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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hak dari seluruh masyarakat. Setiap instansi 

pendidikan selalu berupaya untuk meningkatkan mutu dalam pendidikannya. Hal 

tersebut berlaku dari pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi merupakan pendidikan formal yang mempunyai aturan-aturan 

jelas sebagai acuan proses pembelajaran dan terdapat dosen sebagai fasilitator yang 

berperan dalam memilih metode dan media pembelajaran yang akan digunakan. 

Dalam perguruan tinggi, peserta didik atau sering disebut mahasiswa layak 

mendapatkan pembelajaran dari pengajar dari perguruan tinggi atau dosen. 

Mahasiswa berhak mendapatkan materi yang dijamin mutunya oleh instansi 

perguruan tinggi, dan mutunya lebih tinggi dari yang didapat saat masih menjadi 

siswa di sekolah. 

Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta (JPTSP FT UNY) adalah salah satu program studi 

yang menawarkan pendidikan yang bermutu bagi para mahasiswanya. Di JPTSP 

terdapat beberapa mata kuliah yang wajib diikuti sebagai syarat kelulusan 

mahasiswa. Salah satunya adalah mata kuliah Mekanika Tanah. Mata kuliah 

Mekanika Tanah sendiri terbagi menjadi 2 yaitu Mekanika Tanah I yang terdapat 

pada semester 2 dan Mekanika Tanah II yang terdapat pada semester 3. 

Salah satu materi yang dipelajari pada perkuliahan Mekanika Tanah II 

adalah materi konsolidasi tanah. Pada materi konsolidasi tanah akan mempelajari 
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tentang apa yang dimaksud dengan konsolidasi dan koefisien konsolidasi, 

penurunan konsolidasi, drainasi vertikal (vertical drain), prapembebanan 

(preloading) dan bagaimana cara perhitungannya. 

Penyampaian materi yang jelas sangat penting untuk para mahasiswa, 

karena sebagian besar mahasiswa berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 

belum pernah mendapatkan materi mekanika tanah secara khusus. Materi yang baik 

dan berkesan akan membuat mahasiswa mudah mengerti materi yang akan 

dipelajari. 

Menurut Saroso (2005 dalam Dinata, 2013), perkembangan teknologi telah 

menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar, untuk 

memperoleh informasi, menyesuaikan informasi dan sebagainya. Multimedia juga 

menyediakan berbagai peluang kepada para pengajar untuk menentukan teknik 

belajar yang sesuai dengan keinginan, yaitu pengalaman, suasana belajar yang 

menarik dan berkesan. 

Pembelajaran membutuhkan media yang interaktif, untuk membuat 

mahasiswa semakin berkembang dalam proses pembelajaran. Adanya media yang 

interaktif secara otomatis membangkitkan minat dan semangat mahasiswa untuk 

belajar. Penggunaan alat-alat seperti internet dan smartphone dapat dimanfaatkan 

untuk media pembelajaran yang menarik bagi para mahasiswa. 

Sebuah pembelajaran akan menarik jika terdapat media pembelajaran yang 

sesuai dengan keinginan pendidik dan peserta didik. Kebanyakan mahasiswa 

sekarang kurang tertarik belajar menggunakan buku. Banyak dari mereka yang 

kurang suka membawa-bawa buku atau bahan pembelajaran yang berupa kertas, 
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buku dan lain sebagainya. Terkadang juga lupa untuk membawa bahan 

pembelajaran tersebut dikarenakan setiap hari terdapat jadwal yang berbeda 

sehingga tidak dapat membawa semua bahan pembelajaran sekaligus. 

Adanya permasalahan tersebut berkaitan dengan media penyampaian materi 

yang merupakan hak mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran yang bermutu. 

Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan kecanggihan teknologi sekarang 

yang berupa smartphone. Dengan smartphone kita dapat memasangkan aplikasi 

atau software sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa agar bisa belajar secara 

mandiri. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengembangkan sebuah produk 

berupa media pembelajaran berbentuk aplikasi pada smartphone yang berisi materi 

konsolidasi tanah pada mata kuliah Mekanika Tanah II. 

B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mendapatkan 

beberapa identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Mekanika Tanah II di 

JPTSP saat ini masih kurang menarik karena masih menggunakan media 

pembelajaran konvensional (buku). 

2. Mahasiswa sekarang lebih terpaku pada penggunaan smartphone. 

3. Aplikasi yang terdapat pada smartphone mahasiswa sekarang jarang ditemukan 

aplikasi yang mendukung kegiatan pembelajaran. 

4. Di JPTSP tidak ada media pembelajaran yang dapat mempermudah mahasiswa 

dalam membawa materi pembelajaran dan dapat diakses dimana saja. 
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C. Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti 

membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

pengembangan media berbasis Android. Subjek yang disasar dalam pembuatan 

media pembelajaran ini adalah ahli media dan ahli materi. Media pembelajaran 

berbasis Android akan mencakup materi konsolidasi tanah pada mata kuliah 

Mekanika Tanah II. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses dan hasil kelayakan 

pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi konsolidasi tanah 

untuk mata kuliah Mekanika Tanah II? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penilitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan media pembelajaran aplikasi smartphone dengan materi konsolidasi 

tanah pada mata kuliah Mekanika Tanah II. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi JPTSP 

Memperoleh media pembelajaran berbasis Android yang layak untuk 

mendukung proses pembelajaran pada materi konsolidasi tanah mata kuliah 

Mekanika Tanah II. 

b. Bagi Mahasiswa 

1) Dihasilkan produk berupa media pembelajaran dalam kuliah berbasis aplikasi 

smartphone yang dapat dijadikan alternatif dalam kegiatan belajar mandiri 

mahasiswa. 

2) Mempermudah pemahaman mahasiswa untuk materi konsolidasi tanah pada 

Mekanika Tanah II. 

2. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi JPTSP 

Menambah kajian studi di JPTSP mengenai media pembelajaran. 

b. Bagi Mahasiswa 

1) Menjadi bahan kajian mahasiswa JPTSP dan dapat digunakan sebagai bahan 

untuk penelitian selanjutnya. 

2) Menambah pengetahuan  mahasiswa JPTSP mengenai media pembelajaran. 


