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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam mendukung 

secara langsung orientasi pembangunan nasional, khususnya dalam penyiapan 

tenaga karja terampil dan terdidik yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 

Pendidikan Kejuruan merupakan sistem pendidikan yang menuntut peserta 

didiknya untuk dapat menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan jurusan 

yang diambil (UUSPN No. 20 tahun 2003). Mutu lulusan suatu pendidikan 

sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang 

diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain tujuan, tenaga pendidik, siswa, proses 

pembelajaran, sarana dan prasarana atau alat bantu pembelajaran, serta 

lingkungan sekolah atau masyarakat (Sejathi, 2011). 

SMK Muhammadiyah Prambanan berdiri sejak tahun 1967 yang  

berlokasi di Kecamatan Prambanan, tepatnya di Jalan Prambanan-Piyungan  

Km. 01 Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Tahun ajaran 

2011/2012 SMK Muhamadiyah Prambanan membuka 5 kelas untuk jurusan 

teknik mesin, 3 kelas untuk jurusan otomotif, 2 kelas untuk jurusan elektro, 

dan 1 kelas untuk jurusan multimedia. Jurusan teknik pemesinan membuka 5 

kelas yang sebelumnya hanya ada 4 kelas dikarenakan banyaknya permintaan 

masyarakat sekitar. Meningkatnya daya tampung di jurusan teknik mesin ini 

belum diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana dalam 
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melaksanakan pembelajaran baik itu teori maupun praktik, sehingga waktu 

untuk melakukan praktik setiap kelasnya menjadi lebih sedikit yang 

mengakibatkan siswa kurang berlatih dan dapat berdampak pada tingkat  

ketrampilan yang diperoleh setiap siswa. Hal tersebut tidak menutup 

kemungkinan dapat terjadi dalam proses belajar mengajar didalam kelas, 

sehingga perlu adanya suatu metode atau pengembangan dalam 

menyampaikan sebuah materi. 

Berdasarkan hasil observasi tanggal 13 februari 2012 serta pengamatan 

ketika malaksanakan kegiatan KKN-PPL di SMK Muhamadiyah Prambanan, 

SMK ini memiliki potensi dalam penerapan media guna menunjang proses 

belajar mengajar di dalam kelas sehingga dalam menyampaikan materi siswa 

lebih mudah memahami tanpa terjun langsung ke lapangan. Lebih dari 70% 

guru bidang studi teknik pemesinan sudah bisa mengoperasikan komputer 

dengan baik, hal tersebut dapat menunjang untuk diadakanya media 

pembelajaran berbasis komputer. Mata pelajaran pengetahuan dasar teknik 

mesin(PDTM) untuk kelas X merupakan salah satu mata pelajaran wajib lulus 

dengan KKM 70. Di sini guru harus menggunakan metode pembelajaran yang 

lebih menarik dan interaktif sehingga murid dapat lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan baik yang teoritis maupun praktis. 

Namun pada kenyataanya, guru masih menggunakan metode klasik yakni 

dengan metode ceramah kemudian siswa mendengarkan dan mencatat. 

Penggunaan metode ceramah tanpa ada variasi dalam pembelajaran hanya 

efektif dimenit-menit awal sehingga dalam jangka waktu lama dapat 
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mengakibatkan  siswa jenuh, kurang termotivasi yang akhirnya akan 

menyebabkan hasil belajar siswa menjadi menurun. Hal tersebut dapat 

ditunjukan dengan masih adanya siswa yang tidur dan ribut sendiri dengan 

temanya ketika proses pembelajaran berlangsung. Selain itu dalam 

melaksanakan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran pengetahuan 

dasar teknik mesin ini siswa tidak dibekali dengan buku pegangan, sehingga 

apabila siswa ini tidak mencatat ketika pelajaran berlangsung maka siswa 

tersebut akan lebih cepat lupa terhadap materi yang disampaikan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bermaksud 

merekayasa metode pembelajaran yang berbasis teknologi. Metode 

pembelajaran tersebut merupakan metode pembelajaran dengan bantuan 

komputer. Metode ini diwujudkan melalui  pengembangan media 

pembelajaran pengetahuan dasar teknik mesin tentang kopling gesek dan rem 

menggunakan software komputer. Rekayasa media pembelajaran dilakukan 

dengan mengemas materi multimedia berupa tulisan, contoh gambar, video 

tutorial, animasi, dan latihan memecahkan soal dengan media penghitung. 

Materi pembelajaran tersebut disajikan dalam satu kesatuan menggunakan 

software Adobe Flash CS3 Profesional agar tampilannya lebih menarik dan 

interaktif. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat 

diidentifikasi menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut: 
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1. Mutu suatu lulusan pendidikan ditentukan dari proses pelaksanaan 

pembelajaran yang diterapkan suatu lembaga pendidikan. 

2. Penambahan daya tampung siswa jurusan pemesinan SMK Muhamadiyah 

Prambanan belum diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

3. Penambahan daya tapung peserta didik dapat mempengaruhi waktu yang 

digunakan untuk proses pemebalajaran. 

4. Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas belajar yang telah 

disediakan oleh pihak sekolah. 

5. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 

6. Siswa tidak dibekali dengan buku pegangan(buku paket) khususnya untuk 

mata pelajaran pengetahuan dasar teknik mesin. 

7. Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer khususnya Macromedia 

Flash untuk memvisualisasikan materi ini belum banyak digunakan oleh 

guru SMK Muhamadiyah Prambanan. 

8. Kurang maksimalnya penggunaan media pada pembelajaran baik di kelas 

maupun di bengkel yang akan berdampak buruk terhadap prestasi yang 

diperoleh siswa. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini dibatasi 

pada merancang, menguji kelayakan, serta menguji efektivitas media 

pembelajaran pada mata pelajaran PDTM di SMK Muhamadiyah Prambanan. 

Rekayasa media pembelajaran ini disusun atas teks, gambar (diam maupun 
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bergerak), video, efek suara, dan animasi yang dilengkapi dengan umpan 

balik(feedback) hasil belajar berupa evaluasi. Materi media pembelajaran 

digital untuk mata pelajaran PDTM meliputi satu kompetensi dasar yakni 

mengenal komponen kopling gesek dan rem. Kompetensi tersebut mencakup 

fungsi, prinsip kerja, macam dan jenis, dan perhitungannya. Perancangan 

aplikasi animasinya menggunakan Adobe Flash CS3 Professional sebagai 

perangkat lunak utama, dan melibatkan beberapa perangkat lunak desain 

grafis dan multimedia di antaranya yaitu: Windows Movie Marker, Any Video 

converter, dan Music Editor. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses rancangan media pembelajaran berbantu komputer pada 

mata pelajaran PDTM tentang kopling gesek dan rem yang tepat untuk 

digunakan sebagai pendukung pembelajaran mata pelajaran PDTM? 

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran PDTM tentang kopling gesek 

dan rem menggunakan software Adobe Flash CS3 Profesional berdasarkan 

penilaian siswa Jurusan Pemesinan SMK Muhamadiyah Prambanan? 

3. Bagaimanakah efektivitas media pembelajaran PDTM tentang kopling 

gesek dan rem yang dibuat untuk SMK Muhamadiyah berdasarkan hasil 

belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran tersebut dalam 

pembelajaran dikelas? 
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E. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui proses rancangan media pembelajaran berbantu 

komputer mata pelajaran PDTM yang tepat untuk digunakan sebagai 

pendukung pembelajaran mata pelajaran PDTM. 

2. Ingin mengetahui kelayakan media pembelajaran mata pelajaran PDTM 

tentang  kopling gesek dan rem berbasis Software Adobe Flash CS3 

Profesional berdasarkan penilaian siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK 

Muhamadiyah Prambanan. 

3. Ingin mengetahui efektivitas media pembelajaran PDTM tentang kopling 

gesek dan rem yang dibuat untuk SMK Muhamadiyah Prambanan. 

F. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Memperoleh hasil rancangan media pembelajaran berbasis  Software 

Adobe Flash CS3 Profesional yang layak untuk mendukung 

pembelajaran pengetahuan dasar teknik mesin di SMK Muhamadiyah 

Prambanan. 

b. Menghasilkan produk media pembelajaran pengetahuan dasar teknik 

mesin berbasis Software Adobe Flash CS3 Profesional. 

2. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan 

a. Memberikan kontribusi ilmu kependidikan yang aplikatif dan dapat 

dikembangkan lebih lanjut. 
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b. Memacu masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya 

untuk mendayagunakan peralatan dan bahan yang ada menjadi sesuatu 

yang lebih bermanfaat bagi perkembangan ilmu kependidikan. 

3. Manfaat bagi Siswa, Guru, Sekolah dan Masyarakat Umum 

a. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

b. Terdapat media pembelajaran yang mempermudah proses penyampaian 

atau transfer ilmu pengetahuan kepada siswa. 

c. Menambah alternatif media pembelajaran yang digunakan guru saat 

pembelajaran di kelas. 

G. Batasan Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang tidak luas  

pemakaiannya, dirasa perlu untuk dijelaskan pengertiannya secara operasional 

agar tidak terjadi salah pengertian. Batasan istilah yang dimaksud adalah : 

1.    Rekayasa disini bermaksud menghasilkan suatu media pembelajaran yang 

baru untuk mata pelajaran pengetahuan dasar teknik mesin tentang 

kopling gesek dan rem. 

2. Media pembalajaran yang dihasilkan merupakan media pembelajaran 

berbasis Software Adobe Flash CS3 Profesional yang dikemas menjadi 

satu aplikasi yang mudah untuk digunakan. 

3. Pengetahuan dasar teknik mesin merupakan mata pelajaran yang dijadikan 

objek untuk membuat media pembelajaran berbasis Software Adobe Flash 

CS3Profesional khususnya tentang kopling gesek dan rem. 
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4. Software Adobe flash CS3 Profesional merupakan aplikasi berbasis 

komputer yang digunakan dalam membuat media pembelajaran ini. 

5. SMK Muhamadiyah Prambanan merupakan lembaga pendidikan kejuruan 

yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan penelitian rekayasa 

media pembelajaran tersebut. 


