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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Information and 

Communication Technology (ICT) telah merambah semua sisi kehidupan manusia 

pada dewasa ini tak terkecuali pada bidang pendidikan. Hal itu dilakukan semata-

mata untuk semakin mempermudah dan mendukung aktivitas belajar mengajar 

dengan berbagai macam teknologi dan aplikasi yang dikembangkan. Sebagaimana 

dikemukakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), bahwa tujuan akhir dari penyelenggaraan 

pendidikan pada esensinya adalah  peningkatan sumber  daya manusia  (SDM). 

Dengan meningkatnya sumber daya manusia akan semakin mempermudah dalam 

persaingan di era pasar bebas yang membutuhkan SDM yang terampil. 

 Salah satu bidang yang dianggap dapat menjadi investasi jangka panjang 

adalah pendidikan, yang berarti bahwa melalui pendidikan diharapkan sumber 

daya manusia dapat terbentuk kualitasnya dengan cara mengembangkan segala 

potensinya yang ada pada dirinya sehingga mampu menjadi manusia yang 

produktif dengan ketampilan kerja yang dimiliki dan dapat menghasilkan nilai 

ekonomi serta dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kualitas 

sumber daya manusia merupakan salah satu yang harus dimiliki suatu bangsa 

apabila ingin menjadi bangsa yang maju, dan pendidikan diharapkan mampu 
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menjembatani hal tersebut tentunya dengan harus memiliki visi dan misi yang 

jelas dan nyata. 

 Penyelenggaran Pendidikan Kejuruan merupakan salah satu usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas, dengan demikian maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

seharusnya mampu menjawab tantangan tersebut dengan menyiapkan lulusan 

yang berkualitas sesusi kebutuhan dunia industri dan usaha, melanjutkan studi ke 

jenjang yang lebih tinggi dan juga mampu menjadi manusia yang berjiwa 

wirausaha. 

 Depdikbud 1995 menyatakan bahwa Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan 

yang mempersiapkan siswa untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pengertian 

ini mengandung pesan bahwa setiap institusi yang menyelenggarakan pendidikan 

kejuruan harus berkomitmen menjadikan tamatannya mampu bekerja dalam 

bidang tertentu. Dari pernyataan tersebut dapat  diartikan  pendidikan  kejuruan  

dituntut  untuk  menghasilkan  lulusan yang siap kerja sesuai dengan 

kompetensinya, oleh sebab itu proses pembelajaran pada pendidikan kejuruan 

harus lebih didekatkan pada kegiatan yang membiasakan siswa pada dunia kerja. 

 Sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang 

diungkapkan Charles Prosser pada tahun 1925 dalam teori “Prossers Sixteen  

Theorems”, teori  ini menyatakan 16 hal  pokok  penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan sebagai pendidikan dunia kerja, salah satu prinsip yang diungkapakan 

oleh Charles Prosser yaitu: ”Vocational education wiil be efficient in proportion 

as the environment in which the learner is trained is a replica of the environment 
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in which subsequently”, yang artinya pendidika kejuruan akan efisien jika 

lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti 

berkerja (Istanto dkk, 2013). 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar membuat lingkungan seperti 

kerja adalah pembelajaran di sekolah harus seperti di dunia industri. Pembelajaran 

ini melibatkan dua pihak yaitu siswa pembelajar dan guru sebagai fasilitator, 

kaitannya bahwa belajar membutuhkan interaksi, hal ini menunjukan bahwa 

proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, artinya didalam pembelajaran 

terjadi proses penyampaian pesan dari seseorang kepada seseorang atau 

sekelompok orang. Baik buruknya sebuah komunikasi salah satunya ditunjang 

oleh penggunaan media dalam komunikasi tersebut, karena pada dasarnya 

pembelajaran merupakan proses komunikasi. 

 Ada berbagai macam jenis media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mendukung proses belajar mengajar di SMK salah satunya adalah media 

pembelajaran berupa unit modul praktikum yang dirancang dengan konsep 

modular sebagai alat bantu pada proses penyampaian materi yang praktis, 

menarik, dan mudah dipahami penggunaannya (siswa) pada saat praktikum. 

Media pembelajaran memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar untuk 

penyampaian informasi agar tercapai proses pembelajaran secara efektif.  

 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan adanya perubahan kurikulum 

mengharuskan  pembaharuan  dalam  proses  pembelajaran  yang  semula 

berpusat pada guru sekarang beralih pada siswa, hal ini dimaksudkan untuk siswa 

berpikir kreatif sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada dalam  diri  
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mereka  dan  dapat meningkatkan  hasil  belajar.  Marsudi  Suud (2012) dalam 

berita kompas menyatakan bahwa “Kalau cara belajar mengajarnya monoton, 

siswa jadi ngantuk”. Hal senada juga diungkapkan oleh Mukhlis (2013) dalam 

berita okezone, metode mengajar guru harus diubah menjadi student center 

learning. Pendidik diharapkan mampu memperbanyak studi kasus, diskusi 

kelompok dan pengembangan model pembelajaran aktif di kelas. Artinya dengan 

adanya perubahan kurikulum ini guru sebagai fasilitator harus menyiapkan media 

pembelajaran yang sesuai sehingga proses pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Khususnya 

untuk SMK, guru dituntut harus lebih kreatif karena pembelajaran di SMK lebih 

banyak menggunakan media pembelajaran berupa perangkat keras karena di 

SMK lebih mengutamakan pembelajaran praktik dibandingkan teori. 

 Salah satu mata pelajaraan di SMK yaitu Elektronika Dasar. Mata Pelajaran 

ini merupakan mata pelajaran teori dan praktik yang menekankan 

pemahaman siswa tentang komponen-komponen eleketronika dasar dan juga 

rangkaian elektronika. Elekronika Dasar merupakan mata pelajaran produktif 

dan dasar sehingga siswa kelas X harus benar-benar menguasainya. 

 Peneliti telah melakukan pengamatan ketika melakukan observasi di 

SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara pada bidang keahlian Teknik Audio 

Video. Dari observasi didapatkan hasil bahwa masih minimnya ketersediaan 

sumber belajar berupa alat praktik mata pelajaran Praktikum Elektronika 

Dasar. Kegiatan Praktikum Elektronika Dasar hanya berupa pengenalan 

berbagai macam komponen elektronik dengan metode pembelajaran yang 
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konfesional. Hal tersebut membuat siswa kurang dapat memahami fungsi dan 

kegunaan komponen elektronik yang mereka pelajari karena tidak tersedianya 

alat atau sarana/prasanara yang mendukung kegiatan tersebut. Pengadaan alat 

praktikum sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kegiatan praktikum. 

Oleh sebab itu maka perlu dibuat alat praktik yang menunjang kegiatan 

praktikum sehingga siswa dapat lebih memahami mengenai fungsi dan 

keguaan komponen elektronika, salah satunya adalah komponen transistor 

yang sulit dipahami karakteristiknya oleh siswa. 

 Hasil pengamatan yang didapatkan penulis dijadikan referensi untuk 

membuat Unit Modul Praktikum Transistor sebagai Penguat sebagai alat 

praktik yang dirancang dengan konsep modular sehingga siswa dapat praktik 

secara kelompok maupun mandiri dengan lembar kerja. Unit Modul 

Praktikum ini dirancang dengan berbagai rangkaian yaitu Transistor sebagai 

Penguat Common base, Transistor sebagai Penguat Common collector, dan 

Transistor sebagai Penguat Common emitter. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Minimnya kelengkapan sarana pendukung pembelajaran atau media 

pembelajaran dalam Program Keahlian Teknik Audio Video di SMK 

Muhammadiyah 3 Klaten Utara 

2. Belum adanya media pembelajaran unit modul praktikum transistor 

sebagai penguat di SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, agar hasil penelitian lebih fokus, 

permasalahan dibatasi pada tahapan, unjuk kerja dan kelayakan  unit modul 

praktikum transistor sebagai penguat common base, common collector dan 

common emmiter disertai beberapa pilihan transistor sebagai  perbandingan. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah tahapan pengembangan unit modul praktikum transistor 

sebagai penguat? 

2. Bagaimana unjuk kerja unit modul praktikum transistor sebagai penguat? 

3. Bagaimana tingkat kelayakan modul unit modul praktikum  transistor sebagai 

penguat? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini memiliki tujuan : 

1. Mengetahui tahapan pengembangan unit modul praktikum transistor sebagai 

penguat sebagai media pembelajaran Elektronika Dasar. 

2. Mengetahui unjuk kerja unit modul praktikum transistor sebagai penguat 

sebagai media pembelajaran Elektronika Dasar 

3. Mengetahui tingkat kelayakan unit modul praktikum transistor sebagai 

penguat sebagai media pembelajaran Elektronika Dasar. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak, yaitu: 

1. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman membuat media pembelajaran Elektronika Dasar 

dalam bentuk unit modul praktikum dan memberikan pengalaman peneliti dalam 

penyampaian materi dengan mengunakan media pembelajaran buatan sendiri. 

2. Bagi guru 

Menambah media pembelajaran Elektronika Dasar untuk variasi dalam 

kegiatan proses belajar mengajar, dan membantu dalam proses penyampain materi 

kepada siswa. 

3. Bagi siswa 

Penggunaan media pembelajran dapat membuat suasana belajar yang lebih 

efektif, dan menambah pengalaman belajar siswa dengan menggunakan media 

pembelajaran yang menarik. 

G. Spesifikasi Produk 

Media pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini adalah perangkat 

keras. Produk yang dihasilkan merupakan alat bantu pembelajaran pada mata 

pelajaran elektronika yaitu unit modul praktikum transistor pada kompetensi 

transistor sebagai penguat. Unit modul praktikum ini tersusun atas bingkai geser 

dan beberapa modul rangkaian. Bingkai geser yang dibuat dengan dua tingkat, 

tingkat pertama digunakan untuk penerapan transistor sebagai saklar dan tingkat 

kedua untuk penerapan transistor sebagai penguat. Unit modul praktikum 

transistor ini menerapkan beberapa fungsi transistor, diantaranya transistor 
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sebagai penguat penguat common base, common collector dan common emitter 

disertai beberapa pilihan transistor sebagai perbandingan. Catu daya yang 

digunakan untuk rangkaian dibuat terpisah dengan bingkai geser. Rangkaian catu 

daya membutuhkan tegangan kerja sebesar 5 volt untuk penerapan transistor 

sebagai saklar dan 12 volt untuk penerapan transistor sebagai penguat. Transistor 

yang digunakan adalah tipe 2SC1213 dan C945. Modul dibuat dengan gambar 

rangkaian sesuai dengan tipe judul modul dan dibawah simbol komponen telah 

dipasang komponen, namun tiap komponen tidak saling terhubung. Penghubung 

antar komponen dilakukan dengan menggunakan penghubung kabel tusuk tunggal 

3 mm yang telah disambung dengan kabel. Keluaran yang digunakan pada 

rangkaian transistor sebagai penguat untuk menandakan rangkaian bekerja sebagai 

penguat adalah CRO. 

 

  

 

 


