
 
 

1 
Fajar Dwi Ramadhani, 2020 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA ANIMASI FLAME METAL SPRAYING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang  

Dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Peraturan pemerintah tersebut berbunyi: 1. Proses pembelajaran pada satu satuan 

Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai bakat, minat 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; 2. Dalam proses 

pembelajaran, pendidik dituntut dapat memberikan keteladanan (sebagai panutan, 

contoh yang baik bagi siswa); 3. Setiap satuan Pendidikan melakukan 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran yang aktif dan dinamis. 

Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan media pembelajaran 

yang efektif adalah hal yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Penggunaan 

TIK sebagai media pembelajaran memungkinkan adanya animasi dan 

memberikan keuntungan yang lebih luas (Munir, 2013). Perkembangan ini pun 

memungkinkaan terjadinya pergerseran orientasi belajar dari outside-guide 

menjadi self-guide dan dari knowledge-as-possesion menjadi knowledge-as-

construction (Nugroho, 2009). 

Mata kuliah korosi dan pelapian logam merupakan bagian pendalaman ilmu 

material yang berfokus pada aplikasi teknologi bahan. Mata kuliah ini terdapat 

dalam kurikulum Departemen Pendidikan Teknik Mesin (DPTM), Fakultas 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI). Mata kuliah ini merupakan materi lanjutan dengan jumlah kredit dua SKS 

yang termasuk pada kelompok mata kuliah keahlian program studi. Diberikan 

kepada mahasiswa semester 4 dan sangat diperlukan untuk menunjang 

pembelajaran pada mata kuliah keahlian program studi selanjutnya, yaitu: 

Material Teknik Lanjut, Elemen Mesin dan Kekuatan Bahan. 

Metal Spraying adalah salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah korosi 

dan pelapisan logam. Metal Spraying atau thermal spraying mencakup pelapisan 
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permukaan logam dengan menggunakan semprotan partikel cair. Terdapat 

beberapa Teknik atau metode metal spraying yang dipelajari, diantaranya flame 

spraying, wire arc spraying dan plasma spraying. 

Mengingat pentingnya materi tersebut, mahasiswa pendidikan teknik mesin 

seharusnya mendapatkan pemahaman yang sangat matang pada mata kuliah ini. 

Namun, hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa mahasiswa kelas 

Produksi dan Perancangan Program Studi S1 DPTM FPTK UPI angkatan 2017 

yang sedang menempuh mata kuliah korosi dan pelapisan logam menunjukkan 

bahwa seluruh responden yang diwawancara memiliki masalah dalam 

membayangkan secara nyata mengenai proses pada metal spraying. Multimedia 

animasi sebagai media pembelajaran materi dirasa sangat dibutuhkan dalam 

materi ini sebagai gaya baru dalam pembelajaran agar tidak jenuh, dan 

penggambaran audio-visual yang lebih jelas. 

Komunikasi pembelajaran seringkali tidak berlangsung dengan efektif dan 

tidak efisien karena adanya faktor penghambat. Salah satu faktor penghambat 

dalam proses pembelajaran adalah pesan atau materi pembelajaran yang sulit 

dipahami oleh peserta didik, karena metode atau media yang digunakan kurang 

efektif. Peran pendidik pada proses pembelajaran sangat penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan multimedia animasi yang inovatif 

dalam pembelajaran agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dan 

menarik, sehingga peserta didik lebih bersemangat dan termotivasi mengikuti 

proses pembelajaran dan berdampak positif terhadap hasil belajarnya. 

Salah satu bentuk inovasi yang dapat dihadirkan adalah media pembelajaran 

berbasis TIK. Media pembelajaran berbasis TIK tentu dapat menjadi media 

pembelajaran yang efektif untuk peserta didik. Selain menanamkan keterampilan 

dasar, hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi peserta didik. 

Munir (2013) menyatakan manfaat animasi pada media pembelajaran sebagai 

berikut: 

1) Menunjukkan objek dengan ide (misalnya efek gravitasi pada suatu objek). 
2) Menjelaskan konsep yang sulit (misalnya penyerapan makanan ke dalam 

aliran darah atau bagaimana electron bergerak untuk menghasilkan arus 
listrik). 



3 
 

Fajar Dwi Ramadhani, 2020 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA ANIMASI FLAME METAL SPRAYING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 
 

3) Menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkrit (misalnya menjelaskan 
tegangan arus bolak-balik dengan bantuan animasi grafik sinus yang 
bergerak). 

4) Menunjukkan dengan jelas suatu langkah procedural (misalnya cara 
melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka). 

 

Prasetyo (2011) telah melakukan penelitian berjudul Hubungan antara 

Penggunaan Media Pembelajaran dan Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar 

Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin. Hasil penelitian menunjukan 

hubungan antara media pembelajaran dan prestasi belajar adalah positif. 

Multimedia pembelajaran yang mudah dimengerti dan menarik akan membuat 

siswa lebih paham dan dapat meningkatkan hasil belajar. 

Dapat disimpulkan bahwa multimedia animasi membantu peserta didik dalam 

melihat bentuk visual sehingga hal abstrak menjadi lebih nyata. Peserta didik yang 

semula kesulitan dalam membayangkan benda atau keadaan pada materi-materi 

tertentu, kini dapat melihat keadaan visual melalui multimedia yang ditampilkan 

oleh pengajar. Persepsi visual pengajar dan peserta didik pada suatu benda atau 

keadaan menjadi selaras sehingga materi yang disampaikan lebih mudah 

dipahami. 

Berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk 

mengembangkan Multimedia Animasi pada mata kuliah Korosi dan Pelapisan 

Logam mengenai materi metal spraying di jurusan pendidikan teknik mesin. 

Multimedia Animasi diharapkan dapat menjadi solusi atas kurangnya minat 

mahasiswa mengenai materi metal spraying. Selain itu, peneliti juga akan 

membahas mengenai tanggapan pengajar dan para ahli mengenai hasil 

pengembangan multimedia sebagai salah satu indkator keberhasilan. 

 
 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini ditujukan 

untuk menjawab rumusan masalah berikut ini:  

1. Bagaimana mengembangkan Multimedia Animasi tentang materi Flame Metal 

Spraying pada mata kuliah Korosi dan Pelapisan Logam? 
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2. Bagaimana perbedaan peningkatan pemahaman materi antara kelas kontrol dan 

eksperimen tentang materi Flame Metal Spraying pada mata kuliah Korosi dan 

Pelapisan Logam? 

3. Bagaimana respon mahasiswa dalam penggunaan Multimedia Animasi tentang 

materi Flame Metal Spraying pada mata kuliah Korosi dan Pelapisan Logam? 

 
 Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengembangkan Multimedia Animasi tentang materi Flame Metal 

Spraying pada mata kuliah Korosi dan Pelapisan Logam. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan peningkatan pemahaman materi 

antara kelas kontrol dan eksperimen tentang materi Flame Metal Spraying 

pada mata kuliah Korosi dan Pelapisan Logam 

3. Untuk mengetahui respon mahasiswa dalam penggunaan multimedia animasi 

tentang materi Flame Metal Spraying pada mata kuliah Korosi dan Pelapisan 

Logam. 

 
 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Multimedia Animasi sebagai media pembelajaran dapat digunakan sebagai 

media dalam penyampaian materi kepada peserta didik. 

2. Penggunaan Multimedia Animasi sebagai media pembelajaran dapat 

memberikan inspirasi baru untuk pendidik dalam penyampaian materi.  

3. Penggunaan Multimedia Animasi sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran. 

4. Penggunaan Multimedia Animasi sebagai media pembelajaran dapat menjadi 

referensi untuk peneliti lain dalam pengembangan multimedia. 

 
 Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan, hasil penelitian akan dijabarkan dalam lima bab dan 

lampiran-lampiran. Hasil penelitian akan disajikan dalam bab-bab yang disusun 

berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai konsep-konsep, teori-teori, 

dalam bidang yang dikaji, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

bidang yang diteliti. 

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai metode penelitian, lokasi dan 

subjek populasi/sampel penelitian, instrumen penelitian, proses 

pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan dan membahas hasil penelitian yang 

diperoleh. Pembahasan akan dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah disebutkan pada bab I. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari 

penelitian sebagai tindak lanjut.  


