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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

  

 

A. Latar Belakang 

 Teknik air brush ialah salah satu teknik dalam seni lukis modern yang 

menggunakan  udara sebagai kuasnya. Teknik lukis air brush bisa dilakukan di 

atas berbagai media lukis seperti  kanvas, badan mobil, helm dan aneka benda 

lainnya (M.G. Pringgotono &  Z Abidin, 2004, hlm1-2). Air brush biasa 

digunakan pada lukisan tiga dimensi, ilustrasi detail mesin, ilustrasi kedokteran 

dan ilustrasi ilustrasi lainnya. 

 Alat yang digunakan untuk seni lukis air brush berupa pen brush  sebagai 

kuas udara yang menyemprotkan warna, kompresor yang mengatur tekanan angin 

yang dikeluarkan oleh pen brush, stensil sebagai mal atau cetakan yang 

membatasi bentuk dan ruang saat penyemprotan warna, cutter yang digunakan 

untuk membuat stensil, sterofoam untuk membentangkan kain dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini berupa kain sebagai media lukis,  

spraymount untuk merekatkan stensil di atas kain, cat tekstil berupa standar 

pigmen color, dan air.  

 Menggunakan udara sebagai kuasnya membuat air brush mampu 

menghasilkan cat dalam bentuk partikel yang membuat gambar yang dihasilkan 

lebih halus. Gradasi yang dihasilkan dengan teknik air brush juga dapat membaur 

dengan sempurna hingga gradasi tampak merata. Penggunaan teknik air brush 

pada media lukis berupa kain apabila dibandingkan dengan menggunakan teknik 

melukis dengan kuas akan lebih unggul sebab pengaplikasiannya lebih 

menghemat cat karena cat yang dikeluarkan berupa partikel.  

 Teknik Air brush dapat digunakan untuk mewarnai desain motif , sebagai 

hiasan dekoratif pada permukaan tekstil. Dekoratif tekstil sendiri adalah kegiatan 

yang menitik-beratkan kepada keterampilan tangan dan berfungsi untuk mengolah 

benda berbahan baku tekstil yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-

benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis. Menghias tekstil 

pada dekoratif tekstil  dapat digunakan untuk menghias elemen interior rumah 
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agar terlihat lebih menarik, sebagai contoh taplak meja polos dapat dihias 

menggunakan teknik air brush sehingga benda tersebut memiliki fungsi baik  

sebagai benda hias, maupun sebagai benda pakai. Dalam proses 

pengaplikasiannya teknik air brush yang dibantu dengan  cetakan atau stensil 

dapat menghasilkan beragam bentuk ragam hias seperti ragam hias geometris, 

ragam hias organis dan ragam  hias stilasi yang disesuaikan dengan tema desain, 

jenis kain yang digunakan dan ruang peletakan benda tersebut. 

  Adanya mata kuliah baru mengenai Dekoratif Tekstil pada kurikulum 

2013 Program Studi Pendidikan Tata Busana membuktikan keterbukaan 

pendidikan  terhadap perkembangan teknik lukis yang dapat diaplikasikan pada 

kain.  Mata kuliah Dekoratif Tekstil membutuhkan media pembelajaran untuk 

menunjang pembelajarannya, sedangkan  tahapan proses pengerjaan  teknik air 

brush membutuhkan media yang mengandung unsur gerak untuk membantu 

pemahaman  peserta didik agar lebih mudah memahami konsep dan cara kerja 

dari air brush itu sendiri. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen 

komunikasi sebagai pembawa pesan dalam proses pembelajaran (Daryanto, 2013, 

hlm. 4). Media pembelajaran akan  membantu proses penyerapan pembelajaran 

sebelum praktek yang dilakukan di dalam kelas dan juga dapat membantu peserta 

didik untuk berlatih mendalami teknik air brush di luar  jam mata kuliah. 

 Media pembelajaran sebagai salah satu penunjang pembelajaran 

diperlukan untuk membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik ketika 

dipelajari oleh peserta didik. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu 

memaparkan  proses dari pengaplikasian teknik air brush dari awal hingga akhir 

dalam sebuah video tutorial yang mudah diakses sehingga dapat menghasilkan 

pemahaman yang hampir sama pada setiap peserta didik.  

 Media pembelajaran dalam bentuk video tutorial dalam arti gambar 

bergerak yang disertai suara memiliki tingkat retensi yang tinggi dengan cara 

menampilkankan proses pengaplikasian teknik air brush secara bertahap dengan 

lebih akurat dan rinci sehingga membantu peserta didik untuk bisa 

membayangkan proses pengerjaan secara kongkrit. Media pembelajaran dirasa 

dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran dinyatakan 
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berhasil mencapai tujuan apabila mampu membuat peserta didik mengaplikasikan 

kembali kemampuan yang telah dipelajarinya dalam proses pembelajaran. 

 Uraian latar belakang di atas menjadi dasar pemikiran penulis untuk 

membuat penelitian mengenai “Pembuatan Media Pembelajaran Video Tutorial 

Dekoratif Tekstil Teknik Air Brush”. Penggunaan  media video tutorial  ini 

diharapkan dapat membuat proses pembelajaran  lebih efektif dan efisien serta 

memperkaya pengetahuan bidang dekoratif tekstil khususnya teknik air brush. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian  ini yaitu bagaimana Pembuatan Media 

Pembelajaran Video Tutorial Dekoratif Tekstil Teknik Air Brush. Identifikasi 

masalah diperlukan untuk mempermudah dan mengetahui sejauh mana batasan 

masalah yang akan dikaji agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas.  

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menghias  tekstil  menggunakan  teknik air brush merupakan salah satu materi 

perkuliahan Dekoratif Tekstil pada Konsentrasi Kriya Program Studi 

Pendidikan Tata Busana. Dekoratif Tekstil menggunakan teknik air brush 

merupakan  mata kuliah yang mengedepankan inovasi dalam  menghias 

tekstil. 

2. Penelitian ini memfokuskan pada Pembuatan Media Pembelajaran Video 

Tutorial Dekoratif  Tekstil Teknik Air Brush. Pembuatan media pembelajaran 

menggabungkan komponen teks, gambar, audio, dan video yang 

menggambarkan suatu proses meng hias tekstil dengan teknik air brush untuk 

digunakan pada proses pembelajaran. Dengan menggunakan media ini 

diharapkan  dapat membantu proses pemahaman di dalam kelas.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah 

sebagai berikut:  

1. Melakukan studi pendahuluan untuk mengkaji potensi masalah yang di 

hadapi, menetapkan kebutuhan  informasi serta landasan  teoritis, kebutuhan 

alat, kebutuhan bahan, dan kebutuhan lain terkait keseluruhan proses  yang 

akan digunakan saat pembuatan media pembelajaran.  
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2. Mendesain konsep dan proses pembuatan Media Pembelajaran Video Tutorial 

Dekoratif Tekstil Teknik Air Brush  

3. Membuat Media Pembelajaran Video Tutorial Tekstil Dekoratif  Teknik Air 

Brush yang sesuai dengan standar atau kriteria kelayakan media pembelajaran 

4. Melakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi untuk mengetahui kualitas 

Pembuatan Media Pembelajaran Video Tutorial Tekstil Dekoratif  Teknik Air 

Brush yang dibuat. 

5. Memperbaiki media pembelajaran berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi 

dan ahli media hingga media pembelajaran siap untuk digunakan. 

6. Melakukan analisis untuk mengetahui kelayakan penggunaan media dalam 

proses pembelajaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam pengembangan keilmuan 

serta peningkatan mutu pendidikan, dengan meningkatkan sumber daya 

manusianya. Manfat hasil penelitian di tinjau secara : 

a. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memperkaya pengetahuan di dalam 

proses pembuatan media untuk digunakan pada bidang dekoratif tekstil 

khususnya air brush. 

b. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan sehingga proses 

pembelajaran  lebih efektif dan effisien dengan adanya media video tutorial. 
 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 Struktur Organisasi Skripsi berfungsi sebagai pedoman penulisan agar 

penelitian yang dibuat terarah dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuan 

akhir. Sistematika penulisan  penelitian  ialah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan,berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan  penelitian, manfaat penelitian dan Struktur Organisasi Skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang deskripsi dekoratif tekstil deskripsi air brush 

dan deskripsi media pembelajaran video tutorial. Bab III metode penelitian, berisi 

mengenai lokasi penelitian, metode penelitian, instrument pengumpulan data, 



5 
 

Erline Anasthasia Dwijayanti, 2016 
PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO TUTORIAL DEKORATIF TEKSTIL TEKNIK AIR BRUSH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

langkah- langkah penelitian serta analisis dan interpretasi data.  Bab IV Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang pengolahan atau analisis  data dan  

pembahasan  temuan. Bab V Simpulan dan Saran, berisi mengenai penafsiran dan 

pemaknaan terhadap hasil temuan  penelitian.  

 


