
BAB I

PENDAHULl IAN

1.1 LATAR BKLAKANC; MASALAH

Salah satu komponen dalam pembangunan nasional adalah sumber daya

manusia yang berkuahlas. Unluk membenlukma perlu dibuat kousep pendidikan

yang making vang dilunjang oleh sarana dan prasarana yang represenlalil.

sehingga bidang pendidikan harus dijadikan prioritas utama pada bidang garapan

pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan berdasarkan

Pancasila bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang

beriman dan berlaqwa kepada Tuhun Yang Maha bsa. berbudi pekerti luhur.

berkepribadian. berdisiplin. bekerja keras. langguh. berlanggung jauab. mandiri.

ccrdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Usaha yang efektif unluk meningkatkan moli\asi belajar seseorang harus

mempertimbangkan banyak faktor. baik iiu laklor >ang berpengaruh langsung

maupun lidak langsung Icrhadap diri mahasiswa. laklor inicnuil maupun laklor

ekstcrnal. Faklor internal merupakan pengaruh lerhadap numculnya molivasi

belajar yang bcrasal dari dalam diri indi\ idu. laklor ekstcrnal merupakan

pengaruh yang dalang dari luar diri indi\ idu. Faklor ekstcrnal diantaranya:

lingkungan dan sarana penunjang pendidikan yang salah satu komponennya

adalah ruang kuliah. Diharapkan lingkungan dan sarana penunjang pendidikan

dapal menunjang produklivitas dalam proses belajar mengajar.



Kondisi ruang kuliah atau lingkungan belajar semeslinya selalu kondusij

terhadap munculnya motivasi belajar mahasiswa. komponen-komponen yang

berpengaruh lerhadap sislem kcgiatan belajar dari lingkungan yang dimaksud

harus dapat diperhitungkan akibal-akibatnya. 1laI ini oleh The Liang Ciie (1985:5)

Dikcmukan bahwa: "Mcngalur lingkungan belajar (lasililas ruang belajar)
yang baik jauh lebih mudah dari pada mengcmbangkan kebiasaan belajar yang
baik. karcna berbagai persyaratan llsik dapat dilihat dan dikendalikan.
Mcngadakan pencrangan lampu. peicdaran udara. kctenangan ruang belajar. meja
kursi belajar. dan pcrlcngkapan llsik lainnya \ang memenuhi syaral belajar dan
pcrsyaralan llsik lainnya yang memenuhi s\aral adalah jauh lebih ringan dari pada
mcngusahakan motivasi belajar. minal belajar. hasrat sukses dan kecenderungan
mental lainnya yang penting unluk kemajuan belajar".

Sedangkan Muhammad Ah ( D82:8) mcnjelaskan bahwa: "Disamping
kondisi individu baik llsik maupun mental, kondisi lingkungan yang berpengaruh
terhadap hasil belajar. scperli suasana belajar \ ang berantakan, suasana bising.
faktor eahaya/penerangan. Ilulah sebabnya kondisi lingkungan ini hams
diciplakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang belajar secara
lebih baik".

Suasana ruang kuliah alau ruang belajar secara langsung maupun lidak

langsung akan berpengaruh lerhadap molivasi belajar mahasiswa. Sedangkan

motivasi belajar itu sendiri lerrelleksi pada lingkal prestasi belajar mahasiswa.

Unluk mengctahui kondisi lersebul perlu diamati secara serins untuk

menimbulkan penanganan vang optimal dalam rangka pemngkatan motivasi

belajar khususnya kepada mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK

UPI sebagai sumberdaya manusia >ang poiensial.

Ruang kuliah merupakan salah sam bagian sarana penunjang pendidikan

vang memiliki akscs yang cukup besar didalam peneapaian tujuan pembelajaran.

penalaan ruang kuliah harus dircneanakan supaya representatif dcngan

memperhatikan aspek iklim (temperaiur. radiasi malahari. kelembaban. sirkulasi



udara). kebisingan. sirkulasi. elemen ruang tlanlai. dinding. atap. warna) dan

mebcler sehingga diharapakan dapal memberi rasa nyamau dan aman bagi

pemakainya.

Berdasarkan maksud di alas, maka pcnulis akan mclakukan pcnelilian dengan

mengambi! judul:

"Pengaruh Kondisi Uuan« Kuliah di Pusdikajen Terhadap Motivasi Belajar

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Baii«>unaii FPTK UPI".

1.2 IDFNTIFIKASI MASALAH

Idcnlillkasi masalah perlu dileiapkan terlebih dahulu unluk memperjelas

dan mempertegas permasalahan dalam pcnelilian ini. Berdasarkan latar belakang

masalah lersebut di alas, maka pcnulis mcngidcntillkasi masalah pcnelilian ini.

sebagai berikul :

1. Terdapal dua macam moth usi belajar. \ ailu:

a. molivasi belajar yang bcrasal dari dalam diri individu itu sendiri yang

disebut dengan faklor internal. Faklor internal ini meliputi:

hilar belakang kchidupan

kebutuhan

kepribadian

hasrat sukses

b. molivasi yang bcrasal dan luar diri individu yailu lingkungan secara

makro alaupun mikro alau disebut dengan faklor ekstcrnal.

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan belajar.



2. Kondisi ruang kuliah yang melipuli aspek iklim(temperatur. radiasi

malahari. kelembaban,sirkulasi udara). kebisingan. sirkulasi, elcmen ruang

(lantai. dinding, atap. warna) dan tatanan mebcler yang baik akan

memberikan rasa aman dan inaman bagi pemakainya. sehingga mampu

meningkatkan motivasi dalam mengikuli proses belajar mengajar di ruang

kuliah.

3. Ditemukan beberapa mahasiswa \ang menurun molivasi bekijarnya

dikarenakan kondisi ruang kuliah di Pusdikajen yang tidak layak

digunakan sebagai ruang kuliah.

1.3 PFMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

1.3.1 Pemhatasan Masalah

Pembalasan masalah dimaksudkan agar masalah yang akan dibahas lidak

lerlalu luas dan terarah pada sasaran yang tclah ditentukan. Dengan demikian

dalam penelitian ini dibalasi dalam beberapa hal dianlaranya :

1. Didalam pcnelilian ini hanya akan dibalasi pada salah satu faklor penyebab

tingkal perbedaan mahasiswa dalam moihasi belajar, yakni laklor ekstcrnal

yang melipuli aspek iklimftemperatur. radiasi malahari, kelembaban. sirkulasi

udara). kebisingan. sirkulasi. elemen ruang (lantai. dinding. atap. warna) dan

mebcler.

2. Kondisi ruang kuliah di Pusdikajen \ang dilclili adalah ruang kuliah yang

diminakan oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Banmman FPTK UPI.



Responden yang akan menjadi objek pcnelilian adalah mahasiswa Jurusan

Pendidikan Teknik Bangunan FP'FK UPI Program Studi Arsilektur angkatan 2001

sampai 2003 yang menggunakan ruang kuliah di Pusdikajen.

1.3.2 Perumusan Masalah

Dcngan bertitik tolak pada pengeriian masalah penelitian sebagai akibat

dari kesenjangan antara apa sang seharusnya dengan kenyataan yang ada di

lapangan. Perumusan masalah berlungsi sebagai penunlun langkah kegiatan

pcnelilian. adapun perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

"Scbcrapa hesar pengaruh kondisi luan^ kuliah di Pusdikajen

terhadap motivasi belajar mahasiswa .lurusan Pendidikan Teknik Bangunan

FPTK UPI"

1.4 PEN.IICLASAN ISTILAII DALAM JUIH L

Unluk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah kata dalam judul.

perlu adanya sebuah penjelasan yang mcndetail sehingga dipcroleh kcjelasan isi

dan maksud dari judul tersebut di alas.

Adapun unluk penjelasan isiilah dalam judul di atas adalah sebagai

bcrikul:

Pengaruh Kondisi Ruang Kuliah di Pusdikajen terhadap motivasi belajar

mahasiswa Jurusan Pendidikan Fcknik Bangunan FP'FK. UPI yang dimaksud

dalam pcnelilian ini adalah keadaan laklual pada ruang belajar / ruang kuliah dari

upava sebelumnya agar mengatur. mcmhcnahi dan menempatkan clcmcn alau

benda yang dibuluhkan alau yang tclah ada dcngan memperhatikan aspek iklim.



kebisingan, sirkulasi. elemen ruang dan mebcler sang dapal mcnunjang proses

belajar, sehingga mampu menimbulkan rasa iwaman bagi pemakainya dan

memungkinkan dapat mcnunjang icrhadap limbulnya suatu dorongan kepada

individu di dalam proses belajar.

Dari penjelasan islilah judul di alas, maka pcnelilian mi dimaksudkan

untuk mcnggelahui pengaruh anlara kondisi ruang kuliah di Pusdikajen terhadap

motivasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan leknik Bangunan FPTK UPI.

1.5TU.JUAN PENELITIAN

Sebelum menvusun rcncana alau langkah-langkah kcrja yang akan kita

lakukan dalam sebuah proyek penelitian. perlu ditentukan lerlebih dahulu lujuan

yaim inuin dieapai. Ilai ini dimaksudkan agar rcncana alau langkah-langkah kcrja

yanu dibuat serla keputusan yang diambil benar-benar terarah pada tujuan yang

lelah dilclapkan. Adapun lujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unluk mendapalkan gambaran >ang jelas sejauh mana kondisi ruang kuliah di

Pusdikajen vang dipergunakan oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Fcknik

Banuunan FP'FK UPI vang dilinjau dan kousep ruang yang ideal untuk

dipergunakan sebagai ruang kuliah dcngan mclihat aspek iklim. kebisingan dan

sirkulasi udara. elemen ruang (lantai. dinding.atap.warna) dan mebcler. serta

seberapa bestir pengaruh terhadap molivasi belajar.

2. Unluk mengeiahui gambaran moii\asi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan

Teknik Banuunan FP'FK UPI. khususma kuliah di dalam kelas.



3. Unluk mendapalkan gambaran mengenai pengaruh kondisi ruang kuliah di

Pusdikajen lerhadap motixasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Fcknik

Baimunan FPTK UPI.

1.6 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pcnulis diharapkan mempunyai nilai kegunaan

sebagai berikul:

1. Sebagai sumbang pemikiran bagi pihak I hiiversitas Pendidikan Indonesia

khususnva I;akultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dalam hal pemilihan

lokasi ruang kuliah scmeniara yang lepal dan penataan ruang kuliah yang

ideal untuk mcnunjang peningkalan molivasi belajar mahasiswa.

2. Sebagai masukan pada pihak Universiias Pendidikan Indonesia khususnya

Fakullus Pendidikan Teknologi dan Kejuruan mengenai gambaran motivasi

belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FP'FK UPI.

3. Sebauai masukan pada pihak Uni\ersilas Pendidikan Indonesia khususnya

Fakullas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan mengenai gambaran sejauh

mana pengaruh kondisi ruang kuliah lerhadap molivasi belajar mahasiswa.



1.7 SISTEMAT1KA PENULISAN

BAB I Berisi tentang hilar belakang. ideniillkasi masalah. perumusan

masalah. pembatasan masalah. penjelasan islilah dalam judul.

lujuan penelitian. kegunaan penelitian.sistematika penulisan.

BAB II :Berisi lentang teori-leori yang mendukung terhadap penelitian ini.

yailu: Belajar. faklor-faktor yang mempengaruhi proses belajar.

molivasi. kondisi ruang kuliah. anggapan dasar. dan hipolesis

pcnelilian.

BABIII :Berisi teniang meiodologi pcnelilian. \ariabel pcnelilian.

paradigma penelitian data, sumber dala. populasi. sampel. leknik

pengumpulan data dan teknik analisis dala.

BABIV :Berisi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V :Berisi Kesimpulan dan Saran.




