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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di era globalisasi yang maju ini, tidak dapat 

dipungkiri bahwa menggunakan teknologi yang canggih dan modern dapat 

mempermudah kerja masyarakat. Unsur kendali otomatis yang terdapat pada 

peralatan yang canggih dan modern menjadikan  mudah untuk dgunakan. 

Sistem otomasi dalam proses manufaktur bisa membantu kerja operator 

menjadi lebih effisien, menghemat biaya produksi, mutu yang sangat baik, dan 

konsisten. Salah satu sistem ototmasi yang populer didunia industri adalah PLC 

(Programmable Logic Controller). Hanif Said (2012:2) mengartikan PLC secara 

bahasa berarti pengontrol logika yang dapat diprogram. Dengan kata lain PLC 

digunakan untuk mengontrol suatu sistem peralatan dengan mudah digunakan 

melalui suatu rangkaian logika.  

Sekolah menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan kejuruan tingkat menengah di Indonesia yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik guna memasuki dunia kerja 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki. SMK Negeri 2 Klaten yang merupakan 

sekolah kejuruan 4 tahun dan menggunakan kurikulum 2013. Kelebihan SMK 4 

tahun dibanding SMK 3 tahun adalah siswa lebih siap dalam menghadapi ujian 

nasional baik teori maupun praktik (uji kompetensi). 
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Program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik kelas XII terdapat 3 kelas. 

Dalam pembelajaran kelas XII Jurusan Teknik Ketenagalistrikan terdapat mata 

pelajaran Instalasi Mesin Listrik, di dalamnya terdapat materi tentang PLC 

(Programmable Logic Control) yang wajib di kuasai oleh siswa SMK program 

keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dengan memahami kompetensi ini siswa 

diharapkan dapat membuat otomasi sistem kontrol yang dapat diaplikasikan pada 

lingkungan masyarakat ataupun dunia industri.  

Hasil observasi kelas XII Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 2 Klaten 

menunjukan bahwa kemampuan siswa dalam menyerap materi mata pelajaran 

instalasi mesin listrik menggunakan PLC tergolong masih tergolong rendah. 

Menurut keterangan yang diberikan Bapak Sutarjo, S.Pd selaku guru pengampu 

mata pelajaran Instalasi Mesin Listrik salah satu penyebab masalah siswa masih 

pasif pada mata pelajaran tersebut adalah kurangnya minat siswa untuk 

mempelajari mata pelajaran ini, yang dikarenakan belum adanya penggunaan 

media pembelajaran pada pemrograman PLC yang aplikatif. Sedangkan dari siswa 

mengemukakan bahwa kurangnya fasilitas praktik yang memadai membuat 

mereka menjadi kurang berminat dalam mempelajari mata pelajaran Instalasi 

Mesin Listrik pada materi PLC. 

Dulu ilmu pengetahuan yang diajarkan pada zaman Socrates adalah hasil 

penemuan atau daya pikir Socrates, perkembangan selanjutnya membuktikan 

bahwa situasi semacam itu tak mungkin untuk dipertahankan. Azhar (2015:29), 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa/anak untuk 

belajar sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 
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langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.  

Seringkali proses belajar mengajar dihadapkan pada materi yang abstrak dan 

diluar pengalaman siswa sehari-hari, sehingga guru lebih sulit untuk 

mengajarkannya dan siswa lebih sulit memahami pada materi yang abstrak 

tersebut, penggunaan media pembelajaran dalam proses mengajar memiliki 

tujuan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Daryanto 

(2013:6) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. 

Penggunaan media yang tepat bisa menjadi salah satu bukti keseriusan dalam 

mengajar untuk menunjukkan bahwa guru tersebut adalah guru yang kreatif dan 

inovatif.  Dari latar belakang masalah tersebut dan saran guru pengampu, diangkat 

sebuah penelitian untuk skripsi dengan judul “PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SIMULATOR KONVEYOR BERBASIS PLC PADA MATA PELAJARAN 

INSTALASI MESIN LISTRIK KELAS XII SMK NEGERI 2 KLATEN”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1. Rendahnya minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran instalasi mesin 

listrik menggunakan PLC. 

2. Kurangnya media pembelajaran dalam bentuk objek aplikatif pada 

pembelajaran instalasi mesin listrik. 

3. Penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi dan inovatif. 

4. Kemampuan siswa dalam menyerap materi tergolong rendah. 

5. Siswa masih pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, perlu adanya batasan masalah untuk 

memperjelas ruang lingkup penelitian. Permasalahan dibatasi pada 

pengembangan media pembelajaran simulator konveyor berbasis PLC pada mata 

pelajaran instalasi mesin listrik kelas XII SMK Negeri 2 Klaten. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, dapat  

dirumuskan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana rancang bangun dan unjuk kerja media pembelajaran simulator 

konveyor berbasis PLC pada mata pelajaran instalasi mesin listrik kelas XII 

SMK Negeri 2 Klaten? 
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2. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran simulator konveyor 

berbasis PLC pada mata pelajaran instalasi mesin listrik kelas XII SMK Negeri 

2 Klaten ? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar pemprograman PLC sebelum dan 

sesudah menggunakan media pembelajaran simulator konveyor berbasis PLC 

pada mata pelajaran instalasi mesin listrik kelas XII SMK Negeri 2 Klaten ? 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui rancang bangun dan unjuk kerja media pembelajaran simulator 

konveyor berbasis PLC pada mata pelajaran instalasi mesin listrik kelas XII 

SMK Negeri 2 Klaten. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran simulator konveyor 

berbasis PLC pada mata pelajaran instalasi mesin listrik kelas XII SMK Negeri 

2 Klaten. 

3. Mengetahui peningkatan hasil belajar pemprograman PLC dengan 

menggunakan media pembelajaran simulator konveyor berbasis PLC pada 

mata pelajaran instalasi mesin listrik kelas XII SMK Negeri 2 Klaten. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Diharapkan mampu meningkatkan kompetensi belajar dengan memanfaatkan 

produk penelitian ini, terutama pada mata pelajaran instalasi mesin listrik dan 
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siswa dapat belajar secara mandiri dengan waktu yang lebih fleksibel dengan 

produk penelitian ini. 

2. Bagi Guru 

Produk penelitian ini diharapkan menjadikan pembelajaran yang  lebih 

bervariatif dan inovatif terutama untuk proses pembelajaran PLC pada mata 

pelajaran instalasi mesin listrik. Dan produk ini diharapkan dapat membantu guru 

dalam mencapai ketuntasan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Produk penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi siswa dan 

menjadi masukan tentang pengunaan bahan ajar yang lebih bervariatif. 

4. Bagi Peneliti 

Produk penelitian ini bermanfaat untuk memadukan kemampuan dan 

ketrampilan dalam menggambar, menganalisis dan menjelaskan masalah yang 

berhubungan dengan kependidikan teknik elektro. Serta menambah pengetahuan 

dan pengalaman peneliti dibidang pengembangan suatu alat. 

G. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang diharapkan pada penelitian pengembangan ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Spesifikasi Teknis 

Media pembelajaran simulator konveyor mencakup materi Instalasi Mesin 

Listrik yang disesuaikan dengan kurikulum dan silabus Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik kelas XII di SMK Negeri 2 Klaten. Pengembangan media pembelajaran 
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simulator konveyor menggunakan bahan dasar akrilik berwarna putih dengan 

ketebalan 3mm. Dengan pusat pengendalian program menggunakan PLC Omron 

CPM2A, media pembelajaran simulator konveyor ini didesain untuk menyortir 

benda kerja berdasarkan warna dengan memanfaatkan piranti sensor warna 

TCS230 yang diprogram untuk membedakan 3 warna yakni merah, biru, dan putih. 

Sedangkan untuk sensor pendeteksi benda kerja digunakan sensor photodioda 

yang diintegrasikan dengan laser sebagai transmitter untuk sensor photodioda. 

Media pembelajaran simulator konveyor ini memiliki 4 jalur dengan rincian 1 jalur 

utama untuk jalur penyortir warna dan 3 jalur untuk masing-masing warna, setiap 

jalur konveyor dijalankan dengan menggunakan motor gearbox DC 5V. Sedangkan 

penyortiran benda kerja dilakukan dengan menggunakan motor servo Tower Pro 

SG90. 

2. Spesifikasi Non Teknis 

Simulator konveyor dilengkapi dengan jobsheet sebagai panduan praktik bagi 

siswa. Dan bagi guru pengampu disediakan manual book sebagai panduan 

pengoperasian dan perawatan media pembelajaran simulator konveyor. 
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