
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Peningkatan mutu Pendidikan merupakan isu sentral di negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia. Masalah ini sudah lama coba diatasi dengan 

berbagai cara dan upaya namun hasilnya belum optimal. Teknologi Pendidikan 

merupakan bagian dari Pendidikan, yang berkepentingan dengan segala aspek 

pemecahan masalah belajar manusia melalui proses yang rumit dan saling berkaitan, 

juga ikut serta berupaya meningkatkan mutu Pendidikan melalui cara-caranya yang 

khas tetapi kenyataan yang dihadapi bahwa sebagian besar dari siswa tidak dapat 

menghubungkan apa yang dipelajari dengan pemanfaatan pengetahuan dikemudian 

hari (Salma & Siregar, 2004). 

Dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 

ini, menyebabkan semakin berkembangnya pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia berkualitas 

yang dapat mengembangkan diri dan mampu menghadapi segala tantangan dan 

rintangan yang dihadapi suatu bangsa untuk mencapai kemajuan. Pelaksanaan 
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Pendidikan di Indonesia senantiasa menghadirkan perubahan-perubahan dalam 

rangka penyempurnaan agar dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan suatu 

bangsa. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang mempersiapkan tenaga 

kerja saat ini adalah pendidikan menengah kejuruan atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai 

lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat (PP No.17 th 2010). 

Peraturan pemerintah tersebut jelas bahwa SMK adalah pendidikan menengah yang 

mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Walaupun dari definisi 

tersebut siswa siap bekerja, namun kenyataannya banyak kendala – kendala yang 

dialami oleh siswa dalam menerima pembelajaran di sekolah yang menyebabkan 

ketidaksiapan siswa dalam bekerja. 

Dibutuhkan lulusan SMK yang siap bekerja dan berkompeten dalam bidang 

keterampilan yang ditekuni,oleh karena itu dibutuhkan metode mengajar dan media 

ajar yang baik dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan atau keterampilan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar. 

Media pembelajaran juga berperan penting dalam proses komunikasi antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. Fungsi media pembelajar yang lainnya adalah 

meningkatkan efisiensi belajar mengajar. 

Dengan media pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan teknologi, 

diharapkan dapat mengatasi kejenuhan siswa saat proses pembelajaran pada mata 

pelajaran menggambar dengan perangkat lunak. Media dalam pembelajaran 

memiliki peran sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. 
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Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual dimana kedudukan media 

sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa, sehingga media pembelajaran harus 

efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan siswa. Media pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa pada abad 21 saat ini adalah media pembelajaran berbasis 

komputer dan gawai, salah satunya dengan video animasi dan simulasi visual untuk 

membangun ketertarikan dan minat siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan 

oleh guru, media pembelajaran ini menekankan pada konsep pembelajaran 

kontekstual. 

   
SMK N 1 Sedayu adalah salah satu SMK yang sedari awal menerapkan K2013 

revisi. Penerapan kurikulum tersebut sudah berjalan selama dua semester atau satu 

tahun pelajaran. Dalam pelaksanaannya tentu ada berbagai kendala, salah satunya 

pada mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak (MDPL). 

 
Menggambar Dengan Perangkat Lunak merupakan bidang ilmu yang 

mempelajari ilmu menggambar rancangan bangunan menggunakan perangkat 

komputer beserta perangkat lunaknya, diperlukan media pembelajaran yang mampu 

mendukung proses belajar mengajar mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat 

Lunak sehingga dapat meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar itu sendiri. 

Salah satu proses dalam mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak 

adalah praktik menggambar pada laboratorium komputer menggunakan perangkat 

komputer milik sekolah, proses ini dilaksanakan pada jam pelajaran yang 

berlangsung selama 5 jam pelajaran. Proses praktik menggambar terdiri dari 

peragaan cara menggambar oleh guru di depan kelas dengan menggunakan layar 

proyektor sebagai media ajarnya dan proses siswa menggambar dengan komputer 

dan perangkat lunak yang dijalankan. 
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Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama proses Praktikum Lapangan 

Terbimbing (PLT) di SMK Negeri 1 Sedayu jurusan Jurusan Desain Permodelan dan 

Informasi Bangunan (DPIB) SMK N 1 Sedayu mata pelajaran Menggambar Dengan 

Perangkat Lunak menunjukkan bahwa proses belajar siswa mengalami kendala, 

yaitu banyaknya siswa yang tertinggal pada saat peragaan langkah-langkah 

pengoprasian perintah-perintah yang digunakan untuk menggambar. Hal ini 

dikeranakan guru mengajar di kelas menggunakan metode simulasi menggambar 

yang ditampilkan pada layar proyektor dan ditiru langsung oleh siswanya. Hal ini 

pada dasarnya salah satu metode pembelajaran yang lazim dilakukan, hanya saja 

kemampuan menerima informasi dan kemampuan mencontoh para siswa yang 

berbeda sehingga terdapat siswa yang tidak bisa mengikuti tempo belajar yang 

berlangsung di kelas. Hal ini banyak menimbulkan masalah pada siswa yang 

mengalami keterlambatan belajar dan ketinggalan penjelasan oleh guru. Sehingga 

siswa tersebut tidak memahami materi yang diajarkan secara utuh dan kesulitan 

dalam mengoperasikan perintah-perintah untuk menggambar dengan perangkat 

lunak. 

 
Berdasarkan kondisi permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud 

mengadakan pengembangan media pembelajaran untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Penerapan penggunaan media belajar video tutorial adalah salah satunya. 

Media audio visual seperti Video Tutorial merupakan salah satu presentasi 

berbentuk video yang mendeskripsikan langkah-langkah untuk mengerjakan tentang 

sesuatu hal yang berkaitan pembelajaran. Video Tutorial dapat dilihat atau diputar 

berulang-ulang untuk dapat membantu pemahaman dalam proses pembelajaran 

 Solusi tersebut diharapkan mengatasi faktor hambatan yang dialami para 

siswa dan dapat mengembangkan proses pembelajaran melalui pengembangan 
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media pembelajaran. Penggunaan media belajar video tutorial memiliki karakteristik 

yang umum karena video  tersebut dapat dimiliki oleh semua siswa, dan juga video 

tersebut dapat dipelajari sebelum proses pembelajaran sebagai persiapan belajar di 

kelas maupun sesudah proses pembelajaran sabagai bahan koreksi akan penjelasan 

yang kurang. 

Pemilihan media video tutorial juga dipilih karena keadaan siswa yang pada 

saat ini setiap anak telah memiliki smartphone yang dapat mendukung proses belajar 

seperti proses mengakses bahan ajar dan menampilkan bahan ajar seperti gambar, 

ebook, dan media audio visual. Dengan keadaan setiap anak yang memiliki 

smartphone maka video tutorial diharapkan siswa dapat belajar secara aktif dan 

mandiri terkait dengan materi yang diajarkan. 

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin 

melaksanakan penelitian tentang “Pengembangan Media Pembelajaran Video 

Tutorial Menggambar rumah 3 dimensi menggunakan Sketch Up pada mata 

pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak di SMK N 1 Sedayu”  

  

 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi berbagai 

masalah yang ada, yaitu : 

 
1. Proses pembelajaran menggambar dengan perangkat lunak di SMK N 1 Sedayu 

belum memenuhi kriteria kurikulum K13 dalam aspek kemandirian siswa 

2. Media yang digunakan pada mata pelajaran menggambar dengan perangkat 

lunak dirasa belum mencukupi kebutuhan belajar siswa untuk dapat belajar 

secara mandiri 
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3. Proses pembelajaran menggunakan program Sketch Up guru masih menjadi 

pusat pembelajaran dan belum sesuai dengan harapan kurikulum K13 dimana  

guru hanya sebagai fasilitator 

4. Pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran menggambar dengan 

perangkat lunak belum mampu untuk mengatasi masalah yang sudah 

dijelaskan di latar belakang 

 Batasan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas 

permasalahan yang diteliti, agar lebih fokus dalam mengkaji permasalahan serta 

penafsiran terhadap hasil penelitian tidak berbeda. Masalah yang diangkat dalam 

skripsi ini terbatas pada poin masalah nomor 4 yaitu Pengembangan media 

pembelajaran MDPL berbasis video tutorial untuk penggambaran rumah 3 dimensi 

menggunakan program Sketch Up karena masalah ini layak untuk diteliti sebab 

pengembangan media dianggap dapat mengatasi semua masalah yang telah 

dijelaskan dan dapat mewujudkan proses belajar mandiri oleh siswa dengan guru 

sebagai fasilitator dan pendamping. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran video tutorial menggambar 

rumah 3 dimensi menggunakan Sketch Up pada mata pelajaran Menggambar 

Dengan Perangkat Lunak di SMK N 1 Sedayu? 
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2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran video tutorial menggambar rumah 

3 dimensi menggunakan Sketch Up pada mata pelajaran Menggambar Dengan 

Perangkat Lunak di SMK N 1 Sedayu? 

 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan media pembelajaran pada mata pelajaran menggambar 

dengan perangkat lunak yang dapat mengatasi masalah yang dialami siswa 

pada proses pembelajaran di kelas. 

2. Menguji kelayakan media video tutorial menggambar rumah 3 dimensi dengan 

menggunakan Sketch Up untuk menjadi media pembelajaran pada mata 

pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak di SMK N 1 Sedayu menurut 

ahli media, ahli materi, guru dan siswa. 

 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dihasilkan dalam penilitian ini adalah : 

1. Media video tutorial yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam 

menggambar rumah 3 dimensi menggunakan program Sketch Up 

2. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa video langkah-langkah 

pembuatan rumah dalam format mp4 yang dapat dimainkan menggunakan 

smartphone 

3. Produk ini dilengkapi dengan materi dasar gambar 3 dimensi, pengenalan 

program Sketch Up dan langkah-langkah dalam menggambar rumah 3 dimensi 

sampai dengan menyajikan gambar tersebut dalam bentuk video 



22 

 

4. Produk ini dilengkapi dengan narasi dan teks penjelas dengan iringan musik 

lembut sebagai latar belakangnya agar tidak membosankan 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian pengembangan media Pembelajaran video tutorial ini 

meliputi beberapa pihak yang terkait, yang nantinya dapat disarankan oleh pihak-

pihak yang terlibat tersebut untuk dijadikan kritik dan saran sehingga menjadi lebih 

baik dan lebih maju. Manfaat tersebut adalah: 

1. Secara teoritis 
 
a. Penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah yang dapat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan. 

 
b. Sebagai kajian untuk mahasiswa yang ingin menambah kajian dan 

wawasan mengenai penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran gambar 

konstruksi bangunan dalam penelitian yang relevan pada masa mendatang. 

 
2. Secara praktis 

 
a. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa jurusan DPIB SMK N 1 

Sedayu serta dapat memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan 

efektif sehingga siswa tidak merasa bosan dan tidak tertinggal dalam 

mengikuti pelajaran di kelas. 

b. Bagi guru 

Menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam memilih media 

pembelajaran yang menarik, inovatif dan efektif serta sebagai upaya 

meningkatkan prestasi belajar. 

c. Bagi sekolah 
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Menjadi masukan bagi peneliti yang sejenis pada topik dari bidang ilmu 

pengetahuan yang berbeda dan membantu sekolah untuk berkembang 

karena adanya peningkatan prestasi belajar di sekolah. 

d. Lembaga lain 

Dapat dijadikan sebagai penentuan kebijakan pelaksanaan proses belajar 

mengajar di SMK.


