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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan 

yang signifikan diberbagai aspek kehidupan manusia. Baik dalam bidang 

ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Oleh karena itu, agar pendidikan 

tidak tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

maka diperlukan penyesuaian terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor 

pengajaran di kelas. Salah satu faktor tersebut adalah media pembelajaran yang 

perlu dikuasai oleh guru. Sehingga dapat menyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa secara efektif dan efisien. Akan tetapi masih banyak guru yang 

belum mampu dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang. Secara tidak 

langsung terjadi ketimpangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan 

guru. Hal ini menjadi masalah dalam dunia pendidikan, maka dari itu guru 

diharapkan mampu untuk memanfaatkan media atau alat bantu yang berguna 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Alat bantu pembelajaran yang dimaksud adalah media pembelajaran. 

Media pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah 
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Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan yang mencetak lulusan 

siap kerja dan memiliki keterampilan serta keahlian sesuai jurusan yang dipilih. 

Media pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan jurusan dan mata 

pelajaran yang dibutuhkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Agar memiliki 

mutu pendidikan yang baik pada proses pembelajaran nya. Terdapat beberapa hal 

yang harus diperhitungkan agar kegiatan belajar mengajar lancar. Maka 

diperlukan fasilitas pembelajaran yang mendukung, lingkungan belajar yang baik, 

pendidik yang profesional, peserta didik yang aktif dan media pembelajaran yang 

memudahkan guru dalam menerangkan materi. Sehingga siswa dapat mengerti 

yang disampaikan guru. Namun fakta di lapangan, masih banyak guru yang 

menggunakan media pembelajaran sederhana. 

 Media pembelajaran yang mendominasi digunakan oleh guru yaitu 

melalui ceramah dan kegiatan mencatat. Memperlihatkan gambar komponen-

komponen pada motor bakar pada slide show power point ataupun menggunakan 

papan tulis dan pemberian tugas. Penyampaian materi motor bakar belum 

terlaksana secara simulasi. Sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku. Siswa 

diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. 

Kendala yang dihadapi harus segera diatasi karena dapat mempengaruhi 

mutu pendidikan dan SDM itu sendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut 

diperlukan pemanfaatan perkembangan teknologi. Perkembagan teknologi dapat 

membantu keefektifan dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Dalam bentuk 

pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah “segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses 

belajar mengajar. Sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam 
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belajar” (Arsyad, 2013:10). Lebih lanjut Gagne dan Briggs (dalam Arsyad, 

2013:4) secara eksplisit menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat 

yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pelajaran. 

Peran guru dalam hal ini sangat diperlukan untuk menggunakan media 

pembelajaran menggunakan suatu software. Hal ini merupakan tuntutan 

pembelajaran era modern yang inovatif dengan pemanfaatan teknologi informasi 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran. Melalui teknologi 

yang modern guru mampu menyajikan materi menggunakan software secara 

inovatif dan bisa memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

menggunakan software yang berbasis video animasi sebagai media pembelajaran 

dalam lingkungan belajar membuat siswa menjadi berfikir lebih berfikir kritis dan 

membuat mereka termotivasi dalam mengikuti pembelajaran sehingga guru 

mudah dalam mentransfer materi. 

Media pembelajaran dengan software yang berbasis video animasi yaitu 

software solidworks 2014 dan adobe flash CS3. Solidworks 2014 ini merupakan 

sebuah aplikasi untuk menggambar teknik ataupun rancang bangun yang dimana 

bisa dimanfaatkan untuk membuat video animasi. karena dalam aplikasi ini bisa 

untuk membuat sebuah mesin 3D yang dapat memperlihatkan komponen-

komponen mesin yang spesifik seperti aslinya. Bahkan dengan sebuah aplikasi 

kita bisa membuat video yang dimana memperlihatkan proses pembongkaran dan 

perakitan dari masing-masing komponen dalam mesin dan proses kerja dari mesin 

yang sudah kita rakit tadi. Penggunaan software solidworks versi 2014 ini 

dikarenakan spesifikasi laptop yang terbatas. Jika menggunakan versi yang 

terbaru dapat dipastikan software solidworks tidak berjalan dengan normal. 
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Sedangkan penggunaan Adobe Flash CS3 merupakan software yang 

mampu menghasilkan presentasi, game, film, CD interaktif, maupun CD 

pembelajaran, serta untuk membuat situs web yang interaktif, menarik, dan 

dinamis. Adobe Flash CS3 mampu melengkapi situs web dengan beberapa macam 

animasi, suara, animasi interaktif, dan lain-lain. Sehingga pengguna sambil 

mendengarkan penjelasan mereka dapat melihat gambar animasi, maupun 

membaca penjelasan dalam bentuk teks.  

Berdasarkan hasil data observasi yang telah dilakukan pada saat 

pelaksanaan PPL-Awal dan PPL-Real di SMK Negeri 3 Singaraja. Menunjukan 

proses belajar mengajar pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 

materi motor bakar untuk kelas X TBSM terlihat sangat pasif. Siswa hanya 

sebagai penerima, pendengar dan pembaca sehingga terlihat siswa tidak 

bersemangat dalam pembelajaran. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya siswa 

yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Sehingga tidak ada interaksi antara 

guru dan siswa. Secara tidak langsung siswa kurang termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Dari hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran Teknologi 

Dasar Otomotif (TDO) untuk kelas X TBSM, menjelaskan bahwa banyak siswa 

yang remedi khususnya pada materi motor bakar. Hal itu dapat dilihat dari hasil 

ulangan harian siswa dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu dibawah 

75. Pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO) merupakan mata pelajaran yang 

menitikberatkan pada hasil belajar siswa yang bersifat kognitif,. selain itu dari 

hasil wawancara dengan Kepala Bengkel (Kabeng) TBSM, menyatakan bahwa 

pengembangan dan pembuatan media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk 
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membantu guru yang mengajar di TBSM. Segala jenis media pembelajaran akan 

diterima apabila dapat membantu siswa dalam proses belajar mengajar dan siswa 

dapat cepat mengerti, sekaligus siswa termotivasi. 

Media pembelajaran berbasis video animasi merupakan suatu alat bantu 

yang dimana dapat menyajikan materi secara visual. Sehingga siswa lebih mudah 

memahami materi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Media 

pembelajaran berbasis video animasi saat ini masih belum dimanfaatkan secara 

optimal dalam dunia pendidikan khususnya guru di jurusan TBSM SMK Negeri 3 

Singaraja. Oleh sebab itu seharusnya kita bisa membuat sebuah terobosan baru 

dengan menggunakan media pembelajaran berbasis video animasi. Pada media ini 

secara visual dapat dilihat tanpa harus kita membawa mesin nyatanya ke dalam 

kelas. Media ini bisa membuat gambaran mesin secara spesifik dan proses 

kerjanya.  

Pembelajaran dengan video ataupun animasi menurut para ahli lebih 

berhasil dari pada dengan hanya menggunakan media jenis audio atau visual saja. 

Disamping media ini lebih menarik, dampak yang dihasilkan juga akan lebih 

maksimal karena bisa masuk lewat dua sensor manusia yaitu mata dan telinga. 

Dengan media ini pula, peserta didik akan merasa bahwa mereka seolah-olah 

terlibat di dalam kegiatan itu sendiri. Sehingga motivasi dan minat belajar akan 

timbul lebih besar lagi. Dan dengan kelebihan tersebut, diharapkan dapat 

menjawab masalah yang ada dan terwujud sebuah aplikasi media pembelajaran 

yang atraktif dan menarik bagi siswa. Khususnya siswa kelas X TBSM yang 

cenderung masih dalam tahap awal mengikuti pembelajaran. Mereka masih awam 

dengan mesin kendaraan apalagi mereka yang sedari awal tidak berminat di 
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jurusan tersebut. Sehingga siswa tersebut merasa jenuh jika kita hanya 

menggunakan media pembelajaran yang konvensional, hanya teori, dan siswa 

diminta untuk berfikir abstrak, membayangkan bentuk dan sebagainya. 

Berdasarkan fakta dan fenomena tersebut, penting dilakukan penelitian 

tentang “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi 

Software Solidworks 2014 dan Adobe Flash CS3 Pada Mata Pelajaran 

Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Materi Motor Bakar” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa masalah yang muncul 

dalam proses pembelajaran yang diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran dalam proses pembelajaran Teknologi Dasar 

Otomotif (TDO) materi motor bakar sebatas papan tulis dan power point. 

2. Materi ajar masih bergantung pada guru, belum sesuai dengan kurikulum 

2013 yang menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

3. Media pembelajaran yang digunakan membuat suasana membosankan 

bagi siswa sehingga siswa dalam mengikuti proses pembelajaran masih 

pasif. 

4. Tuntutan pembelajaran era modern yang inovatif dengan pemanfaatan 

teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran. 

5. Materi pelajaran khususnya tentang Motor Bakar yang di dalamnya 

menjelaskan tentang cara kerja serta bagian-bagian Motor Bakar perlu di 

perlihatkan melalui simulasi belum terlaksana. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak meluas, adapun 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan media ini hanya fokus pada materi motor bakar. 

2. Pengembangan media pembelajaran ini hanya menggunakan software 

Solidworks 2014 dan Adobe Flash CS3. 

3. Subyek penelitian dalam pengembangan media pembelajaran ini adalah 

siswa kelas X jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor di SMK Negeri 3 

Singaraja. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan 

masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi 

Software Solidworks 2014 dan Adobe Flash CS3, pada mata pelajaran 

Teknologi Dasar Otomotif (TDO) materi Motor Bakar di SMK Negeri 3 

Singaraja? 

2. Bagaimanakah tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis video 

animasi Software Solidworks 2014 dan Adobe Flash CS3, pada mata 

pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO) materi Motor Bakar di SMK 

Negeri 3 Singaraja? 
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1.5 Tujuan Pengembangan 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi 

Software Solidworks 2014 dan Adobe Flash CS3, pada mata pelajaran 

Teknologi Dasar Otomotif (TDO) materi Motor Bakar. 

2. Mengetahui Kelayakan media pembelajaran berbasis video animasi 

Software Solidworks 2014 dan Adobe Flash CS3, pada mata pelajaran 

Teknologi Dasar Otomotif (TDO) materi Motor Bakar kelas X TBSM di 

SMK Negeri 3 Singaraja. 

 

1.6 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi software 

solidworks 2014 ini dibantu dengan Software dan sumber lainnya agar menjadi 

media pembelajaran yang menarik, adapun sumber lainnya seperti software 

Audacity untuk merekam dan mengedit suara yang telah direkam. Adobe flash 

CS3 untuk membuat media interaktif, mesin pencarian Google digunakan untuk 

download gambar, icon, materi dan lain-lain, di samping itu media pembelajaran 

ini disesuaikan dengan silabus mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO), 

materi motor bakar, jadi spesifikasi produk ini sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran dengan materi Motor Bakar ini dibuat menggunakan 

software solidworks 2014 dan adobe flash cs3 yang berisi materi dan teori 

Pengertian Motor Bakar, Jenis-jenis motor bakar, Komponen-komponen 

motor bakar dan fungsinya, Prinsip kerja motor bakar 2 langkah dan 4 
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langkah, serta Diagram P-V. Selain itu media ini berisi gambar, GIF, video 

animasi, latihan soal, terkait materi, agar media lebih menarik dimana 

siswa terlibat dan lebih aktif dalam proses pembelajaran media ini. 

2. Media pembelajaran ini menggunakan variasi pada desain tampilan awal, 

isi, penutup, kemudian warna dan bentuk huruf yang jelas dan menarik 

untuk dibaca, sehingga siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran 

khususnya memahami isi dari materi. 

3. Sedangkan hasil pembuatan media pembelajaran berbasis video animasi 

software solidworks 2014 dan adobe flash cs3 bisa berupa softcopy 

berformat .exe, dan bisa dimasukan dalam CD (Compact Disk) serta 

mudah dalam pengoperasiannya. 

4. Materi yaitu motor bakar pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif, 

untuk kelas X TBSM SMK Negeri 3 Singaraja. 

 

1.7 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran ini diharapkan mampu membantu 

guru dan siswa dalam proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar 

siswa. Salah satu solusi yang bisa digunakan yaitu dengan membuat  media 

pembelajaran yang baik, efektif secara isi dan menarik secara tampilan. Hal ini 

dapat membantu dalam proses belajar mengajar yang berlangsung serta membantu 

peserta didik untuk memahami materi pelajaran yang susah dipahami. Media 

pembelajaran juga bisa dipadukan dengan beberapa metode pembelajaran agar 

proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan tidak menjadi membosankan. 
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1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

A. Asumsi 

Adapun asumsi dalam pengembangan media pembelajaran yang 

menggunakan Video Animasi Software Solidworks 2014  dan Adobe Flash CS3 

pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO) materi Motor Bakar 

sebagai berikut: 

1. Media Pembelajaran dengan Software Solidworks 2014  dan Adobe Flash 

CS3 dapat memudahkan guru dalam menjelaskan materi, dan membantu 

siswa memahami isi materi yang disampaikan guru. 

2. Media pembelajaran yang berisi video animasi, audio/sound, gambar-

gambar yang membuat siswa menjadi tertarik. 

B. Keterbatasan Pengembangan 

Beberapa keterbatasan pengembangan dalam pelaksanaan pengembangan 

produk media pembelajaran ini yaitu: 

1. Media pembelajaran menggunakan Video Animasi Software Solidworks 

2014  dan Adobe Flash CS3 pada materi Motor Bakar, hanya dipergunakan 

oleh guru mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 

2. Pengembangan media pembelajaran ini terbatas dengan materi yaitu 

Materi Motor Bakar pada kelas X TBSM yang terdiri atas beberapa pokok 

bahasan yaitu: Pengertian Motor Bakar, Jenis-jenis motor bakar, 

komponen-komponen pada motor bakar torak, cara kerja motor bakar 

torak 2 langkah dan 4 langkah, serta diagram P-V. 
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1.9 Luaran Penelitian. 

Sebuah media pembelajaran berbasis video animasi Software Solidworks 

2014 dan Adobe Flash CS3 yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar.  


