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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kegiatan utama dalam proses pendidikan di sekolah adalah kegiatan belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar yang ada merupakan penentu keberhasilan 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Siswa yang belajar diharapkan mengalami 

perubahan baik dalam bidang pengetahuan, pemahaman, nilai dan sikap 

khususnya dalam praktik menggambar perspektif. Perubahan tersebut dapat 

tercapai bila ditunjang berbagai macam faktor. Faktor yang dapat menghasilkan 

perubahan juga berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar 

merupakan alat untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang telah 

diajarkan guru. Oleh karena itu, hasil belajar merupakan faktor yang paling 

penting dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan observasi awal, hasil belajar pada mata pelajaran Gambar 

Perspektif tahun pelajaran 2009/2010 masih belum mendapatkan hasil yang 

optimal. Nilai rata-rata tugas yang diperoleh siswa yaitu kurang dari nilai standar 

kelulusan yang disyaratkan yaitu 70,00.  Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman serta kemampuan siswa dalam menggambar perspektif 

padahal dua hal penting yang merupakan tujuan pembelajaran Gambar Perspektif 

adalah pemahaman siswa mengenai prinsip-prinsip menggambar perspektif serta 

kemampuan keterampilan siswa dalam menggambar perspektif.   
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Pada kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk siswa yang mengalami 

kendala dalam melaksanakan proses penggambaran, diperlukan arahan atau 

bimbingan (tutorial) dari guru kepada siswa yang merupakan salah satu faktor 

penting dalam pelaksanaan pembelajaran Gambar Perspektif namun pada 

kenyataannya terkadang tidak ada atau kurangnya proses pemberian arahan atau 

bimbingan (tutorial) tersebut sehingga siswa masih saja mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan proses penggambaran dan hal ini dapat menjadi salah satu 

penyebab belum didapatkannya hasil belajar yang optimal. 

Jika proses pemberian arahan dan bimbingan merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa maka diperlukan adanya 

penambahan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para siswa 

untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan yaitu meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menggambar perspektif seperti pada metode pembelajaran tutorial. 

Tutorial (tutoring) adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik 

oleh tutor kepada siswa (tutee) untuk membantu kelancaran proses belajar madiri 

siswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar. Tutorial 

dilaksanakan secara tatap muka atau jarak jauh berdasarkan konsep belajar 

mandiri. 

Atas dasar pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti 

masalah tersebut. Sehubungan dengan itu, penulis memilih judul penelitian : 

“ Eksperimen Metode Pembelajaran Tutorial pada Mata Pelajaran 

Gambar Perspektif ” (Studi Kasus Pada Siswa kelas XI TGB SMK Negeri 5 

Bandung). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

terdapat masalah yang teridentifikasi, yaitu: 

a. Hasil belajar pada mata pelajaran Gambar Perspektif masih belum 

mendapatkan hasil yang optimal. Nilai rata-rata tugas yang diperoleh siswa 

yaitu kurang dari nilai standar kelulusan yang disyaratkan. 

b. Tidak ada atau kurangnya proses pemberian arahan atau bimbingan 

(tutorial) pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk siswa yang 

mengalami kendala dalam melaksanakan proses penggambaran, dan hal ini 

dapat menjadi salah satu penyebab belum didapatkannya hasil belajar yang 

optimal. 

c. Hasil belajar pada mata pelajaran Gambar Perspektif masih belum 

mendapatkan hasil yang optimal dapat disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman serta kemampuan siswa dalam menggambar perspektif serta 

tidak ada atau kurangnya proses pemberian arahan atau bimbingan (tutorial) 

pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk siswa yang mengalami 

kendala dalam melaksanakan proses penggambaran. 

 

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang ditinjau dalam penelitian ini tidak terlalu luas 

maka ruang lingkup permasalahan hanya akan dibatasi pada: 
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a. Pada Mata Pelajaran Gambar Perspektif dibatasi pada pelaksanaan 

pembelajaran perspektif eksterior dua titik lenyap rumah dua lantai dan 

hanya dilakukan dalam 2 x pertemuan . 

b. Hasil belajar yang dimaksud yaitu prestasi belajar siswa yang berupa nilai 

yang diperoleh saat dilakukan test yaitu post-test 1 dan post-test 2. 

1.3.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah hasil belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran 

Tutorial pada mata pelajaran Gambar Perspektif ? 

b. Bagaimanakah hasil belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran 

Non-Tutorial pada mata pelajaran Gambar Perspektif ? 

c. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas 

yang menggunakan metode pembelajaran Tutorial dengan kelas yang 

menggunakan metode pembelajaran Non-Tutorial pada mata pelajaran 

Gambar Perspektif ? 

 

1.4 Penjelasan Istilah dalam Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka 

berikut ini diberikan penjelasan istilah yang dipergunakan, yakni: 

a. Eksperimen  

Eksperimen adalah penelitian yang sistematis, logis, dan teliti di dalam 

melakukan kontrol terhadap kondisi. Dalam melakukan eksperimen peneliti 
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memanipulasikan suatu stimulan, treatment atau kondisi-kondisi eksperimental, 

kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya perlakuan atau 

manipulasi tersebut (Yatim Riyanto, 1966: 28-40). 

b. Metode pembelajaran Tutorial  

Metode tutorial adalah metode pembelajaran dengan mana guru 

memberikan bimbingan belajar kepada siswa secara individual. Oleh sebab itu 

metode ini sangat cocok diterapkan dalam metode pembelajaran mandiri seperti 

pada pembelajaran jarak jauh dengan mana siswa terlebih dahulu diberi modul 

untuk dipelajari. Kemudian siswa dapat mengkonsultasikan kesulitan-kesulitan 

yang dihadapinya dalam mempelajari modul tersebut kepada seorang tutor. 

(Gintings Abdorrakhman, 2008:79). 

c. Metode Pembelajaran Non-Tutorial 

Metode Non-Tutorial adalah metode pembelajaran yang saat ini digunakan 

oleh guru mata pelajaran Gambar Perspektif, seperti metode ceramah, metode 

tanya-jawab, metode demonstrasi, serta metode pemberian tugas.  

d. Mata Pelajaran Gambar Perspektif 

Mata Pelajaran Gambar Perspektif adalah salah satu mata pelajaran yang 

terdapat pada kompetensi keahlian Teknik Gambar Bangunan (TGB) di SMKN 5 

Bandung. Mata pelajaran ini membahas tentang gambar yang memungkinkan kita 

untuk menggambarkan sebuah benda atau ruang secara nyata di atas sebuah 

bidang datar (bidang gambar), atau untuk memperjelas sebuah rencana yang telah 

digambarkan secara proyeksi geometri (pandangan atas, muka, dan samping) 

(Suparyono Yohannes, 1981:7). 
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Jadi, maksud dari judul penelitian ini adalah penerapan suatu strategi 

pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian arahan atau bimbingan 

(tutorial) untuk dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan siswa dalam 

menggambar perspektif sehingga didapatkan hasil belajar yang optimal pada mata 

pelajaran Gambar Perspektif. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan operasional yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menerapkan metode 

pembelajaran Tutorial pada mata pelajaran Gambar Perspektif . 

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menerapkan metode 

pembelajaran Non-Tutorial pada mata pelajaran Gambar Perspektif . 

c. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada 

kelas yang menggunakan metode pembelajaran Tutorial dengan kelas yang 

menggunakan metode pembelajaran Non-Tutorial pada mata pelajaran 

Gambar Perspektif. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan gambaran yang jelas mengenai eksperimen penerapan 

metode pembelajaran Tutorial pada mata pelajaran Gambar Perspektif. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi tenaga pendidik, diharapkan hasil penelitian ini memberikan 

gambaran mengenai pentingnya pemilihan strategi pembelajaran  dalam 

proses belajar mengajar agar siswa dapat lebih memahami materi mata 

pelajaran yang diberikan khususnya mata pelajaran Gambar Perspektif. 

2) Bagi siswa, diharapkan metode pembelajaran Tutorial dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan juga memberikan pengalaman 

belajar yang bervariasi sehingga pelajaran berjalan kondusif dan 

menyenangkan serta terjadinya peningkatan prestasi siswa. 

3) Bagi Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen 

Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kota Bandung, dapat 

memberikan kontribusi mengenai tingkat keterlaksanaan proses belajar 

mengajar sehingga dapat dijadikan masukan dalam peningkatan mutu 

lulusan SMK di Indonesia khususnya SMK program studi keahlian 

Teknik Bangunan. 

4) Bagi pihak SMKN 5 Bandung sebagai masukan dalam memperbaiki 

proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

5) Bagi peneliti sebagai tambahan pengalaman, wawasan ilmu 

pengetahuan, serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama dalam 

bidang pendidikan. 

 


