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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini dunia sedang menghadapi fenomena disrupsi /  revolusi.Situasi ini 

berarti pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi sejalan. 

Perubahan yang terjadi sangat cepat, bersifat fundamental dan mengubah total 

pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru (Muhammad, 2018:2). 

Revolusi ini dikenal dengan revolusi industri 4.0 atau yang kita kenal dengan 

revolusi digital. Fenomena ini akan memaksa masyarakat untuk memilih ikut 

berubah atau kalah bersaing. Tantangan terbesar dalam perubahan yang bersifat 

sangat cepat ini akan berupa sangat tingginya persaingan dalam lapangan kerja 

dan pasar bebas. 

Pemerintah Indonesia sangat jeli dan cepat dalam merespons fenomena 

perubahan yang terjadi. Hal ini terbukti dalam kebijakan kebijakan yang diambil 

merupakan bentuk nyata dari respons terhadap revolusi digital yang sedang 

terjadi. Contoh kebijakan yang sangat terlihat di antaranya adalah roadmap 

making Indonesia 4.0 oleh Kementrian Perindustrian dan perubahan K-13 dengan 

revisi tiap tahun untuk menyelaraskan kembali kurikulum di sektor  pendidikan  

Indonesia.Salah satu poin prioritas dalam roadmap making Indonesia 4.0 adalah 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui perombakan 

kurikulum. Perombakan kurikulum ingin dicapai melalui penekanan STEAM 

(Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics ) dan penyelarasan 

dengan kompetensi yang di butuhkan industri. Selain itu kebijakan di Kementrian 
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Pendidikan dan Kebudayaan yaitu literasi digital ,penguatan pendidikan karakter 

dan upaya peningkatan kapasitas guru pun juga menjadi bukti respons cepat 

pemerintah setelah pembentukan Kurikulum 2013. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) merupakan hal yangsangat familier 

bagi masyarakat era ini. Kehadiran TIK sangat memudahkan dan sangat 

bermanfaat bagi kelangsungan dalam kehidupan. Perkembangan TIK dimulai dari 

pendidikan sehingga manfaat TIK di dunia pendidikan sangat memegang peran 

penting dalam perkembangan dan pemanfaatan TIK. Kemampuan 

mengoperasikan teknologi merupakan keterampilan yang harus dikuasai di era ini 

sehingga di dunia pendidikan mulai marak. Pemanfaatan TIK di sekolah meliputi 

administrasi, keamanan, infrastruktur, proses pembelajaran, dan pada fasilitas 

fasilitas pendukung pembelajaran.  

Pendidikan merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi, 

dilakukan oleh badan baik organisasi maupun pemerintah dengan tujuan tertentu.  

(Khurniawan, 2015:7). Pendidikan adalah sektor yang menjadi sasaran utama 

dalam revolusi digital. Hal ini dikarenakan pendidikan melahirkan sumberdaya 

manusia yang nantinya akan menjadi pelaku dan menghadapi perubahan tatanan 

kehidupan di abad 21.Jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi termasuk 

diploma yang ada di Indonesia tahun menurut data statistik pemerintah masih di 

angka 12,59 % di tahun 2019. Oleh karena itu upaya peningkatan strata 

pendidikan pun akan menjadi langkah pemerintah dalam meningkatkan 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia selain dari perbaikan kurikulum.  
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Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat 

diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional (Permen No 63 tahun 2009). 

Mutu pendidikan nasional  Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri No 65 

tahun 2013. Mutu pendidikan nasional Indonesia memiliki 8 standar mutu 

pendidikan, yaitu 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi 

lulusan,4) standar pendidik dan tenaga pendidikan, 5) standar sarana dan 

prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) dan standar penilaian 

pendidikan.Tujuan utama dari penerapan standar mutu pendidikan ini adalah 

kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa menjadi lebih tinggi. Oleh karena 

itu,diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya berupa lulusan yang 

terbaik dan berdaya saing tinggi.  

Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 tahun 2013, Standar Proses dijabarkan 

sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan 

untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Keberhasilan proses 

pembelajaran dapat ditentukan dari banyak hal antara lain pendidik, siswa, sarana 

dan prasarana serta media yang digunakan.Hal ini menjadikan kualitas komponen 

pendukung keberhasilan proses pembelajaran harus ditingkatkan agar hasil 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Proses pembelajaranmemiliki beberapa kriteria untuk dapat dinyatakan berhasil 

atau tidak. Pendidik biasanya mengukur keberhasilan proses pembelajaran dari 

sejauh mana siswa bisa memahami materi yang disampaikan dengan melihat 

seberapa bisa siswa mampu menjawab serangkaian tes(Sanjaya, 2007: 39). Tes 

yang diberikan dapat berupa tes kognitif ataupun psikomotor, tergantung materi 
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yang sedang diampu oleh pengajar. Model pendidikan yang diterapkan pada 

kurikulum 2013 adalah menjadikan siswa lebih aktif dan tidak gagap teknologi. 

Salah satu pembaharuan pendidikan di era digital ini berdasarkan peraturan 

menteri adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pemanfaatan TIK dalam 

proses pembelajaran di sekolah masih belum optimal karena masih terhalang 

kendala banyak hal. Kendala yang paling sering dijumpai adalah keterbatasan 

biaya dan pendidik yang kurang mahir dalam mengoperasikan teknologi informasi 

terutama sebagai media dalam proses pembelajaran(Sari & Wilujeng, 2020:7).   

Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

menyalurkan pesan, rangsangan pikiran, perasaan, perhatian, kemauan siswa, 

sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran 

diharapkan tidak sekedar alat bantu pendidik, namun juga sebagai pembawa pesan 

atau informasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa (Susila & 

Riyana, 2009:25). Media memiliki banyak macamnya dan masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu asing-masing media pembelajaran 

memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda beda untuk setiap materi yang 

disampaikan oleh pendidik. Pendidik dalam menggunakan media pembelajaran 

haruslah memahami media mana yang tepat digunakan untuk menyampaikan 

suatu materi.Guru cenderung memakai media pembelajaran mudah dan cepat 

dibuat karena banyaknya tugas guru yang harus dikerjakan(Suwandi, 2016:8), 

walaupun kurang menarik dan mencuri perhatian siswa.  
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Penggunaan media pembelajaranberbasis teknologi dan informasi di dunia 

pendidikan mulai digencarkan. Mengacu pada amanat berdasarkan peraturan 

menteri no 63 tahun 2009, maka penggunaan TIK dalam proses pembelajaran 

terutama sebagai media pembelajaran harus ditingkatkan. Hal ini dilakukan 

supaya pembelajaran selalu berkembang sesuai dengan zaman dan 

kebutuhanmasyarakat. Dengan demikian seorang guru harus selalu peka terhadap 

perkembangan teknologi informasi.Pelatihan penguasaan teknologi terhadap guru 

SMK untuk memanfaatkan teknologi sebagai metode pembelajaran masih kurang 

dilakukan (Suwandi, 2016: 94). Selain ituOleh karena itu,guru harusaktif dan 

belajar lebih banyak lagi mengenai penerapan teknologi dalam pembelajaran di 

era digital ini.  

Media pembelajaran yang sangat diminati siswa saat ini adalah mediaaudio 

visual(Seemiller & Grace, 2017: 22). Contoh media audio visual adalah video 

pembelajaran. Video sebagai mediapembelajaran memiliki banyak kelebihan 

antara lainpenyampaian pesan lebih mudah diterima siswa secara merata, cocok 

untuk menerangkan suatu proses, lebih realistis, dapat diulang ulang, dan 

memberikan kesan visual  (Susila & Riyana, 2009:26). Selain itu video juga 

efektif meningkatkan pemahaman(Muhariati et al., 2017: 277) dan 

keterampilansiswa(Surgenor et al., 2017:310)(Purnama & Sahat, 2019:42). Video 

pembelajaran mampu memberikan kesan yang lebih realistis daripada gambar 

biasa dalam bentuk poster maupun power point, sehingga efektif bagi siswa yang 

memiliki minat belajar yang rendah(Sitanggang et al., 2019:75). Video 

pembelajaran dalam perkembangannya juga dapat menggantikan pertemuan kelas 
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dengan rekaman penjelasan guru beserta video pembuatan suatu benda(McKenny, 

2011:173). Namun dalam pembuatan video sebagai media pembelajaran 

membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan keahlian khusus(Hansch 

et al., 2015:6). Pembuatan video untuk pembelajaran pun tidak semua guru 

mampu dan sempat untuk membuatnya. 

SMK merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah di Indonesia. Tujuan 

dari jenjang ini adalah melahirkan lulusan yang siap kerja ke dalam industri. Oleh 

karena itu profil lulusan harus memiliki skillyang dibutuhkan industri. SMK 

memiliki rumpun bidang yang dipelajari diantaranya adalah rumpun pariwisata. 

Bidang SMK pariwisata mencakup program keahlian perhotelan, jasa boga, tata 

busana, tata kecantikan dan seni. Salah satu SMK pariwisata adalah SMK N 2 

Godean. SMK Negeri 2 Godean memiliki 3 program keahlian yaitu program 

keahlian Jasa Boga 4 kelas,  program keahlian Tata Busana 3 kelas, dan program 

keahlian Kecantikan 1 kelas. SMK Negeri 2 Godean menyediakan fasilitas berupa 

LCD proyektor dan perangkat komputer sebagai penunjang proses pembelajaran. 

Penggunaan internet sebagai media pembelajaran belum bisa digunakan secara 

maksimal. Hal ini dikarenakan fasilitas Wi-Fi masih kurang memadai. Oleh 

karena itu media pembelajaran berbasis internet kurang tepat digunakan di SMK 

N 2 Godean. 

Program Keahlian Jasa Bogamerupakan program keahlian yang memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik di bidang pengolahan, 

penyajian dan pelayanan makanan dan minuman. Program keahlian jasa boga di 

SMK memiliki banyak mata pelajaran kejuruan, dari pengetahuan bahan dan gizi, 
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penanganan bahan mentah, proses pengolahan, proses penyajian, pelayanan 

makan minum dan pengelolaan usaha. Proses pengolahan meliputi masakan 

Indonesia, makanan kontinental, kue dan roti serta makanan diet. Keterampilan 

utama yang paling menonjol dari lulusan program keahlian ini adalah 

keterampilannya dalam proses pengolahan dan kreativitas dalam membuat produk 

baru, sehingga keterampilan ini selalu menjadi tolok ukur.Program studi ini harus 

banyak melakukan praktek langsung serta berinovasi untuk meningkatkan 

kompetensi lulusan. Namun bahan bahan yang dibutuhkan dalam praktek 

pengolahan relatif mahal, dan tidak dapat digunakan lagi sehingga terkadang 

kurang efektif dan membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu beberapa materi 

yang membutuhkan visualisasi tidak bisa dicontohkan selalu oleh guru,sehingga 

harus melalui media visual misalnya video. Media video dapat membantu 

memvisualisasikan pesan yang ingin disampaikan guru.  

Mata pelajaran Pengolahan Kue dan Roti atau Pastry dan Bakery adalah mata 

pelajaran yang berisi materi tentang pengetahuan dan keterampilan pengolahan 

produk kue dan roti. Banyak materi yang harus disampaikan dan dikuasai oleh 

siswa. Materi yang sulit untuk disampaikan adalah materi yang membutuhkan 

visualisasi proses baik untuk proses pembuatan adonan dasar maupun membentuk 

adonan (make-up). Salah satu visualisasi proses tersebut yang tergolong sulit 

adalah pada produk puff pastry.Oleh karena itu perlunya menggunakan media 

yang dapat membantu memvisualisasikan proses tersebut agar siswa memahami 

materi lebih mudah dan cepat. Sebenarnya telah dikembangkan video terkait puff 

pastry yang terdapat di internet, namun belum dirancang khusus dalamkonteks 
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pembelajaran di SMK yang disesuaikan dengan KI KD dan tujuan pembelajaran. 

Nasya dan Rinawati (2018:1-10) telah mengembangkan video pembelajaran 

dengan materi puff pastry, namun materi make-up dan penyebab kegagalan 

produk belum dimuat di dalamnya. Oleh karena itu video pembelajaran yang 

memuat materi tersebut perlu dikembangkan. Media yang memuat materi ini 

harus memiliki novelty(kebaruan) yang lebih daripada video-video yang sudah 

ada sebelumnya. Kebaruan tersebut antara lain 1) menggunakan bahasa dan 

pemaparan yang disesuaikan dengan koteks pembelajaran di SMK, 2) 

menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti oleh siswa, 3) memaparkan 

materi secara komprehensif sesuai dengan tahapan pembelajaran, 4) menggunakan 

sumber referensi yang benar dan menjadi banyak rujukan, 5) menggunakan teks 

yang singkat namun jelas dan tidak multitafsir, 6) menyentuh ranah afektif untuk 

memotivasi siswa yang menggunakan video tersebut, dan 7) memuat meteri yang 

belum termuat dalam video pembelajaran yang sudah dikembangkan sebelumnya. 

Apabila melihat beberapa permasalahan yang ada maka perlu suatu upaya yang 

menyelesaikan semua masalah dengan baik dan tepat sasaran. Upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan membuat video pembelajaran untukpembuatanpuff 

pastry. Proses pembuatan video puff pastry ini dimulai dengan menganalisis 

kebutuhan lapangan serta melihat silabus yang digunakan di sekolah. Proses 

selanjutnya adalah memasuki tahap perencanaan media dengan membuat naskah 

video. Tahap berikutnya memasuki proses produksi video dengan pengambilan 

gambar sesuai naskah. Tahap selanjutnya memasuki proses editting dengan 

penyatuan sesuai alur serta pengisian sound dan suara. Proses berikutnya 
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merupakan tahap validasi oleh ahli media dan materi hingga dinyatakan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. Tahap terakhir adalah melakukan uji coba 

kepada siswa dan memublikasikannya melalui media situs video sharing. bahasa 

yang diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi dan guru dalam 

menyampaikan materi puffdengan lebih mudah. Media ini pun diharapkan 

dapatmenjadikan siswa lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran serta 

dapat meningkatkan kreativitas dalam membentuk adonan.  

B. Identifikasi Masalah  

Masalah yang dapat diambil dari uraian sebelumnya adalah : 

1. Pendidik perlu mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi 

informasi terutama sebagai media dalam proses pembelajaran. 

2. Guru perlu memvariasikan pemakaian media pembelajaran dikarenakan 

keterbatasan waktu dan keterampilan. 

3. Pembuatan video sebagai media pembelajaran membutuhkan waktu yang 

cukup lama dan memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu guru terkadang 

tidak membuatnya, sehingga eksplorasi penggunaan video pembelajaran 

masihterbatas. 

4. Beberapa materi yang membutuhkan visualisasi tidak bisa selalu dicontohkan 

oleh guru, sehingga hanya bisa dengan menggunakan media video untuk 

membantu memvisualisasikan materi. 

5. Materi proses pembuatan adonan dasar dan make-up pada produkpuff 

pastrydirasa sulit untuk disampaikan dan membutuhkan media untuk 

visualisasi,sehingga guru pengampu membutuhkan video untuk 
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memvisualisasikan proses tersebut agar siswa dapat memahami materi lebih 

mudah,cepat dan lebih murah. 

6. Media video pembelajaran materi membentuk adonan (make-up)dalam 

materipuff pastryuntuk SMK sudah dikembangkan, tetapi masih belum 

diketahui kelayakannya sebagai media pembelajaran. 

7. Video pembelajaran materi membentuk adonan (make-up) puff pastryuntuk 

siswa SMK perlu diketahui kelayakan penggunaanya kepada ahli dan siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan di dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pengembanganvideo 

pembelajarandenganmateri make-uppuff pastry di mata pelajaran Pastry dan 

Bakery dan mengetahuikelayakan videotersebut.   

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkanvideopembelajaran dalam materi make-uppuff 

pastrydi SMK N 2 Godean ? 

2. Bagaimana kelayakanvideopembelajaran dalam materi make-uppuff 

pastrypada siswa SMK N 2 Godean? 

E. Tujuan Pengembangan 

1. Mengetahui cara mengembangkan video pembelajaran dalam materi make-

uppuff pastry di SMK N 2 Godean. 

2. Mengetahui kelayakan video pembelajaran dalam materi make-uppuff pastry 

di SMK N 2 Godean.  
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F. Manfaat Pengembangan  

Manfaat bagi peneliti 

1. Dapat mengembangkan video pembelajaran yang memuat materi di mata 

pelajaran yang lain dengan baik. 

2. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang baik untuk kegiatan 

pembelajran sebagai profesi guru. 

Manfaat bagi pendidik 

1. Memiliki referensi/alternatif media pembelajaran yang lebih menarik. 

2. Menerapkan media pembelajaran yang telah dikembangkan. 

Manfaat bagi siswa 

1. Memahami materi make-uppuff pastrydengan lebih mudah dan menyenangkan 

2. Siswa dapat belajar mandiri menggunakan media pembelajaran video di luar 

maupun di dalam kelas. 

G. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Spesifikasi media yang dikembangkan merupakan media video pembelajaran 

dengan format mp4. Video ini menggunakan style video text-overlay dan 

demonstrasi. Garis besar bagian video pembelajaran ini adalah 1. bagian 

pembukaan, 2. bagian materi pengantar, 3. bagian demo tutorial, 4. penutup. 

Materi utama video ini akan menitikberatkanpembahasan mengenai proses 

pembentukan (make-up) adonan puff pastry. Materi pengantar yang ditambahkan 

adalah pengertian puff pastry, fungsi dan klasifikasi produk puff pastry, kasus-

kasus kegagalan produk dan penyebabnya. Materi tersebut ditambahkan sebagai 

pelengkap untuk mendukung materi make-up puff pasty. Materi pengantar 
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disampaikan menggunakan penjelasan dari presenter dan ditambahkan 

tekscaption. Materi praktik disampaikan dengan demonstrasi dan suaradubbing. 

Caption juga akan ditambakan untuk memvisualkan beberapa istilah. Durasi video 

yang dikembangkan antara 13 menit 24 detik. Video ini dibuat untuk siswa SMK 

kompetensi keahlian Kulineri kelas XII yang sedang menempuh mata pelajaran 

Pastry dan Bakery pada khususnya.  

 


