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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan jobsheet mata kuliah kerja bangku. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian dan Pengembangan ( Research and 

Develovment). Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Teknik 

Mesin Universitas Sriwijaya. Objek penelitian ini adalah jobsheet kerja bangku 

yang dikembangkan. Penelitian ini menggunakan model Rowntree menurut 

Prastowo dengan tahapan perencanaan, pengembangan dan evaluasi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket. Hasil penelitian yang 

telah dilakukan adalah : 1) Berdasarkan hasil dari evaluasi ahli, jobsheet yang 

dikembangkan dinyatakan sangat valid dari aspek materi dengan persentase 88% 

dan aspek media dengan persentase 86%. 2) Hasil evaluasi kelompok kecil 

melalui angket didapat persentase 83% dengan dinyatakan sangat praktis dalam 

pembelajaran. 3) Hasil evaluasi kelompok menengah melalui angket didapat 

persentase 85% dengan dinyatakan sangat praktis dalam pembelajaran. 4) Hasil 

evaluasi kelompok besar melalui angket didapat persentase 87% dengan 

dinyatakan sangat praktis dalam pembelajaran. Jadi, jobsheet mata kuliah kerja 

bangku yang dikembangkan dikategorikan sangat valid dan sangat praktis. 

 

Kata Kunci : penelitian dan pengembangan, jobsheet kerja bangku. 
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ABSTRACT 

 

This research is aimed to jobsheet bench work. Kind of research and develovment. 

This research was done in Mechanical Engineering Education of Sriwijaya 

University. The subject of this research is jobsheet bench work was developed. 

This research used Rowntree model according Prastowo with planning stages, 

stage of development, and evaluation. The data collection technique used 

interview and questionner. The results of this research which  is done are : 1) 

Based on the results of the expert evaluation which was developed declared very 

eligible from content aspect with a percentage of 88% and very eligible from 

design aspect with a percentage of 86%.2)The results of one to one evaluation 

from quetionnaire was got a precentage of 83% and it was declared very 

practical for used in the learning process.3)The results of small group evaluation 

from quetionnaire was got a precentage of 85% and it was declared very 

practical for used in the learning process.4)The results of field test evaluation 

from quetionnaire was got a precentage of 87% and it was declared very 

practical for used in the learning process. Jobsheet work bench which developed 

was categorized as very eligible and  very practical. 

 

Keywords: reserch and development, jobsheet work bench 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mengalami 

kemajuan yang terus meningkat. Perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. 

Dalam membuat suatu negara untuk menjadi negara maju maka hal pertama yang 

harus dilakukan yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yaitu melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses belajar pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian,kecerdasan,akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

 Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal 

batas usia serta berlangsung seumur hidup. Dengan mempelajari hal yang baik, 

seseorang dapat membawa dirinya sendiri kearah yang lebih baik. Belajar 

merupakan kegiatan yang sangat penting bagi semua orang, termasuk belajar 

mengenai bagaimana seharusnya belajar. Menurut Abdillah dalam Aunurrahman 

(2012:35), ia mengungkapkan bahwa belajar merupakan sebuah tindakan secara 

sadar yang biasanya dilakukan setiap individu dalam perubahan tingkah laku 

melalui latihan dan pengalaman yang mengenai macam-macam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik dalam memperoleh tujuan tertentu. Proses belajar 

pembelajaran memiliki pengaruh penting dalam menentukan tingkat kepahaman 

yang dimiliki peserta didik. Karena jika proses belajar tidak berjalan lancar maka 

hal terebut akan berpengaruh buruk pada peserta didik. Pada saat proses belajar 
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terdapat faktor lain juga yang harus diperhatikan seperti sumber belajar, model 

pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran. 

 Ketika proses kegiatan belajar mengajar sebuah media mempunyai peran 

yang sangat penting, karena dalam hal tersebut jika terdapat ketidaksesuaian 

materi maupun bahan yang disampaikan maka hal tersebut bisa dibantu dengan 

adanya sebuah media perantara. Media merupakan suatu alat bantu yang bisa 

disajikan untuk penyampai tujuan pengajaran (Syarful Bahri Djamarah,2002:136). 

Media sangat berperan penting dalam dunia perkuliahan apalagi pada mata kuliah 

praktek, contoh media yang sering digunakan dalam mata kuliah praktek yaitu 

jobsheet.                                                                                                                                               

 Mata kuliah kerja bangku merupakan mata kuliah baru yang terdapat 

diprogram studi pendidikan teknik mesin FKIP Universitas Sriwijaya. Mata kuliah 

ini merupakan mata kuliah praktik yang dipelajari pada semester 3 dengan bobot 3 

sks. Mata kuliah praktek kerja bangku merupakan mata kuliah praktik untuk itu, 

agar mencapai kompetensi tersebut maka harus dilaksanakan suatu kegiatan 

praktik, tentunya dengan media yang mampu menunjang kegiatan tersebut. 

 Menurut pengalaman pribadi penulis yang telah menyelesaikan mata 

kuliah tersebut masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan ketika proses 

praktek berlangsung mulai dari keterbatasan ruang praktikum sehingga mahasiswa 

harus bergantian dalam melaksanakan praktik kerja bangku. Keterbatasan alat dan 

bahan juga dirasakan karena setiap mahasiswa hanya memiliki satu bahan yang 

harus dibuat dengan baik, akan tetapi terkadang mahasiswa sering mengalami 

kesalahan-kesalahan dalam membaca ukuran pada jobsheet yang ada karena pada 

jobsheet yang ada hanya berupa contoh gambar dan belum adanya langkah kerja 

yang tertulis pada saat praktikum.  

 Penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa 

pendidikan teknik mesin angkatan 2015 yang telah menyelesaikan mata kuliah 

tersebut, ia menjelaskan pada saat proses pembelajaran berlangsung ada beberapa 

kendala yang dilalui diantaranya kesulitan dalam penggunaan alat dikarenakan 

baru pertama kali menggunakan perkakas tangan yang akan digunakan dalam 

kegiatan praktikum. Kemudian ia juga menerangkan bahwa pada saat pembuatan 
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benda kerja anatara estimasi waktu yang diperlukan dan waktu pelaksanaan 

praktik belum berjalan maksimal dikarenakan pergantian waktu praktikum dengan 

kelompok yang lain sehingga hasil benda kerja belum maksimal dan juga jobsheet 

yang ada masih dalam berupa lembaran dan jobsheet yang ada masih sangat 

sederhana. 

 Menurut hasil wawancara penulis dengan dosen pengampuh mata kuliah 

kerja bangku bahwa pada saat sebelum dan berlangsungnya praktek, dosen 

menjelaskan teknik pembuatan benda disampaikan dengan metode demonstrasi. 

Kemudian praktek dibagi menjadi 2 kelompok dikarenakan keterbatasan alat dan 

bahan yang ada dibengkel dan juga untuk mata kuliah kerja bangku belum adanya 

jobsheet. Wawancara juga dilakukan terhadap Ketua Program Studi Pendidikan 

Teknik Mesin,beliau mengungkapkan bahwa mata kuliah kerja bangku merupakan 

mata kuliah baru sehingga pada proses pelaksanaannya masih terdapat kekurangan 

seperti alat dan bahan, ruang kerja yang terbatas, serta jobsheet yang sangat 

sederhana dimana jobsheet hanya berupa lembaran yang belum dilengkapi dengan 

langkah pengerjaan. 

 Mohammad dalam buku Andi Prastowo (2012:78), ia mengungkapkan 

bahwa jobsheet merupakan lembaran kertas yang berisi gambar tugas yang akan 

dibuat oleh peserta didik. Pada mata kuliah kerja bangku jobsheet yang digunakan 

masih sangat sederhana,dimana jobsheet belum tersusun secara teratur dan tertulis 

mulai dari petunjuk penerapan k3, penggunaan alat yang baik dan benar, rincian 

alat dan bahan yang diperlukan serta langkah kerja proses pembuatan benda kerja. 

Untuk itu diperlukan suatu media berupa jobsheet yang valid dan praktis agar 

proses pembelajaran praktikum kerja bangku berjalan dengan baik. Berdasarkan 

permasalahan diatas maka peneliti ingin melakukan suatu penelitian dengan judul 

“Pengembangan Jobsheet pada Mata Kuliah Kerja Bangku di Program 

Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan dilatar belakang 

maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Jobsheet yang ada masih sangat sederhana 

2. Jobsheet yang ada masih berupa selembar kertas 

3. Jobsheet yang ada belum dilengkapi dengan langkah-langkah pengerjaan 

4. Jobsheet yang ada belum dilengkapi dengan 

 

1.3 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Jobsheet pada mata kuliah kerja bangku yang dikembangkan valid ? 

2. Apakah Jobsheet pada mata kuliah kerja bangku yang dikembangkan praktis ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah maka batasan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Jobsheet yang dikembangkan pada penelitian ini adalah materi mata kuliah    

 kerja bangku 

2. Suatu Jobsheet dikatakan dapat memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan     

 praktik jika : 

a. Isi Jobsheet sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai ( valid ) 

b. Dapat dipakai secara baik oleh mahasiswa ataupun dosen ( praktis ) 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah  

1.   Menghasilkan Jobsheet yang valid pada mata kuliah Kerja Bangku di  

   Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. 

2.   Menghasilkan Jobsheet yang praktis pada mata kuliah Kerja Bangku di      

   Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Pendidik, bisa menjadikan jobsheet hasil pengembangan pada mata  kuliah 

 kerja bangku ini sebagai panduan dalam melaksanakan praktik. 

2. Peserta didik, mempermudah saat pelaksanaan praktik pada mata kuliah 

 kerja bangku sesuai prosedur baik secara terbimbing maupun mandiri demi 

 tercapainya keterampilan praktik. 

3. Institusi, sebagai masukan dan sumbangsi dalam meningkatkan kualitas 

 kegiatan pembelajaran pada mata kuliah kerja bangku terutama pada saat 

 kegiatan praktik. 
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