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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar belakang 

Di era pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak 

terkecuali bidang pendidikan, berbagai masalah muncul sehingga dalam proses 

pembelajaran perlu adanya tindakan untuk menselaraskan dan menstabilkan 

kondisi belajar sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan mendapatkan 

hasil yang seoptimal mungkin. Kelengkapan komponen belajar mengajar juga 

sangat diperlukan di sekolah, salah satunya adalah media atau alat bantu. Media 

atau alat bantu dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk merangsang proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai peran terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, sehingga perserta didik tidak mengalami kejenuhan atapun kesulitan. 

Rita Eka lzzaty, dkk (2008:29) menjelaskan bahwa perhatian orangtua dan pendidik 

menekankan pada anak-anak belajar dengan cara melakukan pengamatan terhadap 

perilaku dan menirukan tingkah laku ataupun perilaku orang lain. 

Lingkungan pendidikan di Indonesia salah satu contohnya adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) yang mana siswa diarahkan untuk mempunyai 

kompetensi keahlian tertentu, sehingga adanya perbedaan pada mata pelajaran yang 

diberikan dibandingkan dengan mata pelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Pada jenjang SMK peserta didik lebih dipersiapkan untuk dapat berkerja pada 

bidang kompetensi keahlian tertentu. Kompetensi keahlian di SMK menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pasal 3 tentang 
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tujuan pendidikan nasional dan dijelaskan pada pasal 15 bahwa pendidikan 

kejuruan merupakan pendidikan menengah atas yang mana peserta didik 

dipersiapkan terutama untuk berkerja di bidang kompetensi keahlian tertentu. Oleh 

karena itu SMK memiliki banyak program pembelajaran keahlian yang bervariatif 

salah satu diantaranya adalah mata pelajaran Pekerjaan Dasar Elektromekanik.  

Pengalaman selama PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) di SMK Taman 

Siswa, peneliti melihat masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan sarana 

dan prasarana yang kurang mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar salah 

satunya dalam pembelajaran praktik. Seperti peralatan yang masih kurang lengkap, 

selain itu sempitnya ruang kelas juga mengakibatkan siswa sulit mengamati guru 

yang sedang menerangkan materi akibatnya siswa terhambat dalam menguasai 

materi pekerjaan dasar elektromekanik. Hal tersebut membuktikan bahwa media 

konvensional masih digunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran 

elektromekanik dasar, adapun seharusnya ditengah kemajuan dan perkembangan 

teknologi saat ini pendidik sebaiknya lebih kreatif dalam memberikan materi ajar 

salah satunya mengunakan media video. Sunaryo Soenarto, dkk. (2012: 68), 

menjelaskan bahwa banyak kemudahan diberikan guna menuangkan ide dan 

gagasan dalam bentuk media di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Oleh karena itu kemajuan pendidikan melalui media pembelajaran video sangat 

didukung oleh fitur-fitur yang semakin lengkap dan mudah untuk mengoperasikan 

kamera video. 

Perpaduan antara media dan pemilihan metode sangat berpengaruh dalam 

proses pembelajaran karena dapat menumbuhkan daya tarik siswa. Pesan yang 
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disampaikan guru tidak akan mudah hilang begitu saja jika pembelajaran 

divisualisasikan melalui media (Yoga Nurcahyo Dinata, 2013: 2-4). 

Disaat peneliti melakukan observasi pada tanggal 3 November 2016 di SMK 

Hamong Putera II Pakem, peneliti melihat proses pembelajaran yang masih 

mengunakan metode konvensional dan gambar dipapan tulis untuk menjelaskan 

kepada siswa sebelum melaksanakan kegiatan praktik. Dari 16 siswa hanya 43,75% 

siswa yang antusias dengan metode konvensional, selebihnya merasa bosan dengan 

metode konvensional. Dalam metode ini peneliti merasa kurang adanya dorongan 

dan inovasi yang diberikan untuk siswa agar siswa lebih berkembang dan memiliki 

daya tarik untuk memperhatikan materi pembelajaran yang diberikan. Jika di lain 

sisi dilihat siswa yang baru masuk SMK Hamong Putera II Pakem masih belum 

mengerti dan belum memahami materi dikarenakan siswa masih terbawa pelajaran 

umum di SMP. Ketika peneliti melihat materi pelajaran pekerjaan dasar 

elektromekanik siswa juga hanya diberikan pengetahuan dari metode konvensional 

yang cenderung membuat siswa jenuh dan bercanda ketika diberikan materi 

sebelum dilaksanakan praktik. Oleh karena itu disini peneliti mencoba 

menggunakan metode video pembelajaran di mata pelajaran pekerjaan dasar 

elektromekanik pada kompetensi dasar (KD) Melakukan pekerjaan elektromekanik 

dari bahan logam. 

Pada tanggal 5 Desember 2018 peneliti melakukan observasi kedua ke SMK 

Hamong Putro Pakem. Hasil dari observasi ini, peneliti melihat kesamaan pada 

observasi pertama yaitu proses pembelajaran yang masih mengunakan metode 

konvensional sehingga membuat siswa merasa jenuh dan bercanda ketika guru 
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menerangkan materi pekerjaan dasar elektromekanik. Pada observasi kedua ini, 

peneliti mendapat informasi dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa SMK 

Hamong Putera I dan II kini digabung menjadi satu sekolah sehingga nama sekolah 

berubah menjadi SMK Hamong Putera Pakem. Siswa kelas X Jurusan Teknik 

Instalasi Tenaga Listrik (TITL) SMK Hamong Putera Pakem berjumlah 20 siswa.   

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah pada 

penelitian ini : 

1. Beberapa siswa terlalu sulit untuk meningkatkan penguasaan keterampilan 

pekerjaan dasar elektromekanik KD 4.4 Melakukan pekerjaan elektromekanik 

dari bahan logam. 

2. Siswa kurang memahami prosedur penggunaan alat dasar elektromekanik 

secara benar. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan masih menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. Sehingga diperlukan sumber belajar lain salah 

satunya menggunakan program video tutorial sebagai salah satu sumber belajar 

untuk menyampaikan materi pekerjaan dasar elektromekanik. 

4. Metode pembelajaran konvensional cenderung membuat siswa mudah merasa 

jenuh dan bercanda ketika guru memberikan materi sebelum dilakukan praktik 

pekerjaan dasar elektromekanik.  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini hanya dibatasi pada 

pengembangan program tutorial video pembelajaran dan difokuskan pada penilaian 
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kelayakan program tutorial video pembelajaran dasar elektromekanik pada materi 

ajar pekerjaan dasar elektromekanik kelas X SMK Hamong Putra Pakem. Untuk 

mengukur kelayakan program tutorial video pembelajaran dasar elektromekanik ini 

dapat dilihat dari aspek materi dan aspek media pembelajaran. 

Pada pelaksanaan penelitian pengembangan program tutorial video 

pembelajarn ini, terdapat batasan penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Alat perlindungan diri seperti helem, sarung tangan, masker, kacamata karena 

keterbatasan peralatan pelindungan diri yang ada di bengkel proyek teknik 

tenaga listrik UNY. 

2. Pada penelitian ini dibatasi untuk mengetahui segi psikomotorik dan konektif 

pada mata pelajaran Pekerjaan Dasar Elektromekanik. 

3. Guru sebagai fasilitator siswa sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu dengan 

memberikan contoh penggunaan peralatan tangan berupa video pembelajaran. 

4. Guru sebagai pengawas siswa sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu guru hanya 

mengawasi jalannya praktik Pekerjaan Dasar Elektromekanik dan melihat 

apakah sesuai dengan media yang telah diberikan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan program tutorial video pembelajaran pekerjaan dasar 

elektromekanik dari aspek kelayakan materi dan media pembelajaran? 

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan program tutorial video 

dalam pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

peneliti ini adalah : 

1. Mengetahui kelayakan program tutorial video pembelajaran dasar 

elektromekanik menurut ahli materi dan ahli media. 

2. Mengetahui hasil kelayakan uji coba keterbacaan ditinjau dari tanggapan siswa 

terhadap program video pembelajaran dasar elektromekanik di SMK Hamong 

Putera Pakem. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, media pembelajaran ini digunakan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran dan masukan untuk lebih mengembangkan sarana dan prasarana 

pendukung sebagai upaya meningkatkan kompetensi siswa. 

2. Bagi siswa, mempermudah peserta didik didik memahami materi pembelajaran 

pekerjaan dasar elektromekanik dan menumbuhkan minat dan motivasi belajar. 

3. Bagi peneliti, dapat mengetahui kelayakan suatu inovasi dan pengembangan 

media pembelajaran. 

G. Spesifikasi Produk 

Penelitian pengembangan ini dapat menghasilkan produk  yang mempunyai 

kriteria dan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Video tutorial pembelajaran merupakan hasil produk pengembangan dengan 

judul program tutorial video pembelajaran peralatan tangan dalam melakukan 
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pekerjaan dasar elektromekanik. Dikarena pembelajaran pekerjaan tangan 

sangat dibutuhkan dalam kualitas produk yang dihasilkan. 

2. Video tutorial pembelajaran yang berfungsi sebagai salah satu bahan ajar bagi 

guru di kelas dan sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa. 

3. Video pembelajaran disesuaikan dengan KD 4.4 Melakukan pekerjaan 

elektromekanik dari bahan logam yang terdiri atas indikator 4.4.1 

Mempelajarai jenis-jenis peralatan tangan sesuai dengan fungsinya dan 4.4.2 

Menggunakan dengan benar peralatan tangan sesuai dengan fungsinya. 

Disesuaikannya KD 4.4 karena siswa masih kesulitan dalam menggunakan 

peralatan tangan dengan benar. 

4. Materi yang divisualisasikan ke dalam program tutorial video pembelajaran 

disesuaikan dengan jobsheet yang dipelajari di SMK. 

5. Video berisi mengenai program tutorial video pembelajaran pekerjaan dasar 

elektromekanik, mulai dari jenis-jenis peralatan tangan, fungsi peralatan 

tangan, cara kerja, dan pembuatan serok sampah. Dikarenakan pembuatan 

serok sampah mencakup indikator 4.4.1 Mempelajari jenis-jenis peralatan 

tangan sesuai dengan fungsinya dan 4.4.2 Menggunakan dengan benar 

peralatan tangan sesuai dengan fungsinya. 

6. Video pembelajaran berdurasi 15 menit karena waktu menerangkan materi 

untuk siswa selama 15 menit sebelum melakukan praktik. Format video ini 

menggunakan .mp4 dikarenakan format ini kompatibel dengan semua 

perangkat sehingga dapat dioperasikan melalui video player maupun komputer. 
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