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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada 

era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak 

bisa terlepas dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang 

mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat 

digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apa pun tugas dn 

pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa perdaban manusia 

memasuki era digital. 

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar 

terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju 

telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam 

mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas 

dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Salah satu teknologi digital 

yang memudahkan pekerjaan manusia dan menjawab kebutuhan akan 

perkembangan teknologi yaitu teknologi komputer. Penggunaan teknologi 

komputer untuk memudahkan dalam berkomunikasi, kegiatan edukasi hingga 

memecahkan masalah yang rumit seperti statistik. Salah satu perkembangan 

teknologi komputer dapat dilihat dengan munculnya teknologi kecerdasan buatan 

(artificial intelligence) khususnya di bidang computer vision. Teknologi computer 

vision membantu manusia memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar 

atau video digital. Dari sudut pandang teknik, computer vision dapat 

mengotomatiskan benda dengan sistem penglihatan manusia. Dengan meniru 

sistem penglihatan manusia, teknologi computer vision memanfaatkan teknologi 

kecerdasan buatan untuk mengolah gambar atau video. Teknologi computer vision 

dapat melihat dan menganalisis seperti layaknya mata manusia (Kaswar, 2020). 

Beberapa penelitian sebelumnya, Yudha (2013) dan Prasetyo dkk (2021) 

menggunakan kamera sebagai media computer vision untuk mengenali tingkat 

kematangan buah berdasarkan warna dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan computer vision dapat digunakan 
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untuk meneliti perkembangan tumbuhan dengan akurasi yang tinggi. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa computer vision mengggantikan kinerja visual manusia. 

Oleh karena itu, computer vision penting untuk diajarkan disekolah kejuruan atau 

perguruan tinggi, untuk mengembangkan pengetahuan teknologi digital siswa dan 

mahasiswa. Namun, memperlajari computer vision tidaklah mudah. 

Pada tingkat perguruan tinggi, computer vision merupakan salah satu mata 

kuliah di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi dan 

Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Berdasarkan pengalaman penulis dan 

pengamatan kepada rekan – rekan mahasiswa penulis saat mengikuti perkuliahan 

computer vision, mahasiswa merasa sulit untuk mempelajari materi mata kuliah 

computer vision. Temuan serupa juga terjadi pada mahasiswa jurusan  Teknik 

Informatika Universitas Ahmad Dahlan, berdasarkan data kuisioner terhadap 13 

mahasiswa diperoleh 86,53% mahasiswa sukar memahami materi computer vision 

(Ramdani & Murinto, 2013). Berdasarkan uraian tersebut maka penulis 

melakukan penelitian analisis kesulitan belajar mahasiswa pendidikan teknik 

elektro pada mata kuliah computer vision. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang muncul 

terkait dengan pembelajaran computer vision adalah : 

1. Belum diketahui jenis kesulitan belajar dan hasil belajar yang diperoleh 

mahasiswa pada mata  kuliah computer vision. 

2. Belum diketahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar mahasiswa pada 

mata kuliah computer vision. 

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana hasil analisis 

kesulitan belajar mahasiswa pendidikan teknik elektro pada mata kuliah computer 

vision?” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa kesulitan yang dihadapi mahasiswa pada mata kuliah computer 

vision? 

2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar mahasiswa 

pada mata kuliah computer vision? 
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1.4. Batasan Masalah 

Penelitian akan terfokus pada mahasiswa yang telah mengambil mata 

kuliah computer vision pada program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis kesulitan belajar mahasiswa pendidikan teknik 

elektro pada mata kuliah computer vision. 

2. Mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar yang dialami oleh 

mahasiswa pada mata kuliah computer vision. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Memberikan informasi mengenai kesulitan belajar mahasiswa pada 

mata kuliah computer vision. 

2. Membantu dosen mengidentifikasi kesulitan belajar mahasiswa pada 

mata kuliah computer vision, sehingga dapat mencari tindakan 

alternatif untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. 

3. Membantu mahasiswa untuk lebih meningkatkan motivasi belajar dan 

mengatasi kesulitan dalam belajar computer vision. 

1.7. Penelitian Yang Relevan 

Guna mendukung teori – teori dalam penelitian ini, penulis mengaitkan 

dengan beberapa penelitian lain yang relevan, diantaranya : Penelitian yang 

dilakukan oleh Oktavia, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Kesulitan 

Mahasiswa dalam Menyelesaikan Persamaan Deferensial Tingkat Satu”. Dari 

hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kesulitan mahasiswa dalam 

memahami konsep disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

pengetahuan dasar yang kurang memadai atas apa yang dipelajari dan kurangnya 

ketelitian (Oktavia, 2016). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh 

Sukaswanto (2013) tentang Diagnosis Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata 

Kuliah Statistika dan Kekuatan Material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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pada mata kuliah statistika dan kekuatan material, hambatan belajar terbanyak 

dihadapi mahasiswa adalah mudah mengantuk saat belajar, kesulitan belajar yang 

terbanyak adalah sulit memahami konsep dasar statistika dan kekuatan material, 

dan kompetensi yang dianggap sulit adalah menghitung puntiran. Adapun usaha 

yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengatasi kesulitan belajar adalah 

mempelajari kembali materi yang terkait dengan statistika dan kekuatan material. 

Penelitan yang relevan selanjutnya adalah tentang Evaluasi Diagnostik pada 

Matakuliah Praktikum Pengukuran Listrik Teknik Elektro Universitas Negeri 

Padang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan praktikum 

pengukuran listrik telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar 

operasional prosedur praktikum, terdapat beberapa kesulitan dalam praktikum 

yang dialami oleh mahasiswa diantaranya: kesulitan membaca dan memahami 

gambar rangkaian, kesulitan merangkai alat dan bahan pada rangkaian, kesulitan 

menggunakan dan membaca hasil pada beberapa alat ukur. Penyebab terjadinya 

kesulitan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mahasiswa dalam 

memahami materi pengukuran listrik dan jobsheet yang telah diberikan serta 

lingkungan belajar . Rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi kesulitan 

dalam praktikum pengukuran listrik sebaiknya dilakukan semaksimal mungkin 

agar tidak terjadi lagi kesulitan lainnya (Wahyuni & Mukhaiyar, 2022). Penelitian 

berikutnya adalah Analisis Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Mata Kuliah 

Komputer Akuntansi menunjukkan bahwa hasil belajar atau kemampuan 

mahasiswa dalam mata kuliah komputer akuntansi dengan menggunakan MYOB 

antara kelas A, kelas B dan kelas C tidak berbeda. Perbedaan dosen yang 

mengampu mata kuliah komputer akuntansi disetiap kelas tidak berpengaruh 

terhadap hasil belajar mahasiswa (Suharyono & Widodo, 2017). Penelitian yang 

juga dilakukan oleh Hidayati (2020) dengan judul Analisis Kesulitan Belajar 

Kalkulus Mahasiswa Teknik Informatika menunjukkan bahwa faktor penyebab 

kesulitan belajar dengan kategori sangat tinggi yaitu interaksi dosen dengan 

mahasiswa, media pembelajaran, materi dalam kalkulus I serta motivasi belajar 

mahasiswa. 


