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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional. 

Derap pembangunan industri mampu memberikan sumbangan terhadap 

pembangunan ekonomi, budaya, dan sosial politik. Oleh karena itu, dalam 

menentukan tujuan pembangunan sektor industri di masa depan, baik jangka 

menengah maupun jangka panjang, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi 

permasalahan dan kelemahan di sektor industri, tetapi juga sektor sumber daya 

manusia. 

Dalam membenahi segala bentuk kekurangan dalam industri, bangsa 

Indonesia harus mampu menyiapkan SDM yang berkualitas sehingga benar-benar 

mampu bersaing dengan SDM dari negara lain. Siap atau tidak, bangsa Indonesia 

pasti akan terlibat dalam persaingan antar bangsa yang semakin tajam di bidang 

ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di satu sisi, hal ini akan membuka 

peluang kerja sama yang antarbangsa, tetapi di sisi lain akan membawa 

persaingan yang semakin ketat dan tajam (Wardiman Djojonegoro, 1998:27). 

Persaingan yang ketat ini membawa konsekuensi baru bagi bangsa 

Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas SDM. Hal ini dilakukan untuk 

menciptakan tenaga kerja yang mahir dan profesional dalam menguasai teknologi 

dan keterampilan, termasuk mempercepat alih teknologi yang siap produksi untuk 

industri kecil dan menengah. Dalam meningkatkan SDM yang demikian, 

diperlukan proses industrialisasi yang terfokus pada pemanfaatan teknologi untuk 
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mengolah sumber daya alam menjadi produk industri yang mempunyai nilai 

tambah tinggi. Selain itu, peran pemerintah dalam dunia pendidikan juga sangat 

diperlukan. 

Lembaga pendidikan yang didirikan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia terdiri dari lembaga pendidikan formal dan nonformal. Salah satu 

lembaga pendidikan formal adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Pengertian SMK menurut Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 15 yang diambil dari http://www.inherent-dikti.net 

adalah “pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk 

bekerja dalam bidang tertentu”. Oleh karena itu, setiap SMK mengembangkan 

kompetensi tertentu sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada. Kompetensi itu 

dituangkan dalam program keahlian atau jurusan yang ada di SMK. Jadi, di setiap 

SMK terdapat satu atau beberapa jurusan yang masing-masing mempelajari salah 

satu kompetensi.  

Salah satu jurusan yang ada di SMK adalah Teknik Permesinan. Jurusan 

ini menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja di bidang teknologi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan penguasaan kompetensi dengan baik. Salah 

satu kompetensi yang ada di Jurusan Teknik Permesinan adalah mampu 

melakukan pekerjaan permesinan dengan mesin CNC.  

Seiring dengan semakin meluasnya otomatisasi proses produksi, 

penggunaan mesin perkakas CNC sebagai perangkat manufaktur industri 

permesinan di berbagai negara mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan 

kebutuhan tenaga kerja untuk melayani pengoperasian mesin perkakas CNC, 

http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf
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seperti operator CNC dan programer CNC, terus meningkat. Tenaga kerja dengan 

kualifikasi sebagai operator mesin CNC dan programer CNC dididik di SMK 

melalui Mata Pelajaran Pemrograman Dasar Mesin CNC. Materi pembelajaran 

meliputi pemrograman CNC dan praktik pengoperasian mesin CNC. 

Pencapaian kompetensi pada pekerjaan permesinan dengan mesin CNC 

adalah siswa mampu membuat program dan menggunakan mesin CNC. Pekerjaan 

permesinan yang dimaksud adalah membubut (menggunakan mesin CNC lintasan 

pahat 2 Axis) dan mengefrais (menggunakan mesin CNC lintasan pahat 3 Axis). 

Agar dapat menyelenggarakan praktik dengan baik, setiap Jurusan Teknik 

Permesinan di SMK harus memiliki fasilitas yang memadai, salah satunya dengan 

media pembelajaran yang tepat. 

Pada jurusan Teknik Permesinan di SMK terdapat praktik permesinan 

menggunakan mesin CNC yang merupakan salah satu mata pelajaran produktif. 

Ada dua mesin CNC yang sudah dimiliki yaitu satu mesin CNC 2 Axis (untuk 

pekerjaan membubut) dan satu mesin CNC  3 Axis (untuk pekerjaan mengefrais). 

Dalam proses pembelajaran  praktik CNC ini  siswa harus benar-benar 

mampu membuat program yang akan dimasukkan pada mesin CNC. Namun, 

siswa sering terkendala dalam proses pembelajaran karena keterbatasan jumlah 

mesin yang dimiliki. Kerusakan mesin sewaktu proses pembelajaran juga semakin 

mengurangi jumlah mesin yang sudah ada.  

Keterbatasan jumlah mesin CNC pada Jurusan Teknik Permesinan di 

SMK menyebabkan setiap siswa tidak dapat menganalisis program yang dibuat 

melalui praktik mengoperasikan mesin CNC. Praktik dilakukan secara 
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berkelompok dan bergilir sehingga siswa tidak dapat melakukan praktik dari awal 

pemasangan benda kerja sampai benda kerja terbentuk sesuai dengan 

perencanaan. Pemahaman pemrograman juga kurang maksimal karena 

pengamatan yang dilakukan tidak secara menyeluruh sehingga siswa sulit untuk 

memahami materi yang disampaikan dan prestasi siswa tidak dapat meningkat 

bahkan cenderung turun . Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah media pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pemahaman materi  pemrograman CNC dan prestasi 

siswa. 

Pada pembelajaran CNC di SMK Nasional belum digunakan software 

simulasi dengan menggunakan bahasa pemrograman VisualBasic 6.0. Penggunaan 

software simulasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat 

program CNC. Dengan software simulasi, siswa dapat mengetahui kesalahan 

dalam pemrograman yang dibuat. Software simulasi ini dijalankan dengan 

bantuan komputer sehingga simulasi dapat dilakukan berulang-ulang. Dengan 

demikian, siswa dapat mencoba berbagai alternatif dalam pemrograman. 

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, penulis akan 

mencoba mengembangkan sebuah media pembelajaran yang dapat membantu 

siswa dalam memahami materi CNC, maka penulis tertarik membuat prototipe 

media simulasi lintasan pahat 2 axis berbasis Visual Basic 6.0. 

Diharapkan dengan model media pembelajaran CNC di atas siswa SMK 

dapat memahami, mendalami, dan lebih antusias untuk belajar Mata Pelajaran 

Pemrograman CNC Dasar sehingga kompetensi yang diharapkan di dunia industri 

manufaktur  terpenuhi dan dapat meningkatkan prestasi serta  bermanfaat bagi 
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Jurusan Teknik Permesinan di SMK khususnya pada Mata Pelajaran 

Pemrograman CNC. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan 

yang perlu dikaji untuk dicari jawabannya. Permasalahan tersebut dapat 

diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Pencapaian kompetensi pada praktik CNC belum sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

2. Keterbatasan jumlah mesin CNC pada Jurusan Teknik Permesinan di SMK. 

3. Belum adanya software simulasi CNC lintasan pahat 2 axis sebagai media 

pembelajaran untuk membantu memahami materi pemograman CNC dan 

meningkatkan prestasi  bagi siswa pada  Jurusan Teknik Permesinan di SMK. 

4. Sedikitnya penggunaan software untuk meningkatkan efektivitas praktik CNC.  

5. Belum ada rancangan pengembangan media yang tepat untuk media 

pembelajaran yang dikembangkan. 

6. Tingkat kelayakan media pembelajaran dengan software simulasi CNC 

lintasan pahat 2 axis dalam mata pelajaran Pemrograman CNC. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, terlihat jelas bahwa 

untuk meningkatkan pemahaman materi pemograman CNC bagi siswa dan 

meningkatkan efektifitas pembelajaran CNC serta untuk meningkatkan prestasi 
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siswa dalam pemograman CNC perlu adanya kajian. Agar penelitian ini lebih 

terfokus dan mendalam kajiannya, perlu ada pembatasan masalah penelitian. Oleh 

karena itu, penulis membatasi pada merancang dan membuat prototipe serta 

menguji empirik terbatas kelayakan prototipe dengan software simulasi CNC 

lintasan pahat 2 axis. Pembuatan prototype software simulasi CNC lintasan pahat 

2 axis untuk menambah sumber belajar yang diharapkan menarik dan dapat 

meningkatkan motivasi  belajar siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka ditentukan rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah rancangan media pembelajaran yang tepat dengan software 

simulasi CNC lintasan pahat 2 axis? 

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran dengan software simulasi CNC 

lintasan pahat 2 axis dalam mata pelajaran Pemrograman CNC? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut. 

1. Untuk merancang media pembelajaran yang tepat dengan software simulasi 

CNC lintasan pahat 2 axis. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran dengan software simulasi 

CNC lintasan pahat 2 axis dalam mata pelajaran Pemrograman CNC. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. 

a. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau referensi  bagi mahasiswa di 

Universitas Negeri Yogyakarta dan dapat digunakan sebagai  bahan kajian 

untuk penelitian selanjutnya. 

b. Menambah kajian studi media pendidikan, khususnya media pembelajaran 

mata pelajaran Pemrograman CNC. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. 

a. Memperoleh hasil rancangan media pembelajaran yang tepat dengan software 

simulasi CNC lintasan pahat 2 axis untuk mendukung pembelajaran materi 

pelajaran Pemrograman CNC Dasar di SMK. 

b. Dihasilkan produk berupa media pembelajaran yang dikemas dalam sebuah 

CD pembelajaran. 

 


