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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Menurut Mubiar (2011) teknologi pendidikan sangat diperlukan dalam 

proses pembelajaran, sebab ia dapat berdampak besar terhadap keluaran 

pembelajaran. Oleh sebab itu, setiap komponen harus memanfaatkan 

teknologi pendidikan di dalam proses pembelajaran, karena teknologi 

pendidikan dapat menyebarkan informasi secara luas, merata, cepat, seragam 

dan terintegrasi sehingga pesan dapat disampaikan sesuai dengan isi yang 

dimaksud. 

Di lembaga pendidikan khususnya SMK di Indonesia, permasalahan 

yang sering timbul adalah permasalahan belajar siswa dalam memahami 

materi, indikasi ini dimungkinkan karena faktor belajar siswa yang kurang 

efektif, sehingga menyebabkan siswa kurang aktif atau bahkan tidak 

memahami materi yang diberikan oleh guru. 

Salah satu faktor penyebab pembelajaran tidak efektif karena di 

sekolah SMK tersebut masih menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. Sebagian besar dari mereka masih tetap menggunakan papan 

tulis dan kapur atau spidol, fotokopi materi, penyediaan materi belajar secara 

tradisional oleh perpustakaan yang semuanya masih sangat minimal dari apa 

yang sebenarnya telah disediakan oleh teknologi berbasis komputer. Banyak 

faktor yang menyebabkan sistem pembelajaran di Indonesia belum bisa 

mengikuti perkembangan teknologi. Beberapa diantaranya adalah kurangnya 

SDM yang ahli di bidangnya dan menguasai penggunaan teknologi 

pendukung, serta mahalnya peralatan seperti computer desktop, notebook, dan 

koneksi internet, yang masih dirasakan oleh sebagian besar orang-orang yang 

terlibat pada proses pembelajaran. 
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Dari pengamatan Peraktek Propesi Lapangan (PPL) yang dilakukan di 

SMKN 2 Tasikmalaya pada mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat 

Lunak (MDPL) proses pembelajarannya masih menggunakan media 

pembelajaran konvensional. Ketika proses pembelajaran berlangsung siswa 

cenderung lebih pasif dalam artian ketika guru menerangkan siswa hanya 

mendengarkan dan menulis. 

Ketika pengamatan yang dilakukan pada saat PPL, ketika Ujian 

Tengah Semester (UTS) berlangsung sebagian besar nilai siswa masih 

dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) sehingga dilakukan remedial 

untuk memperbaiki nilai siswa yang kurang. 

Tabel. 1.1. Rata-rata Nilai UTS Semester Ganjil tahun ajaran 2015-2016   

Kelas Jumlah siswa Rata-rata Nilai UTS 

XI TGB 1 30 siswa 2,50 

XI TGB 2 35 siswa 2,68 

XI TGB 3 31 siswa 3,00 

Nilai Rata-rata 96 siswa 2,72 

(sumber : data SMKN 2 Tasikmalaya 2016) 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengkaji dan 

menerapkan media pembelajaran video tutorial yang dimana pada saat 

pembelajarannya siswa dapat melihat dan mendengar secara berulang-ulang 

dengan video. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “ Penerapan Media 

Pembelajaran Video Tutorial Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak Di SMKN 2 

Tasikmalaya “. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 

yang terjadi sebagai berikut:  

1. Siswa pasif pada proses belajar mengajar.  

2. Hasil belajar mata pelajaran MDPL masih dibawah KKM. 

3. Pembelajaran tidak menarik. 

4. Kegiatan pembelajaranpun berlangsung tidak kondusif. 

 

C. Batasan Masalah 

Di lihat dari latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti 

perlu membatasi masalah untuk menghindari masalah yang meluas, 

pembatasan masalah di antaranya : 

1. Penelitian dilakukan pada siswa Program Teknik Gambar 

Bangunan tahun ajaran 2015-2016 di SMKN 2 TASIKMALAYA. 

2. Penelitian dibatasi pada mata pelajaran Menggambar Dengan 

Perangkat Lunak. 

3. Penelitian dibatasi pada penerapan media pembelajaran Video 

Tutorial pada mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat 

Lunak untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas X1 SMKN 

2 TASIKMALAYA. 

 

D. Rumusan Malalah 

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti agar tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian tersebut menjadi lebih terarah. Maka masalah 

tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Menggambar Dengan Perangkat Lunak dengan media 

pembelajaran video tutorial di SMKN 2 TASIKMALAYA ? 
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2. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Menggambar Dengan Perangkat Lunak dengan media 

konvensional di SMKN 2 TASIKMALAYA ? 

3. Bagaimanakah perbedaan hasil belajar siswa antara media 

pembelajaran video tutorial dengan media konvensional pada mata 

pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak di SMKN 2 

TASIKMALAYA ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini 

betujuan untuk: 

1. Mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran Menggambar 

Dengan Perangkat Lunak dengan media pembelajaran video 

tutorial di SMKN 2 TASIKMALAYA. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran Menggambar 

Dengan Perangkat Lunak dengan media konvensional di SMKN 2 

TASIKMALAYA. 

3. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara media 

pembelajaran video tutorial dengan media konvensional pada mata 

pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak di SMKN 2 

TASIKMALAYA. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang terkait di antaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

a. Melalui penelitian ini peneliti bisa menambah wawasan dan 

juga pengalaman yang mungkin tidak didapatkannya pada 

bangku perkuliahan. 
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b. Dapat memberikan pengalaman langsung kepada peneliti 

dalam pembelajaran di kelas. 

2. Bagi Siswa 

a. Dapat mengetahui hal yang belum di ajarkan. 

b. Siswa mendapatkan wawasan ilmu. 

3. Bagi Guru 

Sebagai masukan untuk memperbaiki dalam proses belajar 

mengajar 

4. Bagi Lembaga  

Sebagai masukan untuk senantiasa meningkatkan kualitas 

pembelajaran guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN : Berisi tentang latar belakang dari permasalahan 

yang akan di angkat sebagai bahan penelitian yang didalamnya juga terdapat 

identifikasi dari permaslahan, manfaat penelitian, tujuan penelitian dll. 

BAB 2 KAJIAN TEORI : Berisi teori dasar yang mendukung penulisan 

Skripsi, mencakup metoda atau teknik yang digunakan, teori tentang 

permasalahan, uraian singkat perangkat implementasi yang dipakai, dan 

kerangka penyelesaian masalah. 

BAB 3 METODE PENELITIAN : Bab ini berisi tentang metode dan 

rancangan penelitian yang akan diterapkan, waktu dan tempat peneitian, 

populasi dan sampel, Instrumen penelitian, pengumpulan data dan analisis 

data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN : Pada bab ini dibahas jabaran varibel 

penelitian, hasil penelitian. pengajuan hipotesis dan diskusi penelitian, 

mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya 
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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN : Berisi kesimpulan (hasil yang 

berhasil diselesaikan sesuai ruang lingkup batasan masalah) dan saran 

(terhadap masalah yang belum terselesaikan sebagai pengembangan dan 

perbaikan-perbaikan) tentang Skripsi. 

 

 

 


