Persepsi dalam penelitian ini adalah proses penerimaan stimulus yang 

kemudian ditafsirkan mengenai ruang praktik menggambar. 

2. Ruang Praktik Menggambar 

Ruang praktik gambar teknik adalah salah satu prasarana di sekolah 

menengah kejuruan untuk kompetensi keahlian teknik gambar bangunan. 

Ruang ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran 

menggambar teknik secara manual. Ruang praktik menggambar dalam 

penelitian ini adalah ruang kelas (teori) di SMKN 1 Sumedang yang 

dialihfungsikan menjadi ruang praktik gambar teknik. 

3. Kenyamanan Spasial 

Kata spasial berasal dari kata space, dalam arsitektur secara sederhana 

diartikan sebagai ruang. Maka kenyamanan spasial adalah kenyamanan 

ruang yang dapat diartikan pula dengan kemudahan pergerakan individu 
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dalam beraktifitas di dalam ruang. Kenyamanan spasial dalam penelitian ini 

berkaitan dengan besaran ruang dan tata ruang pada ruang praktik 

menggambar. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Persepsi Siswa mengenai Ruang Praktik Menggambar terhadap 

Kenyamanan Spasial di SMK Negeri 1 Sumedang” ini dapat didefinisikan sebagai 

pengaruh dari proses penafsiran stimulus siswa mengenai ruang praktik 

menggambar terhadap kenyamanan ruang di SMK Negeri 1 Sumedang. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui gambaran umum persepsi siswa mengenai ruang praktik 

menggambar di SMK Negeri 1 Sumedang 

2. Untuk mengetahui gambaran umum kenyamanan spasial pada ruang praktik 

menggambar di SMK Negeri 1 Sumedang. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh persepsi siswa mengenai ruang 

praktik menggambar terhadap kenyamanan spasial di SMK Negeri 1 

Sumedang. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan oleh semua 

pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan terutama dunia pendidikan 

kejuruan teknik gambar bangunan. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menyediakan 

informasi tentang keterkaitan persepsi siswa mengenai ruang praktik 

menggambar terhadap kenyamanan spasial. Serta, diharapkan agar hasil 
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penelitian ini dapat menimbulkan pertanyaan kritis bagi pembacanya 

sehingga penelitian lebih lanjut dapat dilakukan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

bagi program Pendidikan Teknik Arsitektur untuk mengembangkan 

disiplin ilmu Pendidikan Teknik Arsitektur dalam meningkatkan 

kualitas lulusannya. Terutama mengenai peningkatan pemahaman 

mahasiswa terhadap pengaruh persepsi siswa mengenai ruang praktik 

menggambar terhadap kenyamanan spasial. 

b. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar di SMK Negeri 

1 Sumedang, terkait pengaruh persepsi siswa mengenai ruang praktik 

menggambar terhadap kenyamanan spasial di SMK Negeri 1 

Sumedang. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk membantu meningkatkan pengadaan 

bangunan dan ruang sekolah yang lebih tanggap terhadap kebutuhan 

dan kenyamanan siswa. 

c. Penulis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan empirik untuk memperluas 

wawasan sehubungan dengan pengaruh persepsi siswa mengenai 

ruang praktik menggambar terhadap kenyamanan spasial. 

 


