
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

UniversitasuNegeriuYogyakarta (UNY) merupakan pengembangan dari 

Institut Keguruan dan Ilmu PendidikannYogyakarta (IKIP) yanguberdiri pada 21 

Mei 1986. UNY senantiasa berfokus kepada perkembangan potensi peserta didik 

untuk menjadikanapeserta didiku menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki tingkat kreativitas, 

kemandirian, dan kompetensi yang tinggi serta berguna bagi bangsa dan negara. 

Hal ini sesuai dengan Undang-UndangoRepublik Indonesia Nomor 120Tahun 2012 

tentang Tujuan Pendidikan Tinggi. Universitas Negeri Yogyakarta mempunyai 8 

fakultas dan 102 program studi. Salah satu fakultas yang terdapat di UNY adalah 

Fakultas Teknik, fakultas ini berdiri pada tahun 1956 dengan dibukanya program 

khusus B1/B2 yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga 

pengajar pada seluruh Sekolah Teknik yang terdapat di Indonesia yang diprakarsai 

oleh KementerianuPendidikan dan Kebudayaan RepublikuIndonesia. Dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari peran tenaga pendidik. Tenaga 

pendidik yang dibutuhkan di era sekarang ini haruslah yang memiliki kompetensi 

yang baik sesuai dengan bidangnya dan memiliki integritas yang tinggi. Selain 

tenaga pendidik diperlukan pula media, bahan ajar atau alat komunikasi untuk 

menyampaikan informasi dalam bentuk ilmu pengetahuan dan keterampilan. 
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Seiring dengan perkembangan jaman, dunia pendidikan saatuini disesuaikan 

denganuperkembanganuteknologi informasi, sehingga terjadi penyesuaianudan 

pergeseran paradigmaupendidikan. Perkembangan pesat pada bidang teknologi 

informasiumampu mempercepatulaju ilmu pengetahuanuyang tidak terpengaruh 

oleh ruang, birokrasi, kemampuan, dan waktu. Kemajuan dan perkembangan 

teknologi informasi sudah sangat menonjol, sehingga penggunaan perangkat 

pembelajaran seperti alat-alat visual, audio, maupun perlengkapan lainnya harus 

disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, serta disesuaikan 

dengan kurikulum, materi, metode, dan tingkat kemampuan peserta didik agar 

tujuanupembelajaran dapatutercapaiudengan baik. 

Perangkat pembelajaran merupakan kumpulan bahan, alat maupun media 

pembelajaran yang selanjutnya digunakan sebagai sebuah dasar dalam proses 

pembelajaran. Perangkat pembelajaranuadalahusarana yang digunakanubaik oleh 

tenaga pendidik maupun peserta didikudalam prosesupembelajaran sehingga 

didapatkan proses pembelajaran yang terarah dan terstruktur. DalamuKBBI (2007: 

17), perangkatudidefinisikan sebagai alat atauuperlengkapan, sedangkan 

pembelajaranuadalah proses pendidikan dan proses dilakukannya kegiatan belajar 

mengajar. Sejalan dengan Zuhdan, udkk (2011: 16), yang menyatakan bahwa 

perangkatupembelajaranuadalah alat atauuperlengkapan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran yangumemungkinkan tenaga pendidikudan peserta didik 

melaksanakan kegiatanubelajar mengajar.  
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Modul pembelajaranumerupakan salah satu perangkatupembelajaran yang 

dapat digunakanusebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Modul 

pembelajaran merupakanubahan ajar yang disusun dengan sistematis dan 

terstruktur sertaumemiliki evaluasi sehingga dapat digunakan secara mandiri oleh 

peserta didik.  Vembriarto (1987: 20), menyatakan bahwa modul pembelajaran 

merupakan sebuah paket pembelajaran yang di dalamnya terdapat konsep dari 

pelajaran tersebut, sehingga memungkinkanupeserta didik untuk dapat memahami 

modul pembelajaran secaraumandiri atau individu.  

Program Studi Pendidikan Teknik Elektrou (PTE) merupakan salah satu 

program studi yang terdapat di Fakultas Teknik (FT), Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY). Salah satuumata kuliah dasaruyang diberikan di 

ProgramuStudi Teknik Elektro FT UNY adalah Mata Kuliah Pembangkit Tenaga 

Listrik, yang mana pada proses pembelajarannya terdapat materi mengenai jenis-

jenis pembangkit tenaga listrik beserta prinsip kerjanya dan komponen-

komponennya. Jenis-jenis pembangkit tenaga listrik diantaranya 

PembangkituListrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik TenagauAir (PLTA), 

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga 

Nuklir (PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit 

ListrikuTenagauSurya (PLTS), PembangkituListrik Tenaga Gas (PLTG), 

Pembangkit Listrik Tenaga Gas danuUap (PLTGU) danuPembangkit Listrik 

Tenaga PanasuBumi (PLTP). Berdasarkan pengamatan, kondisi di dalam kegiatan 

pembelajaran Mata Kuliah Pembangkit Tenaga Listrik ditemukan beberapa 

masalah diantaranya belum terdapatnya modul pembelajaran yang memadai, 
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kegiatan pembelajaran di dalam kelas cenderung satu arah sehingga peserta didik 

berpaku pada tenaga pengajar, dan penguasaan kompetensi peserta didik tergantung 

pada penguasaan materi tenaga pengajar. 

Dengan adanya perangkat pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, sehingga 

kualitas hasil belajar dapat lebih maksimal. Salah satu cara yang dapat digunakan 

adalah dengan menggunakan bahan ajaruberupa modul pembelajaran. Modul 

merupakan bahanuajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajariusecara mandiri 

olehupeserta pembelajaran. Modul disebut jugaumedia untuk belajar mandiri 

karena di dalamnya telah dilengkapiudenganupetunjuk untukubelajar sendiri. 

Artinya pembacaudapat melaksanakan kegiatanubelajar tanpaukehadiran 

pengajarusecaraulangsunguSyamsudin (2005: 168).  

Selain belum tersedianya perangkat pembelajaran berbentuk modul pada Mata 

Kuliah Pembangkit Tenaga Listrik untuk peserta didik, peneliti juga mengamati 

bahwa tingkat motivasi peserta didik dalam mempelajari Mata Kuliah Pembangkit 

Tenaga Listrik cenderung rendah sehingga pada pelaksanaannya menghambat 

peserta didik dalamumenyelesaikanutugas-tugas yang diberikan. Hal tersebut 

dikarenakan dalam proses pembelajaran masih berpusat kepada tenaga pengajar 

sehingga proses pembelajaran menjadi satu arah, maka perlu dikembangkan bahan 

ajar berupa modul pembelajaran Pembangkit Tenaga Listrik. Modul ini bertujuan 

untuk digunakan sebagai bahan ajar, meningkatkan motivasiubelajar peserta didik, 
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memungkinkan peserta didik belajarumandiri, serta mengembangkan kreativitas 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 

Media pembelajaran berupa modul menjadi hal yang perlu dikembangkan di 

Program Studi Pendidikan TeknikuElektro FT UNY pada MatauKuliah 

Pembangkit Tenaga Listrik. Modul terdiri dari Indikator Pembelajaran, Kompetensi 

yang diharapkan, Materi Jenis-Jenis Pembangkit beserta Prinsip Kerjanya, 

Komponen Pembangkit Tenaga Listrik, Rangkuman, Latihan Soal, Lembar 

Evaluasi dan Glosarium. Modul dibuat menarikudan sesederhana mungkin 

agarumudah dipahami oleh peserta didik untukubelajar. Modul yang dibuat adalah 

salah satu bagian dari penelitian Ibu Dr. phil. Nurhening Yuniarti, M.T., tenaga 

pendidik Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY, yang berjudul 

“Pengembangan Perangkat Pembelajaranupada Mata Kuliah Pembangkit 

TenagauListrik di Jurusan Pendidikan TeknikuElektro FakultasuTeknik 

UniversitasuNegeri Yogyakarta”. Berdasarkan uraianudi atas maka perlu 

dilakukanupenelitian untuk pengembangan modulupada Mata Kuliah Pembangkit 

Tenaga Listrik untuk peserta didik semester enam di Program Studi Teknik Elektro 

Fakultas Teknik UniversitasuNegeri Yogyakarta. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kepada latar belakanguyang dibuat sebelumnya, dapat disimpulkan 

beberapa masalah yang terdapatupada proses belajar mengajar Mata Kuliah 

PembangkituTenaga Listrik Jurusan PendidikanuTeknik Elektro di antaranya: 
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1. Belum tersedianya modul pembelajaran PembangkituTenaga Listrik pada 

Mata KuliahuPembangkituTenaga Listrik. 

2. Proses Kegiatan Belajar Mengajar cenderung pasif karena hanya berjalan satu 

arah. 

3. Rendahnya tingkat keaktifan peserta didik dalam mengikuti prosesubelajar 

mengajar. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan kepada identifikasi masalah sebelumnya, maka penelitian ini 

dibatasi dalam lingkup di antaranya: 

1. Penelitian ini dibatasiupada pengembangan moduluPembangkit Tenaga Listrik 

dengan bahasan jenis-jenis pembangkit tenaga listrik, prinsip kerja pembangkit 

tenaga listrik dan komponen di dalam masing-masing pembangkit. 

2. Modul disesuaikanudengan kompetensiuyang harus dicapaiuoleh peserta didik 

pada semester enam  di Program Studi PendidikanuTeknik ElektrouUniversitas 

Negeri Yogyakarta. 

3. Subyek pengujian modul pembelajaran adalah pesertaudidik di Program Studi 

PendidikanuTeknik Elektro UniversitasuNegeri Yogyakarta. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkanukepada batasan masalah diuatas, maka permasalahanuyang dapat 

dikemukakan adalah: 
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1. Bagaimana cara pengembanganuModul PembelajaranuPembangkituTenaga 

Listrik pada mata kuliah PembangkituTenaga Listrikuyang sesuai untuk 

diterapkan di ProgramuStudi Teknik ElektrouUniversitas NegeriuYogyakarta? 

2. Bagaimana kelayakan Modul Pembelajaran Pembangkit Tenaga Listrik pada 

mata kuliahuPembangkit Tenaga Listrik di Program Studi TeknikuElektro 

UniversitasuNegeriuYogyakarta? 

3. Bagaimana respons peserta didik terhadap Modul Pembelajaran Pembangkit 

Tenaga Listrik pada mata kuliahuPembangkit Tenaga Listrik di ProgramuStudi 

Teknik ElektrouUniversitas NegeriuYogyakarta? 

E. Tujuan Pengembangan 

Tujuan yanguingin dicapai olehupeneliti dalamupengembangan Modul 

Pembangkit Tenaga Listrik ini adalah sebagaiuberikut: 

1. Mengembangkan Modul Pembelajaran Pembangkit Tenaga Listrik Mata 

Kuliah Pembangkit Tenaga Listrik untuk peserta didik semester enam di 

Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. 

2. Mengetahui kelayakan Modul Pembelajaran Pembangkit Tenaga Listrik 

dengan pada Mata Kuliah Pembangkit Tenaga Listrik untuk peserta didik 

semester enam di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

3. Mengetahui tanggapan peserta didik terhadap Modul Pembelajaran 

Pembangkit Tenaga Listrik  yang dikembangkan terkait dengan peningkatan 

motivasi peserta didik dalam mempelajari Mata Kuliah Pembangkit Tenaga 
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Listrik di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri 

Yogyakarta? 

F. Manfaat Pengembangan 

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Program Studi Pendidikan Teknik Elektro  

a. Bagi Peserta didik  

1) Meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan motivasi peserta 

didik untuk belajar. 

2) Memberikan gambaran atau ilustrasi dari sistem Pembangkit Tenaga 

Listrik. 

3) Modul Pembangkit Tenaga Listrik dapat dijadikan acuan belajar peserta 

didik. 

b. Bagi Tenaga Pengajar 

1) Modul Pembangkit Tenaga Listrik dapat dijadikan acuan bahan ajar serta 

memberikan variasi model belajar. 

2) Modul dapat digunakan sebagai referensi acuan belajar peserta didik. 

3) Modul Pembangkit Tenaga Listrik dapat dipergunakan sebagai salah satu 

pembantu untuk mencapai kompetensi peserta didik. 

2. Bagi Universitas 

1) Menambah koleksi modul pembelajaran untuk Universitas.  

3. Bagi Jurusan Teknik Elektro 

a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya.  
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4. Bagi Peneliti  

1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dalam memadukan 

kemampuan dan keterampilan dalam merepresentasikan, menganalisa dan 

menjelaskan masalah yang tercakup dalam ilmu kependidikan Pendidikan 

Teknik Elektro.  

2) Meningkatkan pengetahuan peneliti sebelum menginjak ke dunia 

pendidikan yang sebenarnya. 

3) Untuk mengetahui perangkat pembelajaran yang sesuai untuk peserta 

didik Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. 

G. Asumsi Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian dan pengembangan Modul Pembelajaran Pembangkit 

Tenaga Listrik ini adalah: 

1. Modul pembelajaran Pembangkit Tenaga Listrik ini mampu membuat peserta 

didik aktif dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar pada mata 

kuliah Pembangkit Tenaga listrik yang dilaksanakan di Prodi Pendidikan 

Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. 

2. Peserta didik termotivasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

3. Modul Pembelajaran Pembangkit Tenaga Listrik yang dikembangkan dapat 

digunakan secara mandiri oleh peserta didik. 

4. Validator dalam pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik berpengalaman 

dan dipilih sesuai dengan bidang keahliannya. 
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5. Item-item dalam instrumen penelitian dapat merepresentasikan penilaian 

produk Modul Pembelajaran Pembangkit Tenaga Listrik yang dikembangkan 

secara komperhensif. 

H. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang diharapkanudari hasil penelitian dan pengembanganumodul 

pembelajaran ini adalah:  

1. Spesifikasi Teknis  

a. Modul pembelajaranumeliputi materi Pembangkit Tenaga Listrik yang 

disesuaikanudengan RPS Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. 

b. Modulupembelajaran digunakan sebanyak 4 kali pertemuan dengan lama 

penggunaan 2 x 60 menit.  

c. Modul yang dikembangkan berisi materi ajar Pembangkit Tenaga Listriku 

yang mencakup  jenis-jenis pembangkit tenagaulistrik, prinsip 

pembangkitan tenaga listrik beserta komponen-komponen di dalam 

masing-masing pembangkit tenaga listrik. 

d. Modul Pembelajaran dilengkapi dengan evaluasi di akhir bab 

pembelajaran.  

e. Modul pembelajaran dapat digunakanuoleh tenaga pendidik maupun 

peserta didik. 

f. Modul ini dibuat dengan sampul full colour kertas kertas ivory 210 gram 

dengan laminasi Glossy. Ukuran kertas yang digunakan yaitu berukuran 

A4 80 gsm.  
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2. Spesifikasi Non Teknis  

a. Modul pembelajaran disertai dengan petunjuk penggunaan bagi pembaca. 

b. Modul pembelajaran dilengkapi dengan glosarium untuk lebih 

menjelaskan kepada pembaca maksud dan arti dari istilah-istilah yang 

terdapat di dalam modul pembelajaran. 

c. Di dalam modul pembelajaran dilengkapi dengan evaluasi sebagai 

parameter tolak ukur tingkat kepahaman pembaca. 

 

 

 

 

  


