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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadapi arus 

globalisasi seperti sekarang ini. Bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan 

salah satu kebutuhan primer bagi umat manusia dalam menghadapi tantangan 

zaman yang semakin ketat dan semakin berat. Tanpa pendidikan mungkin 

manusia sekarang tidak akan berbeda dengan pendahulunya yaitu pada masa 

purbakala. 

Pendidikan diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah 

satu cita-cita nasional. Bangsa yang cerdas dibutuhkan dalam pembangunan 

negaranya, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Pendidikan memiliki 

peranan yang sangat penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Pendidikan tidak 

dapat dipisahkan dalam proses pembangunan negara. Melalui pendidikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mudah diserap sehingga 

memungkinkan suatu bangsa dan negara tersebut maju. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan 

yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dalam 

ekonomi sosial budaya maupun pendidikan. Oleh karena itu, agar pendidikan 

tidak tertinggal dari perkembangan IPTEK tersebut perlu adanya penyesuaian-

penyesuaian terutama yang berkaitan dengan faktor- faktor pengajaran di sekolah  



2 
 

salah satu faktor tersebut adalah media pembelajaran yang perlu dipelajari dan 

dikuasai oleh calon guru sehingga mereka dapat menyampaikan materi 

pembelajaran secara baik. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus 

dikembangkan di bidang pembelajaran seperti pembuatan media pembelajaran 

maupun sumber belajar yang inovatif bagi peserta didik. 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 belajar secara mandiri. 

Sebuah pembelajaran akan lebih menarik jika ada perpaduan tepat antara 

pemilihan metode pembelajaran dengan media yang digunakan. Metode 

pembelajaran dikemas sedemikian rupa oleh pendidik agar menimbulkan kesan 

yang positif dalam diri peserta didik sehingga materi yang disampaikan akan 

terus dipahami dan tidak hilang begitu saja seiring dengan datangnya materi-

materi baru ataupun karena faktor lain. Proses belajar mengajar seringkali 

dihadapkan pada materi abstrak dan di luar pengalaman peserta didik sehari-hari, 

sehingga materi menjadi sulit diajarkan oleh pendidik dan sulit dipahami peserta 

didik. Visualisasi lewat media pembelajaran menjadi salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mengkonkritkan sesuatu yang abstrak. 

Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan adalah salah satu 

program studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

Program studi ini tujuan utamanya adalah mencetak seorang guru Sekolah 

Menengah Kejuruan, tetapi bisa juga melanjutkan bekerja di Industri Jasa 
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Konstruksi. Selain itu lulusan program studi ini juga dibekali keahlian di bidang 

furnitur, sehingga nantinya ketika lulus selain menjadi guru atau bekerja di 

bidang konstruksi bisa juga berwirausaha di bidang furnitur. Salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki adalah mampu merencanakan sekaligus membuat 

sebuah furniture dengan baik dan benar agar memiliki nilai jual yang sesuai.  

Praktik furniture merupakan salah satu mata kuliah saat semester 3 dan 

memiliki bobot 2 SKS di Program studi Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan.  Mata kuliah ini mengharuskan mahasiswa membuat sebuah produk 

furniture mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengecatan (finishing). 

Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok 

harus membuat satu buah produk. Sebelum memulai praktik mahasiswa 

merencanakan gambar terlebih dahulu, selanjutnya merencanakan anggaran 

biaya, mulai membuat furniture dan yang terakhir tahap finishing. Namun, untuk 

tahap finishing belum semua mahasiswa benar-benar mengerti prosedur finishing 

yang baik dan benar. Penjelasan secara teori dari dosen tidaklah cukup untuk 

membuat mahasiswa mengerti. Maka dari itu, perlunya media pembelajaran yang 

dapat membantu proses pembelajaran tersebut. 

Penggunaan media pembelajaran tentu memiliki banyak manfaat baik bagi 

pengajar maupun peserta didik. Sehingga dengan menggunakan media 

pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun 

sangat disayangkan hingga saat ini belum ada media pembelajaran dalam bentuk 

video langkah kerja praktik finishing furniture nuansa granit yang dikembangkan 
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oleh pengajar dikarenakan kesibukannya. Disisi lain, mahasiswa sangat 

membutuhkannya untuk memudahkannya dalam memahami suatu materi. 

Dengan berbagai masalah dan peluang diatas, perlu dicarikan solusinya. 

Mahasiswa perlu media pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa dalam 

memudahkan proses pembelajaran mengenai langkah kerja finishing suatu 

furniture yang sudah jadi. Selain itu, dosen juga memerlukannya untuk 

memudahkan proses pembelajaran di bangku perkuliahan.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang di sampaikan sebelumnya, maka dapat 

dijabarkan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul diantaranya 

adalah: 

1. Pelaksanaan praktik belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan 

bahan ajar atau sumber belajar mahasiswa. 

2. Kurangnya mahasiswa dalam memahami dan mengimajinasikan langkah 

kerja finishing suatu furniture yang sudah jadi. 

3. Proses pembelajaran masih menggunakan media papan tulis sehingga kurang 

menarik dan kurang bisa meningkatkan semangat belajar mahasiswa. 

4. Masih sedikitnya video pembelajaran praktik finishing furniture di Program 

Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri 

Yogyakarta. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan telah terungkap 

beberapa masalah yang sedang di hadapi mahasiswa mengenai pemahaman materi 

dan kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran. Karena ada banyak teknik 

finishing furniture, maka peneliti membatasi masalah agar tidak terlalu luas. 

Batasan masalah dalam penelitian adalah penggunaan video pembelajaran teknik 

finishing furniture nuansa granit pada mata kuliah praktik furniture di Program 

Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta. 

Penelitian dan pengembangan (R&D) untuk video pembelajaran berbasis ini 

mengacu pada prosedur pengembangan model 4D. Prosedur tersebut memuat 4 

tahapan penelitian yaitu pendefinisian (define), perencanaan (planning), 

pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil pendefinisian (define) video pembelajaran pada mata kuliah 

teknik finishing furniture nuansa granit? 

2. Bagaimana hasil perancangan (design) video pembelajaran pada mata kuliah 

teknik finishing furniture nuansa granit? 

3. Bagaimana hasil pengembangan (development) dan kelayakan video 

pembelajaran pada mata kuliah teknik finishing furniture nuansa granit? 
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4. Bagaimana hasil penyebaran (dissemination) video pembelajaran pada mata 

kuliah teknik finishing furniture nuansa granit? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan hasil pendefinisian (define) video pembelajaran pada mata 

kuliah praktik finishing furniture nuansa granit. 

2. Mendeskripsikan hasil perancangan (design) video pembelajaran pada mata 

kuliah praktik finishing furniture nuansa granit. 

3. Mendeskripsikan hasil pengembangan (development) dan kelayakan video 

pembelajaran pada mata kuliah praktik finishing furniture nuansa granit. 

4. Mendeskripsikan hasil penyebaran (dissemination) video pembelajaran pada 

mata kuliah praktik finishing furniture nuansa granit. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan tidak hanya untuk satu pihak, namun juga beberapa pihak yang 

terkait antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur yang memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan maupun kajian pustaka serta penelitian lebih 

lanjut yang berkaitam dengam bidang kependidikan . 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam melatih 

kemampuan menulis karya tulis ilmiah dan peneliti dapat berlatih membuat 

video pembelajaran yang baik dan benar. 

b. Bagi Mahasiswa 

Membantu mahasiswa dalam memahami materi teknik finishing furniture 

nuansa granit pada mata kuliah praktik furniture dengan media berbasis audio 

visual dan menambah motivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran 

dengan adanya media pembelajaran yang inovatif tersebut. 

c. Bagi Dosen 

 Menambah referensi media ajar untuk dosen khususnya pada mata kuliah praktik 

furniture. 

d. Bagi Universitas 

 Penelitian ini merupakan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

khususnya bidang penelitian yang hasil penelitian ini digunakan perguruan 

tinggi sebagai persembahan kepada masyarakat. 

 


