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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seni Macramé merupakan salah satu seni menggunakan tali dengan cara 

menjalin tali dengan berbagai simpul dasar dan variasi yang dikombinasikan sehingga 

menciptakan suatu rangkaian bentuk yang memiliki nilai estetis. Seni macramé 

adalah hasil kerajinan kriya tekstil dengan teknik simpul yang menggunakan tali atau 

benang (Budiyono,2008,hlm 465) 

Seni macramé merupakan salah satu seni kriya tertua. Awal mula seni macramé 

digunakan sebagai hiasan dengan menggarap rangkaian benang pada awal atau akhir 

dari hasil tenunan. Teknik menjalin kemudian banyak dimanfaatkan oleh orang-orang 

terdahulu untuk membuat pelengkap eksterior dan interior seperti tatakan gelas, 

penutup piano, serbet, gantungan pot dan sebagainya. Seni macramé terus 

berkembang hingga saat ini terutama dibidang fashion. Di Indonesia teknik menjalin 

atau membuat simpul banyak dimanfaatkan pada pembuatan aksesoris dan milineris 

seperti gelang, kalung, tas, topi dan sebagainya, namun pada saat ini seni macramé 

dapat dimanfaatkan sebagai hiasan decorative pada busana. Berbagai macam simpul 

yang dapat diaplikasikan pada sebuah produk akan menambah nilai estetika pada 

produk tersebut. suatu benda yang memiliki nilai estetika pada dasarnya tidaklah 

sederhana, estetika dalam pengertian memiliki unsur-unsur yang berpadu dengan 

kerumitan tertentu sehingga akan menambah value pada produk tersebut. Seni 

macramé merupakan seni yang mengandalkan keterampilan tangan dengan kerumitan 

yang tinggi, sehingga dibutuhkannya ketepatan dan ketelitian pada proses 

pembuatannya. 

Seni macramé terdiri dari beragam macam simpul, terdapat simpul dasar dan 

pengembangannya. Beragam macam-macam simpul memperkaya inovasi dan kreasi 

untuk menciptakan sebuah produk dari seni macramé. Setiap jenis simpul memiliki 

keunikan dan tingkat kerumitannya tersendiri, sehingga proses membuat simpul harus 

dikerjakan dengan ketelitian yang tinggi. 
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Seni macramé merupakan salah satu materi dari mata kuliah Kriya tekstil pada 

Program Studi Pendidikan Tata Busana. Penyampaian materi macramé masih 

menggunakan media Power Point dengan metode demonstrasi. Metode demonstrasi 

memiliki keterbatasan karena dibutuhkan waktu yang cukup panjang dalam 

menyampaikan materi. Sehingga dibutuhkan upaya berupa penggunaan media yang 

menunjang proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam memahami dan memiliki kemampuan dalam membuat berbagai simpul 

macrame  yang telah disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Multimedia 

bersifat fleksibel dalam menyesuaikan dengan kecepatan belajar seseorang dan lebih 

fleksibel berkaitan dengan waktu dan tempat (Irfan, 2012, hlm.11). Multimedia video 

tutorial pembelajaran diperlukan untuk membantu pendidik dalam menyampaikan 

materi dan membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga penggunaan 

multimedia yang menarik dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan 

motivasi, minat belajar, dan dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik. 

Multimedia bersifat multi-sensorik karena banyak merangsang indra, sehingga 

dapat mengarah ke perhatian dan tingkat retensi yang baik (Munir, 2016, hlm.6). 

Multimedia video tutorial merupakan multimedia yang dibuat untuk memberikan 

arahan, bantuan, dan motivasi agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan 

efisien. Media video pada pembelajaran seni macramé memberikan ilustrasi secara 

nyata dalam menjelaskan suatu tahapan atau proses dari awal sampai akhir. Pada 

setiap bagian suatu proses dapat di uraikan secara utuh dan terperinci sehingga 

peserta didik dengan lebih mudah memahami setiap langkah-langkah dari materi 

pembelajaran yang diberikan. Penggunaan multimedia mampu meningkatkan 

perhatian, minat belajar, merangsang imajinasi, serta mendorong kecakapan dalam 

memahami materi praktis.   

  Pada skripsi ini penulis akan mencoba untuk mengembangkan media 

pembelajaran seni macramé dalam bentuk multimedia video tutorial. Multimedia ini 

dapat dihentikan dan diulang sesuai kebutuhan untuk membantu peserta didik 

memahami materi seni macramé. Multimedia pembelajaran seni macramé diharapkan 

dapat mengatasi kendala peserta didik dalam kurangnya pemahaman dari materi yang 
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disampaikan sehingga peserta didik lebih dapat memahami materi macramé hingga 

cara membuat beragam simpul. Pembelajaran dikatakan berhasil mencapai tujuan 

pembelajaran apabila peserta didik mampu mengaplikasikan kembali kemampuan 

yang dipelajari dalam proses pembelajaran.  

Uraian latar belakang tersebut menjadi dasar pemikiran untuk mengembangakan 

multimedia dalam skripsi mengenai “Pengembangan Multimedia Video Tutorial 

Pembelajaran Seni Macramé ”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah didasarkan pada identifikasi masalah atau kesenjangan yang 

melatar belakangi dilakukannya penelitian. Identifikasi masalah dalam suatu 

penelitian bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Identifikasi 

masalah dalam penelitian mengenai “Pengembangan Multimedia Video Pembelajaran 

Seni Macramé”, yaitu : 

1. Pengembangan multimedia interaktif berbasis video tutorial pembelajaran 

diperlukan untuk membantu pendidik dalam menyampaikan materi dan 

membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, sebagai upaya untuk 

menangani keterbatasan proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam memahami dan mempraktekan pembelajaran pembuatan seni  

macramé sehingga penggunaan multimedia yang  menarik dalam proses 

pembelajaran mampu meningkatkan motivasi, minat belajar, dan dapat 

meningkatkan kualitas belajar peserta didik 

2. Seni Macramé merupakan seni menggunakan tali dengan cara menjalin atau 

membuat simpul yang merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata 

kuliah Kriya Tekstil. 

 Bedasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

pengembangan multimedia ini adalah, bagaimana pengembangan multimedia video 

tutorial pembelajaran seni macramé ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai “Pengembangan 

Multimedia Video Tutorial Pembelajaran Seni Macramé”, yaitu membuat 

multimedia dalam pembelajaran praktek pembuatan macramé pada mata kuliah Kriya 

Tekstile. Bedasarkan tinjauan umum maka dirumuskan tujuan khusus sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi mengenai pembelajaran seni macramé pada mata kuliah 

Kriya Tekstil 

2. Merancang dan membuat multimedia video tutorial pembelajaran seni macramé 

3. Melakukan uji validasi multimedia video pembelajaran pembuatan seni macramé 

dari ahli multimedia dan ahli materi. 

4. Mengolah hasil validasi dan memaparkan hasil uji coba penggunaan multimedia 

video tutorial pembuatan seni macramé dari ahli multimedia dan ahli materi. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian mengenai “Pengembangan Multimedia Video Tutorial 

Pembelajaran Seni Macramé” diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara 

langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu : 

1. Aspek Teoritis 

Secara teoritis, hasi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan, dan keilmuan mengenai pembuatan simpul-simpul macramé serta 

mendapatkan pengalaman langsung dalam pembuatan multimedia video 

pembelajaran praktek pembuatan seni macramé. Penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan multimedia video pembelajaran yang efektif dan efisien ketika 

diterapkan langsung pada proses pembelajaran praktek pembuatan produk dari 

teknik seni macramé khususnya untuk mahasiswa Pendidikan Tata Busana 

Universitas Pendidikan Indonesia.  

2. Aspek Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap bidang keilmuan dan pendidikan terkait pengembangan multimedia 

video tutorial pembelajaran khususnya pada pembuatan seni macramé. 
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Pengembangan multimedia video tutorial ini juga diharapkan dapat 

memaksimalkan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah belajar 

peserta didik atau mahasiswa. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 Struktur organisasi penulisan skripsi dalam penelitian mengenai “Pengembangan 

Multimedia Video Tutorial Pembelajaran Seni Macramé”. Secara sistematis diuraikan 

menjadi 5 Bab yaitu : Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikasi penelitian, 

dan struktur organisasi skripsi. Bab II kajian pustaka berisi tentang konsep 

multimedia pembelajaran, konsep multimedia video tutorial pembuatan simpul 

macramé, Bab III metodologi penelitian, berisi tentang desain penelitian, partisipan 

dan tempat penelitian, subjek penelitian, instrument penelitian prosedur penelitian, 

analisis data. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan , berisi mengenai pengolahan 

atau analisi data dan pembahasan temuan. Bab V simpulan, dan saran, berisi 

mengenai penafsiran dan pemaknaan  terhadap hasil analisis temuan penelitian. 


