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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 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. Salah satu 

pertanda bahwa peserta didik telah telah mengikuti pendidikan yaitu mulai terjadi 

perubahan dalam diri peserta didik tentang pengetahuan, keterampilan, dan 

sikapnya. Pendewasaan peserta didik juga dapat dilihat dari potensi dan 

keterampilan yang dimiliki, karena itu sudah seharusnya pendidikan didesain guna 

memberikan pemahaman serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

(mahasiswa).  

Pembelajaran hendaknya berkualitas dan inovatif agar terciptanya proses 

belajar mengajar yang kondusif. Pengajar akan merencanakan kegiatan pengajaran 

secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan 

pengajaran dan meningkatkan kualitas belajar mahasiswa.  Kenyataannya, masih 

banyak permasalahan belajar dari mahasiswa dalam memahami materi. 

Kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik merupakan hal yang wajar 

dialami oleh pengajar yang kurang memahami kebutuhan dari mahasiswa tersebut 

baik dalam karakteristik, maupun dalam pengembangan ilmu. Proses belajar 
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mengajar diperlukan strategi, metode, media, variasi, dan sarana prasarana yang 

baik sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran. 

Pada pembelajaran kali ini Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY) khususnya Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 

(JPTSP) terdapat salah satu mata kuliah semester 3 yaitu Praktik Furniture. 

Praktik  Furniture adalah mata kuliah yang mempelajari tentang berbagai macam 

teknik finishing dan teknik pengaplikasiannya. Pembelajaran pada mata kuliah 

Praktik Furniture diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara teori 

maupun praktikum. Permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa saat praktik 

belum menguasai materi tersebut dengan baik,  sehingga mahasiswa harus 

menggali informasi lebih mengenai materi finishing furniture diluar perkuliahan. 

Inisiatif mahasiswa dalam upaya mencari tambahan informasi mengenai materi 

finishing furniture di luar jam pembelajaran belum maksimal. Mahasiswa seolah-

olah masih berimajinasi secara teori pada materi-materi teknik finishing tersebut. 

Macam-macam materi finishing furniture yaitu seperti politur, wood stain, acrylic, 

hpl dan lain-lain. Ada beberapa pemahaman yang harus dipahami mahasiswa 

sebelum melakukan Praktik Furniture yaitu desain, kontruksi, dan finishing 

furniture yang benar. Pemilihan metode dan media pembelajaran yang tepat 

diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar dalam praktik finishing.  

Menurut Sukoco, dkk. (2014: 217) untuk mencapai pendidikan yang baik 

perlu dilakukan dengan kegiatan pembelajaran yang baik pula. Pembelajaran 

adalah kegiatan yang sengaja direncanakan oleh guru untuk memberikan 

pengalaman belajar kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik mampu 
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belajar secara mandiri. Pembelajaran merupakan proses komunikasi yang 

dilakukan pendidik kepada peserta didik dalam rangka menyampaikan pesan 

tertentu. Komunikasi dalam pembelajaran tersebut memerlukan alat bantu belajar 

yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu cara yang 

digunakan pengajar dalam mengadakan hubungan dengan siswanya pada saat 

berlangsungnya pembelajaran, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Media ini 

dalam batas-batas tertentu dapat digunakan untuk menggantikan peran dan tugas 

pengajar. Media dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan materi dan 

pengajar bisa beralih menjadi fasilitator yang berperan memberikan kemudahan 

bagi para peserta didik untuk belajar. Menurut Hamdani (2011: 249) media audio 

visual merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang-

dengar. Audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada peserta didik 

semakin lengkap dan optimal. 

Pembelajaran yang masih menggunakan media papan tulis dan metode 

demonstrasi saat pembelajaran berlangsung membuat mahasiswa tidak paham. 

Hal ini akan mengakibatkan pembelajaran kurang menarik dan membosankan. 

Saat melakukan praktik pengajar harus menyediakan media pembelajaran yang 

menarik agar setiap siswa bisa memahami materi setelah melihat media tersebut. 

Tujuan melihat media pembelajaran tersebut mahasiswa bisa memahami materi 

finishing furniture, cara mengatur alat yang dipakai, dan langkah-langkah 

finishing dengan benar. Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2009: 10-11) media 

pembelajaran membuat konsep-konsep yang bersifat abstrak atau sulit dijelaskan 

secara langsung kepada siswa bisa dikonkritkan atau disederhanakan melalui 
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pemanfaatan media pembelajaran dan menampilkan objek-objek yang sukar 

didapat dalam lingkungan belajar. Pemilihan media pembelajaran yang tepat 

diharapkan akan mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami 

materi pada mata kuliah Praktik Furniture, dengan penggunaan video 

pembelajaran diharapkan dapat mendorong terciptanya proses belajar yang aktif 

dan pemahaman mahasiswa menjadi bertambah. Media disusun sebaik mungkin 

dan interaktif sehingga mampu menyampaikan informasi secara baik dalam 

proses pembelajaran.  

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Pemahaman secara teori membuat mahasiswa kurang memahami teknik 

finishing dengan baik. 

2. Proses belajar mengajar hanya menggunakan media papan tulis sehingga 

kurang menarik dan kurang bisa meningkatkan gairah belajar mahasiswa. 

3. Mahasiswa kurang memahami penggunaan alat-alat praktik.  

4. Belum ada video pembelajaran finishing furniture yang diharapkan menjadi 

salah satu inovasi yang baik untuk mengatasi permasalahan mahasiswa 

tentang pemahaman materi teknik finishing. 
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C. Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian yang diambil sangat luas, oleh sebab itu perlu 

adanya pembatasan. Penelitian ini dibatasi pada masalah pengembangan video 

pembelajaran finishing furniture menggunakan cat acrylic pada Program Studi 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut, “Bagaimana proses dan hasil pengembangan video pembelajaran 

finishing furniture menggunakan cat acrylic?” 

 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil tujuan penelitian yaitu: 

Mengetahui proses dan hasil pengembangan video pembelajaran finishing 

furniture menggunakan cat acrylic. 

 

F. Manfaat Pengembangan 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan sebagai bahan literatur yang 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan maupun kajian pustaka serta penelitian 

lebih lanjut yang berkaitan dengan media pembelajaran. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai wahana dalam melatih 

kemampuan menulis ilmiah, di samping itu diharapkan dapat membangkitkan 

minat mahasiswa lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai media 

pembelajaran dalam bidang pendidikan. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini mampu  mengarahkan  pemikiran  mahasiswa sehingga  dapat 

mempraktikan penggunaan alat, bahan, dan langkah kerja dalam pembuatan 

finishing furniture dengan jelas. 

c. Bagi Dosen 

Diharapkan dapat menjadi alat bantu alternatif media dalam pembelajaran di 

kelas sebelum praktik dimulai dengan tujuan merangsang pemikiran mahasiswa 

dan membantu dosen dalam mengatasi keterbatasan waktu pembelajaran. 

d. Bagi Perguruan Tinggi 

Masukkan bagi pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai skill dan 

berdaya saing dalam memasuki dunia kerja. 
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G. Asumsi Pengembangan 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu mengembangkan video pembelajaran 

finishing furniture menggunakan cat acrylic, asumsi produk yang dikembangkan 

adalah sebagai berikut.   

1. Pengembangan video pembelajaran dapat dikembangkan pada mata kuliah 

Praktik Furniture dengan materi finishing furniture menggunakan cat acrylic. 

2. Pengembangan video pembelajaran dapat meningkatkan kinerja dalam proses 

pembelajaran pada mata kuliah Praktik Furniture dengan materi finishing 

furniture menggunakan cat acrylic. 

 

H. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Video pembelajaran ini berisi tentang materi finishing furniture menggunakan 

cat acrylic. 

2. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa video berformat (.mp4) 

yang dapat diakses melalui smartphone maupun Personal Computer (PC). 

3. Video pembelajaran dapat digunakan oleh dosen untuk mempermudah 

menyampaikan materi finishing furniture menggunakan cat acrylic. 

4. Video Pembelajaran dapat digunakan oleh mahasiswa saat pembelajaran di 

kelas dengan harapan mahasiswa lebih mudah memahami materi finishing 

furniture menggunakan cat acrylic. 

 

 

 

 


