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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Tjandrawinata (2016) ekonomi global saat ini sedang pada titik 

puncak perubahan besar yang sebanding besarnya dengan munculnya revolusi 

industri pertama atau perkembangan perakitan produksi, atau bahkan penemuan 

microchip. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di 

semua bidang. Sementara itu, kepemilikan perangkat pintar di berbagai bagian 

dunia mengarah pada tingkat keterkaitan satu sama lain yang tak terbayangkan 

sebelumnya. Di antara berbagai tantangan yang sedang dihadapi dunia saat ini, 

mungkin yang paling besar adalah bagaimana membentuk Revolusi Industri 

keempat (disebut juga sebagai Revolusi Industri 4.0) yang dimulai pada permulaan 

abad ini. Namun, Revoluasi Industri 4.0 mulai ditandai dengan bersatunya beberapa 

teknologi, sehingga kita melihat dan merasakan suatu era baru yang terdiri atas tiga 

bidang ilmu yang independen, yaitu fisika, digital, dan biologi. Ada banyak 

pendapat bahwa sektor kesehatan dan bioteknologi sangat diuntungkan oleh 

transformasi ini. Terlepas dari pendapat itu revolusi industri juga berdampak sektor 

kontruksi (Peluang dan Tantangan Era Revolusi Industri 4.0, http:// 

aceh.tribunnews.com/ 2018/11/27/ peluang-dan-tantangan-era-revolusi industri-

40?page=2., diakses pada tanggal 25 desember 2018) . Sejauh mana transformasi 

ini akan berdampak positif bergantung pada bagaimana kita menavigasi risiko dan 

peluang yang muncul di sepanjang jalan. Menavigasi risiko dan peluang yang 

muncul tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Terciptanya 
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sumber daya manusia yang kompeten didukung dengan adanya instansi 

pembelajaran yang kompeten. Salah satu jurusan yang berkompeten di bidang 

konstuksi adalah Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas 

Teknik , Universitas Negeri Yogyakarta (PTSP FT UNY). 

PTSP FT UNY merupakan salah satu jurusan di perguruan tinggi negeri 

berstandar internasional yang cukup baik dan mempunyai fasilitas yang cukup 

memadai. Fasilitas yang memadai tentunya akan menunjang proses perkuliahan 

sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten khususnya di bidang 

kontstruksi. Salah satu Mata Kuliah konstruksi yang harus dikuasai adalah Mata 

Kuliah Bahan Bangunan II. Mata Kuliah ini berfokus pada proses pembuatan beton. 

Mata Kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 2 di jurusan PTSP UNY. 

Mata Kuliah Bahan Bangunan II memiliki bobot 3 SKS di setiap semesternya, 1 

SKS Mata Kuliah teori dan 2 SKS Mata Kuliah praktik. Dalam penyampaianya 

Mata Kuliah Bahan Bangunan II menggunakan metode konvensional dengan 

harapan mahasiswa dapat menerima materi dengan mudah. Namun kenyaataan di 

lapangan banyak mahasiswa prodi PTSP UNY yang masih kebingungan ketika 

Praktikum Mata Kuliah Bahan Bangunan II 

Penerapan metode pembelajaran konvensional yang diterapkan dalam 

praktikum sudah baik tetapi masih belum maksimal dalam penerapannya. Sesuai 

dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang saat ini, perlu adanya 

penerapan metode yang lebih baru untuk menarik perhatian mahasiswa sehingga 

pembelajaran lebih variatif. Selain penerapan metode yang baru ada aspek yang 

mendukung untuk mahasiswa dalam pembelajaran yaitu media. Media video 
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pembelajaran bertujuan agar membantu mengkomunikasikan pesan-pesan yang 

disampaikan dapat lebih memberikan pemahaman kepada penerima pesan. Video 

today is often used for demonstration and evaluation, but we believe that a more 

productive approach is to use video to support teachers’ ability to notice and 

interpret classroom interactions (Sherin, 2017). Teori di atas menjelaskan bahwa 

video pembelajaran juga digunakan untuk membantu guru untuk berinteraksi 

didalam kelas. Media yang mudah diterima mahasiswa untuk menyerap atau 

menerima materi adalah yang mengandung unsur gerak berupa video sehingga 

proses praktikum Bahan Bangunan II dapat diperhatikan dengan baik. Adanya 

video pembelajaran diharapkan mahasiswa lebih tertarik dan mampu menerapkan 

materi yang terdapat pada video dalam pelaksanan praktik langsung di lapangan. 

Media Pembelajaran adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau materi ajar. Media sangat diperlukan dalam pembelajaran sebagai alat 

penyampaian informasi dan pesan dari dosen kepada mahasiswa. Pembelajaran 

yang baik dan berlangsung lancar memerlukan media pembelajaran yang baik pula. 

Mata Kuliah Praktikum Bahan Bangunan II adalah pembelajaran yang 

membutuhkan media visual berupa audio video. Oleh karena itu, video 

pembelajaran merupakan salah satu media yang sesuai untuk menampilkan tahap-

tahap dalam proses praktikum yang disesuaikan dengan materi pembelajaraan 

secara detail dan rinci. 

Media video pembelajaran adalah media atau alat bantu mengajar yang berisi 

pesan-pesan pembelajaran. Video sebagai media audio visual dan mempunyai 

unsur gerak akan mampu menarik perhatian dan motivasi mahasiswa dalam 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1995) mengartikan video dengan: 1) bagian yang memancarkan gambar pada 

pesawat televisi; 2) rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat 

televisi. Video mampu merangkum banyak kejadian dalam waktu yang lama 

menjadi lebih singkat dan jelas dengan disertai gambar dan suara yang dapat 

diulang-ulang dalam proses penggunaannya. Video memiliki kelebihan yaitu 

mampu membantu memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna tanpa 

terikat oleh bahan ajar lainnya. Unsur gerak dan animasi yang dimiliki video, video 

mampu menarik perhatian mahasiswa lebih lama bila dibandingkan dengan media 

pembelajaran yang lain. Namun dalam suatu media pembelajaran tentu akan 

terdapat kekurangan dari media tersebut. Video yang dikembangkan harus dapat 

menarik perhatian mahasiswa serta dikemas agar penyampaiannya mudah diterima, 

maka perlu adanya refleksi untuk mengetahui kelayakan media yang akan 

dikembangkan. Proses pembuatannya video juga membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit dan waktu yang cukup lama, material pendukung video membutuhkan alat 

proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang ada didalamnya, dan dalam 

pengambilan gambar yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan 

penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

  Merespons latar belakang masalah yang diuraikan di atas,  maka diidentifikasi 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan dalam pelajaran Bahan Bangunan II adalah sebagai berikut: 
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1. Penggunaan metode konvensional sudah baik namun kurang maksimal 

sehingga menyebabkan mahasiswa kesulitan memahami prosedur praktikum 

Pengujian kuat tekan beton pada Mata Kuliah Bahan Bangunan II. 

2. Penggunaan metode konvensional yang belum maksimal menyebabkan 

mahasiswa belum mempunyai gambaran tentang praktikum yang akan 

dilakukan sehingga mahasiswa kesulitan memahami konsep isi, maksud dan 

tujuan Praktikum Pengujian Kuat Tekan Beton pada Mata Kuliah Bahan 

Bangunan II. 

3. Perlu adanya media yang dapat memberikan pemahaman visual untuk 

mempermudah dosen menyampaikan prosedur Praktikum Pengujian Kuat 

Tekan Beton pada Mata Kuliah Bahan Bangunan II. 

 

C. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan luasnya permasalahan dalam Praktikum Pengujian Kuat 

Tekan Beton Mata Kuliah Banhan Bangunan II Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan maka pembatasan masalah dimaksudkan agar masalah yang 

dibahas dapat terfokus. Maka penelitian ini dibatasi permasalahannya sebagai 

berikut: 

1. Memahami prosedur praktikum Pengujian Kuat Tekan Beton menggunakan 

metode konvensional merupakan kesulitan pada Mata Kuliah Bahan Bangunan 

II. 
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2. Memahami konsep isi, maksud dan tujuan Praktikum Pengujian Kuat Tekan 

Beton menggunakan metode konvensional merupakan kesulitan pada Mata 

Kuliah Bahan Bangunan II. 

3. Perlu adanya media yang dapat memberikan pemahaman visual untuk 

mempermudah dosen menyampaikan prosedur praktikum Pengujian Kuat 

Tekan Beton pada Mata Kuliah Bahan Bangunan II  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah, “Bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis 

video untuk pengujian kuat tekan beton pada mata kuliah Praktikum Bahan 

Bangunan II di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan?”  

  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah : 

1. Membuat pengembangan media pembelajaran untuk Praktik Pengujian Kuat 

Tekan Beton Mata Kuliah Bahan Bangunan II dengan menggunakan media 

video pembelajaran, yang layak untuk diterapkan sebagai media pembelajaran 

(berfungsi sebagaimana mestinya) sebagai sumber belajar. 

2. Mengetahui kelayakan media video pembelajaran untuk Praktikum Pengujian 

Kuat Tekan Beton Mata Kuliah Bahan Bangunan di Jurusan Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan layak untuk diterapkan sebagai media pembelajaran 

(berfungsi sebagaimana mestinya) sebagai sumber belajar.  
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F. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat mempermudah mahasiswa 

dalam memahami praktikum khusunya praktikum pengujian kuat tekan beton bahan 

bangunan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang penggunaan media. 

2. Secara Praktis 

a. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk lebih giat belajar karena ilmu 

dan pengalaman yang didapat dalam mempelajari Praktikum Pengujian 

Kuat Tekan Beton Bahan Bangunan II untuk mahasiswa Jurusan Teknik 

Sipil dan Perencanaan. 

b. Sebagai alat bantu mengajar Mata Kuliah Bahan Bangunan II khususnya 

materi ajar Pengujian Kuat Tekan Beton di Jurusan Teknik Sipil dan 

Perencanaan. 

c. Merangsang kreativitas pendidik dalam mengembangkan media 

pembelajaran. 

3. Bagi peneliti 

a. Mengetahui prosedur Pengujian Kuat Tekan Beton yang baik dan benar. 

b. Mengetahui bagaimana prosedur pengembangan media video 

pembelajaran Pengujian Kuat Tekan Beton Bahan Bangunan II. 

c. Dapat menjadi media mengajar bagi peneliti apabila kelak menjadi tenaga 

pengajar ataupun menjadi dosen. 

 


