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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Jenjang Pendidikan di Indonesia memiliki peranan masing-masing, seperti 

sekolah menengah kejuruan (SMK) menurut Abdul (2010) memiliki peran dalam 

persaingan internasional untuk menyiapkan tenaga menengah ahli. Dapat diartikan 

Lembaga Pendidikan SMK berperan untuk mempersiapkan siswa-siswi dalam 

persaingan pasar global dan mendapatkan berbagai ilmu keahlian sesuai dengan 

minat dan bakat. Sekolah menengah kejuruan memiliki program ahli yang bisa 

dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok seperti teknologi dan rekayasa, 

teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, seni kerajinan dan pariwisata, 

agribisnis dan agroteknolgi, bisnis dan manajemen, (Siswatarai, 2015: 138). Seni 

industri kreatif memiliki beberapa program ahli atau pecahan jurusan seperti 

jurusan Multimedia, di dalamnya mempelajari berbagai macam seperti animasi 2D 

dan 3D, teknik pengolahan audio dan video, sistem komputer, pemrograman dasar, 

komputer dan jaringan, dasar desain grafis, desain grafis percetakan, desain media 

interaktif, dan masih banyak yang lainnya. Sekolah menengah kejuruan memiliki 

perbedaan dengan strata lain, pembelajaran lebih banyak praktek untuk mengejar 

bidang ahli yang harus dikuasai dan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dunia 

kerja. Persamaan dengan strata lain sekolah menengah kejuruan memiliki media 

pembelajaran sebagai perantara ilmu dalam proses pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

penyampaian informasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat mempermudah 

dan menarik perhatian minat siswa dalam belajar. Menurut Arif (2012, hlm. 2), 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menjadi jalur penyampaian 

pesan dari sumber yang terencana agar terjadinya lingkungan yang kondusif. 

Memenuhi fungsi media pembelajaran di butuhkan keahlian dan kreativitas untuk 

membuat inovasi yang dapat memperbarui dan menciptakan media yang dapat 

membatu siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran digolongkan ke 

dalam tiga bentuk, media pembelajaran berbasis text, audio, dan visual. Buku 
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merupakan salah satu contoh media pembelajaran berbasis text, podcast media 

berbasis audio, video dan gambar adalah media yang berbasis visual. 

Proses pembelajaran setidaknya menggunakan salah satu atau 

menggabungkan beberapa media pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan tanpa kendala dan tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

adalah kegiatan yang harus searah dengan tujuan pembelajaran siswa untuk 

mencapai perkembangan optimal yang meliputi tiga aspek: afektif, kognitif, dan 

psikomotorik (BNSP,2006: 395). Media pembelajaran sudah banyak dibuat dan 

digunakan diberbagai generasi, akan tetapi media pembelajaran harus disesuaikan 

dengan jaman dan kecocokan gaya belajar seorang siswa, maka dari itu 

pemanfaatan teknologi yang ada senantiasa digunakan untuk pembaruan media 

pembelajaran. 

Software digunakan yang paling popular seperti corel draw, adobe illustrator 

dan banyak pilihan lainnya. Software yang digunakan senantiasa memudahkan 

pekerjaan mendisain, fitur dan tool yang banyak bisa menjadi referensi sebuah 

desain dibuat dengan baik dan efisien. Semakin banyaknya fitur dan tool yang 

terdapat dalam software kadang kala membingungkan pengguna dan berpengaruh 

dari siapa pengguna belajar dan media belajar apa yang pengguna gunakan. 

Adobe Illustrator (AI) adalah program aplikasi editor yang memiliki basis 

vector yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe. Software adobe illustrator 

sangat popular di kalangan desainer grafis, sesuai dengan perkataan Andi (2011, 

hlm.2) yang menyatakan Adobe Illustrator adalah salah satu program pengolah 

asset grafis berbasis vektor yang telah lama digunakan oleh para desainer grafis 

pemula sampai professional. Lembaga Pendidikan SMKN 1 Majalaya yang 

memiliki jurusan multimedia, siswa diajarkan menggunakan adobe illustrator untuk 

berbagai keperluan seperti membuat desain dan lain sebagainya. Siswa multimedia 

di sekolah belajar mendesain menggunakan AI, pengenalan fitur, tools dan tatacara 

mendesain mereka pelajari dari guru yang bersangkutan, penggunaan media 

pembelajaran dalam mata pelajaran desain grafis berupa menggunakan pedoman 

buku dan link tutorial YouTube.  
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Pengamatan awal peneliti ketika melaksanakan Program Pengenalan 

Lapangan Satuan Pendidikan (PPLSP) bertempat di SMKN 1 Majalaya 

menemukan sebuah permasalahan, ketika peneliti mengawasi siswa kelas 12 yang 

akan melaksanakan uji kompetensi terdapat hambatan berupa pemahaman yang 

masih kurang terkait materi desain grafis percetakan dan kurangnya pemahaman 

terhadap aplikasi pengolah desain Adobe Illustrator. Siswa mengalami 

kebingungan dalam menjawab soal dalam latihan uji kompetensi yang di adakan 

oleh pihak sekolah. Peneliti menemukan awal permasalahan yang ada, yaitu mata 

pelajaran desain grafis percetakan baru dipelajari ketika memasuki kelas 11, dalam 

proses pembelajaran media yang digunakan cukup terbatas bermodalkan buku 

pedoman dan video di internet. Media pembelajaran yang terbatas membuat siswa-

siswi tidak dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. 

gaya belajar siswa memiliki banyak jenis seperti gaya belajar visual, gaya belajar 

auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar membaca. Permasalahan yang ada 

di SMKN 1 Majalaya, peneliti membuat media dasar desain vektor untuk 

membantu prose pembelajaran Desain Grafis Percetakan yang dilaksanakan di 

kelas 11 guna memperkuat pemahaman mata pelajaran desain grafis percetakan dan 

memperkuat dasar desain vektor supaya siswa yang naik kelas 12 dapat 

menjalankan uji kompetensi dengan siap dan matang. 

Beberapa penelitian serupa yang mengembangkan media pembelajaran untuk 

SMK Multimedia pelajaran Desain Grafis Percetakan, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Muttaqin (2018) tentang “Pengembangan e-book pada mata 

pelajaran desain grafis percetakan kelas XI di Jurusan Multimedia SMKN 5 

Malang” penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan e-book yang 

sudah ada dan menguatkan penguasaan, efisiensi dan pemahaman siswa dalam 

materi desain grafis percetakan. Hasil yang di dapat berupa efisiensi e-book dalam 

pembelajaran. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Gunawan,dkk(2020) yang 

berjudul “Implementasi Media Pembelajaran Video Pada Mata Pelajaran Desain 

Grafis Siswa Kelas X Multimedia” yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

pembelajaran dan mengetahui peningkatan hasil belajar setelah menggunakan 

media pembelajaran berbasis video, hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan 

bahwa penggunaan video dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari penelitian 
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Muttaqin yang membuat e-book pada mata pelajaran desain grafis percetakan dan 

Gunawan yang membuat video pada mata pelajaran desain grafis tersebut memiliki 

kesamaan membuat media untuk mata pelajaran Desain Grafis percetakan, saya 

mencoba mengembangkan media tersebut menjadi aplikasi yang memberikan 

variasi dalam pembelajaran yang lebih mudah untuk diaplikasikan kepada siswa. 

Sesuai dengan permasalahan dan pengamatan awal diatas peneliti mencoba 

memberikan solusi dari permasalahan dengan membuat penelitian yang berjudul 

“Rancang Bangun Aplikasi Dasar Desain Vektor Sebagai Media Pembelajaran 

Desain Grafis Percetakan Di SMK Multimedia Kelas XI”. Dengan adanya 

penelitian ini di harapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada. 

 

 1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana rancang bangun aplikasi dasar desain vektor sebagai media 

pembelajaran desain grafis percetakan di smk multimedia kelas XI? 

2. Bagaimana hasil uji coba aplikasi dasar desain vektor sebagai media 

pembelajaran desain grafis percetakan di smk multimedia kelas XI? 

 

 1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui rancang bangun aplikasi dasar desain vektor sebagai media 

pembelajaran desain grafis percetakan di smk multimedia kelas XI 

2. Mengetahui hasil uji coba aplikasi dasar desain vektor sebagai media 

pembelajaran desain grafis percetakan di smk multimedia kelas XI 

 

 1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar menjadi sumber dalam 

pengembangan dan penerapan media pembelajaran dalam pelatihan pembuatan 

media pembelajaran Adobe Illustrator secara berkepanjangan. Selain itu di 

harapkan menjadi inovasi dalam pembuatan dan pembaruan media pembelajaran 
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dasar desain vektor. Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dirasakan oleh 

beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian, diantaranya: 

1. Manfaat bagi penulis, agar menjadi bekal kelak sebagai pendidik dan menjadi 

acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat bagi pendidik, agar menjadi media yang dapat memicu kreativitas 

dan keterampilan dalam membuat media pembelajaran  

3. Manfaat bagi orang tua, dari penelitian ini orangtua memiliki pengetahuan 

dalam media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk anak. 

 

1.5  Struktur Organisasi Skripsi 

Penulisan skripsi ini didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah UPI, berikut merupakan susunannya: 

a. Bab I: Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan skripsi. 

b. Bab II: Kajian Pustaka  

Pada bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang menjelaskan media 

pembelajaran, perkembangan teknologi, dan desain grafis. 

c. Bab III:  Metodologi Penelitian  

Pada bab ini membahas analisis desain penelitian, partisipan penelitian, 

populasi dan sampel, dan perancangan sistem aplikasi.  

d. Bab IV:  Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

Pada bab ini berisi implementasi dari perancangan sistem yang telah dibuat 

serta pengujian sistem untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

aplikasi. 

e. Bab V Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya serta saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian 

selanjutnya. 


