
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam proses belajar mengajar, guru selalu mengharapkan siswanya

dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, sesuai dengan tuntutan dari

kurikulum. Namun pada kenyataan di lapangan tidak sedikit dijumpai adanya

kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dalam materi pelajaran, sehingga hasil

yang didapat tidak maksimal, dengan demikian kesulitan tersebut menjadi sebuah

hambatan pada proses belajar mengajar.

Siswa yang mengalami kesulitan belajar biasanya menunjukkan gejala-

gejala yang dapat terlihat dalam Proses Belajar Mengajar. S. Nasution (1996 : 11)

mengemukakan bahwa Pada dasamya kesulitan adalah suatu kondisi dalam proses

belajar mengajar yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu dalam rangka

mencapai tujuan yang diharapkan atau hasil belajar.

Hambatan-hambatan dalam proses belajar ini seringkali timbul, terlebih

pada mata diklat yang memerlukan keterampilan dan ketekunan seperti

menggambar teknik dasar. Beberapa hambatan ini, merupakan gejala dari

timbulnya kesulitan yang dialami siswadalam proses belajamya.

Menurut Moh. Surya (1979 : 93) Tingkah laku yang merupakan manifestasi

gejala peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah sebagai berikut:



• Nilai belajar yang rendah dibanding rata-rata nilai kelompok / potensinya.

• Usaha yang telah dilakukan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh.

• Lambat dalam mengerjakan tugas-tugas kegiatan belajar.

• Sikap kurang ajar, seperti acuh tak acuh dan menentang.

• Membolos, datang terlambat, tidak mau mencatat, tidak teratur, mengasingkan

diri.

• Gejala emosi yang kurang wajar, yaitu pemurung, mudah tersinggung,

pemarah, dan Iain-lain.

Permasalahan mengenai kesulitan belajar dalam mata diklat menggambar

teknik dasar ini terlihat dengan adanya kesenjangan antara fakta-fakta yang ada di

lapangan dengan tuntutan yang harus dicapai sesuai dengan kurikulum. Salah satunya

yaitu adanya siswa yang tidak mengumpulkan tugas menggambar teknik dasar

dikarenakan kesulitan dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan

kurikulum menuntut agar siswa mampu meningkatkan keterampilan menggambarnya

melalui tugas terstruktur dalam mata diklat menggambar teknik dasar.

Kesenjangan lain yang muncul, yaitu siswa kurang berkonsentrasi dalam

Proses Belajar Mengajar sehingga siswa kurang memahami materi pelajaran yang

disampaikan oleh guru, sedangkan target yang harus dicapai sesuai dengan kurikulum

yaitu siswa mampu mengetahui dan memahami mengenai materi mata diklat

menggambar teknik dasar dan menambah pengetahuan mengenai teknik menggambar

bangunan. Selain itu, terdapat beberapa siswa yang memperoleh nilai rendah bila



dibanding rata-rata nilai kelompoknya. Dengan adanya fenomena tersebut, dapat

dikatakan bahwa siswa yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam belajamya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Muhibbin Syah (1995 : 65) yang menyatakan

bahwa kesulitan belajar tampak jelas dari prestasi belajar siswa yang rendah. Tetapi,

kesulitan belajar juga dapat dilihat atau disadari secara langsung atau tidak langsung

melalui berbagai jenis marufestasi tingkahlaku, seperti tidak mengerjakan tugas, tidak

dapat berkonsentrasi, sering tidak hadir dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan Harry Firman (1989) mengemukakan bahwa 'Seorang peserta

didik yang mengalami kesulitan belajar adalah peserta didik yang belum bisa

menjawab dengan benar kurang dari 60%, sehingga peserta didik tersebut harus

mengikuti remediasi\(Ma'mur Jamaludin, 2007 : 14).

Kesulitan belajar yang dialami siswa merupakan hasil interaksi siswa dengan

lingkungannya, maka kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut mempunyai latar

belakang yang kompleks, bukan hanya terletak pada satu faktor saja, melainkan pada

berbagai faktor yang bertalian erat satu sama lain. Paktor-faktor yang

melatarbelakangi kesulitan belajar tersebut adalah faktor yang berasal dari dalam dan

luar din siswa.

Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut baik secara langsung

maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan diperoleh

siswa.

Abin Syamsudin (2002 : 308), menyatakan bahwa "Seorang peserta didik

dapat diduga mengalami kesulitan belajar kalau peserta didik tersebut tidak berhasil



mencapai taraf kualifikasi belajar tertentu berdasarkan ukuran kriteria belajar yang

ditetapkan." Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari

menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajamya.

Jadi, yang harus dipahami bahwa kesulitan belajar yang dialami siswa

tersebut belum tentu disebabkan oleh kemampuan belajar yang rendah, sebab sering

dijumpai seorang siswa dapat berhasil dalam mata diklat lain. Kemungkinan-

kemungkinan lain yang dapat menyebabkan kesulitan belajar ini adalah bahan yang

diajarkan tidak sesuai dengan minat siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa di

lingkungannya, metoda penyampaian yang kurang tepat, sarana dan prasarana belajar

serta usaha belajar siswa yang tidak mendukung.

Setiap siswa yang melakukan kegiatan belajar, akan terjadi perubahan-

perubahan, baik perubahan dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilannya.

Besar kecilnya atau tinggi rendahnya hasil belajar dinyatakan dengan angka atau

nilai. Tinggi rendahnya hasil belajar ini biasanya disebut dengan prestasi belajar,

sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Saifudin Azwar (1982 : 16) bahwa

'Tinggi rendahnya hasil belajar ini biasanya disebut dengan prestasi belajar'.(Yeyet

Rostika, 2002 : 19).

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, dimungkinkan adanya hubungan

antara Kesulitan yang dialami siswa dalam proses belajamya, dengan hasil belajar

yang akan dicapai oleh siswa. Hal ini bisa terlihat dari nilai tugas pada Mata Diklat

Menggambar Teknik Dasar yang diperoleh beberapa siswa yang mengalami kesulitan



dalam belajamya, lebih rendah dari rata-rata kelas atau rata-rata nilai

kelompok/potensinya.

Berdasarkan pada uraian diatas bahwa terdapat korelasi antara Kesulitan

belajar dengan hasil belajar siswa. Maka, peneliti mengambil judul : "Korelasi

Kesulitan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Diklat Menggambar

Teknik Dasar di SMK Negeri 5 Bandung."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah penelitian ini,

yaitu :

a. Adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti mata diklat

menggambar teknik dasar.

b. Adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi mata diklat

menggambar teknik dasar.

c. Adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas mata

diklat menggambar teknik dasar.

d. Adanya beberapa siswa yang bersikap acuh tak acuh, membolos, tidak mau

mencatat pada saat berlangsungnya proses belajar.

e. Adanya beberapa siswa yang terlambat atau bahkan tidak mengumpulkan

tugas menggambar teknik dasar yang diberikan oleh guru.

f. Adanya beberapa siswa memperoleh hasil belajar yang rendah dalam mata

diklat menggambar teknik dasar.



g. Adanya korelasi antara kesulitan belajar yang dialami siswa dengan hasil

belajar yang dicapai siswa.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar masalah yang akan dibahas tidak

terlalu luas atau sebaliknya, serta agar terarah pada sasaran yang telah ditentukan. Hal

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh S. Nasution (1996 : 27) bahwa :

"Analisa masalah juga membatasi ruang lingkup masalah. Di samping itu

masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih

terarah. Dengan demikian kita peroleh gambaran yang jelas apabila penelitian ini

dapat dianggap selesai".

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan,

maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kesulitan siswa dalam mengikuti mata diklat Menggambar Teknik Dasar.

2. Hasil Belajar yang dibatasi pada :

Nilai-nilai tugas terstruktur Menggambar Teknik Dasar.

3. Siswa kelas X TGBl, X TKB, dan X TSP2 yang telah mengikuti Mata Diklat

Menggambar Teknik Dasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah,

maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu :



1. Bagaimana tingkat kesulitan siswa dalam mengikuti mata diklat menggambar

teknik dasar?

2. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh siswa dalam mengikuti mata diklat

menggambar teknik dasar?

3. Bagaimana korelasi kesulitan belajar dengan hasil belajar siswa pada mata

diklat menggambar teknik dasar di SMK Negeri 5 Bandung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka akan diketahui

tujuan dari penelitian mengenai Korelasi kesulitan belajar dengan hasil belajar siswa

pada mata diklat menggambar teknik dasardi SMKNegeri 5 Bandung, yaitu :

1. Mendapatkan gambaran tentang tingkat kesulitan siswa dalam mengikuti mata

diklat menggambar teknik dasar.

2. Mendapatkan gambaran tentang hasil belajar siswa dalam mengikuti mata diklat

menggambar teknik dasar.

3. Mengetahui korelasi antara kesulitan belajar dengan hasil belajar siswa pada

mata diklat menggambar teknik dasar di SMK Negeri 5 Bandung.

1.6 Kegunaan penelitian

Setelah di rumuskan masalah dan tujuan dari penelitian mengenai Korelasi

kesulitan belajar dengan hasil belajar siswa pada mata diklat menggambar teknik

dasar, maka dapat diuraikan kegunaan dari penelitian ini, yaitu :



1. Sebagai bahan masukan untuk peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada

mata diklat menggambar teknik dasar kelas X di SMKN 5 Bandung

2. Sebagai bahan masukan untuk siswa dan guru mengenai permasalahan kesulitan

belajar yang dialami oleh siswa, agar bisa memperbaiki sistem pembelajaran

yang telah ada.

3. Sebagai pengetahuan dan masukan bagi guru agar dapat memberikan solusi

yang tepat dan membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam mata

diklat menggambar teknik dasar.

1.7 Penjelasan Istilah dalam Judul

Untuk menghindari timbulnya salah penafsiran terhadap judul penelitian,

maka perlu dibuat penjelasan istilah. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution. S

(1991 : 33) sebagai berikut:

"lstilah-istilah, konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang penting atau

yang digunakan dengan makna tertentu harus diberi batasannya agar jangan timbul

tafsiran yang bermacam-macam".

Sesuai dengan judul penelitian ini : Korelasi Kesulitan Belajar Siswa dengan

Hasil Belajar pada Mata Diklat Menggambar Teknik Dasar, penjelasan istilahnya

adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar merupakan kondisi tertentu yang ditandai dengan

adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam kegiatan



belajar hambatan-hambatan tersebut nampak dalam berbagai jenis manifestasi

tingkahlaku. (Abin Syamsuddin, 2002 : 307).

2. Hasil Belajar

Hasil belajar menurut Muhamad Ali dapat didefinisikan dari adanya

kemampuan melakukan sesuatu secara permanen dapat diulang-ulang dengan

hasil yang sama. Laily (2000 : 9) menyatakan bahwa pencapaian tujuan belajar

oleh siswa disebut juga hasil belajar atau merupakan pengetahuan,

keterampilan. Nilai, dan sikap yang diperoleh seseorang setelah mengikuti

pembelajaran.

3. Mata Diklat Menggambar Teknik Dasar

Mata Diklat inti di Sekolah Menengah Kejuruan, yang menuntut

keuletan dan kesabaran dalam melakukannya. Dengan karakter siswa tergolong

menginjak remaja akhir, maka Menggambar Teknik Dasar merupakan sebuah

mata diklat yang sering membuat siswa kurang semangat dalam

mempelajarinya. Sehingga, timbullah gejala-gejala kesulitan belajar yang

dialami oleh siswa.

4. SMK Negeri 5 Bandung

Salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang teknologi dan

industri khususnya yang bergerakdi bidang bangunan. SMK Negeri 5 Bandung

terletak di Jalan Bojong Koneng, Bandung. SMKN 5 Bandung memiliki 4

jurusan, yaitu Gambar Bangunan, Konstruksi Bangunan, Survey Pemetaan, dan
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Analisis Kimia. Mata Diklat Menggambar Teknik Dasar merupakan mata diklat

umum yang harus dipelajari seluruh siswa kecuali kelas analisis kimia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul "Korelasi Kesulitan

Belajar dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Diklat Menggambar Teknik Dasar di

SMK Negeri 5 Bandung" ini dimaksudkan untuk mengetahui korelasi kesulitan

belajar siswa yang teriihat dari hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam proses

belajamya, terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Dalam hal ini, hasil belajar

siswa dibatasi pada nilai tugas terstruktur Menggambar Teknik Dasar pada semester

genap.




