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ABSTRAK 

 

Andreas Andita Kurniawan.  2014.  Pengaruh Penggunaan Laboraturium 

Gambar Teknik Terhadap Hasil Kemampuan Gambar Manual Siswa di SMK 

Negeri 2 Purwodadi. Skripsi Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Fakultas  

Teknik Sipil. Universitas Negeri Semarang.  

Drs. Sucipto, M.T. 

Kata Kunci : Laboratorium Gambar, Kemampuan Gambar Manual Siswa 

 

Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peranan penting yang harus 

dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana 

pendidikan untuk praktik dimaksudkan sebagai antisipasi dinamika kurikulum 

maupun tuntutan dunia usaha/industri. Dengan sarana dan prasarana yang 

memadai tentunya berdampak signifikan terhadap kemampuan siswa sesuai 

dengan kopetensi yang mereka tepuh yang nantinya dapat menciptakan lulusan 

yang handal dan siap memasuki dunia kerja yang tentunya sesuai dengan 

kebutuhan dunia industri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh penggunaan laboraturium gambar teknik terhadap hasil kemampuan 

gambar manual siswa. 

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penggunaan laboratorium gambar tehnik bangunan Jurusan Gambar Bangunan 

SMK Negeri 2 Purwodadi terhadap kemampuan gambar manual siswa. 

Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, pengumpulan data 

diakukan dengan  metode observasi, dokumentasi serta angket dengan kepada 

responden sejumlah 56 siswa dari populasi sejumlah 65 Siswa, jawaban responden 

didapatkan data yang dianalisis dengan uji validitas dan signifikan menggunakan 

rumus Product Moment, uji reliabilitas menggunakan rumus Sperman Brown. 

Hasil penelitian penggunaan laboratorium gambar sebesar 85,24% dengan 

kriteria sangat tinggi, sedangkan kemampuan gambar manual siswa sebesar 

82,885% dari yang diharapkan dengan kriteria sangat tinggi. Ini artinya bahwa 

siswa mempunyai kemampuan gambar manual yang sangat baik setelah adanya 

penggunaan laboratorium gambar, dengan besarnya koefisien korelasi yaitu 0,291  

yang lebih besar dari  taraf kepercayaan 5% (0,266). 
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Saran Perlu penambahan sarana dan prasarana serta penambahan jam 

praktek agar siswa benar-benar bisa menguasai dan mempergunakan alat yang 

dipelajarinya terutama pada laboratorium gambar manual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya dalam penelitian ini disebut 

(SMK) diberi amanah oleh undang-undang untuk menyiapkan sumber daya 

manusia yang siap memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yang 

produktif. Lulusan SMK idealnya merupakan tenaga kerja yang siap pakai, 

dalam arti langsung bisa bekerja di dunia usaha dan industri. Permasalahan 

SMK saat ini pada umumnya terkait dengan keterbatasan peralatan, masih 

rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang tidak serupa dengan 

dunia kerja.  

SMK pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menyiapkan tenaga 

kerja yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan 

sifat spesialisasi kejuruan dan persyaratan dunia industri dan dunia usaha. Di 

dalam menghadapi era industri dan persaingan bebas dibutuhkan tenaga 

kerja yang produktif, efektif, disiplin dan bertanggungjawab sehingga mampu 

mengisi, menciptakan, memperluas lapangan pekerjaan. 

Sesuaidengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pasal 4 

(Peraturan Menteri 2008:4) dijelaskan bahwa; “Penyelenggaraan Sekolah 

Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya dalam 

penelitian ini disebut(SMK/MAK) wajib menerapkan Standar Sarana dan 
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Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

(SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-

lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini diterapkan”. Peraturan 

ini menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. 

SMK Negeri 2 Purwodadi adalah salah satu sekolah kejuruan yang 

menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mencapai SMK yang 

berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar / industri. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) tidak hanya dituntut pada segi intelektualnya saja, akan tetapi 

juga pada segi ketrampilan siswa, maka untuk menghasilkan lulusan SMK 

yang baik dan mampu bersaing, dibutuhkan adanya laboratorium/bengkel 

praktek yang memadai bagi setiap siswa. 

Berdasarkan survey pendahuluan pada SMK Negeri 2 Purwodadi 

proses belajar mengajar di SMK Negeri 2 Purwodadi terdiri dari 30% teori dan 

70% praktek. Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

praktek sangat tinggi. Adanya program keahlian Teknik Gambar Bangunan di 

SMK Negeri 2 Purwodadi, dapat diartikan bahwa sekolah ini harus mampu 

menyediakan fasilitas dari segi sarana dan prasarana gambar baik seperti 

ruang gambar manual, perangkat mesin gambar manual, dan ruang gambar 

beserta perangkat komputer sebagai fasilitas yang ada didalamnya. Sarana 

gambar manual harus memiliki ruangan tersendiri yang ditempatkan pada 

ruang praktek gambar manual. Fungsi laboratorium tersebut adalah sebagai 

tempat 
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praktek siswa dalam melakukan proses belajar mengajar sesuai 

dengan persyaratan yang telah termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional  Nomor  40 Tahun 2008. 

Berdasarkan survey pendahuluan prapenelitian pada SMK Negeri 2 

Purwodadi sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mengukur 

keberhasilan siswa dalam belajar yaitu ditetapkan ketuntasan belajar 

padastandar kompetensi teknik konstruksi batu dan beton sebesar 6,5 namun 

kenyataanya kemampuan kompetensi teknik konstruksi batu dan beton siswa 

khususnya menggambar teknik secara manual masih kurang optimal masih 

dibawah nilai ketuntasan minimal yang ditentukan sebesar 6.0.  

Belum optimalnya  prestasi belajar siswa kemungkinan desebabkan 

beberapa faktor meliputi: pertama, kurangnya motivasi siswa untuk belajar 

mengikuti proses belajar mengajardidalam kelas; kedua, kurangnya perhatian 

atau konsentrasi siswa terhadap apa yang disampaikan  oleh guru; 

ketiga,penyampain materi oleh guru kurang jelas sehingga siswa kurang 

menangkap materi pelajaran; keempat, penggunaan laboratorium gambar 

teknik masih kurang karena rasio peserta didik dan daya tamping laboratorium 

tidak sesuai; kelimakurang optimalnya pemanfaatan penggunaan laboratorium 

gambar teknik sehingga tujuan kompetesi dasar dan KKM yang telah 

ditetapkan tidak dapat tercapai. Untuk mengatasi masalah tersebut, sangat  

perlu dikembangkanya penggunaan laboratorium gambar teknik secara 

maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan 

prasarana pendidikan dalam bidang Kompetensi Gambar Bangunan memiliki 

peranan penting yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan 
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termasuk SMK Negeri 2 Purwodadi khususnya pada bidang keahlian 

Teknik Gambar Bangunan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan, menurut 

Suparman, Koordinator Education Forum di Jakarta, 

(http//www.kompas.com/), mengatakan pemenuhan infrastruktur pendidikan 

yang memadai dan sesuai standar nasional mesti dipenuhi oleh pemerintah. 

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai 

standar nasional yang sudah ditetapkan pemerintah. 

Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk praktik 

dimaksudkan sebagai antisipasi dinamika kurikulum maupun tuntutan dunia 

usaha/industri. Sebaliknya bagi SMK Negeri 2 Purwodadi pemberian sarana 

dan prasarana praktik dari pemerintah ternyata belum terbebas dari masalah-

masalah seperti jadwal pemakaian, biaya operasional, biaya perawatan, umur 

pakai yang relatif pendek maupun jumlah yang terbatas. Dengan sarana dan 

prasarana yang memadai tentunya berdampak signifikan terhadap 

kemampuan siswaSMK Negeri 2 Purwodadi sesuai dengan kopetensi yang 

mereka tepuh yang nantinya dapat menciptakan lulusan yang handal dan siap 

memasuki dunia kerja yang tentunyasesuaidengankebutuhanduniaindustri. 

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan upaya 

– upaya dalam meningkatkan kompetensi teknik gambar bangunan 

khususnya kemampuan gambar manual siswadi SMK Negeri 2 Purwodadi 

seperti halnya pemanfaatan secara optimal penggunaan laboratorium jurusan 

teknik gambar bangunan baikdalam proses belajar mengajar maupun pada 

saat setelah pembelajaran berakhir seperti ektrakurikuler menggambar, 

maupun bimbingan belajar. Sehubungan dengan keadaan itulah penelitian 

tentang “Pengaruh Penggunaan Laboraturium Gambar Teknik Terhadap Hasil 
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Kemampuan Gambar Manual Siswa di SMK Negeri 2 Purwodadi” ini 

dilakukan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

diidentifikasi pokok-pokok masalah antara lain sebagai berikut; 

(1)penggunaan laboratorium gambar teknik masih kurang karena rasio 

peserta didik dan daya tamping laboratorium tidak sesuai. (2) masih banyak 

siswa SMK Negeri 2 Purwodadi yang nilai kemampuan gambarnya masih 

rendah. 

 

C. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas telah terungkap beberapa masalah 

yang dihadapi dalam dunia pendidikan khususnya SMK N 2 Purwodadi. 

Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan, maka penelitian ini 

dibatasi pada pokok permasalahan yang menyangkut pada komponen 

pemenuhan sarana dan prasarana menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 

mengenai Laboratorium Gambar Manual khususnya di SMK Negeri 2 

Purwodadi Jurusan Teknik Gambar Bangunan, Kemampuangambar manual 

siswaSMK Negeri 2 Purwodadi yang masih rendah hal ini dapat dibuktikan 

dari hasil belajar kemampuan gambar dibawah ketuntasan belajar. 

Kemampuan gambar manual siswa SMK Negeri 2 Purwodadi yang 

masih rendah hal ini dapat dibuktikan dari hasil belajar kemampuan gambar 
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dibawah ketuntasan belajar. Sehingga perlu dilakukan upaya dalam 

meningkatkan kompetensi teknik gambar bangunan khususnya kemampuan 

gambar manual siswa seperti halnya pemanfaatan secara optimal 

penggunaan laboratorium jurusan teknik gambar bangunan baik dalam 

proses belajar mengajar maupun pada saat setelah pembelajaran berakhir 

seperti ektrakurikuler menggambar, maupun bimbingan belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian tentang permasalahan di atas dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah penggunaan laboratorium gambar Jurusan Gambar 

Bangunan SMK Negeri 2 Purwodadi pada saat ini? 

b. Bagaimanakah pengaruh penggunaan laboratorium gambar tehnik 

bangunan Jurusan Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Purwodadi terhadap 

kemampuan gambar manual siswa pada saat ini? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan laboratorium gambar Jurusan 

Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Purwodadi pada saat ini. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan laboratorium 

gambar tehnik bangunan Jurusan Gambar Bangunan SMK Negeri 2 

Purwodadi terhadap kemampuan gambar manual siswa pada saat ini. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan tidak hanya untuk satu pihak, namun juga beberapa pihak yang 

terkait. 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur yang 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan maupun kajian pustaka serta 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang kependidikan. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi SMK Negeri 2 Purwodadi 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai informasi serta 

masukan mengenai sarana dan rasarana laboratorium, sehingga daat 

diketahui hal-hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan maupun 

dipertahankan khususnya pada laboratorium gambar manual Jurusan 

Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Purwodadi. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini merupakan perwujudan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi khususnya bidang penelitian yang hasil penelitian ini digunakan 

sebagai persembahan kepada masyarakat. 

c. Mahasiswa  

Diharapkan dapat menambah wawasan sebagai wahana dalam 

melatih kemampuan menulis karya tulis ilmiah, disamping dapat 

membangkitkaan minat mahasiswa lain untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut dalam biidang pendidikan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
G. Laboraturium Gambar Teknik 

i. Pengertian Laboratorium 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Laboratorium adalah 

tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk 

mengadakan percobaan (penyelidikan dsb). Peraturan Menteri  

Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 

2010 Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga 

pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau 

bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, 

dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan 

dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat. 

Dalam  Peraturan  Pememerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  

Tahun  1980 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri  

pengertian laboratorium dijelaskan  pada  pasal  27  dan  Pasal  28  

(Undang-Undang,  1980:7).  Pasal  27 menjelaskan  tentang  pengertian  

laboratorium,  sedangkan  Pasal  28  menjelaskan tentang personal yang 

berhak mengelola laboratorium. Kedua pasal tersebut berbunyi antara  

lain;  Pasal  27  menyebutkan  bahwa,”laboratorium/studio  adalah  

sarana penunjang jurusan  dalam satu atau sebagian ilmu, teknologi atau 

seni tertentu  sesuai dengan  keperluan  bidang  studi  yang  

bersangkutan. ”Selanjutnya, pada Pasal 28 menjelaskan,  
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laboratorium/studio  dipimpin  oleh  seorang  guru  atau  seorang  

tenaga pengajar  yang keahliannya telah memenuhi  persyaratan sesuai 

dengan cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu dan bertanggungjawab 

langsung kepada Ketua Jurusan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat simpulkan Laboratorium 

adalah : tempat berupa ruangan tertutup atau terbuka atau kamar bersifat 

permanen atau bergerak yang dilengkapi dengan peralatan untuk 

mengadakan percobaan, dikelola secara sistematis untuk kegiatan 

pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan 

menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan 

tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian. 

ii. Pengertian Gambar Teknik 

Sebelum mengenal gambar teknik lebih jauh sebaiknya kita 

mengetahui dulu pengertian dari gambar itu sendiri. Menurut Oemar 

Hamalik (1986:43) berpendapat bahwa “ Gambar adalah segala sesuatu 

yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai 

curahan perasaan atau pikiran”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2001: 329) “ Gambar adalah tiruan barang, binatang, 

tumbuhan dan sebagainya”. 

Sejak dahulu kala gambar sudah dipakai untuk berkomunikasi 

antar individu manusia dan sampai sekarang cara berkomunikasi dengan 

gambar ini masih dipakai bahkan dikembangkan dengan diterapkannya 

sebagai standar komunikasi orang-orang teknik. Gambar merupakan 

sebuah alat untuk menyatakan maksud, terutama bagi orang-orang 

teknik. Oleh karena itu gambar sering juga disebut sebagai bahasa 
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Teknik. Sebagai bahasa teknik, diharapkan sebuah gambar dapat 

meneruskan keterangan-keterangan secara tepat & obyektif 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan gambar Teknik 

merupakan suatu bentuk ungkapan dari suatu gagasan atau pemikiran 

mengenai suatu sistim, proses, cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian 

dan petunjuk yang bertujuan untuk memberikan instruksi dan informasi 

yang dinyatakan dalam bentuk gambar, atau lukisan teknis. 

Didalam bentuk industri, gambar teknik merupakan salah satu alat 

yang menunjang bagi kegiatan produksi. Hal itu disebabkan pada prosed 

produksi gambar teknik dibutuhkan sebagai alat komunikasi antara 

perencana dengan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang 

diungkapkan secara praktis, jelas, mudah dipahami oleh kedua belah 

pihak. Untuk itu perencana harus memberikan gambar yang lengkap 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mudah dipelajari oleh 

pelaksana sehingga pelaksana dapat memberikan suatu kesimpulan yang 

benar mengenai bentuk dan ukuran dari benda kerja yang akan dibuat. 

Dengan demikian menggambar teknik merupakan salah satu 

unsur poko dalam perencanaan dan suatu metode penuangan ide yang 

hasilnya harus dapat dibaca oleh pihak-pihak lain yang terkait. 

Keterampilan dasar yang dimiliki oleh seorang teknisi berkaitan 

dengan kemampuan menggambar teknik harus mampu memilih, 

menggunakan dan merawat peralatan gambar secara baik dan benar. 

Untuk memperoleh gambar teknik yang baik tentunyadiperlukan peralatan 

yang baik pula. 
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Alat dan perlengkapan gambar yang dibutuhkan dalam 

menggambar teknik antara lain : 

1) Kertas Gambar 

1 Kertas Padalarang 

2 Kertas Roti 

3 Kertas kalkir 

4  Kertas Manila 

2) Pensil Gambar 

1) Pensil batang 

2) Pensil mekanik 

3)  Rapido 

4) Penggaris 

a) Penggaris T 

b) Penggaris segitiga 

5) Jangka 

a) Jangka Biasa 

b) Jangka Bagi 

c) Jangka Pompa 

d)  Jangka Pegas 

e) Batang Pemegang Pena Tarik 

f) Pena Tarik (TREK PEN) 

6)  Penghapus Dan Alat Pelindung Penghapus  

7) Alat- Alat  Penunjang Lainnya 

a) Busur Derajat 

b) Sablon Huruf dan Angka 
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c) Mal Lengkung 

d) Mal Bentuk 

8) Meja Gambar 

9) Mesin Gambar 

Dari uraian diatas dapat disumpulkan laboratorium gambar teknik 

merupakan tempat berupa ruangan tertutup atau terbuka atau kamar bersifat 

permanen atau bergerak yang dilengkapi dengan peralatan untuk 

mengadakan percobaan, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, 

kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan 

peralatan gambar, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian. 

 

iii. Sarana dan Prasarana Laboratorium Gambar Teknik 

Permendiknas No. 40 Tahun 2008 peraturan pemerintah ini  termuat  

berbagai  aturan  mengenai  standar  sarana  dan prasarana  yang  harus  

dipenuhi  pada  setiap  jurusan  yang  ada  pada  setiap  lembaga pendidikan  

SMK/MAK  secara  umum.  Standar  sarana  dan  prasarana  untuk  Ruang 

Laboratorium Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Purwodadi. Peraturan  ini  

memuat  standar  minimal  untuk  Ruang  Laboratorium  Gambar Bangunan  

yaitu:  (1)  luas  ruang  laboratorium  gambar  bangunan;  (2) rasio per-peserta 

didik; (3)  daya tampung ruang; (4) luas ruang penyimpanan dan instruktur; (5) 

perabot ruang laboratorium gambar bangunan; (6) media pendidikan  di  

ruang  laboratorium  gambar  bangunan;  dan  (7) perlengkapan ruang 

laboratorium gambar. Berikut  data  standar  sarana  dan  prasarana  

laboratorium  komputer  gambar bangunan menurut Permendiknas No. 40 

Tahun 2008 : 30 a.  Ruang  praktik  Program  Keahlian  Teknik  Gambar  
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Bangunan  berfungsi  sebagai tempat  berlangsungnya  kegiatan  

pembelajaran:  menggambar  teknik  dengan mesin  gambar,  menggambar  

teknik,  menghitung  bahan  dan  biaya  dengan program komputer. b.  Luas  

minimum  ruang  praktik  Program  Keahlian  Teknik  Gambar  Bangunan 

adalah 176 m² untuk menampung 32 peserta didik, yang meliputi: ruang  

praktik gambar  minimal  64  m²,  ruang  praktik  gambar  komputer  minimal  

64  m²,  ruang penyimpanan dan instruktur 48 m². c.  ruang praktik program 

keahlian teknik gambar bangunan dilengkapi prasarana sebagaimana 

tercantum pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 
Standar Sarana pada Ruang Praktik Gambar Teknik 

 

No Jenis Rasio Deskripsi 

1 Perabot 
a. Meja Gambar 
b. Kursi Gambar 

/ Stool 
c. Lemari 

Simpan Alat 
dan Bahan 

1 Set / 
Ruang 

Untuk minimum 16 peserta 
didik pada pekerjaan 
menggambar teknik, 
perhitungan bahan, dan 
menghitung anggaran biaya. 

2 Peralatan 
2.1 Peralatan pekerjaan 

menggambar teknik 
dasar, perhitungan 
bahan, dan 
menghitung 
anggaran biaya 

 

1 Set / 
Ruang 

Untuk minimum 16 peserta 
didik pada pekerjaan 
menggambar teknik, 
perhitungan bahan, dan 
menghitung anggaran biaya. 

3 Media Pendidikan 
3.1.  Papan Tulis 
 

1 Set / 
Ruang 

Untuk minimum 16 peserta 
didik pada pekerjaan 
menggambar teknik, 
perhitungan bahan, dan 
menghitung anggaran biaya. 
 

4 Perlengkapan Lain 
4. 1. Kontak – Kontak 
4.2 Jam Dinding 
4.3 Tempat Sampah 

1 Buah / 
Ruang 

Minimum 1 buah / ruang. 
Untuk mendukung 
operasionalisasi peralatan 
yang memerlukan daya 
listrik.  
 

 Sumber : Permendiknas No 40 Tahun 2008 

iv. Fungsi Laboratorium Teknik 

Menurut pereturan menteri pendidikan nasional nomor 40 Tahun 

2008 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2008 tentang standar sarana 

dan prasarana sekolah menengah kejuruan  / madrasah aliyah kejuruan 

(SMK / MAK).  Laboratorium gambar teknik berfungsi sebagai berikut : 

1. Ruang praktik gambar teknik berfungsi sebagai tempat 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran menggambar teknik, 

perhitungan bahan, dan menghitung anggaran biaya.  
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2. Ruang praktik gambar teknik dapat menampung minimum setengah 

rombongan belajar.  

3. Rasio minimum ruang laboratorium adalah 3 m/peserta didik. Luas 

minimum ruang praktik gambar teknik adalah 64 m. Lebar minimum 

ruang ruang praktik gambar teknik adalah 8 m. 

 

H. Kemampuan Gambar Manual Siswa 

i. Pengertian Kemampuan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemampuan bearasal dari 

kata mampu yang berarti bisa atau dapat, kemudian mendapat awalan 

ke- dan akhiran –an, yang selanjutnya menjadi kata kemampuan 

mempunyai arti menguasai berasal dari nomina yang sifatnya manasuka 

(Hasan Alwi, 2003:145). Fatkhurohmah (2010) pengertian kemampuan 

adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan atau potensi bawaan sejak 

lahir atau hasil latihan yang dapat digunakan untuk melakukan suatu 

perbuatan.  

Menurut Robbins dalam Universitas Kristen Petra, kemampuan 

bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil 

latihan atau praktik. Ia mengaatakan, bahwa kemampuan (ability) adalah 

kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan 

bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktik dan 

digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui 

tindakannya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian 
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yang merupakan bawaan sejak lahir maupun sebagai hasil latihan untuk 

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan 

menggambar siswa merupakan prasarat yang diperlukan dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan upaya 

untuk menciptakan atau membentuk siswa untuk menguasai kopetensi 

tertentu yang sesuai. 

ii. Pengertian Gambar Manual  

Menurut Oemar Hamalik (1986:43) berpendapat bahwa “ Gambar 

adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua 

dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran”. Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 329) “ Gambar adalah tiruan 

barang, binatang, tumbuhan dan sebagainya.” 

Gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud, 

terutama bagi orang-orang teknik. Oleh karena itu gambar sering juga 

disebut sebagai bahasa teknik. Sebagai bahasa teknik, diharapkan 

sebuah gambar dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat 

& obyektif. Manual dalam  kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua 

dapat diartikan dibuat dengan tangan. Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan gambar manual merupakan segala sesuatu yang diwujudkan 

secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau 

pikiran yang dibuat dari tangan dengan media alat gambar. 

Dari definisi diatas peneliti menyimpulkan kemampuan 

menggambar manual merupakan kecakapan atau potensi menguasai 

keahlian menggambar teknik yang merupakan bawaan sejak lahir 
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maupun sebagai hasil latihan dengan menggunakan peralatan manual 

atau hasil kreaktifitas buatan tangan (Hand Made). 

iii. Pengertian Siswa 

Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa jurusan 

teknik konstruksi batu dan beton SMK Negeri 2 Purwodadi Tahun 

Pelajaran 2014 / 2015. 

iv. Ciri Kemampuan Menggambar Manual Siswa 

Menurut Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata Pelajaran 

Produktif jurusan teknik gambar bangunan ciri kemampuan siswa dalam 

hal menggambar meliputi : 

a) Siswa mampu menggambar bangunan  

b) Mampu menghitung statika bangunan 

c) Menjelaskan dasar-dasar gambar teknik 

d) Mengidentifikasi peralatan gambar teknik 

e) Menggambar bentuk bidang dan bentuk tiga dimensi 

f) Menggambar proyeksi benda. 
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I. Kerangka Berfikir 

Sekolah Menengah Kejuruan khususnya SMK Negeri 2 Purwodadi 

merupakan sub sistem pendidikan yang berusaha mempersiapkan siswa 

untuk siap kerja. Kesiapan siswa didik dapat dipersiapakan melalui sarana 

pelatihan dalam pembelajaran khususnya praktek dalam laboratorium teknik. 

Sehingga secara tidak langsung kelengkapan sarana dan prasarana sekolah 

khususnya laboratorium teknik gambar akan berdampak kepada kemampuan 

menggambar teknik siswa. Dari faktor di atas penulis mencoba menganalis 

seberapa besar kontribusi penggunaan laboratorium gambar teknik terhadap 

hasil kemampuan gambar teknik yang menjadi kopetensi siswa dalam 

jurusan teknik gambar bangunan SMK Negeri 2 Purwodadi siswa dalam 

memasuki dunia kerja atau dunia usaha, yaitu : (1) Penggunaan 

Laboratorium Gambar Teknik variable (X). (2) Kemampuan gambar manual  

dalam penelitian ini merupakan kecakapan atau potensi menguasai keahlian 

menggambar teknik yang merupakan bawaan sejak lahir maupun sebagai 

hasil latihan dengan menggunakan peralatan manual atau hasil kreaktifitas 

buatan tangan (Hand Made) variabel terikat (Y) yang terbagi dalam: siswa 

mampu menggambar bangunan, mampu menghitung statika bangunan, 

menjelaskan dasar-dasar gambar teknik, mengidentifikasi peralatan gambar 

teknik, menggambar bentuk bidang dan bentuk tiga dimensi, menggambar 

proyeksi benda.  

Dari uraian variable diatas peneliti menyusun langkah – langkah 

penelitian dala upaya membuktikan secara statistik untuk mengetahui ada / 

tidak dan seberapa besar hubungan penggunaan laboratorium gambar teknik 

dengan kemampuan gambar manual siswa. Adapun langkah awal dalam 
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penelitian ini peneliti melakukan observasi awal / pendahuluan kemudian 

dilanjutkan menentukan subtansi materi / permasalahan yang akan diteliti, 

menyusun instrument, menguji instrument, penerapan instrument, kemudian 

pengolahan data, penyusunan dan penyajian hasil. Secara garis besar alur 

penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

           Tidak  

 

                      Ya   

        

 

 

 
 
 

Gambar 2.1 
Skema alur penelitian 

 
 
 
 

 

J. Hipotesis. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

diajukan (Sugiyono, 2001 : 32). Berdasarkan latar belakang, rumusan 

Menentukan Subtansi Materi Menentukan Subtansi Materi 

Observasi Awal Observasi Awal 

Penyusunan instrumen Penyusunan instrumen 

Pengujian 

Instrumen 

penelitian 

Pengujian 

Instrumen 

penelitian 

Penggunaan Instrumen Penggunaan Instrumen 

Pengolahan Data Pengolahan Data 

Hasil Hasil 
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masalah dan kajian teori dapat dirumuskan : (Ha) yang menyatakan adanya 

hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan laboraturium 

gambar teknik dengan kemampuan gambar manual siswa kelas XI SMK N 2 

Purwodadi. (Ho) yang menyatakan tidak adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara penggunaan laboraturium gambar teknik dengan 

kemampuan gambar manual siswa kelas XI SMK N 2 Purwodadi.  

Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini berbunyi :  

 Terdapat kesesuaian penggunaaan laboraturium gambar teknik dengan 

kemampuan gambar siswa kelas XI SMK N 2 Purwodadi. 

 Terdapat pengaruh penggunaan laboraturium terhadap kemampuan 

gambar siswa kelas XI SMK N 2 Purwodadi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
K. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

laboratorium gambar teknik terhadap kemampuan menggambar manual 

siswa SMK Negeri 2 Purwodadi, secara jelas dan lengkap. Dari tujuan 

tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 

untuk mencari atau membuktikan dengan jelas mengenai pengaruh 

penggunaan laboratorium gambar dengan kemampuan gambar manual 

siswa yang berdasarkan pada hasil perhitungan analisis data dengan 

menggunakan beberapa rumus statistik. Maka diharapkan dengan 

menggunakan ini akan didapat hasil yang semakin jelas. 

L. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian bertempat di SMK Negeri 2 Purwodadi Kabupaten 

Grobogan. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena menghemat waktu, 

tenaga dan biaya serta sekolah belum pernah melakukan penelitian serupa 

sehingga peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian di SMK Negeri 

2 Purwodadi.  

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap 

dengan mengambil data tahun pelajaran 2013 / 2014, dengan waktu 

penelitian kurang lebih 3 bulan yaitu pada bulan Maret, April, dan Mei 2014. 

M. Populasi dan Sampel. 

a) Populasi 

Suharsimi Arikunto(2002 : 102), berpendapat bahwa populasi 

adalah keseluruhan subyek penelitian. Adapun yang menjadi populasi 
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pada penelitian adalah siswa kelas XI di SMK N 2  Purwodadi Kabupaten 

Grobogan Tahun Pelajaran 2014 / 2015. 

Tabel 3.1  
Jumlah Siswa yang Menjadi Populasi 

 

No. Kelas Jumlah 

1. 

2. 

XI TKBB 1 

XI TKBB 2 

33 siswa 

32 siswa 

Jumlah 65 siswa 

  Sumber : Data SMK N 2  Purwodadi Tahun Pelajaran 2014/2015 

b) Sampel 

Sampel adalah populasi yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi yang ada. Dalam pengambilan besarnya sampel, peneliti 

menggunakan cara yang sederhana yaitu dengan tabel yang 

dikemukakan oleh Krejcie.  

Tabel 3.3 
 Jumlah Sampel Penelitian 

 

No. Kelas 
Jumlah 
Siswa 

Perhitungan 
Sampel 

Dibulatkan 
menjadi 

Jumlah 
Sampel 

1. XI TKBB 1 33 siswa 
  33   x  56  =  

28,43 
 65 

28 Siswa 28 siswa 

2. XI TKBB 2 32 siswa 
  32   x  56  =  

27,57 
 65 

28 Siswa 28 siswa 

JUMLAH 56  Siswa 

  Sumber : Data SMK Negeri 2 Purwodadi Tahun 2014 / 2015 
Pada perhitungan sampel diatas telah diketahui banyaknya 

sampel perkelas maka setelah dijumlah diperoleh sampel sebanyak 56 

siswa. 

Dengan tabel tersebut peneliti tidak perlu melakukan perhitungan 

rumit. Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan 

atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh mempunyai kepercayaan 
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95% terhadap populasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel bahwa 

semakin besar populasi semakin kecil presentasi sampel. 

Tabel 3.2  Tabel Krejcie 

N S N S N S N S 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

80 

86 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

92 

97 

103 

108 

114 

118 

123 

127 

132 

136 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

162 

165 

169 

175 

Sumber : Krejcie dan Morgan (1970) dalam Uma Sekaran (1992)  
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c) Teknik Sampling 

Tehnik Sampling adalah tehnik pengambilan sampel (Suginono, 

2002 : 56). Sampling adalah cara seseorang penyidik dalam memperoleh 

sampel yang dapat mewakili populasi (Sutrisno Hadi, 1998 : 75). 

Tehnik yang diambil dalam menentukan sampel adalah 

proporsional random sampling yaitu tehnik pengambilan sampel secara 

acak sehingga setiap unit atau satuan elemen dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, sedangkan 

besarnya sampel penelitian dapat menggunakan tabel Krejcie (Sugiono, 

2002 : 63). 

  

N. Variabel Penelitiian 

a. Pengertian Variabel Penelitian. 

Menurut Suttrisno Hadi (1996 : 224), variabel adalah gejala-gejala 

yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya maupun tingkatannya. 

Dengan demikian yang dimaksud variabel adalah objek penelitian. Dalam 

penelitian ini ada dua variabel, yaitu : 

1) Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab. Dalam penelitian ini yang mempengaruhi variabel bebas 

adalah laboratorium gambar teknik (X). 

2) Variabel yang dipengaruhi dalam penelitian ini adalah hasil 

kemampuan gambar manual siswa (Y). 

b. Definisi operasional variabel 

Definisi operasional variabel merupakan informasi ilmiah yang 

dijadikan pedoman bagi penelitian yang menggunakan variabel yang 
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sama dan untuk mengetahui cara-cara pengukuran untuk mengukur 

suatu variable meliputi melakukan observasi awal / pendahuluan 

kemudian dilanjutkan menentukan subtansi materi / permasalahan yang 

akan diteliti, menyusun instrument, menguji instrument, penerapan 

instrument, kemudian pengolahan data, penyusunan dan penyajian hasil. 

 

O. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. Baik dan tidaknya suatu penelitian tergantung dari data yang 

terkumpul. Oleh karena itu diperlukan metode-metode atau cara-cara yang 

tepat untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

i.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen untuk mengumpulkan data tentang 

peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang telah di dokumentasikan. 

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui 

sesuatu dengan buku-buku, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari sekolah dan nama anak  

SMK Negeri 2 Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2014 / 2015, serta 

foto rekaman proses tindakan penelitian. 

 

ii. Angket 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode angket sebagai 

metode pokok. Metode angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 
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tentang pribadinya atau hal-hal yang telah diketahui (Suharsimi Arikunto, 

2002 : 112) 

Menurut bahasan tersebut, nampak jelas bahwa angket merupakan 

instrument penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berupa daftar pertanyaan tertulis untuk mendapatkan jawaban dari 

responden. 

Menurut jenis penyusunannya angket dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu : a. angket tipe isian, b. angket tipe pilihan. Angket tipe isian yaitu 

responden dapat memberikan jawaban secara bebas terhadap item-item 

yang diberikan. Sedangkan angket tipe pilihan ada dua bentuk,yaitu : a. 

pilihan dengan hanya dua alternatif jawaban, misalnya ya dan tidak, b. bentuk 

pilihan dengan tiga atau empat alternatif jawaban, yang sering disebut 

multiple choice contoh : sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju. 
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Tabel 3.4 
Kisi-kisi Angket 

 

No. Variabel Indikator Deskriptor 
Nomor 
Item 
Soal 

Muata
n 

1. Laboratorium 
Gambar 

1) luas  ruang  
laboratorium  gambar 

a. Ketentuan luas ruang . 
 

1,  
 

+ 
 

2) rasio ruangan per-
peserta didik 

a. Ruang laboratorium 
memenuhi rasio 
perpeserta didik. 

b. Dalam pelaksanaan 
praktek tidak berdesak 
desakan dengan 
orang lain. 

2,3 + 

3) daya tampung ruang a. Raung laboratorium 
mampu menampung 
siswa setiap hariya.   

4 + 
 

 

4)  peralatan 
penyimpanan dan 
instruktur  

a. Terdapat tempat 
penyimpanan 
peralatan praktek 

b. Terdapat tenaga 
pengelola 
laboratorium 

5,6, + 
 

5) perabot ruang 
laboratorium gambar 
bangunan  

a. terdapat peralatan 
gambar 

b. terdapat meja dan 
kursi gambar 

c.  Terdapat pelalatan 
pendukung gambar 

7,8,9 + 
+ 
 
 

6) media pendidikan  di  
ruang  laboratorium  
gambar  bangunan 

a. terdapat media 
pendidikan seperti 
papan tulis 

b. terdapat pelatan untuk 
penghitungan baiaya 
dan anggaran pada 
gambar 

10,11 + 
 

+ 
 
 

+ 

  7) perlengkapan ruang 

laboratorium gambar 

a. Terdapat jam diding 

b. Terdapat P3K 

c. Terdapat 

perlengkapan 

kebersihan 

12,13,1

4 

 

2. Kemapuan 

gambar 

Siswa 

1. Siswa mampu 

menggambar 

bangunan  

a. Mampu 

menggambar 

teknik  

15,16 

+ 

+ 
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b. Mampu menggambar 

konstruksi 

2. Mampu menghitung 

statika bangunan 

1. mampu membaca 
gambar teknik. 

2. mampu menghitung 
statika gambar 

17,18 
+ 

+ 

3. Menjelaskan dasar-

dasar gambar 

teknik 

a. Mampu menjelaskan 

dasar dasar gambar. 

b. Mampu menjelaskan 

symbol – symbol pada 

gambar teknik 

19,20 

+ 

 

+ 

4. Mengidentifikasi 

peralatan gambar 

teknik 

1. Mampu menjelaskan 

peralatan gambar 

2. Mampu menjelaskan 

kegunan peralatan 

gambar  

21,22 

+ 

 

+ 

5. Menggambar 

bentuk bidang dan 

bentuk tiga dimensi 

1. Kemampuan 

menggambar garis 

dan membagi garis  

2. Membuat segi banyak 

beraturan 

23,24 

+ 

 

+ 

 

6. Menggambar 

proyeksi benda 

1. Mampu 

mengidentifikasi 

macam – macam 

proyeksi 

2. Mampu menggambar 

proyeksi. 

25,26 

+ 

 

+ 

Jumlah Soal 26 
 

Sumber : Standar Kompetensi Depdiknas 2004 
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P. Validitas dan Reliabilitas 

Suatu instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data pada 

suatu penelitian haruslah memenuhi standart validitas dan reliabilitas. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah angket. Maka angket tersebut harus 

memenuhi persyaratan kesahihan dan keandalan. Untuk menguji validitas 

dan reliabilitas instrumen tersebut adalah : 

a. Validitas  

  Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevaliditasan 

keahlian suatu instrumen (Suharsimi Arikunto,1993:136). Pengukuran 

validitas instrument dengan menggunakan rumus Product moment 

(Pearson ), maka rumusnya adalah sebagai berikut : 

  

     2222 YYNXXN

YXXYN
rXY




  

        ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 162 ). 

Keterangan: 

X   = Jumlah nilai X 

Y   = Jumlah nilai Y 

 2X = Jumlah kuadrat X 

 2Y = Jumlah kuadrat Y 

XY = Jumlah perkalian X dan Y 

N   = Jumlah obyek yang diteliti 

xyr  = Koefisien korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat   

Untuk mengukur validitas item digunakan koefisien korelasi sebagai 

berikut : 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 sangat tinggi 

Anstara 0,600 sampai dengan 0,800 tinggi 
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Antara 0,400 sampai dengan 0,600 cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 sangat rendah 

(Arikunto,1987;71)  

b. Reliabilitas  

  Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan, atau menunjukan konsistensi 

suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama (Djamaludin 

Acok dalam Masri Singarimbun,1989:140). Sedangkan menurut ( Hadari 

Nawawi 1985 : 139 ). Reliabilitas adalah Alat pengumpulan data 

menunjukkan tinkat ketepatan alat tersebut dalam mengungkapkan 

gejala-gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada 

waktu yang berbeda. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik belah dua yaitu dengan mengelompokan 

skor item nomor gasal ( X ) dan skor item genap ( Y ), kemudian skor 

tersebut dikorelasikan dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment angka kasar. Dari hasil korelasi X dan Y tersebut kemudian 

dimasukkan kedalam rumus Spearman Brown sebagai berikut :  

    
  
 
 ⁄
 
 ⁄

(     
 ⁄
 
 ⁄
)
 

( Suharsimi Arikunto, 1990 : 90 ) 

 

Keterangan: 

11r        =   Korelasi reliabilitas seluruh item tes 

2
1

2
1r    =  Korelasi antara item balahan pertama dengan item 

belahan kedua (Suharsimi Arikunto, 1996:160). 
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Q. TEKNIK ANALISIS DATA  

Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah berupa angka-angka. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistic, untuk 

mengetahui hubungan antara variable yang ada dengan rumus koefisien 

korelasi Product Moment dengan angka kasar dari karl Pearson sebagai 

berikut : 

r XY =
   

  




2222 )(.()(.(

))((.

YYNXXN

YXXYN
 

                  Keterangan: 

X   = Jumlah belahan gasal(X) 

Y   = Jumlah belahan genap(Y) 

 2X = Jumlah nilai belahan gasal (X) yang dikuadratkan 

 2Y = Jumlah nilai belahan genap (Y) yang dikuadratkan 

XY = Jumlah perkalian belahan gasal (X) dengan belahan genap( Y) 

N   = Jumlah obyek yang diteliti 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian penggunaan laboratorium gambar kelas XII jurusan TKBB 

SMK Negeri 2 Purwodadi sebesar 85,11% (Status criteria variabel 

penggunaan laboratorium gambar) dengan kriteria sangat tinggi. Artinya 

bahwa penggunaan laboratorium gambar kelas XII jurusan TKBB SMK 

Negeri 2 Purwodadi sangat positif. 

2. Kemampuan gambar manual siswa XII jurusan TKBB SMK Negeri 2 

Purwodadi sebesar 78,943% (Status kriteria variabel kemampuan gambar 

manual siswa) dari yang diharapkan dengan kriteria sangat tinggi. Ini 

artinya bahwa siswa mempunyai kemampuan gambar manual yang 

sangat baik setelah adanya penggunaan laboratorium gambar. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara penggunaan laboratorium gambar 

manual dengan kemampuan gambar manual Siswa Kelas XII jurusan 

TKBB SMK Negeri 2 Purwodadi. Hal ini dibuktikan dengan besarnya 

koefisien korelasi yaitu 0,291  yang lebih besar dari  taraf kepercayaan 

5% (0,266). 

Koefisien korelasi 0,291 artinya semakin lengkap sarana prasarana dan 

penggunaan laboratorium gambar manual siswa maka akan semakin 

tinggi kemampuan gambar manual siswa kelas XII jurusan TKBB SMK 

Negeri 2 Purwodadi. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan simpulan yang ada, penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai tindak lanjut dari penelitian ini adalah: siswa hendaknya 

memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan sekolah semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan mengembangkan bakat, minat dan kemampuan 

sehingga menjadi lebih berprestasi. 
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ANGKET 

PENGARUH PENGGUNAAN LABORATORIUM GAMBAR TEKNIK 

TERHADAP HASIL KEMAMPUAN GAMBAR MANUAL SISWA DI SMK 

N 2 PURWODADI 

 

A. Identitas 

Nama : …………………………………………………. 

NIS  : …………………………………………………. 

Kelas : …………………………………………………. 

B. Pengantar  

Salah satu tujuan dilaksanakan penyebaran angket ini adalah untuk 

penelitian dalam rangka pembuatan skripsi, oleh karena itu daftar isian ini di 

mohon diisi dengan sejujur – jujurnya sesuai dengan keadaan anda yang 

sesungguhnya. 

Perlu anda ketahui keterangan yang anda berikan tidak ada pengeruhnya 

terhadap nilai salah satu mata pelajaran, serta keterangan anda dijamin 

kerahasiaannya. Jawaban anda sangat bermanfaat untuk perbaiakan kondisi 

sekolah. 

Karena keterangan yang anda berikan sangat besar artinya dalam 

penelitian ini, untuk itu atas kesediaan dan bantuannya kami sampaiakn terima 

kasih. 

 

 

Lampiran 1 Lampiran 1 
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C. Petunjuk Pengisian. 

1. Bacalah setiap pertanyaan dibawah ini dengan cermat, dan jawablah setiap 

pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda contreng (√) pada huruf 

yang tersedia pada kolom-kolom jawaban yang anda anggap paling sesuai 

dengan tanggapan anda. 

Contoh : 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1. 

Penggunaan laboratorium gambar sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan 

menggambar manual saya 

√    

2. Keterangan 

SS :  Sangat Setuju 

S :  Setuju 

TS :  Tidak Setuju 

STS :  Sangat Tidak Setuju 

 

-oOSelamat MengerjakanOo-
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ANGKET PENGGUNAAN LABORATORIUM GAMBAR 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1. Apakah menurut anda luas laboratorium praktek 

sudah cukup untuk praktek siswa 

    

2. Ruang laboratorium belum memenuhi rasio peserta 

didik 

    

3. Saat pelaksanaan praktek masih berdesak desakan 

dengan teman 

    

4. Ruang laboratorium mampu menampung siswa setiap 

jam pelajaran 

    

5. Ruang laboratorium mempunyai tempat penyimpanan 

peralatan praktek 

    

6. Ruang laboratorium mempunyai pengelola 

laboratorium 

    

7. Pada ruang laboratorium terdapat peralatan 

menggambar taknik 

    

8. Pada ruang laboratorium terdapat meja dan kursi 

gambar sesuai kebutuhan siswa 

    

9. Pada ruang laboratorium terdapat peralatan 

pendukung gambar 

    

10. Pada ruang laboratorium terdapat media pendidikan 

seperti papan tulis 

    

11. Laboratorium mempunyai peralatan untuk 

menghitung biaya dan anggaran pada gambar 

    

12. Pada ruang laboratorium terdapat penanda waktu 

pembelajaran 

    

13. Pada ruang laboratorium terdapat perlengkapan P3K     

14. Pada ruang laboratorium terdapat perelengkapan 

kebersihan 
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ANGKET KEMAMPUAN GAMBAR MANUAL SISWA 

 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

15. Saya mampu menggambar teknik, setelah saya 

mengikuti penggunaan laboratorium gambar 

teknik setelah jam pelajaran / ekstra 

    

16. Saya mampu menggambar konstruksi, setelah 

saya mengikuti penggunaan laboratorium 

gambar setelah jam pelajaran / ekstra 

    

17. Saya sudah mampu membaca berbagai jenis 

gambar teknik 

    

18. Saya sudah mampu menghitung kebutuhan 

anggaran dalam gambar teknik saya 

    

19. Saya sudah mampu menjelaskan dasar – dasar 

gambar 

    

20. Saya sudah mampu menjelaskan symbol – 

symbol  dalam gambar teknik saya 

    

21.  Saya mengetahui seluruh peralatan dalam 

menggambar teknik manual 

    

22. Saya mampu menggunakan seluruh peralatan 

dalam menggambar teknik manual 

    

23. Saya mampu menggambar garis dan membagi 

garis 

    

24. Saya mampu membuat segi banyak beraturan     

25. Saya mampu mengidentifikasi macam – macam 

proyeksi 

    

26. Saya mampu menggambar proyeksi     
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

Lanjutan Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lanjutan Lampiran 5 
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Lampiran 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

Lanjutan Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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FOTO – FOTO KEGIATAN 
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