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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi dunia 

pendidikan saat ini menuntut setiap pendidik maupun peserta didik untuk berfikir 

lebih kritis dalam menghadapi persaingan di dalam dunia pendidikan, kondisi 

tersebut semakin mendorong penggunaan media pembelajaran yang menerapkan 

Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) atau biasa disebut sebagai media 

berbasis komputer. Salah satu jenis media pembelajaran berbasis komputer adalah 

multimedia pembelajaran. Multimedia dapat menggabungkan dan mensinergikan 

semua media yang terdiri dari teks, grafis, foto, video, animasi, musik, narasi, dan 

interaktivitas yang diprogram berdasarkan teori pembelajaran (Nandi, 2006), 

sehingga dengan menampilkan informasi yang dapat didengar, dilihat sekaligus 

dapat dilakukan menjadikan multimedia pembelajaran sangatlah efektif digunakan 

untuk menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar.  

Orang hanya dapat mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang 

didengar. Tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 

80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus (Suyato.M, 2005 

hlm.25). Penggunaan  multimedia pembelajaran akan  sangat  membantu dalam 

upaya meningkatkan motivasi siswa,  eksplorasi  dan  peningkatan materi  

pelajaran  di  sekolah  ataupun kurikulum.   

Multimedia pembelajaran itu sendiri mengalami banyak perkembangan, 

salah satunya yaitu multimedia berbasis tutorial. Multimedia tutorial merupakan 

salah satu format multimedia  yang  dirancang  agar  dapat menampilkan 

informasi, pesan dan memiliki tutorialitas kepada pengguna. Informasi yang 

disajikan berupa serangkaian teks, gambar bergerak atau diam, serta grafik yang 

digabungkan dan membentuk suatu  ilustrasi yang menampilkan sebuah proses 

suatu kegiatan sehingga berkesan hidup, interaktif dan komunikatif. Keunggulan 

multimedia tutorial tersebut akan dapat  menarik  perhatian,  meningkatkan  minat  

peserta  didik  untuk belajar, lebih komunikatif, informatif, mudah dipahami dan 
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dapat digunakan untuk kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak, serta 

dapat membantu peserta didik ketika belajar mandiri. 

Multimedia tutorial diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi 

yang disampaikan. Pembuatan Sulaman Tiongkok merupakan salah satu materi 

yang dipelajari pada mata kuliah Seni Sulaman pada Program Studi Pendidikan 

Tata Busana, Universitas Pendidikan Indonesia. Sulaman Tiongkok/Hongkong 

merupakan sulaman yang dijahit dengan variasi tusuk pipih pada seluruh 

permukaan motif. Sulaman dibuat beberapa jajaran yang menggunakan warna 

bertingkat. Tusuk pipih dijahitkan bolak-balik dengan ukuran yang tidak sama 

panjang atau disebut dengan tusuk “long and short stitch” (Yuliarma, 2016 

hlm.35). Sulaman Tiongkok/Hongkong memiliki ciri-ciri khusus, yaitu setiap 

motifnya diisi penuh dengan tusuk pipih panjang pendek dan pewarnaan pada 

setiap motif dilakukan secara bertingkat. Warna yang satu dengan warna 

berikutnya dalam satu motif bercampur sehingga membentuk kombinasi analogus 

yang baik. (Pipin Tresna.P, 2013, hlm.66) 

Sulaman Tiongkok dapat diaplikasikan pada berbagai macam benda 

berbahan tekstil, baik lenan rumah tangga, aksesoris, milineris maupun busana. 

Motif hias yang digunakan berupa motif hias naturalis, yaitu motif hias yang 

menggambarkan bentuk benda alamiah seperti: hewan, pohon, bunga dan daun. 

 Tingkat kesulitan yang cukup tinggi pada proses pembuatan Sulaman 

Tiongkok membutuhkan kesabaran, kecermatan dan ketelitian dalam 

menyelesaikannya. Setiap tusukan benangnya harus disesuaikan dengan warna 

yang diatur secara bertingkat. Upaya mempermudah dalam proses pembelajaran 

maka dibutuhkan media pembelajaran yang menunjang, lebih komunikatif, 

informative dan dapat menampilkan proses setiap tahap pada teknik pembuatan 

Sulaman Tiongkok, sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang untuk 

memperoleh pemahaman materi yang lebih mendalam. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan kepada dosen 

pengampu mata kuliah Seni Sulaman, diperoleh bahwa media yang digunakan 

berupa power point dan fragment serta belum difasilitasi media bergerak untuk 

peserta didik pada proses pembuatan Sulaman Tiongkok. Beberapa media yang 
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digunakan tersebut memiliki keterbatasan dalam penyampaian materi, sehingga 

mahasiswa sulit untuk mengulang materi secara mandiri.   

Penggunaan multimedia tutorial sebagai multimedia pembelajaran ini akan 

sangat membantu pendidik dalam menyampaikan materi dan membantu peserta 

didik dalam menerima materi pelajaran. Materi yang disajikan dalam multimedia 

tutorial akan dapat tersampaikan dengan baik, karena dapat menyajikan materi 

yang lebih jelas dan terperinci. Multimedia tutorial ini dapat digunakan 

dimanapun dan kapanpun, serta secara berulang-ulang yang akan membantu 

peserta didik dalam memperoleh informasi yang lebih mendalam, dengan begitu 

materi maupun keterampilannya akan mudah dipahami oleh peserta didik. 

Uraian dari latar belakang di atas menjadi dasar pemikiran untuk 

melakukan penelitian mengenai Pembuatan Multimedia Video Tutorial Sulaman 

Tiongkok. Penggunaan multimedia berbasis tutorial akan memberikan 

pengalaman belajar yang lebih mudah dan menyenangkan, sehingga diharapkan 

dapat menjadi alternatif dalam mengatasi masalah belajar peserta didik secara 

spesifik dan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar mengenai pembuatan 

Sulaman Tiongkok pada mata kuliah Seni Sulaman. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah penelitian ini memuat identifikasi masalah di dalam 

penelitian, Identifikasi masalah dibutuhkan untuk mengetahui masalah yang akan 

dikaji didalam penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Multimedia tutorial merupakan salah satu format yang  dirancang  agar  dapat 

menampilkan informasi, pesan dan memiliki tutorialitas kepada pengguna. 

Materi pelajaran yang disajikan dalam multimedia tutorial akan dapat 

tersampaikan dengan baik, karena dapat menyajikan materi yang lebih jelas 

dan terperinci, sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengatasi 

masalah belajar peserta didik secara spesifik dan dapat meningkatkan kualitas 

hasil belajar mengenai pembuatan Sulaman Tiongkok. 

2. Tingkat kesulitan yang cukup tinggi pada proses pembuatan Sulaman 

Tiongkok membutuhkan kesabaran, kecermatan dan ketelitian dalam 
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menyelesaikannya. Setiap tusukan benangnya harus disesuaikan dengan warna 

yang diatur secara bertingkat, untuk mempermudah peserta didik dalam proses 

pembelajaran maka pendidik membutuhkan multimedia pembelajaran. 

3. Penggunaan multimedia tutorial sebagai media pembelajaran ini akan sangat 

membantu proses pembelajaran pembuatan Sulaman Tiongkok, mulai dari 

cara membuat desain hingga teknik pembuatan. 

Mengacu pada identifikasi masalah pada penelitian ini, diperoleh rumusan 

masalah penelitian yaitu “Bagaimana Pembuatan Multimedia Video Tutorial 

Sulaman Tiongkok?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk membantu memudahkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran menggunakan media yang kreatif dan 

inovatif dalam pembuatan Sulaman Tiongkok. Secara khusus, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Melakukan studi pendahuluan mengenai media pembelajaran yang digunakan 

pada pembuatan Sulaman Tiongkok. 

2. Merancang dan membuat multimedia video tutorial  pembuatan Sulaman 

Tiongkok. 

3. Melakukan verifikasi, validasi, revisi dan analisis multimedia dari ahli 

multimedia dan ahli materi mengenai pembuatan Sulaman Tiongkok. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Baik secara teoritis maupun secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan 

peserta didik mengenai multimedia dan teknik pembuatan Sulaman Tiongkok.  

2. Manfaat Praktis 

Multimedia tutorial yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi inspirasi 

dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengaplikasikan 
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multimedia tutorial pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran agar 

memudahkan peserta didik untuk mengatasi masalah belajar secara lebih spesifik, 

khususnya mengenai pembuatan Sulaman Tiongkok sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar peserta didik. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Secara sistematis dan terperinci, struktur organisasi penulisan dalam 

penelitian ini yaitu Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. Bab II Kajian Pustaka, berisi mengenai tinjauan Multimedia 

Video Tutorial Pembuatan Sulaman Tiongkok , Bab III Metode Penelitian, berisi 

mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, instrument 

pengumpulan data, prosedur penelitian, serta analisis dan interpretasi data. Bab IV 

Temuan dan Pembahasan, berisi mengenai temuan penelitian berdasarkan hasil 

pengolahan data dan analisis data, serta pembahasan temuan penelitian tersebut. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, berisi mengenai penafsiran dan pemaknaan 

terhadap  hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting 

yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 


