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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Pendidikan diperlukan guna 

mengembangkan potensi diri serta membentuk kepribadian yang baik. Pendidikan 

pada saat ini diharapkan memiliki inovasi yang kreatif seiring dengan 

perkembangan teknologi yang begitu pesat. sehingga untuk mendapatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas penyelenggaraan pendidikan harus mampu secara 

maksimal meningkatkan kemampuan mahasiswa, melalui proses pendidikan yang 

terarah dan dinamis.  

Penyampaian materi kuliah oleh dosen tidak ditekankan untuk membuat 

mahasiswa langsung mengerti, tetapi dengan penalaran diharapkan mereka memiliki 

taraf berpikir yang lebih baik dibanding siswa sehingga tidak perlu dilakukan 

pembimbingan ataupun persiapan matang dalam penyampaian materi. Padahal 

penyampaian materi merupakan hal ikhwal yang dirasa penting untuk menstimulasi 

pikiran mahasiswa, dan selanjutnya dapat menjabarkan maksud dari materi kuliah.  

Tiga konsep berpikir dan bertindak yang harus ditanamkan oleh mahasiswa 

dalam mengembangkan konsep pemikirannya. Pertama, etika mengajarkan 

manusia untuk berbuat baik dan menjadi teladan dalam kehidupan. Selama ini, kita 

sebagai mahasiswa cenderung melupakan etika dalam konsep 

mengimplementasikan ilmu yang kita miliki. Kita bisa mengambil contoh dari 

seorang Gayus Tambunan yang memiliki ilmu yang baik dalam akuntansi, tetapi 
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tidak memiliki etika sehingga dia menjadi koruptor kelas kakap yang menggarong 

uang rakyat lewat perpajakan. 

Kedua, logika mengisyaratkan tentang kepandaian mahasiswa secara 

akademis. Dengan logika yang baik, seorang mahasiswa mampu meraih prestasi 

yang dicita-citakan. Pengembangan logika dari seorang mahasiswa cenderung 

diasah di bangku perguruan tinggi, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat seakan-

akan tidak diterapkan dan tidak ada sama sekali. Ini sangat ironis, dan memang di 

masyarakat, kita cenderung mellihat bagaimana sosok seorang yang pandai di 

kampus tidak mampu bermasyarakat dan bersosialisasi dengan baik. Dia cenderung 

hidup sendiri-sendiri dan menganggap bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat 

dapat diselesaikan dengan sendiri-sendiri. 

Ketiga, estetika mengajarkan bagaimana mahasiswa memiliki kreativitas 

dalam menjalankan disiplin ilmu yang dimiliki. Konsep estetika adalah perpaduan 

antara logika dan etika. Mahasiswa yang pintar adalah mahasiswa yang memiliki 

etika. Analisa etika di sini bukan sepenuhnya patuh terhadap aturan yang dibuat 

kampus atau menunduk ketika pimpinan perguruan tinggi atau direktur berjalan dan 

berbicara, akan tetapi mampu menerapkan ilmu dengan sikap yang baik. Estetika 

akan ada jika mahasiswa memiliki etika dan logika yang baik, jika dibanding siswa 

yang notabene adalah anak sekolah dasar sampai  dengan sekolah  menengah atas.  

Sebagai mahasiswa,  masih  berhak mendapatkan materi yang dijamin mutunya oleh 

instansi perguruan tinggi, meskipun tak lagi sama dan dipermudah seperti siswa, 

tetapi pengajar atau dalam hal ini adalah dosen berkewajiban memberikan materi 

yang bermutu kepada mahasiswanya. 
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Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan (PTSP) adalah salah satu jurusan di 

Fakultas Teknik (FT) UNY. PTSP menawarkan dua program studi yaitu Pendidikan 

Teknik Sipil dan Perencanaan – Srata 1 (S1) dan Teknik Sipil – Diploma 3 (D3). 

Jurusan PTSP adalah salah satu jurusan yang selalu meningkatkan mutu untuk 

perkuliahan. Setiap semester pihak birokrasi jurusan selalu mengadakan rapat, 

untuk membahas mengenai kurikulum dan masalah- masalah yang ada saat 

perkuliahan berlangsung. Langkah tersebut merupakan salah satu cara yang 

dilakukan untuk meningkatkan mutu perkuliahan. Penyampaian materi dalam 

perkuliahan juga menjadi salah satu faktor peningkatan mutu, untuk dapat 

menghasilkan mahasiswa yang siap menerima gelar S1 atau D3-nya. 

Perbedaan mata kuliah antara S-1 dan D-3 yaitu terletak pada waktu 

pengambilan sks pada tiap semesternya dan masa study yang ditentukan oleh 

lembaga tersebut. Kontruksi jalan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus 

diambil, kontruksi Jalan adalah salah satu mata kuliah wajib yang mengajarkan 

mengenai ilmu geometrik pada jalan mulai dari klasifikasi jalan, perencanaan untuk 

menentukan kelas jalan, bagian-bagian jalan, penampang jalan, jarak pandang, 

perencanaan alinyemen vertikal, perencanaan alinyemen horizontal, jenis 

pengujian aspal, perencanaan pada jembatan dan pembebanan pada jembatan yang 

wajib diketahui oleh mahasiswa. Pelaksanaan kuliah kontruksi jalan di Jurusan 

PTSP FT UNY didasarkan pada tiga aspek  yaitu aspek kognitif, aspek 

psikomotorik, dan aspek afektif. 

Aspek kognitif mata kuliah kontruksi jalan yang ditekankan kepada 

mahasiswa adalah mahasiswa mampu menguasai konsep perencanaan geometrik 
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jalan, khususnya pada perencanaan alinyemen vertikal yaitu,  kondisi tanah dasar, 

tinggi muka air banjir, tinggi muka air tanah,  fungsi jalan, kelandaian. Aspek 

psikomotorik menekankan agar mahasiswa mampu merencanakan dan menghitung 

tinggi rencana suatu sumbu pada jalan pada alinyemen vertikal.  

Aspek afektif menekankan agar mahasiswa dapat memiliki ketelitian, 

kecermatan, dan ketepatan dalam merencanakan dan menghitung sumbu pada jalan; 

memiliki respon yang baik terhadap evaluasi dan saran dari dosen/teman baik dalam 

kelas ataupun kelompok, mengatasi kesulitan-kesulitan karena keadaan alat ukur 

dan kondisi tempat praktik dan peminjaman alat praktik; memiliki tanggung jawab 

dan disiplin dalam penggunaan alat, pengerjaan tugas, dan hasil perencanaan; 

memiliki rasa gotong royong dan toleransi pada sesama teman. 

Penyampaian materi dirasa sangat penting untuk mahasiswa. Sebagian besar 

mahasiswa yang berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA) belum pernah 

mendapatkan materi ilmu kontruksi jalan secara khusus.  Menurut Knowles (1979: 

11-27 ). Pengorganisasian bahan belajar dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan 

pembelajaran. Setiap bahan belajar yang ingin disampaikan, harus dilihat dari 

ketertarikan warga belajar terhadap materi yang disampaikan, kesesuaian materi 

dengan kebutuhan warga belajar, dan kesamaan tingkat dan lingkup pengalaman 

antara tutor dan warga belajar 

Bahan belajar yang berisi pengetahuan, keterampilan dan atau nilai-nilai akan 

disampaikan oleh tutor kepada warga belajar. Bahan belajar itu pula yang akan 

dipelajari oleh warga dalam mencapai tujuan belajar. Materi harus dipilih atas 

pertimbangan sejauh mana peranannya dalam menciptakan situasi untuk 
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penyesuaian perilaku warga belajar di dalam mencapai tujuan belajar yang 

ditetapkan. Materi itu pun akan mempengaruhi pertimbangan tutor dalam memilih 

dan menetapkan teknik pembelajaran. 

Seorang tutor hendaknya mengetahui faktor-faktor yang patut 

dipertimbangkan dalam memilih bahan belajar untuk diajarkan. Ketertarikan warga 

belajar dalam memilih dan mempelajari bahan belajar adalah merupakan 

manifestasi dari perilaku belajar warga belajar. Faktor-faktor yang patut 

dipertimbangkan dalam memilih bahan belajar adalah tingkat kemampuan peserta, 

keterkaitannya dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta, tingkat daya 

tarik bahan belajar, dan tingkat kebaharuan dan aktualisasi bahan. 

Salah satu materi yang harus dimengerti mahasiswa dalam mata kuliah 

kontruksi jalan, adalah perencanaan alinyemen vertikal. Bagaimana cara 

merencanakan alinyemen vertikal. Hal-hal tersebut merupakan sebagian materi 

yang harus disampaikan kepada mahasiswa dari mata kuliah kontruksi jalan. 

Pada kenyataan penyampaian materi sering dianggap hal mudah dan tidak 

jarang juga dikesampingkan. Padahal penyampaian materi yang dikemas 

sedemikian rupa, mempunyai motivasi tersendiri untuk mahasiswa selama 

mengikuti kuliah. Hal yang membuat materi jarang disampaikan secara menyeluruh 

dan perlahan adalah sedikitnya waktu pertemuan, yaitu hanya 50 menit, sedangkan 

materi yang harus disampaikan begitu banyak. Kuliah Teori Kontruksi Jalan 

menjadi bekal Praktik Kontruksi Jalan, sehingga dalam menyampaikan materi perlu 

dipersiapkan dengan lebih menarik dan bisa digunakan untuk belajar mandiri 

dimanapun dan kapanpun. 
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Pembelajaran membutuhkan media yang interaktif, untuk membuat 

mahasiswa semakin berkembang dalam belajar. Adanya media yang interaktif 

secara otomatis membangkitkan kemauan dan semangat dalam belajar. Penggunaan 

internet dan software sudah semakin canggih dan tidak asing lagi di era sekarang, 

terutama untuk media pembelajaran berbasis flash. Perkuliahan membutuhkan 

media pembelajaran yang lebih interaktif, besmart merupakan salah satu alternatif 

tetapi masih belum bisa membuat mahasiswa menyukai media tersebut, dan bahkan 

kemauan secara langsung tanpa stimulus dari dosen masih sangat kurang. Perlu 

adanya pengembangan media yang bisa mengikuti perkembangan kecanggihan 

seperti software pada adobe flash. 

Adanya permasalahan di atas, terkait dengan mutu penyampaian materi yang 

merupakan hak mahasiswa dan jarang adanya penyampaian materi secara terstuktur 

membuat mahasiwa kurang mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan 

bermutu, salah satu solusinya adalah memaksimalkan perkembangan media dengan 

kecanggihan teknologi saat ini. Aplikasi atau software bisa digunakan untuk 

keperluan memaksimalkan pengembangan media. Dosen dapat dimudahkan 

dengan adanya aplikasi atau software yang bisa diciptakan sebagai produk yang 

mengikuti kemajuan teknologi. Hampir setiap mahasiswa sudah mempunyai laptop 

pada era sekarang, harus dimanfaatkan dengan baik termasuk dalam mendukung 

mahasiswa untuk belajar mandiri. Oleh karena itu peneliti bermaksud 

mengembangkan produk berupa media pembelajaran berbasis flash pada mata 

kuliah konstruksi jalan dengan materi pokok alinyemen vertikal untuk mahasiswa 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY yang berbentuk software atau 
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aplikasi pada adobe flash. Produk  yang dikembangkan ini akan berisi materi 

perencanaan alinyemen vertikal. 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mendapatkan beberapa 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan media pembelajaran sangat berpengaruh dengan penyerapan 

mahasiswa dalam belajar, oleh sebab itu perlu adanya stimulan sebagai 

pengantar yang dikemas dalam media pembelajaran? 

2. Penyampaian materi alinyemen vertikal pada kuliah teori dapat digunakan 

sebagai bekal kuliah praktik kontruksi jalan. Adanya penyampaian teori yang 

baik membuat pengaplikasian atau praktik dijalankan dengan baik juga? 

3. Media  dirasakan  perlu,  khususnya  dalam  sistem  aplikasi  atau  software 

berbasis flash pada mata kuliah konstruksi jalan di Jurusan Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan FT UNY? 

4. Adanya aplikasi atau software adobe flash  yang perlu dikembangkan, 

diharapkan dapat menghilangkan kejenuhan, ketegangan, atau kurang fokus 

saat belajar kontruksi jalan, terkhusus pada materi alinyemen vertikal sehingga 

motivasi dapat meningkat? 

5. Pengertian   yang   diberikan   dalam alinyemen vertikal  mencakup   pengertian 

tentang geometrik jalan, alinyemen jalan khususnya pada  alinyemen vertikal, 

penjelasan dari alinyemen vertikal dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

perencanaan alinyemen vertikal dari materi yang dicakup, menjadikan 
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mahasiswa mendapatkan pedoman saat melaksanakan praktik kontruksi jalan, 

sehingga meminimalkan ketidakpahaman mahasiswa saat praktik berlangsung. 

C.  Batasan Masalah 

Perlunya membatasi masalah berdasarkan identifikasi masalah diatas 

sehingga bahasan pokok penelitian ini tidak terlalu luas. Pada penelitian ini 

penggembangan media pembelajaran yang akan dibuat menggunakan software 

adobe flash tentang penjelasan dan faktor yang berpengaruh terhadap 

perencanaan alinyemen vertikal pada mata kuliah kontruksi jalan.  

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kelayakan pengembangan media pembelajaran dengan berbasis 

flash pada mata kuliah konstruksi jalan dengan materi pokok alinyemen 

vertikal.? 

2. Bagaimana keefektifan media pengembangan media pembelajaran berbasis 

flash pada mata kuliah konstruksi jalan dengan materi pokok alinyemen 

vertikal.? 

E.  Tujuan  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

1) menghasilkan produk media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan 

software adobe flash pada mata kuliah konstruksi jalan dengan materi pokok 

alinyemen vertikal. 2) Menguji kelayakan produk media pembelajaran yang 
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dikembangkan menggunakan software adobe flash pada mata kuliah konstruksi 

jalan dengan materi pokok alinyemen vertikal, untuk  mahasiswa  program studi  

keahlian  Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan  FT UNY. 

F.   Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proses pengembangan 

media pembelajaran pada mata kuliah kontruksi jalan dengan spesifikasi produk 

yang dikembangkan sebagai berikut: 

1. Materi yang digunakan dalam media yaitu materi mata kuliah kontruksi 

jalan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Jurusan PTSP FT UNY. 

2. Kompetensi ditekankan pada materi alinyemen vertikal. 

3. Media dikembangkan dengan software atau aplikasi yang dikembangkan pada 

adobe flash. 

4. Media dapat digunakan dosen untuk mengajar agar lebih efisien waktu dan 

tenaga. 

5. Media  juga dapat  digunakan mahasiswa  secara  mandiri  dimanapun  dan  

       kapanpun dengan harapan mengerti mengenai materi alinyemen vertikal. 

G.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh  hasil  rancangan pengembangan media  pembelajaran  dalam 

kuliah  berbasis flash yang layak untuk mendukung proses pembelajaran 

pada mata kuliah kontruksi jalan. 
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b. Dihasilkan produk berupa media pembelajaran dalam kuliah berbasis flash 

yang dapat dijadikan alternatif dalam kegiatan belajar mandiri mahasiswa. 

c.  Dapat mempermudah pemahaman mahasiswa untuk materi alinyemen 

vertikal pada mata kuliah kontruksi jalan. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menambah pengetahuan peneliti dan  pembaca  mengenai pengembangan 

media pembelajaran. 

b. Menjadi bahan kajian bagi mahasiswa di UNY dan dapat digunakan 

sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya. 

c. Menambah kajian studi mengenai media pendidikan. 

 


