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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Proses penyampaian informasi atau pesan saat ini berkembang pesat dengan 

memanfaatkan berbagai cara antara lain komunikasi verbal dan komunikasi visual. 

Desain grafis merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang memuat gambar 

(karya seni) dengan tujuan menyampaikan informasi atau pesan secara efektif. 

Salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan ini memberikan keleluasaan 

pengembang dalam melakukan perancangan, pemilihan, hingga tahap pembuatan 

dengan mengatur elemen-elemen rupa antara lain foto, ilustrasi, teks, garis, dan 

bentuk lain dengan tujuan untuk diproduksi sebagai penyampai informasi. Proses 

penyampaian pesan ini dimulai dari tahap perencanaan, desain, pengembangan, 

pemroduksian, serta pengkomunukasian dimana tidak lepas dari peran teknologi di 

dalamnya.  

Perkembangan teknologi saat ini mempunyai pengaruh sangat besar hingga 

mampu menembus batas-batas ruang dan waktu. Informasi dapat diterima dengan 

mudah melalui berbagai media tanpa harus bertatap muka secara langsung serta 

tidak mengurangi esensi dari informasi tersebut. Teknologi juga dengan pesat 

mengubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat seperti halnya cara 

melaksanakan suatu kegiatan. Segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan lebih 

efektif dan efisien dengan adanya fasilitas yang telah diciptakan oleh teknologi 

informasi.    
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Teknologi informasi abad 21 ini berkembang sangat pesat ke arah serba 

digital. Berbagai teknologi digital yang semakin canggih muncul dan membawa 

perubahan besar terhadap kehidupan. Pada era ini, manusia dapat secara bebas dan 

terkendali dalam memanfaatkan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh 

kemajuan teknologi digital sehingga cenderung mengikuti perkembangan dengan 

menyesuaikan gaya hidup yang tidak lepas dari perangkat elektronik untuk 

menunjang kehidupannya. Setiawan (2017) mengungkap beberapa tren era digital 

salah satunya yaitu penemuan pelayanan teknologi berbasis web dan jejaring sosial 

yang memungkinkan pengguna dengan mudah mengakses informasi dan 

mendistribusikannya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hal tersebut juga membawa 

arus yang kuat dalam segala aspek kehidupan seperti dalam bidang politik, sosial 

budaya, pertahanan, ekonomi bisnis dan lain-lain tak terkecuali juga dunia 

pendidikan.  

Mayoritas masyarakat tidak ingin ketinggalan dengan adanya berbagai 

macam teknologi digital yang berkembang sangat dasyat. Tak lepas juga pada 

kalangan pelajar, teknologi informasi digital dapat menunjang kegiatan belajar 

formal maupun informal. Kecanggihan yang memudahkan pelajar dalam 

melakukan berbagai kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah menjadikan 

teknologi digital memiliki berbagai fungsi dalam pemanfaatannya. Mobile phone, 

laptop, personal computer, smartphone serta berbagai teknologi lain mendominasi 

arus kehidupan di kalangan tersebut. Hasil survei dari 

www.consumerbarometer.com (diakses pada tanggal 2 April 2018) terkait 

persentase penggunaan device laptop dan PC di Indonesia untuk kalangan 
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masyarakat yang berusia di bawah 25 tahun pada Januari 2018 adalah 38% dan 

penggunaan device smartphone mencapai 92%, hal ini menunjukkan bahwa 

ketertarikan masyarakat dalam menggunakan device smartphone cukup tinggi. 

Fenomena tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka membantu 

meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Pendidikan dalam konteks ini 

dapat berperan sebagai pengendali serta pengontrol dampak-dampak negatif yang 

mungkin muncul dari penggunaan yang berlebihan serta mengupayakan antisipasi 

yang tepat dalam menekan dampak tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma 

(2015) mengungkap bahwa secara umum di kalangan pelajar penggunaan telepon 

genggam memberikan dampak yang negatif. Padahal pada dasarnya apabila 

dimanfaatkan dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan, smartphone sangat 

membantu pengguna dalam mencari solusi yang tepat dari berbagai masalah yang 

dihadapi baik akademik maupun non akademik dengan dukungan akses internet. 

Kaitannya untuk menekan dampak buruk dari penggunaan smartphone yang 

berlebihan, pendidikan perlu menyusun strategi yang tepat dalam pemanfaatannya 

guna mencapai target dan tujuan pembelajaran. Sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Sutomo (2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dari 

penggunaan smartphone terhadap proses belajar. Kualitas proses belajar akan 

meningkat dengan dukungan penggunaan aplikasi dalam smartphone dalam proses 

belajarnya. Diperkuat oleh penelitian dari Dewanti, Widada, & Triyono (2016) 

yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara keterampilan sosial 

dan penggunaan gadget smartphone dengan prestasi belajar siswa Sekolah 

Menengah Atas. 
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Oleh karena itu, seiring perkembangan teknologi digital, pendidikan juga 

memiliki peranan penting dalam mengendalikan, mengontrol dan mengawasi peran 

teknologi dengan maksimal. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan era 

digital mengarah ke kehidupan yang lebih bermanfaat. Kondisi dimana budaya 

timur dan budaya barat ini dipandang sebagai fenomena yang baru dalam era 

globalisasi yang diharapkan dapat memunculkan peradaban baru yang lebih baik 

diantara keduanya. Dunia pendidikan juga berada pada masa dimana peningkatan 

pengetahuan berjalan semakin luar biasa cepat yang tak luput dari peran teknologi 

digital didalamnya.  

Salah satu program keahlian yang menjadi tonggak dengan adanya 

pekermbangan teknologi digital yang sangat pesat saat ini adalah program keahlian 

Teknik Komputer dan Informatika. Kompetensi keahlian di Sekolah Menengah 

Kejuruan tersebut dewasa ini sangat diminati oleh kalangan pelajar khususnya pada 

kompetensi keahlian multimedia. Kompetensi keahlian ini menekankan pada 

penguasaan teknologi komputer berstandar multimedia dengan spesifikasi 

teknologi terbaru yang ada saat ini antara lain desain grafis, animasi teknologi 3 

dimensi, web, dan broadcasting audio video. Mata pelajaran pada kompetensi 

keahlian  multimedia antara lain adalah (1) Sistem Komputer, (2) Pemrograman 

Dasar, dan (3) Dasar Desain Grafis. Mata pelajaran Dasar Desain Grafis menjadi 

salah mata pelajaran yang memiliki daya tarik yang cukup kuat karena seiring 

perkembangan zaman, pengetahuan yang diperoleh dari mata pelajaran ini 

memberikan peluang dan harapan yang menguntungkan di masa mendatang. Hal 

tersebut didukung dengan diselenggarakannya SMK dengan kompetensi keahlian 
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Mutimedia sebanyak 90 sekolah se-Yogyakarta yang tersebar di lima kabupaten. 

(http://datapokok.ditpsmk.net/ diakses pada tanggal 29 April 2018). 

Mata pelajaran Dasar Desain Grafis menjadi salah satu mata pelajaran dalam 

kompetensi keahlian Multimedia yang perkembangannya mengikuti arus 

perkembangan. Ali, Miru, & Zain (2018: 46) menjelaskan bahwa desain grafis yang 

merupakan proses pemikiran yang diwujudkan oleh gambar memiliki lingkup 

implementasi yang sangat luas. Mata pelajaran ini menerapkan pembelajaran teori 

dan pembelajaran praktik dalam pelaksanaannya. Materi pada mata pelajaran Dasar 

Desain Grafis mencakup tentang pendeskripsian dan analisis ruang lingkup dasar 

desain, pengidentifikasian fungsi dan unsur desain serta penyajian hasil penerapan 

unsur desain, pengolahan perangkat lunak pengolah desain serta penerapan 

manipulasi gambar dengan memanfaatkan fitur efek dalam desain. Teori dari mata 

pelajaran Dasar Desain Grafis tersebut harus dikuasai dengan baik dan dapat 

tersimpan pada memori jangka panjang siswa. Kegiatan praktik dapat berjalan 

dengan maksimal dengan penerapan dari teori-teori yang telah dipelajari pada saat 

kegiatan pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan kurikulum, setiap mata pelajaran memiliki tujuan yang 

mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) 

sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi 

tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler. Aspek pertama dan aspek kompetensi kedua memiliki kompetensi 

inti yang sama pada semua mata pelajaran, sedangkan aspek ketiga dan keempat 

http://datapokok.ditpsmk.net/
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memiliki kompetensi inti yang berbeda-beda dan lebih spesifik sesuai dengan mata 

pelajaran.   

Mata pelajaran Dasar Desain Grafis juga memiliki kompetensi inti yang 

spesifik pada aspek kompetensi ketiga dan keempat. Kompetensi inti pada aspek 

pengetahuan adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 

tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif 

sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Dasar-Dasar Teknik Komputer dan 

Informatika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, 

warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Sedangkan kompetensi inti 

pada aspek keterampilan adalah (1) melaksanakan tugas spesifik, dengan 

menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta 

menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Dasar-

Dasar Teknik Komputer dan Informatika, (2) menampilkan kinerja mandiri dengan 

mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, (3) 

menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung, serta (4) menunjukkan 

keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, 

menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret 



 7   
  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 

Erat kaitannya dengan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar dan 

pembelajaran. Proses belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan 

secara kontinu yang secara perlahan akan mewujudkan perkembangan skema baru 

(Karwono & Mularsih, 2017). Proses belajar dan pembelajaran dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor ekstenal. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam 

mengimplementasikan kegiatan pembelajaran agar tujuan dapat dicapai dengan 

maksimal, efektif dan efisien.  

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dari dalam diri individu 

yang mengolah dan memproses lingkungan sehingga menghasilkan perubahan 

tingkah laku sebagai hasil belajar. Keberagaman karakteristik setiap individu dalam 

merespon faktor yang ada di luar dirinya akan menghasilkan hasil belajar yang 

beragam pula. Banyak faktor internal yang berpengaruh pencapaian tujuan 

pembelajaran. Karwono & Mularsih, 2017 membagi faktor yang mempengaruhi 

proses belajar menjadi (1) faktor fisiologis dan (2) faktor psikologis. Kedua faktor 

tersebut saling bersinergis dalam mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran.  

Faktor fisiologis merupakan keseluruhan keadaan jasmani yang akan 

mempengaruhi cara individu dalam merespon lingkungan. Faktor kelelahan, faktor 

gizi, keadaan tubuh yang tidak normal dan lain-lain yang berkenaan dengan kedaan 

jasmani ini sangat berpengaruh dalam proses hasil belajar dan pembelajaran. 

Sedangkan faktor psikologis merupakan kondisi internal yang memberikan 
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kontribusi besar dalam proses belajar. Salah satu faktor internal yang berpengaruh 

adalah motivasi siswa. Motivasi dapat berasal dari dalam diri individu (motivasi 

intrinsik) maupun dari luar diri individu (motivasi ekstrinsik). Motivasi intrinsik 

berarti upaya yang dilakukan yang mendorong diri untuk tergerak melakukan 

kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik datang dari luar diri individu. Pengelolaan motivasional menjadi solusi 

dalam meningkatkan motivasi ekstrinsik dalam pembelajaran (Degeng, 2013). 

Motivasi belajar siswa memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pencapaian 

prestasi belajar siswa. Kaitannya dengan itu, Degeng (2013) menjelaskan bahwa 

seorang pendidik harus merancang suatu materi pembelajaran yang memiliki daya 

tarik siswa untuk dipelajari sehingga motivasi belajar siswa dapat meningkat. 

Terdapat beberapa variabel motivasional yang dijabarkan oleh Degeng (2013) 

dalam bukunya yaitu antara lain penggunaan strategi pengorganisasian dan 

penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang 

dihipotesiskan mempunyai dampak motivasional yang tinggi pada proses belajar 

siswa. Pemilihan suatu media pembelajaran secara langsung serta pemilihan 

kegiatan belajar dan bentuk pembelajaran yang akan digunakan dan sesuai dengan 

karakteristik siswa sangat efektif untuk meningkatkan motivasi dalam diri siswa.   

Selain motivasi siswa, kreativitas juga ikut andil dalam kaitannya dengan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Kreativitas sangat penting dan menjadi investasi 

untuk masa depan dalam menghasilkan inovasi-inovasi dan karya yang baru. 

Sejalan dengan tuntutan keterampilan abad 21 yaitu salah satunya adalah kreativitas 

dan inovasi. Kreativitas yang tumbuh dalam diri mendorong siswa untuk berani 
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mencoba dan mengembangkan ide-ide yang baru dalam pemecahan masalah 

sehingga hasil belajar dapat meningkat. Hal ini secara tidak langsung mengarahkan 

pembelajaran untuk mencapai tujuannya.  

Hasil belajar juga dipengaruhi oleh faktor internal lain yaitu minat belajar. 

Minat belajar ini memiliki hubungan erat dengan keberhasilan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran. Minat adalah suatu keinginan yang mampu 

menimbulkan perhatian karena suatu hal yang dianggap menarik. Slameto (2003) 

menyatakan bahwa minat belajar memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil 

belajar, karena apabila bahan atau materi pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 

dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan baik. Belajar tanpa disertai 

minat akan berdampak langsung pada siswa. Mereka akan merasa malas dan tidak 

akan mendapatkan kepuasan selama mengikuti pembelajaran. Sejalan dengan hasil 

penelitian Khairina, Syafrina, dan Habibah (2017) yang menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara minat belajar dengan hasil belajar siswa. Oleh 

karena itu, minat belajar harus ditumbuhkembangkan serta dipertahankan agar 

ketertarikan siswa dalam belajar dapat selalu meningkat. Dengan begitu siswa 

merasa senang dan memiliki keinginan tinggi terhadap proses pembelajaran yang 

dipandang menarik untuk dipelajari lebih dalam.  

Tidak hanya motivasi, kreativitas, dan minat belajar, faktor internal lain 

yang kuat mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran adalah kemandirian 

belajar siswa. Menurut Rachmayani (2014), kemandirian merupakan perilaku siswa 

secara nyata dalam mewujudkan keinginannya dengan tidak bergantung pada 

siapapun, dengan kata lain siswa dapat melakukan belajar sendiri, dapat 
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menentukan cara belajar yang efektif, mampu menyelesaikan tugas-tugas belajar 

dengan baik, dan mampu melakukan aktivitas belajarnya secara mandiri. 

Kemandirian belajar dimaknai sebagai sifat serta kemampuan yang dimiliki siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar secara aktif dengan dorongan motif untuk dapat 

menguasai sesuatu kompetensi dan dibangun dengan bekal pengetahuan yang telah 

dimiliki (Aini & Taman, 2012).  

Kaitannya dengan kemandirian belajar siswa, pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 saat ini menerapkan pendekatan saintifik yang memusatkan 

pembelajaran pada siswa. Oleh sebab itu, guru perlu membangun karakter 

kemandirian belajar siswa agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan berbagai metode yang mengasah kemandirian belajar siswa. 

Hasil penelitian Aini & Taman (2012) mengungkap bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara kemandirian belajar dan lingkungan belajar terhadap 

prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, karakter kemandirian ini sangat menunjang 

keberhasilan penerapan berbagai metode berbasis masalah yang pada akhirnya 

bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal.  

 Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran. Faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang 

berada di luar diri individu. Faktor eksternal ini sering disebut juga dengan 

lingkungan. Lingkungan mempengaruhi proses belajar dalam mencapai tujuan 

pembelajaran karena faktor eksternal ini dapat mengubah tingkah laku individu. 

Perbedaan kondisi lingkungan seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan 

lingkungan masyarakat akan membentuk tingkah laku individu yang beragam 
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karena keunikan yang terdapat pada manusia sehingga menghasilkan perbedaan 

cara merespon lingkungan pada setiap individu.  

Faktor eksternal lain yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran 

adalah sarana dan prasarana. Pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan 

tenaga kependidikan, buku pelajaran, kurikulum, gedung, dan peralatan pendidikan 

sebagai sarana dan prasarana lembaga pendidikan harus direncanakan dan 

diimplementasikan dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 

sekolah sesuai dengan analisis kebutuhan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran sehingga dapat berjalan efektif dan efisien sesuai 

dengan tujuan pendidikan. 

Pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan pada tingkat 

pendidikan menengah dimana hal yang utama adalah siswa dapat mengembangkan 

kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, pernyataan tersebut 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Menengah. SMK diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

menyalurkan bakat dan kemampuan dalam suatu bidang tertentu. Sesuai dengan 

salah satu tujuan yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yaitu membekali siswa 

dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para 

profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu kompetensi keahlian yang 

banyak diminati oleh siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama adalah SMK 

Kompetensi Keahlian Multimedia. Bidang keahlian teknologi, informasi dan 

komunikasi ini memiliki banyak daya tarik sehingga eksistensinya hingga saat ini 
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masih mendominasi. Mulai dari mata pelajaran yang menarik, mengarah ke 

pembuatan produk yang inovatif dan layak jual sehingga prospek kedepan cukup 

menggiurkan, dan masih banyak hal lain yang menjadi faktor. Beban belajar yang 

harus ditempuh siswa SMK dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban 

belajar satu minggu adalah 48 jam pembelajaran. SMK Kompetensi Keahlian 

Multimedia merupakan salah satu kompetensi keahlian yang menerapkan banyak 

kegiatan praktik di laboratorium sehingga membutuhkan sumber belajar sebagai 

penunjang kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa.  

Strategi pembelajaran mandiri merupakan kegiatan pembelajaran dimana 

pembelajar memiliki inisiatif tinggi untuk berpartisipasi aktif dan terlibat langsung 

dalam pemecahan masalah suatu pembelajaran dengan rasa penuh tanggungjawab 

dan keyakinan melalui stategi tertentu (student centered) sehingga dapat membantu 

meningkatkan kemandirian belajar siswa. Ismartoyo, Nurmawati, & Karim (2017) 

menjelaskan bahwa belajar mandiri merupakan proses dimana setiap peserta didik 

mampu mengambil inisiatif, dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam 

mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan pembelajaran, 

menentukan manusia dan sumber daya materi untuk belajar, memilih dan 

menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, serta melakukan evaluasi hasil 

belajar. Namun pada kenyataannya, setelah dilakukan wawancara terhadap guru, 

siswa, dan karyawan sekolah pada tanggal 6 Maret 2018, kegiatan praktikum di 

laboratorium oleh SMK kompetensi keahlian Multimedia masih mengalami 

beberapa kendala. Pertama yaitu minimnya bahan ajar yang tersedia di sekolah. 

Pemerintah masih terfokus pada penyediaan buku-buku referensi untuk mata 
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pelajaran adaptif dan normatif saja. Berdasarkan observasi di lapangan, buku untuk 

mata pelajaran produktif masih jarang ditemui di sekolah. Pustakawan memaparkan 

bahwa produksi buku mata pelajaran produktif belum banyak diselenggarakan. 

Selain itu, pemanfaatan media dan akses internet yang telah tersedia sebagai sarana 

pendukung pembelajaran belum terlaksana secara maksimal sehingga siswa hanya 

terpaku pada materi yang disediakan oleh guru.  

Kedua, belum  dikembangkannya bahan ajar yang secara khusus membahas 

terkait desain grafis sebagai panduan belajar siswa saat kegiatan praktik juga 

menjadi salah satu permasalahan yang menghambat pembelajaran. Hal tersebut 

menyebabkan siswa cenderung pasif saat pembelajaran. Keadaan tersebut masih 

bertolak belakang dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 yang 

memusatkan pembelajaran pada siswa. Siswa dituntut untuk mampu 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri sehingga dapat membangun pribadi 

yang lebih kreatif, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah. Berdasarkan 

penelitian awal yang dilakukan pada siswa kelas X Multimedia dimana telah 

memperoleh pembelajaran Dasar Desain Grafis untuk semester 1, siswa diberikan 

angket dan diperoleh data bahwa 60% minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Dasar Desain Grafis tergolong dalam kategori rendah dengan beragam kendala 

yang mayoritas menuliskan kurangnya media yang menarik sebagai pendukung 

pembelajaran. 

Kendala lain yang ditemui yaitu pengorganisasian pembelajaran yang 

berkaitan dengan interaksi siswa. Berdasarkan hasil wawancara, guru mengungkap 

bahwa kedisiplinan siswa masih tergolong rendah, kondisi lapangan yang 
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ditunjukkan yaitu kurang kondusifnya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

pada kegiatan praktik. Hal tersebut berpengaruh pada menurunnya konsentrasi 

siswa pada materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Pengorganisasian 

kelas saat mendekati Ujian Nasional juga mengalami beberapa kendala. 

Penggunaan laboratorium lebih diprioritaskan untuk kegiatan krusial seperti 

pelatihan UNBK yang perlu menggunakan komputer dalam pelaksanaannya 

sehingga guru mengalihkan pembelajaran praktik menjadi kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Guru mengalami kesulitan dalam pengelolaan siswa di kelas 

karena pembelajaran praktik selama 5 jam yang seharusnya dilaksanakan di 

laboratorium harus dialihkan di kelas, hal tersebut akan membuat siswa lebih cepat 

merasa jenuh dalam proses pembelajaran.  

Masih erat hubungannya dengan pengelolaan interaksi siswa dengan 

pembelajaran, guru memamparkan bahwa ternyata kemandirian belajar siswa masih 

tergolong rendah, hal tersebut didapatkan dari data observasi di lapangan yang 

menunjukkan bahwa siswa masih sangat bergantung pada guru. Hal tersebut terlihat 

saat pembelajaran praktik yang masih berjalan satu arah, siswa masih 

mengandalkan arahan dari guru secara personal. Pengarahan tahap demi tahap harus 

dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal tersebut akan membuat 

siswa yang memiliki kecepatan belajar lebih cepat harus menyesuaikan guru yang 

mengajarkan materi pembelajaran yang masih membimbing siswa yang belajar 

lebih lambat. Didukung dengan hasil pemberian angket yang menunjukkan bahwa 

kemandirian belajar 55% siswa tergolong dalam kriteria rendah. Selain itu, siswa 

cenderung kurang memiliki rasa percaya diri dengan kemampuan yang telah 
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dimiliki ketika menerapkan materi untuk menyelesaikan tugas praktik. Faktor-

faktor tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh pada prestasi belajar yang 

dicapai siswa, sesuai dengan dokumentasi dari guru yang menyatakan bahwa nilai 

latihan siswa 50% masuk kategori baik dan 50% masuk kategori rendah, akan tetapi 

nilai UTS dan nilai UAS mayoritas siswa masih berada dibawah kriteria kelulusan 

minimum yaitu 75.  

Kendala-kendala yang saat ini terjadi tersebut perlu segera diatasi agar 

proses penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga 

tujuan pembelajaran dapat dicapai. Banyak solusi yang ditawarkan dari 

permasalahan yang terjadi diatas apabila didukung oleh kerjasama antara pemangku 

kepentingan, warga sekolah, masyarakat serta berbagai pihak yang terlibat.  

Pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain yaitu dengan mengevaluasi 

proses pembelajaran kemudian melakukan tindakan secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan pengorganisasian pembelajaran saat melakukan kegiatan praktikum 

di laboratorium. Solusi lainnya yaitu dengan melakukan riset terkait media atau 

bahan ajar yang mampu menjawab permasalahan siswa sehingga dapat mendukung 

proses pembelajaran di laboratorium, kemudian menganalisis hasil riset dan 

menentukan pengembangan media atau bahan ajar baru yang lebih efektif dan 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Menurut Hardiyantari (2017) 

media merupakan salah satu sarana yang sangat penting yang memiliki peran 

menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran dengan baik, sehingga 

informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh siswa. Selain itu, variasi metode 

pembelajaran yang mendukung pembelajaran kurikulum 2013 yaitu student 
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centered learning juga perlu dirancang dan diterapkan sebagai pendukung 

keberhasilan tujuan pembelajaran. 

Media merupakan alat bantu pembelajaran yang mampu memberikan 

pengaruh terhadap keadaan iklim kelas dan lingkungan belajar yang efektif 

(Kurniawan & Jismulatif, 2011). Berdasarkan karakteristik siswa sekolah 

menengah kejuruan kompetensi keahlian multimedia, perkembangan belajar siswa 

lebih mengutamakan aspek psikomotorik dengan kegiatan praktik daripada 

pembelajaran teori di dalam kelas sehingga siswa dapat menunjukkan keterampilan 

secara optimal dengan penyerapan kegiatan praktiknya. Supaya proses 

pembelajaran berjalan sesuai dengan kekhasan siswa SMK kompetensi keahlian 

Multimedia, maka pembelajaran perlu menggunakan media yang mengasah aspek 

psikomotor secara maksimal, menampilkan informasi yang menarik, konkrit dan 

mudah dipahami oleh siswa serta secara khusus mampu mengatasi permasalahan 

minat dan kemandirian belajar siswa yang masih tergolong rendah.  

 Media yang mampu menjawab permasalahan ini  yaitu media yang sesuai, 

fleksibel, serta menarik. Sesuai dalam artian efektif dalam upaya meningkatkan 

keterampilan psikomotorik siswa. Fleksibel dalam konteks ini media dapat 

digunakan kapanpun dan dimanapun siswa belajar. Menarik artinya media mampu 

menarik perhatian siswa kedalam pembelajaran. Salah satu media yang memiliki 

tiga kriteria ini yaitu media e-modul interaktif. Didukung oleh hasil wawancara 

kepada siswa yang mengungkapkan bahwa dari beberapa opsi media yang 

ditawarkan sebanyak 58,3 % siswa memilih modul elektronik, 16,7 % memilih 

modul tercetak dan 41,7 % memilih video tutorial sebagai bahan ajar pendukung 
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pembelajaran. Hasil wawancara tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengembangan bahan ajar baru sebagai sarana untuk mencapai pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

Pengembangan bahan ajar berupa modul elektronik yang bersifat interaktif 

menjadi salah satu solusi yang dapat dipilih untuk mengatasi salah satu 

permasalahan yang terjadi. Nurmayanti, Bakri, & Budi (2015) menjelaskan bahwa 

modul elektronik adalah sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang 

disajikan dengan format elektronik yang disusun secara terstruktur dan sistematis 

ke dalam bentuk unit pembelajaran terkecil guna mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. E-modul interaktif dapat menyajikan teks, gambar, video, dan animasi 

yang dapat digunakan menggunakan alat elektronik berupa komputer maupun 

smartphone sehingga dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran. E-modul 

interaktif ini dapat menuntun siswa untuk mengembangkan potensi diri, siswa dapat 

menyesuaikan kecepatan belajar masing-masing individu sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. E-modul juga merupakan paket pengajaran terpadu 

dengan kemasan total dan telah tervalidasi sebelum disebarluaskan. Selain 

menambah sumber belajar siswa, minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan memanfaatkan daya tarik yang disajikan oleh modul 

elektronik interaktif sehingga siswa tidak cepat merasa jenuh. Pengembangan 

modul elektronik ini secara tidak langsung akan berdampak baik terhadap prestasi 

belajar yang dicapai oleh siswa. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Khairunnisa (2016) yang menyimpulkan bahwa pengunaan e-modul 

mendukung kegiatan pembelajaran siswa serta Serevina, et al (2018) yang 
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menyimpulkan bahwa penerapan e-modul berbasis masalah dapat meningkatkan 

keterampilan siswa sekolah menengah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengembangan E-modul interaktif 

untuk SMK Kompetensi Keahlian Multimedia sebagai media pendukung 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan minat dan kemandirian belajar 

sehingga siswa dapat mengembangkan potensi diri sesuai dengan kemampuan 

masing-masing, berpikir kritis dan inovatif sehingga tercipta kegiatan belajar yang 

efektif, efisien, lebih bermakna dan mencapai tujuan pembelajaran. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Minimnya bahan ajar khususnya buku referensi untuk mata pelajaran 

produktif serta pemanfaatan media dan fasilitas internet yang belum 

terselenggara secara maksimal membuat siswa cenderung hanya 

bergantung pada materi yang diberikan guru.  

2. Belum dikembangkannya bahan ajar yang secara khusus membahas terkait 

desain grafis sebagai panduan belajar siswa saat kegiatan praktik di 

laboratorium sehingga siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. 

3. Pengorganisasian pembelajaran kurang kondusif dan kedisiplinan siswa 

dalam kegiatan praktik di laboratorium masih tergolong rendah, hal 

tersebut menyebabkan siswa kurang fokus terhadap pelajaran.  

4. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah, berdasarkan data yang 

diperoleh 50% nilai latihan siswa termasuk kategori baik dan 50% 
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termasuk kategori rendah, akan tetapi nilai UTS dan nilai UAS mayoritas 

siswa masih berada dibawah kriteria kelulusan minimum yaitu 75. 

5. Pada kondisi tertentu seperti saat mendekati Ujian Nasional, penggunaan 

laboratorium lebih diprioritaskan kepada siswa kelas XII untuk 

melaksanakan latihan UNBK. Dampak dari kegiatan tersebut adalah guru 

mengalami kesulitan dalam pengorganisasian pembelajaran untuk kelas X 

karena kegiatan praktik selama 5 jam yang seharusnya dilaksanakan di 

laboratorium harus dialihkan ke kelas, hal tersebut akan membuat siswa 

lebih cepat merasa jenuh dalam proses pembelajaran. 

6. Minat dan kemandirian belajar siswa tergolong rendah, hal tersebut 

tercermin dari perilaku siswa saat pembelajaran praktik yang selalu 

menunggu arahan guru tahap demi tahapnya serta kurang antusias dalam 

melaksanakan praktik. Hal tersebut berdampak pada siswa yang memiliki 

kecepatan belajar lebih cepat, mereka harus menyesuaikan guru yang 

mengajarkan materi pembelajaran yang masih membimbing siswa yang 

belajar lebih lambat. Didukung dengan data yang diperoleh bahwa minat 

belajar 60% siswa masih tergolong dalam kategori rendah serta tingkat 

kemandirian belajar 55% siswa juga masih tergolong kriteria rendah.  

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

peneliti membatasi permasalahan-permasalahan yang diteliti. Adapun batasan 

masalah tersebut adalah belum dikembangkannya bahan ajar dalam bentuk e-modul 
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interaktif yang secara khusus membahas terkait dasar desain grafis serta masih 

rendahnya minat dan kemandirian belajar siswa.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah-

masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menghasilkan e-modul interaktif untuk meningkatkan minat 

dan kemandirian belajar Dasar Desain Grafis siswa SMK Multimedia? 

2. Apakah produk e-modul interaktif layak untuk meningkatkan minat dan 

kemandirian belajar Dasar Desain Grafis siswa SMK Multimedia? 

3. Apakah produk e-modul interaktif efektif untuk meningkatkan minat dan 

kemandirian belajar Dasar Desain Grafis siswa SMK Multimedia? 

 

E. Tujuan Pengembangan  

Tujuan pengembangan e-modul interaktif dalam bentuk buku saku digital 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan e-modul interaktif untuk meningkatkan minat dan 

kemandirian belajar Dasar Desain Grafis siswa SMK Multimedia 

2. Mengetahui kelayakan pengembangan e-modul interaktif untuk 

meningkatkan minat dan kemandirian belajar Dasar Desain Grafis siswa 

SMK Multimedia dengan perangkat pendukung.  

3. Mengetahui keefektifan e-modul interaktif untuk meningkatkan minat dan 

kemandirian belajar Dasar Desain Grafis siswa SMK Multimedia. 
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F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk e-modul interaktif yang diharapkan dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk e-modul interaktif dengan mata pelajaran Dasar Desain Grafis 

kelas X Multimedia pada materi Pengolahan Gambar Bitmap. 

2. Produk e-modul interaktif Dasar Desain Grafis berisi perancangan, 

manipulasi gambar, serta desain produk multimedia yang digunakan 

sebagai panduan belajar mengolah gambar bitmap. 

3. Produk e-modul interaktif Dasar Desain Grafis terdiri dari tiga bagian 

yaitu:  

a. Pertama yaitu bagian pendahuluan yang berisi deskripsi, prasyarat,  

kompetensi inti dan kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran e-modul, deskripsi kegiatan 

belajar, serta sistematika pembelajaran menggunakan e-modul 

interaktif.  

b. Kedua, bagian pembelajaran yang berisi rencana belajar siwa dan 

lima rangkaian kegiatan belajar.  

c. Ketiga, evaluasi terdiri dari tes sumatif dari keseluruhan materi 

pembelajaran dan kunci jawaban.    

4. Penyampaian materi pembelajaran menggunakan ilustrasi, gambar, dan 

video pembelajaran yang dengan dilengkapi interaktivitas yang 

diharapkan mampu menarik perhatian pengguna pada pembelajaran. 
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5. Produk e-modul interaktif Dasar Desain Grafis didesain dengan tampilan 

yang menarik, komperhensif, dan praktis sehingga pengguna dengan 

mudah mengoprasikan dan memahami konten.  

6. Produk e-modul interaktif Dasar Desain Grafis dapat digunakan siswa 

sebagai media pendukung pembelajaran multimedia di kelas, di 

laboratorium maupun secara mandiri di luar kelas.  

7. Materi pokok pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 dirancang 

menggunakan teori eklektik yang menyerap dari beberapa teori sebagai 

pijakan. Materi yang akan disusun antara lain: 

a. Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Gambar Bitmap (Raster), 

meliputi pengenalan, pemanfaatan, dan penerapan tools perangkat 

lunak pengolah gambar bitmap. 

b. Memanipulasi Gambar Bitmap (Raster) dengan menggunakan fitur 

efek, meliputi pengenalan, pemanfaatan, dan penerapan berbagai 

fitur efek perangkat lunak pengolah bitmap. 

c. Membuat Desain berbasis Gambar Bitmap (Raster), meliputi 

pemanfaatan dan penerapan tools serta fitur efek perangkat lunak 

pengolah gambar bitmap. 

8. Materi yang dikembangkan disusun berdasarkan pada sumber dan buku 

kajian yang terpercaya mengenai dasar desain grafis untuk sekolah 

menengah kejuruan. 

9. Produk e-modul interaktif Dasar Desain Grafis memenuhi aspek 

penilaian kualitas sebagai berikut:  



 23   
  

a. Aspek materi meliputi pendahuluan, isi, pembelajaran, rangkuman, 

dan tugas/latihan dan evaluasi.  

b. Aspek media meliputi tampilan, penggunaan, pemanfaatan, dan 

prinsip multimedia.  

10. Rincian pengembangan e-modul interaktif Dasar Desain Grafis adalah 

sebagai berikut: 

a. E-Modul interaktif dikembangkan dengan software Flip PDF 

Professional. 

b. Format file aplikasi/executable (.exe), (.app), dan (.html) 

c. Ukuran standar Flip PDF Professional adalah A4 (21,7 x 29 cm) 

namun juga dapat menyesuaikan ukuran standar ponsel jika dibuka 

menggunakan smartphone. 

d. Interaktivitas yang diterapkan dalam e-modul antara lain dapat 

memutar dan memberhentikan video, mengerjakan tes formatif dan 

mendapatkan feedback langsung, mengetahui hasil akhir perolehan 

nilai tes, serta mengulangi tes.  

 

G. Manfaat Pengembangan 

Penelitian pengembangan e-modul interaktif mata pelajaran Dasar Desain 

Grafis untuk meningkatkan minat dan kemandirian belajar siswa diharapkan dapat 

memberi manfaat. Adapun manfaat pengembangan e-modul interaktif adalah: 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan andil terhadap teori 

teknologi pembelajaran pada kawasan pengembangan sumber belajar. 
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b. Penelitian berguna sebagai rujukan atau referensi penelitian selanjutnya 

dan mampu memberikan sumbangsih terkait perkembangan ilmu 

pengetahuan teknologi pembelajaran. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya program studi teknologi 

pembelajaran.  

b. Bagi SMK 

Hasil penelitian dapat menghasikan masukan berupa media 

pembelajaran sebagai usaha dalam meningkatkan kemandirian belajar 

siswa. 

c. Bagi Siswa 

Produk hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai panduan dan 

sumber belajar oleh siswa SMK Kompetensi Keahlian Multimedia. 

 

H. Asumsi Pengembangan 

Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa: 

a. Guru telah memiliki kemampuan dalam memanfaatkan e-modul interaktif 

dalam pelaksanaan pembelajaran 

b. Siswa dapat memanfaatkan e-modul interaktif sebagai sumber belajar. 

c. Tersedianya fasilitas pendukung diterapkannya e-modul interaktif. 

d. Adanya daya dukung dari kebijakan kepala sekolah.  

 


	COVER TESIS
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	PERNYATAAN KEASLIAN PRODUK
	LEMBAR PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II KAJIAN PUSTAKA
	BAB III METODE PENELITIAN
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN 

