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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi 

diri yang dimiliki peserta didik untuk mampu menjadi sumber daya manusia 

yang unggul dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sesuai dengan 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

 Upaya penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui 

beberapa jalur pendidikan, yaitu; pendidikan formal, nonformal, dan informal. 

Sesuai dengan Undang-Undang RI  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya. 

 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat 8 menjelaskan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Melalui 
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jenjang pendidikan tersebut penyelenggaraan pendidikan mampu dilaksanakan 

secara lebih efektif menggunakan metode yang sesuai dengan karakter peserta 

didik disetiap jenjangnya.   

 Sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa jenjang pendidikan 

formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 14). Salah satu pendidikan formal yang membekali peserta 

didik dengan kompetensi khusus dalam menghadapi tuntutan jaman adalah 

pendidikan menengah, dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

 SMK N 1 Purworejo merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan 

formal. Visi dari SMK N 1 Purworejo adalah terwujudnya pendidikan dan 

pelatihan (diklat) kejuruan yang berstandar nasional, berwawasan internasional 

dan lingkungan hidup. Salah satu bentuk representasi dari visi tersebut yaitu 

melalui kompetensi keahlian yang ada. Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) 

merupakan satu dari beberapa kompetensi keahlian yang terdapat di SMK N 1 

Purworejo. 

 Dalam spektrum SMK tahun 2018, program keahlian Teknik 

Ketenagalistrikan terdiri dari beberapa kompetensi kehalian, yaitu; Teknik 

Pembangkit Tenaga Listrik, Teknik Jaringan Tenaga Listrik, Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik, Teknik Otomasi Industri, Teknik Pendinginan dan Tata Udara, 

dan Teknik Tenaga Listrik. Salah satu mata pelajaran yang termasuk dalam 

kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik adalah perbaikan 

peralatan listrik. 
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 Mata pelarajan perbaikan peralatan listrik di SMK N 1 Purworejo lebih 

dispesifikan lagi menjadi perbaikan peralatan listrik rumah tangga  (PPLRT) 

dengan tujuan untuk memperjelas lingkup dari peralatan listrik yang akan di 

perbaiki. Mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga mempunyai 

peran yang sangat penting. Pada mata pelajaran ini siswa diajarkan bagaimana 

merawat dan memperbaiki peralatan listrik rumah tangga yang sangat familiar 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan 

listrik rumah tangga dalam pelaksanaanya dibutuhkan adanya guru yang 

memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan bidangnya, selain guru yang 

berkompeten dibutuhkan pula adanya bahan ajar guna menunjang kegiatan 

belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. 

Mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga merupakan salah satu 

mata pelajaran praktik sehingga bahan ajar yang seharusnya digunakan adalah 

berupa job sheet.  Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih runtut dalam 

mengajarkan materi kepada siswa sehingga kompetensi yang telah ditentukan 

sebelumnya dapat dicapai dengan baik (Lestari, 2013:1).   

 Hasil observasi awal ditemukan bahwa ketersediaan bahan ajar pada 

mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga untuk kelasXII 

kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 

Purworejo masih belum tersedia. Hal tersebut mengakibatkan guru mengalami 

kesulitan dalam menyampaikan materi pada siswa, begitupun dengan para 

siswa yang juga merasa kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan 
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oleh guru. Oleh sebab itu kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

perbaikan peralatan listrik rumah tangga belum berjalan optimal. Idealnya 

setiap mata pelajaran praktik memiliki bahan ajar yang digunakan sebagai 

media untuk mempermudah guru dalam penyampaian materi terhadap siswa 

dan juga mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh 

guru, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai secara optimal. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Takdir Widodo selaku guru 

yang mengampu mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga di 

kelas XII kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) SMK N 

1 Purworejo pada tanggal 9 Agustrus 2019 menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada 

mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga, antara lain; (1) 

dikarenakan tidak tersedianya bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan 

peralatan listrik rumah tangga mengakibatkan guru merasa kesulitan dalam 

menyampaikan materi terhadap siswa, (2) penyampaian materi hanya 

dilakukan melalui metode ceramah saja sehingga materi yang disampaikan 

menjadi kurang efektif. Wawancara juga dilakukan kepada Bagus Qoriri Toha 

seorang siswa kelas XII A program kealian Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

(TITL) di SMK N 1 Purworejo pada tanggal 9 Agustus 2019 menjelaskan 

bahwa tidak adanya bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik 

rumah tangga mengakibatkan siswa merasa kesulitan dalam memahami materi  

yang disampaikan oleh guru. 
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 Berdasarkan permasalahan tersebut maka sangat perlu adanya 

pengembangan bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik 

rumah tangga untuk kelas XII kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo dalam rangka untuk mengoptimalkan 

kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan  

baik. Selanjutnya dilakukan pengujian bahan ajar pada mata pelajaran 

perbaikan peralatan listrik rumah tangga untuk  kelas XII kompetensi keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo untuk dapat 

diketahui bagaimana tingkat kelayakanya. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka masalah-masalah yang muncul dalam pengembangan bahan ajar pada 

mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga di SMK N 1 Purworejo 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga 

untuk kelas XII kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

(TITL) di SMK N 1 Purworejo belum tersedia. 

2. Guru kesulitan dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

3. Siswa sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

 

C. Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup 

penelitian atau permasalahan dari idenfitikasi masalah diatas. Berdasarkan 
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uraian yang ada, peneliti memilih untuk membatasi masalah pada 

pengembangan bahan ajar dalam bentuk job sheet pada mata pelajaran 

perbaikan peralatan listrik rumah tangga untuk kelas XII kompetensi keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo. Pembatasan 

masalah pada permasalahan tersebut dikarenakan tidak tersedianya job sheet 

pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik untuk kelas XII kompetensi 

keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo 

sehingga mengakibatkan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan secara 

optimal. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan mata pelajaran 

perbaikan peralatan listrik rumah tangga untuk kelas XII program keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo? 

2. Bagaimana kelayakan bahan ajar yang dikembangkan pada mata pelajaran 

Perbaikan peralatan listrik rumah tangga untuk kelas XII program keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo menurut 

ahli media? 

3. Bagaimana kelayakan bahan ajar yang dikembangkan pada mata pelajaran 

Perbaikan peralatan listrik rumah tangga untuk kelas XII program keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo menurut 

ahli materi? 
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4. Bagaimana kelayakan bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan 

listrik rumah tangga untuk kelas XII program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo menurut siswa? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

 Berdasarkan rumusan malah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Mengembangkan bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan 

listrik rumah tangga untuk kelas XII program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo. 

2. Menguji kelayakan bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan 

listrik rumah tangga untuk kelas XII program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik (TITL) di SMK N1 Purworejo pada ahli media. 

3. Menguji kelayakan bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan 

listrik rumah tangga untuk kelas XII program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo pada ahli materi. 

4. Menguji kelayakan bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan 

listrik rumah tangga untuk kelas XII program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo pada siswa. 
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F. Manfaat Pengembangan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

peneliti sebagai mahasiswa kependidikan yang kelak akan terjun kedalam 

dunia pendidikan.  

2. Bagi Sekolah, diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar dan mengajar 

pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga sehingga 

guru dapat lebih mudah dalam menjelaskan materi terhadap siswa dan 

siswa juga dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh 

guru. 

3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta, hasil penelitian ini dapat menjadi 

sumber informasi, acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar. 

 

G. Asumsi Pengembangan 

 Asumsi penelitian dan pengembangan bahan ajar pada mata pelajaran 

perbaikan peralatan listrik rumah tangga yaitu sebagai berikut: 

1. Bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga 

ini dapat mendorong siswa kelas XII program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo untuk dapat lebih aktif dan 

mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

2. Bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga 

dapat digunakan siswa kelas XII program keahlian Teknik Instalasi 
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Tenaga Listrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo untuk dapat lebih mudah 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

3. Bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga 

untuk kelas XII program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) 

di SMK N 1 Purworejo dapat dijadikan panduan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran praktik . 

4. Poin-poin data instrument penelitian ini dapat mewakili penilaian produk 

bahan ajar pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga 

yang dikembangkan. 

 

H. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan ajar mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga berupa 

jobsheet yang terdiri dari 12 job dan telah disesuaikan dengan silabus yang 

digunakan di SMK N 1 Purworejo, serta disesuaikan pula dengan 

ketersediaan peralatan listrik rumah tangga yang digunakan sebagai bahan 

praktik pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik rumah tangga di 

SMK N 1 Purworejo. 

2. Setiap job disertai dengan dasar teori yang diharapkan mampu 

mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

3. Setiap job disertai dengan langkah kerja yang diharapkan mampu 

mempermudah siswa kelas XII pada program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Litrik (TITL) di SMK N 1 Purworejo dalam proses pembelajaran. 
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4. Job sheet disertai dengan gambar rangkaian dan konstruksi di setiap job 

yang akan dikerjakan untuk memudahkan siswa dalam mengidentifikasi 

peralatan listrik yang akan diperbaiki. 
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