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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permendiknas No 22 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,

akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan

mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya.

Dalam penyusunan kurikulum SMK mata pelajaran dibagi ke dalam tiga

kelompok, yaitu kelompok normatif, adaptif, dan produktif.  Mata pelajaran

Produktif atau Kejuruan terdiri atas beberapa mata pelajaran yang bertujuan

untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan

kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya.

Mempersiapkan siswa SMK untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki daya

saing harus disiapkan sejak awal, begitu pula yang diterapkan pada

kurikulum Jurusan Teknik Gambar Bangunan (TGB). Jurusan TGB

diharapkan mampu mencetak siswa menjadi drafter gambar bangunan yang

kompeten dan memiliki daya saing.

Selain menggambar manual, menggambar dengan perangkat komputer saat

ini sudah menjadi tuntutan bagi seorang drafter, karena seiring dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dalam
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kurikulum pengenalan terhadap program menggambar dengan perangkat

komputer dikenalkan sejak dini pada siswa. Dalam pembelajaran

menggambar dengan menggunakan komputer, program aplikasi yang

digunakan adalah Autocad.

Kurikulum SMK mengharuskan praktek harus lebih banyak dari pada teori

yaitu 70% praktek dan 30% teori. Terutama dalam praktek memerlukan

kreatifitas guru dalam mengunakan metode yang efektif dan efesien.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjut-nya dijabarkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat,

bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Pasal 19,

Ayat1). Untuk itu, kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru

seharusnya dikondisikan dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar

sehingga tercipta lingkungan belajar yang mendukung untuk membantu

siswa mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari.

Salah satu sumber belajar yang dapat diterapkan untuk mata pelajaran

produktif adalah dengan menggunakan media pembelajaran.
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Media dalam dunia pendidikan biasanya di sebut media pelajaran yang

artinya adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta

merangsang siswa untuk belajar. Buku, kaset, dan video adalah contoh-

contohnya. Media video merupakan salah satu media gambar gerak yang

disertai suara. Penggunaan media ini akan dapat memberikan pengalaman

yang lebih dibandingkan media yang lainnya karena pada saat media di

gunakan ada dua indera yang berperan secara bersaman yaitu indera

pengelihatan dan indera pendengaran.

Menggunakan media pembelajaran merupakan penerapan dari Permen No.

41 Tahun 2007 tentang Standar Proses yang didalamnya menyatakan bahwa

dalam pelaksanaan pembelajaran guru dapat menggunakan beragam

pendekatan pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar lain.

Dengan demikian guru memfasilitasi siswa agar terjadinya interaksi siswa

dengan sumber belajar. Pengunaan video untuk mata pelajaran praktek yang

cocok adalah model tutorial. Video pembelajaran dapat dijadikan sumber

belajar siswa karena dapat memperlihatkan langkah-langkah pengerjaan

secara runut dari setiap tahapannya, dapat diulang-ulang, serta dapat

digunakan diluar pembelajaran klasikal.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pelaksanaan praktek menggambar

dengan software di SMK Negeri 3 Kotabumi, terdapat temuan guru yang

masih mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi dan metode

pembelajaran untuk mata diklat produktif TGB. Sumber belajar masih
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didominasi oleh guru yang menggunakan metode demonstrasi langsung.

Penggunaan media penunjang belum digunakan secara optimal. Kelemahan

metode demonstasi langsung dalam praktek menggambar dengan software

adalah ketika guru tidak menjelaskannya dengan runut maka akan sulit

difahami oleh siswa, selain itu akan mudah lupa jika tidak diulang-ulang,

dan tidak dapat dijadikan media untuk pembelajaran mandiri.

Selain sumber informasi utama masih didominasi oleh guru, bahan ajar

penunjang yang dapat digunakan siswa untuk belajar mandiri belum

optimal. Siswa tidak memiliki modul ataupun jobsheet sebagai sumber

belajar, sehingga siswa hanya mengandalkan guru ketika proses

pembelajaran. Begitu pula belum terdapatnya media pembelajaran interaktif

sebagai penunjang pembelajaran. Kondisi ini membuat siswa tidak dapat

mengembangkan keterampilannya ketika berada di luar lingkungan sekolah.

Padahal semestinya, ketika siswa didukung oleh media penunjang

pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk belajar mandiri, maka tujuan

pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik dan cepat.

Keaktifan siswa dalam pembelajaran juga menjadi pengamatan pada

observasi awal, berdasarkan pengamatan pembelajaran dalam kelas

keaktifan siswa tidak terlihat dalam proses pembelajaran. Ketika guru

menjelaskan, siswa terlihat tidak antusias dan hanya sedikit siswa yang

mengajukan pertanyaan kepada guru tentang materi yang disampaikan.
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Selain itu, ketika diberikan job (penugasan) yang harus dikerjakan oleh

siswa, tidak semua siswa selesai mengerjakan tugasnya.

Pembelajaran praktek menggambar dengan perangkat lunak (software),

idealnya dilengkapi dengan sarana penunjang yang kuantitasnya cukup dan

berkualitas baik. Dalam hal ini, komputer adalah sarana penunjang

utamanya. Di laboratorium gambar jurusan TGB SMK Negeri 3 Kotabumi,

jumlah komputer saat ini ada lebih dari 20 unit, jumlah ini seharusnya cukup

untuk digunakan praktek bagi siswa jika setiap kelas terdiri dari 24-26 orang

siswa. Namun, yang terjadi adalah banyak komputer yang tidak berfungsi

dengan baik karena rusaknya komponen ataupun tidak berjalannya program

dengan baik. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran menggambar

dengan software tidak dapat berjalan dengan baik, karena pada pelaksanaan

praktik di sekolah, siswa tidak memiliki kesempatan untuk setiap siswa

memakai 1 (satu) unit komputer untuk mengembangkan keterampilannya.

Keterbatasan penyajian bahan ajar yang selama ini digunakan sebagai

panduan praktek siswa dan keterbatasan komputer berdampak pada

pembelajaran menjadi kurang efektif dan efisien, juga menjadikan hasil

belajar siswa pada praktek menggambar dengan software rendah. Terlihat

dari hasil belajar siswa pada Kompetensi Dasar  ini terdapat 24 dari 52

siswa tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dengan kata

lain 46% siswa yang hasil belajarnya rendah.
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Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka dalam

penelitian ini akan dikembangkan video pembelajaran Autocad sebagai

jawaban atas hasil angket yang terdapat lebih dari 80% yang menyatakan

membutuhkan video pembelajaran untuk menunjang proses belajar siswa.

Diharapkan dengan video pembelajaran ini dapat menambah sumber belajar

yang dapat digunakan siswa agar dapat meningkatkan keterampilannya

melalui belajar mandiri, dan tidak terbatas hanya dilingkungan sekolah saja.

Selain itu, melalui wawancara tidak terstruktur kepada guru pengampu,

semua guru menyatakan membutuhkan video pembelajaran Autocad dengan

alasan untuk memperkaya sumber belajar yang akan diberikan kepada

siswa, selain modul ataupun panduan praktik yang telah ada.

Dengan adanya video pembelajaran Autocad 2 dimensi ini, diharapkan

praktik menggambar menggunakan software menjadi lebih mudah

dipahami, lebih menarik dan efektif untuk pembelajaran. Selain itu

diharapkan pula siswa mampu menggambar bangunan sesuai dengan

ketentuan gambar teknik. Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan

siswa dalam penggunaan software Autocad akan lebih mendalam sehingga

akan meningkatkan hasil belajar siswa.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah, dapat di identifikasi beberapa masalah, antara

lain sebagai berikut :

1) Sumber belajar masih didominasi oleh guru.
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2) Belum terdapat bahan ajar multimedia interaktif sebagai penunjang

pembelajaran yang dapat digunakan siswa untuk belajar mandiri.

3) Karena sering terjadi kerusakan, jumlah komputer yang ada belum

memadai untuk setiap 1 (satu) orang siswa memakai 1 (satu) unit.

4) Aktivitas belajar siswa pada mata diklat menggambar dengan perangkat

lunak masih rendah, dilihat dari ketidaktepatan waktu penyelesaian job

(tugas) yang diberikan.

5) Hasil belajar siswa pada standar kompetensi menggambar dengan

software masih rendah, terdapat 46% yang tidak mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal

6) Berdasarkan angket, lebih dari 80% siswa menyatakan butuh terhadap

bahan ajar multimedia interaktif sebagai penunjang pembelajaran

menggambar dengan perangkat lunak (software).

7) Melalui wawancara semua guru menyatakan butuh terhadap bahan ajar

multimedia interaktif Autocad, untuk memperkaya sumber belajar yang

akan diberikan kepada siswa selain modul ataupun panduan praktik

yang telah ada.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :

1) Bagaimana pemanfaatan bahan ajar yang digunakan saat ini dan

bagaimana potensi sekolah terhadap produk yang dikembangkan?



8

2) Bagaimana merancang produk multimedia interaktif Autocad 2

dimensi untuk pembelajaran pada Standar Kompetensi Menggambar

dengan Perangkat Lunak siswa kelas XI Jurusan Teknik Gambar

Bangunan SMK?

3) Bagaimana efektifitas multimedia interaktif Autocad 2 dimensi pada

pembelajaran Standar Kompetensi Menggambar dengan Perangkat

Lunak siswa kelas XI Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK?

4) Bagaimana efisiensi multimedia interaktif Autocad 2 dimensi pada

pembelajaran Standar Kompetensi Menggambar dengan Perangkat

Lunak siswa kelas XI Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK?

5) Bagaimana daya tarik multimedia interaktif Autocad 2 dimensi pada

pembelajaran Standar Kompetensi Menggambar dengan Perangkat

Lunak siswa kelas XI Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK?

1.4. Tujuan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai pada pengembangan ini adalah untuk :

1) Mendeskripsikan pemanfaatan bahan ajar yang digunakan saat ini dan

potensi sekolah terhadap produk yang dikembangkan

2) Menghasilkan produk multimedia interaktif Autocad 2 dimensi untuk

pembelajaran pada Standar Kompetensi Menggambar dengan Perangkat

Lunak siswa kelas XI Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK.
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3) Menganalisis efektifitas pembelajaran Standar Kompetensi

Menggambar dengan Perangkat Lunak setelah menggunakan

multimedia interaktif Autocad 2 dimensi.

4) Menganalisis efisiensi pembelajaran Standar Kompetensi Menggambar

dengan Perangkat Lunak setelah menggunakan multimedia interaktif

Autocad 2 dimensi.

5) Menganalisis daya tarik pembelajaran Standar Kompetensi

Menggambar dengan Perangkat Lunak menggunakan multimedia

interaktif Autocad 2 dimensi.

1.5. Manfaat Pengembangan

1.5.1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat digunakan

untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya

teknologi pendidikan kawasan desain bahan ajar, pemanfaatan

teknologi komputer dan evaluasi produk.

b. Menyempurnakan produk yang telah ada sebelumnya,

disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga, sebagai sumbangan pemikiran untuk

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran

produktif teknik gambar bangunan.
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b. Bagi guru-guru pengampu pembelajaran standar kompetensi

menggambar dengan perangkat lunak, hasil penelitian ini dapat

dipergunakan sebagai alternatif metode pembelajaran untuk

mengatasi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran khususnya

materi menggambar dengan Autocad.

c. Bagi peneliti, semoga dapat memberikan pengalaman yang

sangat bermanfaat sehingga menjadi pemacu untuk terus

berkarya.

1.6. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Pengembangan ini akan menghasilkan produk berupa bahan ajar multimedia

interaktif Autocad 2 dimensi, yang didalamnya terdiri dari 1) Judul; 2)

Petunjuk Penggunaan; 3) Kompetensi; 4)Materi ; dan 5) Evaluasi.

Pembelajaran Standar Kompetensi Menggambar dengan Perangkat Lunak

merupakan materi kelas XI dan multimedia interaktif dijadikan sebagai

suplemen bagi siswa disamping pembelajaran bersama Guru di kelas.

Produk ini dapat digunakan baik secara personal, maupun klasikal.

Spesifikasi minimum komputer yang dibutuhkan untuk menjalankan bahan

ajar multimedia interaktif ini adalah 1) Windows Xp/ ME/Win 7/Win 8;

2)Prosessor Pentium IV atau diatasnya; 3) 128 MB RAM; dan 4) 2 GB Free

HDD.


