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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga pendidikan memiliki tugas dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas sebagai pelaku pembangunan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang  

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3, bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab.  

Menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan 

Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 

program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan 

program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi juga disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan: (1) 

berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan 
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bangsa; (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya 

saing bangsa; (3) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat 

bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 

dan (4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya 

penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Dalam Kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Tahun 2014 

disebutkan bahwa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (FT UNY) 

merupakan bagian dari institusi pendidikan tinggi yang memiliki tugas untuk 

melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan 

dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, FT UNY menyelenggarakan 2 (dua) jalur program 

pendidikan yaitu jalur kependidikan jenjang Strata 1 (S1) dan jalur non 

kependidikan jenjang diploma 3 (D3). Dalam hal ini, FT UNY memiliki tugas 

ganda yaitu untuk menyiapkan tenaga kependidikan dan non kependidikan pada 

bidang teknik dan kejuruan yang perlu dikelola secara terpadu dan sinergis. 

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan apabila proses pembelajaran terlaksana 

dengan efektif dan efisien. Definisi Pembelajaran sesuai dengan yang tercantum 

dalam Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila mencapai 
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target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Terdapat 

berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, baik dari peserta didik 

itu sendiri maupun dari faktor lain seperti  pendidik (guru/dosen), fasilitas, 

lingkungan, metode, serta media pembelajaran. 

Dalam situs http://pendidikan-teknik-mesin.ft.uny.ac.id/prodi-pendidikan-

teknik-mesin-s1 disebutkan bahwa pembelajaran yang diselengggarakan di jurusan 

Pendidikan Teknik Mesin FT UNY dirancang mengacu pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia level 6. Tujuan pembelajaran tersebut adalah untuk 

memberikan bekal kepada mahasiswa agar mampu menguasai konsep teoritis di 

bidang pendidikan kejuruan teknik mesin dan mampu mengaplikasikan ilmu 

pendidikan dan teknik mesin untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi di 

lingkungan kerja. Salah satu mata kuliah yang diberikan untuk menunjang 

pembelajaran tersebut adalah mata kuliah Perawatan dan Perbaikan Mesin (PPM). 

Mata Kuliah Perawatan dan Perbaikan Mesin merupakan mata kuliah yang 

memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan kompetensi dasar 

dalam melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan mesin.  Kegiatan perkuliahan 

ini terdiri dari teori dan praktik. Kuliah teori dilakukan dalam kelas besar, antara 

lain membahas: Pengertian Perawatan dan Perbaikan Mesin; Fungsi 

Perawatan/Perbaikan Mesin dalam Industri; Klasifikasi Perawatan; Pelumas dan 

Sistem Pelumasan; Perawatan Sistem; Perawatan Komponen; Manajemen 

Perawatan; Siklus Perawatan; Total Procuctive Maintenance; Diagnosa Kerusakan; 

dan Perawatan Kelistrikan Mesin. Kuliah Praktik dilakukan dalam kelas kecil, 

materi praktik meliputi: Praktik bongkar pasang; praktik perawatan preventif 

http://pendidikan-teknik-mesin.ft.uny.ac.id/prodi-pendidikan-teknik-mesin-s1
http://pendidikan-teknik-mesin.ft.uny.ac.id/prodi-pendidikan-teknik-mesin-s1
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(praktik pelumasan, inspeksi, penyetelan sabuk, penyetelan rem, penyetelan 

eretan); dan praktik perbaikan komponen (Kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik 

Mesin Tahun 2014). 

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, peneliti mendapati 

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan mata kuliah Perawatan dan Perbaikan 

Mesin, yaitu: (1) kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya sumber 

belajar; (2) kurangnya sumber belajar bagi mahasiswa menyebabkan mahasiswa 

kurang bisa belajar secara mandiri; (3) masih terbatasnya media pembelajaran yang 

mendukung kegiatan perkuliahan khususnya untuk kegiatan teori; dan (4) bahan 

ajar yang tersedia kurang mendukung dengan silabus mata kuliah Perawatan dan 

Perbaikan Mesin. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengadaan sumber belajar guna 

mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran mata kuliah Perawatan dan 

Perbaikan Mesin merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan. Adanya sumber 

belajar dapat memberikan kemudahan pada mahasiswa agar dapat memahami 

materi-materi yang disampaikan oleh dosen pengampu secara maksimal.  

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, penulis akan 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengembangan Diktat Perawatan dan 

Perbaikan Mesin Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY.” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya sumber belajar. 

2. Kurangnya sumber belajar bagi mahasiswa menyebabkan mahasiswa kurang 

bisa belajar secara mandiri. 

3. Masih terbatasnya media pembelajaran yang mendukung kegiatan perkuliahan 

khususnya untuk kegiatan teori 

4. Bahan ajar yang tersedia kurang mendukung dengan silabus mata kuliah 

Perawatan dan Perbaikan Mesin. 

5. Pentingnya pengembangan Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin agar dapat 

memberikan kemudahan pada mahasiswa dalam memahami materi-materi yang 

disampaikan oleh dosen pengampu secara maksimal. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

penelitian ini dibatasi pada masalah pengembangan diktat pada mata kuliah 

perawatan dan perbaikan mesin. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengembangan Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin Jurusan 

Pendidikan Teknik Mesin FT UNY? 

2. Bagaimana kelayakan Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin yang telah 

dikembangkan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin yang mampu 

mendukung pembelajaran mata kuliah Perawatan dan Perbaikan Mesin Jurusan 

Pendidikan Teknik Mesin FT UNY  

2. Mengetahui kelayakan Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin yang telah 

dikembangkan. 

 

F. Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi dosen 

a. Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa. 

b. Memperkaya materi karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai 

referensi. 

c. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara dosen dan 

mahasiswa. 

2. Manfaat bagi mahasiswa 

a. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 



7 

b. Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran dosen. 

c. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus 

dikuasainya. 

3. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang baik bagi peserta didik. 

4. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kekayaan 

ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur dalam 

penelitian lebih lanjut dan relevan bagi penelitian berikutnya.  

 


