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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, karena di sanalah tenaga kerja 

dididik dan dilatih. Pekembangan  jaman  yang  semakin  modern  pada  era  

globalisasi  seperti  sekarang  ini,  menuntut  adanya  sumber  daya  manusia  

yang  berkualitas.  Sumber  daya manusia tersebut dibutuhkan untuk menjawab 

tantangan pada era globalisasi  saat  ini.  Oleh  karena  itu,   manusia  semakin  

hari  semakin  mengembangkan  diri  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  

tekhnologi.  Manusia  sebagai  sumber  daya   dituntut  untuk terus menciptakan 

berbagai inovasi untuk berkomunikasi dengan mudah dan mendapatkan 

informasi dengan cepat.  

Proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran / media tertentu ke 

penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran, dan penerima adalah komponen 

proses komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun 

didikan yang ada dalam kurikulum, sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain 

ataupun penulis buku dan produser media, salurannya media pendidikan dan 

penerima pesannya adalah siswa atau juga guru (Sadiman, 1993:12). 

Hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru/pengajar untuk 

membantu siswa atau anak didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembelajaran adalah usaha-usaha 

yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses 
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belajar dalam diri siswa. Dalam proses pembelajaran siswa merupakan subjek 

yang belajar dan guru merupakan subjek yang mengajar. Mengajar dapat pula 

diartikan proses membantu seseorang atau kelompok melakukan kegiatan belajar 

sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung efektif. Keberhasilan proses 

pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan dalam pelaksanaan 

pendidikan di sekolah. 

Pada setiap proses pembelajaran guru bukanlah satu satunya sumber belajar 

bagi siswa, walaupun guru mempunyai peranan, tugas dan fungsi yang penting 

dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, siswa SMK Program Studi 

Elektronika Industri dapat membaca sendiri buku-buku mengenai pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan mata pelajaran Kerja Bengkel Gambar Teknik atau 

dengan melihat video mengenai pokok bahasan tersebut. Guru juga dapat 

mengajak siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan eksperimen, survei 

langsung atau dengan memutarkan film mengenai topik tersebut kepada siswa. 

Hal tersebut akan mejadi lebih kongkrit (nyata) daripada guru hanya 

menceritakan secara lisan. Akan tetapi tidak selamanya guru dapat membawa 

siswa pada kegiatan sebenarnya. Misalnya pada proses pembuatan layout PCB, 

kegiatan tersebut membutuhkan bahan dan proses tertentu yang dimana guru 

tidak bisa mensimulasikan kegiatan tersebut secara langsung dikarenakan 

keterbatasan waktu dalam penyiapan alat dan bahan dan juga penyampaian 

materi. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu 

upaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas. 

Media pembelajaran harus dikemas semenarik mungkin agar siswa bisa tertarik 

untuk mempelajari suatu materi. Pada saat PLT, proses pembelajaran hanya 



3 

 

menggunakan media yang konvensional seperti papan tulis, buku pelajaran, dan 

power point. Pembelajaran seperti ini kurang interaktif, yang mengakibatkan 

siswa terkadang lebih memilih untuk tidur didalam kelas dan saling berbicara 

sendiri diluar topik materi pembelajaran. Kondisi siswa yang tidak terlalu siap 

dalam menerima pelajaran di kelas sering kali membuat mereka tidak mengerti 

materi yang telah di sampaikan guru di dalam kelas. Terkadang keantusiasan 

siswa dalam menerima pelajaran juga sangat kurang, sehingga menyebabkan 

siswa kurang memahami materi yang disampaikan. Media yang hanya sekali 

tampil dan penjelasan materi yang hanya berlangsung seminggu sekali pun 

terkadang menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

diperlukan sebuah media pembelajaran berbasis teknologi yang relevan dengan 

kebutuhan siswa yang mudah diakses dan dapat mendukung proses 

pembelajaran baik di dalam maupun di luar kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat merupakan salah satu faktor 

dari keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Menurut Gerlach & Ely yang 

dikutip oleh Arsyad (2014:3) mengatakan bahwa “media apabila dipahami secara 

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau 

sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal”. 

Lesle J. Briggs yang dikutip oleh Rusman (2008:151) menyatakan bahwa media 

pembelajaran sebagai: the physical means of conveying instructional content, 
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book, films, videotapes, etc. Lebih jauh Briggs menyatakan media adalah alat 

untuk memberi perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar.  

Menurut Arsyad(2014:26), “manfaat dari penggunaan media pembelajaran 

adalah sebagai berikut: (a) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian 

pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

dan hasil belajar. (b) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang 

lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. (c) Media 

pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. (d) Media 

pembelajaran memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang 

peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya misalnya 

melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang.” 

Dengan berkembangnya teknologi maka dapat memberikan kemudahan bagi 

kita untuk melakukan terobosan baru yang berbasis IPTEK dan inovasi. Saat ini 

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat 

termasuk teknologi smartphone (Zhi-An et al., 2012). Smartphone memiliki 

berbagai macam sistem operasi dan salah satu yang diminati saat ini adalah 

android (Satiabudi et al., 2013). Sistem operasi android dengan berbagai macam 

pengembangan aplikasinya mampu menghasilkan media pembelajaran yang 

representatif (Kahraman. 2015). Dengan teknologi berbasis android 

pembelajaran tidak akan monoton dengan teks saja, tetapi bisa membuat unsur 
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unsur audio atau visual bahkan animasi untuk mempermudah siswa dalam 

memahami materi. 

Teknologi smartphone memiliki potensi untuk memberikan pembelajaran dan 

pengalaman baru karena siswa sering terlibat langsung dalam kegiatan belajar 

(Kim et al., 2013). Belajar menggunakan smartphone menjadi cara unik karena 

bisa dilakukan dimana dan kapan saja (Lee et al., 2012).  

Berdasarkan paparan diskripsi diatas, pengembangan media pembelajaran 

akan dilakukan pada mata pelajaran Kerja Bengkel Gambar Teknik pada Program 

Studi Elektronika Industri di SMK. Pada mata pelajaran ini siswa dituntut untuk 

memahami dan menerapkan Pembuatan Layout PCB secara Manual. Pemilihan 

Materi Layout PCB dikarenakan pentingnya pemahaman dan penerapan siswa 

tentang suatu pembuatan layout PCB sebagai dasar siswa melaksanakan praktik, 

baik praktik ketika disekolah maupun ketika di DUDI (Dunia Usaha Dunia 

Industri) nantinya. Materi Pembuatan Layout PCB biasanya disampaikan guru 

dengan ceramah, sedangkan siswa akan sulit menggambarkan ilustrasi yang 

disampaikan oleh guru. Pengembangan media pembelajaran berbasis android ini 

dibuat menggunakan perangkat lunak Adobe Flash CS 6. Penggunaan Adobe 

Flash CS6 dikarenakan perangkat lunak ini mempunyai beberapa kelebihan yaitu, 

hasil akhir ukuran file lebih kecil, file dapat dibuat dalam bentuk executeable. 

Sehingga file dapat dijalankan dengan menggunakan komputer manapun tanpa 

harus menginstal perangkat lunak dan juga dapat digunakan di smartpphone 

berbasis android dengan menginstall aplikasi yang telah dibuat. Penggunaan 

media pembelajaran menjadi sangat dibutuhkan dan sangat penting ketika 

terdapat ketidakjelasan dan keabstrakan pada suatu materi, maka dari itu perlu 
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dibuat suatu media pembelajaran sebagai perantara akan hal tersebut. Media 

tersebut juga dapat mewakili pengajar untuk menyampaikan materi yang abstrak 

dan memvisualisasikan materi tersebut. 

Media Pembelajaran Kerja Bengkel Gambar Teknik Berbasis Andorid Pada 

Pembuatan Layout PCB Manual bagi Kelas X Elektronika Industri di SMK 

diharapkan dapat menambah antusias siswa dalam mempelajari mata pelajaran 

Kerja Bengkel Gambar Teknik, dan juga dapat memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi pembuatan layout PCB secara manual. Media pembelajaran 

ini juga diharapkan dapat mempermudah dan membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, 

permasalahan tersebut sebagai berikut: 

1. Kurangnya penggambaran materi secara nyata sehingga siswa mempunyai 

persepsi (pendapat) yang berbeda-beda. 

2. Kurangnya suatu pemahaman pada suatu materi yang dialami oleh siswa 

terhadap materi yang disampaikan oleh guru yang mengajar. 

3. Media pembelajaran yang kurang interaktif pada mata pelajaran kerja 

bengkel gambar teknik. 
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4. Belum adanya media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran 

kerja bengkel gambar teknik khususnya pada materi pembuatan layout PCB 

secara manual. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, agar penelitian 

menjadi lebih rinci, peneliti perlu melakukan batasan untuk memfokuskan 

penilitian. Permasalahan yang dibatasi sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran dibuat menggunakan software adobe flash cs6 . 

2. Hasil akhir atau produk dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi pada 

handphone dan dapat dioperasikan pada smartphone berbasis android. 

3. Pengembangan media pembelajaran berbasis sistem operasi android pada 

mata pelajaran kerja bengkel gambar teknik kompetensi pembuatan layout 

PCB secara manual. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran kerja bengkel gambar 

teknik berbasis android pada pembuatan layout PCB manual bagi siswa kelas 

X elektronika industri di SMK? 

2. Bagaimanakah tingkat kelayakan media pembelajaran kerja bengkel gambar 

teknik berbasis android pada pembuatan layout PCB manual bagi siswa kelas 

X elektronika industri di SMK? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini 

memliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan media pembelajaran kerja bengkel gambar teknik berbasis 

android pada pembuatan layout PCB manual bagi siswa kelas X elektronika 

industri di SMK. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran kerja bengkel gambar 

teknik berbasis android pada pembuatan layout PCB manual bagi siswa kelas 

X elektronika industri di SMK. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik. Secara 

umum, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan ketrampilan sebagai calon pendidik dalam membuat media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Menambah alternatif media pembelajaran kerja bengkel gambar teknik yang 

dapat digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar di luar sekolah untuk 

memperlancar proses belajar selanjutnya. 

3. Bagi Siswa 

Meningkatkan keantusiasan siswa dalam mempelajari mata pelajaran kerja 

bengkel gambar teknik. 
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4. Bagi Prodi Pendidikan Teknik Elektro 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah 

wawasan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

pengembangan media pembelajaran berbasis Android di SMK. 

 

G. Asumsi Pengembangan 

Beberapa asumsi yang mendasari pengembangan media pembelajaran ini 

adalah:  

1. Pengembangan media pembelajaran kerja bengkel gambar teknik berbasis 

android dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 

2. Media pembelajaran kerja bengkel gambar teknik berbasis android 

diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa karena 

materi yang disampaikan bersifat aplikatif. 

3. Media pembelajaran kerja bengkel gambar teknik berbasis android dapat 

memberikan gambaran, pengetahuan, dan evaluasi yang sesuai dengan 

kompetensi pada materi yang disampaikan. 

 

H. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk 

media pembelajaran, spesiifikasi produk media pembelajaran ini adalah: 

1. Aplikasi berbasis android memuat konten materi dalam bentuk teks, gambar, 

audio, dan animasi praktikum serta dilengkapi dengan konten evaluasi berupa 

kuis dalam bentuk pilihan ganda untuk siswa. 
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2. Aplikasi diinstal pada handphone yang tergolong dalam smartphone dengan 

sistem operasi Android dan juga dapat berjalan dalam mode offline.  

3. Aplikasi dikembangkan dengan software Adobe Flash Palyer CS 6 dibantu 

dengan software pengolahan gambar Corel Draw. 

 

 


