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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peranan pendidikan dalam dinamika kehidupan dan kemajuan umat 

manusia semakin penting, pendidikan sebagai upaya sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia tidak terlepas dari 

berabagai macam faktor. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan 

sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha 

pendidikan. (Siswoyo, 2013).   

Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran, 

pembelajaran merupakan proses komunikasi, artinya di dalamnya terjadi 

proses penyampaian pesan dari seseorang (sumber pesan) kepada 

seseorang atau sekelompok orang (penerima pesan) dengan demikian 

mediator atau media sebagai perantara perlu dikembangkan guna 

menyampaikan informasi. 

Sarana prasarana belajar mengajar dan praktikum di SMK harus 

berstandar dan selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga 

bermanfaat bagi peserta didik. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah 

satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu 

peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang cukup canggih dengan demikian keterbatasan prasarana 

dan sarana dapat mempunyai dampak langsung terhadap interaksi pedidikan 

antara pendidik dan pesera didik yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

kualitas pendidikan. 
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Menurut UU RI no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

bahwasannya setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan 

prasarana dan sarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai 

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, 

emosional dan kejiwaan peserta didik.  

Perkembangan sarana pendidikan sebagi bentuk penunjang proses 

pendidikan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan sebagai media 

pengatar ilmu, serta pembelajaran sebagai proses komunikasi secara 

decoding dalam artian menafsirkan lambang yang terdapat dalam media 

untuk menerima pesan yang disampaikan dalam media tersebut.  

Media dalam proses belajar mengajar mempunyai peran yang penting 

karena media sebagai alat perantara dalam kegiatan belajar mengajar tidak 

hanya itu, selagi media itu layak digunakan tidak harus mahal, media yang 

sederahana dan dapat menarik perhatian siswa akan mudah dimengerti dan 

dipahami. Media pembelajaran digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar. 

Sumber belajar yang paling sering digunakan oleh siswa dan guru adalah 

buku pelajaran (Adisendjaja, 2007). 

Faktanya media berupa buku cetak mempunyai dimensi yang cukup 

besar, buku ajar/buku cetak yang digunakan biasanya memiliki ukuran yang 

relatif besar sekitar 25 x17 cm sehingga sulit dibawa dan memiliki uraian baca 

yang panjang menyebabkan rendahnya minat siswa untuk membaca. (Citra 

Pangestu dkk, 2016). Buku yang digunakan dalam pembelajaran harus 

memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu buku pembelajaran diharapkan dibuat 

secara keratif dan inovatif. Siswa cenderung menyukai bacaan yang menarik 

dengan sedikit uraian dan banyak gambar atau warna (Wardhani, 2012).  
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Menurut Fitriyah (2013), buku saku dapat membantu meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan buku saku yang dikembangkan di 

dalamnya diberikan gambar-gambar dan warna-warna yang menarik minat 

siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sekolah Menengah Kejuruan diwajibkan menyelenggarakan 

pembelajaran porduktif, adanya pembelajaran produktif bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan kreativitas. Salah satu media yang dapat 

dijadikan sarana meningkatkan keterampilan dan kerativitas adalah jobsheet. 

Menurut  (Tachar, 2005), jobsheet merupakan media pendidikan yang dicetak 

(a printed type of teaching aid) yang mendukung infrastruktur dalam pelajaran 

keterampilan di workshop, yang isinya merupakan seperangkat pengarahan, 

langkah dan gambaran tentang bagaimana membuat suatu pekerjaan. 

Pelaksanaannya jobsheet seringkali terbuang, terselip, bahkan 

penggunaanya hanya sekali pakai dikarenakan berupa lembaran kertas yang 

dicetak tanpa adanya sampul. 

Mata pelajaran Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi 

Gedung merupakan mata pelajaran dasar yang harus ditempuh pada Jenjang 

SMK khususnya jurusan Teknik Konstruksi dan Properti, dalam mata 

pelajaran ini memuat disiplin-disiplin ilmu tentang tatacara serta tahapan-

tahapan dalam pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seperti 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan 

konstruksi bangunan gedung, pelaksanaan pekerjaan pondasi serta laporan 

hasil evaluasi pekerjaan pondasi. Mata pelajaran ini melatih ketrampilan, sikap 

profesional, pengetahuan tentang tahapan pelaksanaan dan pengawasan 

dunia konstruksi serta mempersiapkan siswa dalam dunia kerja menengah 

ataupun industri. Siswa didorong untuk membuka lebar pikiran tentang betapa 
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pentingnya disiplin ilmu ini, sehingga dalam persaingan global siswa 

memunyai bekal skill yang diperoleh dari proses pembelajaran yang nantinya 

akan diarahkan ke dalam skema sertifikasi.  

Di SMK N 2 Wonosari dilihat dari sudut pandang media pembelajaran 

ditemui masalah terkait jobsheet dan bahan ajar cetak sebagai panduan ketika 

pelajaran produktif khususnya untuk mata pelajaran Pelaksanaan dan 

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Gedung. Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa kemauan belajar siswa pada mata pelajaran Pelaksanaan dan 

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Gedung dirasa masih kurang. Proses 

pembelajaran pada mata pelajaran ini dengan metode konvensional yang 

berpusat pada guru tanpa adanya buku panduan dan jobsheet sehingga 

hanya mengandalkan petunjuk secara lisan kepada siswa. Dalam pelajaran 

produktif, tanpa adanya teori yang mendasari ataupun panduan yang 

memadai akan berdampak pada pemahaman siswa yang kurang dan siswa 

cenderung acuh terhadap apa yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan media 

pembelajaran yang dapat menjadi alternatif dan solusi untuk meningkatkan 

minat belajar siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru mata 

pelajaran. Media pembelajaran yang digunakan guru selain memenuhi 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar juga diharapkan menarik dan kreatif. 

Pemilihan media tergantung pada permasalahan yang terjadi pada saat 

pembelajaran, guru bisa memilih salah satu media atau menggabungkan 

beberapa media menjadi satu perpaduan yang menarik. Guru tidak harus 

menjelaskan secara panjang lebar karena materi yang akan disampaikan 

terdapat dalam buku panduan yang disediakan kepada siswa. Salah satu 

media pembelajaran kreatif adalah media cetak berbentuk buku bergambar. 
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Adanya buku cetak tersebut guru dapat melaksanakan pembelajaran yang 

efektif di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas maka dari itu peneliti 

akan membuat media ajar berupa buku saku bergambar. Buku saku yang 

dikembangkan melalui penelitian ini berukuran A6/14,8x10,8 cm sehingga 

mudah dibawa kemanapun dan uraian bacaan pada setiap halamannya relatif 

pendek serta berisi ilustrasi sederhana dalam pelajaran produktif. Penyajian 

buku saku ini menggunakan banyak gambar dan warna sehingga memberikan 

tampilan yang menarik.  

B. Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan di atas maka dapat diidentifikasi suatu permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran masih bersifat 

monoton dengan metode konvensional yang berdampak pada menurunnya 

motivasi belajar siswa. 

2. Belum tersedianya media pembelajaran yang menarik sebagai stimulan 

dan acuan dalam pelajaran Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan 

Konstruksi Gedung. 

3. Siswa cenderung menyukai bacaan yang menarik dengan sedikit uraian 

dan banyak gambar atau warna. 

4. Diperlukan media pembelajaran alternatif berupa buku saku bergambar 

sebagai media ajar dan jobsheet dalam pelajaran produktif.  

C. Batasan Masalah 

Bedasarkan identidikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini dibatasi pada, pengembangan media pembelajaran cetak berupa 

Buku Saku Bergambar pada siswa kelas XI jurusan Teknik Konstruksi dan 
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Properti pada mata pelajaran Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan 

Konstruksi Gedung di SMKN 2 Wonosari yang memuat materi pembelajaran 

kelas XI semester ganjil berdasarkan silabus pada Kompetensi Dasar 4.1 

yang memuat tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 4.5 memuat 

tentang Pekerjaan Pondasi, dan 4,6 yang memuat Evaluasi Hasil 

Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi dengan kurikulum 2013 revisi 2018.  

D. Rumusan Masalah  

Didapatkan rumusan masalah bagaimana pengembangan media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Buku Saku Bergambar 

mata pelajaran Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi 

Gedung pada siswa kelas XI Jurusan Teknik Konstruksi dan Properti di 

SMKN 2 Wonosari? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran Buku Saku Bergambar pada 

siswa kelas XI Jurusan Teknik Konstruksi dan Properti di SMKN 2 

Wonosari?  

E. Tujuan Penelitian Pengembangan 

Tujauan pembuatan pengembangan buku saku adalah mengetahui 

kebutuhan media ajar,  

1. Mengembangkan media pembelajaran yang menarik berupa Buku Saku 

Bergambar pada siswa kelas XI Teknik Konstruksi dan Properti di SMKN 2 

Wonosari 

2. Mengetahui tingkat kelayakan pengembangan media pembelajaran berupa 

Buku Saku Bergambar pada siswa kelas XI Teknik Konstruksi dan Properti 

di SMKN 2 Wonosari. 
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F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang akan dihasilkan melalui penelitian ini mempunyai spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media 

pembelajaran Buku Saku bergambar mata pelajaran Pelaksanaan dan 

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Gedung pada kelas XI Teknik 

Konstruksi dan Properti SMK N 2 Wonosari berdasarkan Kompetensi 

Dasar 4.1 yang memuat tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 4.5 

memuat tentang Pekerjaan Pondasi, dan 4,6 yang memuat Evaluasi Hasil 

Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi menurut kurikulum 2013 revisi 2018. 

2. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media Buku Saku 

Bergambar berbasis cetak berbentuk buku saku atau hard file. 

3. Isi dari Buku Saku Bergambar meliputi petunjuk dan langkah-langkah 

dalam pengerjaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi 

Gedung yang meliputi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pekerjaan 

Pondasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi, dilengkapi 

dengan gambar ilustrasi sebagai petunjuk dan penjelas disertai Pekerjaan 

Bouwplank sebagai stimulan. 

4. Pengembangan media ini didesain dengan sampul, huruf, gambar ilustrasi 

serta warna yang menarik untuk dibaca dan dipelajari oleh siswa. 

5. Media ini didesain dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih tipis dari buku 

pada umumnya sehingga mudah dibawa kemana saja untuk belajar di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

6. Media ini disusun sesuai dengan komponen isi, penyajian materi, 

keterbacaan dan bahasa yang berisi materi dan panduan dalam pelajaran 

Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Gedung. 
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G. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan mendapat manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

pembuatan media belajar dan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagi 

penunjang dalam proses belajar mengajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru 

Manfaat praktis Buku Saku Bergambar dapat digunakan guru sebagai 

bahan ajar, membantu guru dalam proses pembelajaran Pelaksanaan 

dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Gedung, mempermudah guru 

dalam merencanakan kegiatan praktik, mempermudah guru dalam 

menyiapkan media praktikum, dan mempermudah guru dalam 

mengkondisikan siswa saat melaksanakan praktikum. 

b. Manfaat bagi siswa 

Untuk siswa kelas XI sendiri dapat digunakan untuk mempermudah siswa 

dalam memahami maksud dan tujuan pelaksanaan praktikum, membantu 

siswa dalam mengkaitkan teori yang didapatkan dalam kegiatan 

praktikum, siswa dapat belajar praktik secara mandiri dengan 

menggunakan buku saku bergambar, membantu siswa dalam 

meningkatkan kompetensi keterampilan pada mata pelajaran 

Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Gedung. 

 

 

 


