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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan manusia dalam melaksanakan fungsinya tidak lepas dari 

pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki setiap individu agar  menjadi manusia yang berilmu, baik 

secara jasmani maupun rohani. Pendidikan harus memberikan bekal kepada 

peserta didik untuk masa depan sesuai dengan fungsi dan tujuan Pendidikan 

Nasional dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 SISDIKNAS Bab II Pasal 3. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang 

demokratis, serta bertanggung jawab. 

Pendidikan formal merupakan salah satu upaya mencapai fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional. Pemerintah mengatur jenjang pendidikan sesuai UU RI No. 

20 Tahun 2003 SISDIKNAS Bab VI Pasal 14. Jenjang pendidikan formal terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan formal menengah 

yang mempersiapkan peserta didiknya untuk bekerja dalam bidang tertentu 

(Widiaty, 2014, hlm. 2). SMK memiliki peran dalam menyiapkan peserta didik 

mampu memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional di bidang 

kejuruan (Kusdamayanti, Abas, & Jubaedah, 2015, hlm 91). SMKN 9 Bandung 

merupakan sekolah kejuruan kelompok pariwisata yang memiliki delapan 

kompetensi keahlian, salah satunya Akomodasi Perhotelan. 

Akomodasi Perhotelan merupakan kompetensi keahlian yang menghasilkan 

peserta didik untuk menjadi tenaga kerja yang ahli dan kompeten di bidang 

perhotelan. Akomodasi Perhotelan adalah segala sesuatu penyediaan barang dan 

jasa yang dikelola secara komersial untuk memenuhi kebutuhan tamu dengan 
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memberikan fasilitas penginapan umum (Marlina, 2016, hlm. 3). Akomodasi 

perhotelan termasuk industri pariwisata dalam kelompok hospitality industry, 

yaitu unsur jasa atau pelayanan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari 

produk yang dijualnya (Suwithi, 2013, hlm. 1). 

Kurikulum yang diterapkan di SMKN 9 mengacu pada kurikulum SMK 

2013, yaitu kurikulum berbasis kompetensi dengan berorientasi pada kebutuhan di 

dunia kerja. Kompetensi yang diajarkan sesuai dengan standar kompetensi yang 

terdiri dari kelompok mata pelajaran normatif-adaptif dan mata pelajaran 

produktif. Mata pelajaran produktif merupakan mata pelajaran yang lebih 

mengutamakan aspek praktik di sekolah (Prasetyo, 2012, hlm. 47). Salah satu 

mata pelajaran yang termasuk pada kelompok produktif yaitu Tata Graha. Tata 

Graha adalah pelajaran yang mempelajari mengenai kebersihan, kerapian, dan 

kenyamanan kamar (guest room), ruangan umum, restoran, bar, dan outlet lainnya 

di hotel (Darsono, 2011, hlm 1).  

Pembelajaran Tata Graha terdiri atas teori dan praktik. Mata pelajaran Tata 

Graha merupakan mata pelajaran yang dipelajari di kelas XI dan XII. Ruang 

lingkup pembelajaran Tata Graha kelas XI berdasarkan silabus Tata Graha (2017) 

meliputi; area umum (public area) hotel, ruang serbaguna (function room), taman 

(garden), dan rangkaian bunga (florist). Salah satu materi yang akan dibahas 

dalam penelitian ini mengenai  florist. Florist adalah suatu rangkaian bunga yang 

dihias untuk memperindah suatu ruangan (Krisnayanti, 2014). Florist dibutuhkan 

untuk guest room, public area, dan function room hotel. Sebagaimana yang 

dikemukakan Rumekso (2008, hlm. 84) bahwa florist di hotel untuk keperluan 

tamu-tamu penting, kamar untuk VIP, meeting room atau banquet hall, lobby area, 

dan departement head offices. 

Kegiatan florist memerlukan suatu imajinasi, kreativitas, dan unsur seni 

yang tinggi. Dengan demikian, seorang florist dituntut memahami materi floral 

sebagai sarana atau objek yang akan dibentuk menjadi suatu karya seni 

(Kemendikbud, 2015, hlm. 1). Peserta didik membutuhkan pembinaan dan 

pengembangan untuk memperoleh pengetahuan keterampilan florist. 
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Pembelajaran teori yang dipelajari di SMK meliputi; macam-macam florist, jenis-

jenis bunga untuk florist, dan teknik florist (Silabus 2017). Peserta didik akan 

praktik membuat florist untuk meja rapat dengan berbagai model sesuai teknik 

florist. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui wawancara 

kepada guru mata pelajaran Tata Graha dan observasi proses belajar mengajar 

florist pada April 2018, diperoleh informasi bahwa dalam proses belajar mengajar 

florist masih belum optimal, baik dari segi pemahaman teori maupun praktik. 

Peserta didik  kurang tertarik belajar terhadap media proyeksi dengan program 

power point yang digunakan guru pada saat pembelajaran teori dan penggunaan 

media realia yang didemonstrasikan guru belum mencapai tujuan pembelajaran. 

Demikian juga buku sumber yang disediakan sekolah mengenai florist masih 

sangat terbatas, peserta didik hanya mengandalkan materi yang diberikan guru. 

Peserta didik kesulitan pada saat praktik florist. Bentuk florist yang dirasa paling 

sulit dibuat yaitu bentuk bulat. Florist bentuk bulat membutuhkan banyak materi 

floral, memerlukan pemahaman dalam pembuatan setiap tahapannya karena 

ukuran tangkai setiap jenis bunga berbeda.  

Perlu adanya pembaharuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 

terutama dalam penggunaan media. Dengan demikian, menuntut para guru untuk 

membuat inovasi media pembelajaran yang menunjang pembelajaran. Konteks 

pembelajaran di era global seperti sekarang ini berubah sangat cepat, pemanfaatan 

teknologi pembelajaran dapat mengambil alih berbagai hal terkait yang biasanya 

dikerjakan oleh guru secara tradisional (Anglin, 2011, hlm. 46). Pemanfaatan 

teknologi dalam media pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh dimensi ruang 

maupun waktu, sehingga dapat diterima oleh peserta didik dengan baik, 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta mengembangkan potensi 

peserta didik secara individual (Mukminan, 2012, hlm. 5). 

Penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah kebutuhan 

yang tidak dapat diabaikan (Umar, 2013, hlm. 127). Hamalik (2003, hlm. 57) 

berpendapat  bahwa metode dan media pembelajaran merupakan hal yang penting 
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dalam proses pembelajaran. Pendapat ini sejalan dengan Arsyad (2013, hlm. 15) 

yang menegaskan dalam suatu proses belajar mengajar terdapat dua aspek yang 

amat penting, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini 

saling berkaitan, pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

memengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media yaitu karakteristik peserta didik. Peserta didik 

dewasa ini sudah melekat dengan teknologi dan lebih mudah fokus pada 

pembelajaran objek nyata, atau repsentasi dari objek yang dipelajarinya (Dinata, 

2013, hlm. 3). 

Salah satu yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran florist yaitu 

menggunakan video tutorial sebagai media pembelajaran. Pramudito (2013, hlm 

4) mengungkapkan video tutorial adalah rangkaian gambar hidup yang 

ditayangkan oleh guru atau tutor yang berisi suatu materi pembelajaran sebagai 

bimbingan atau bahan pengajaran tambahan kepada peserta didik. Daryono (2013) 

mengemukakan bahwa video pembelajaran adalah suatu media yang sangat efektif 

untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, 

individual, maupun kelompok.  Gonzalves, dkk (2017) menyatakan bahwa, 

terjadinya peningkatan yang signifikan pada penggunaan video pembelajaran 

praktik dibandingkan dengan sesi simulasi, dikarenakan dengan menggunakan 

video pembelajaran, pemahaman peserta didik terhadap materi lebih mudah 

diserap. Video mampu merangsang minat belajar melalui penyajian gambar dan 

informasi menarik (Bash, 2015). 

Penggunaan video tutorial sebagai media belajar dapat membuat peran guru 

ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru tidak harus menjelaskan materi 

secara berulang-ulang, video dapat disajikan dengan menayangkan ulang. Video 

dapat digunakan untuk membantu peserta didik belajar secara mandiri (Ekawati, 

Supurwoko, & Wahyuningsih, 2012, hlm. 150). Manfaat penggunaan video 

tutorial telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pritandhari dan 

Ratnawuri (2015) bahwa pemanfaatan video tutorial dalam proses pembelajaran 

pengenalan komputer dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Hasil 
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penelitian Dinata (2013) pada  mata pelajaran menggambar dengan autocad juga 

menunjukkan terdapat perbedaan di mana hasil belajar peserta didik yang 

menggunakan video tutorial lebih tinggi dibanding menggunakan media 

konvensional. Hasil yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka 

penggunaan video tutorial dapat menunjang proses belajar mengajar, terutama 

pada pelajaran yang di dalamnya terdapat prosedur-prosedur pembuatan suatu 

produk.  

Berdasarkan latar belakang masalah, ditemukan bahwa proses belajar 

mengajar florist masih belum optimal, baik dari segi pemahaman teori maupun 

praktik. Diperlukan inovasi dalam pembuatan media pembelajaran yang dapat 

menunjang pembelajaran florist. Sejalan pemaparan tersebut, peneliti tertarik 

melakukan penelitian mengenai “Pembuatan Video Tutorial sebagai Media 

Pembelajaran Florist pada Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan.” Tata 

Graha di Akomodasi Perhotelan erat kaitannya dengan ruang lingkup keilmuan 

yang peneliti tekuni selama menempuh konsentrasi Tata Graha di Program Studi 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Departemen PKK, FPTK UPI. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Pembelajaran florist di SMK perlu ditingkatkan, baik kemampuan pengetahuan 

maupun kemampuan motorik. 

2. Keterbatasan media pembelajaran dalam penyampaian pembelajaran florist. 

3. Perlu inovasi media pembelajaran yang dapat menunjang penguasaan 

pemahaman florist. 

4. Perlu pembuatan video tutorial sebagai media pembelajaran florist. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pembuatan video 

tutorial sebagai media pembelajaran florist pada Kompetensi Keahlian Akomodasi 

Perhotelan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

maka dirumuskan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai 

berikut. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan secara umum dalam penelitian ini yaitu membuat video tutorial 

sebagai media pembelajaran florist pada Kompetensi Keahlian Akomodasi 

Perhotelan. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan secara khusus dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Menganalisis kebutuhan pembuatan video tutorial sebagai media pembelajaran 

florist pada Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan. 

2. Merancang video tutorial sebagai penunjang penguasaan pemahaman florist 

dalam mata pelajaran Tata Graha yang akan dibuat oleh peneliti. 

3. Menghasilkan produk berupa video tutorial sebagai media pembelajaran florist 

yang disimpan dalam compact disk. 

4. Melakukan expert judgement produk video tutorial oleh ahli media dan ahli 

materi florist. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat dari Segi Teori 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih keilmuan yang 

memperkaya kajian tentang pembuatan florist dalam mata pelajaran Tata Graha 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. 

1.4.2 Manfaat dari Segi Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari segi praktik yang 

dapat diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendapatkan referensi dan deskripsi kebutuhan video tutorial sebagai media 

pembelajaran florist. 
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2. Membantu guru dalam melakukan inovasi media pembelajaran. 

3. Menjadi media pembelajaran penunjang yang dapat digunakan untuk 

membantu meningkatkan penguasaan pemahaman peserta didik dalam 

pembelajaran florist.  

4. Memanfaatkan video tutorial sebagai media pembelajaran florist secara 

mandiri. 

5. Memberikan pengalaman nyata dari proses karya tulis ilmiah dalam melakukan 

penelitian pembuatan video tutorial sebagai media pembelajaran florist pada 

Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan. 

 

 

1.5 Struktur Organisasi Penelitian 

Struktur organisasi dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan, yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan 

skripsi. 

BAB II Kajian pustaka, yang berisi uraian teori atau konsep dan data-data yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

BAB III Metode penelitian, yang berisi tentang prosedural penelitian yang 

digunakan untuk menjalankan penelitian ini. 

BAB IV Temuan dan pembahasan, yang berisi pemaparan temuan dari penelitian 

yang telah dilakukan dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan. 

BAB V Simpulan dan rekomendasi menyajikan tentang penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian. 

 


