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BAB  1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tolak ukur kemajuan suatu bangsa, diukur dari sumber daya manusia. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan salah satu 

peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu pendidikan sangat ditekankan untuk 

menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang terus meningkat seiring dengan 

perkembangan IPTEK dan  tuntutan dunia usaha maupun industri.  

Peningkatan hal diatas dilakukan di dalam pembelajaran formal 

pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan menghasilkan lulusan yang dapat 

berkerja sesuai dengan bidang tertentu. Tujuan pendidikan kejuruan membentuk 

tenaga kerja yang terampil, dan kompetitif dan berkompetensi sejak dini. Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan 

formal yang dapat menghasilkan siswa sesuai tuntutn dunia usaha dan industri. 

Peningkatan mutu pendidikan salah satunya melalui penerapan pendekatan 

pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (competency based education and 

training). Pendekatan tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

kurikulum, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan pembelajaran dan 

pengembangan prosedur penilaian (Direktorat Pembinaan SMK, 2008). 

SMK Negeri 3 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah kejuruan negeri 

yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mulai tahun pelajaran 

2018/2019 di SMK Negeri 3 Yogyakarta mulai menerapkan Kurikulum 2013 

revisi. Perubahan kurikulum membawa konsekuensi perubahan pada metode 

pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran pada 
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Kurikulum 2013 revisi menggunakan pendekatan Student Center Learning (SCL) 

yang menekankan pada keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

dalam kelas dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. 

Peningkatan kurikulum di SMK Negeri 3 Yogyakarta berdampak pada 

peningkatan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang baru supaya praktis 

untuk digunakan. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran 

yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan yang di harapkan, yaitu mencapai kompetensi atau sub 

kompetensi dengan segala kompleksitasnya (Widodo dan Jasmadi dalam Lestari, 

2013: 1). Bahan ajar memiliki beragam jenis, ada yang cetak maupun noncetak. 

Bahan ajar cetak sering  di jumpai antara lain berupa handout, buku, modul, 

brosur, dan lembar kerja siswa. 

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari 

secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul disebut juga media untuk 

belajar mandiri telah dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya 

pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar 

(Syamsudin, 2005: 168). Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar yang 

dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman 

belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai 

tujuan belajar yang spesifik (Joko Sutrisno, 2008). Dapat disimpulkan bahwa 

pengertian modul adalah salah satu bentuk bahan ajar cetak yang dirancang 

secara terstruktur dan sistematis untuk membantu proses pembelajaran, dapat 
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digunakan secara mandiri oleh peserta pembelajaran karena modul dilengkapi 

dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Dalam hal ini, siswa dapat melakukan 

kegiatan belajar sendiri tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Dwi 

Rahdiyanta menjelaskan bahwa modul minimal memuat tujuan pembelajaran, 

materi/substansi belajar, dan evaluasi. Modul saat ini menjadi kebutuhan yang 

sangat mendesak guna kelangsungan pembelajaran. 

Berdasar kan observasi dan wawancara taksiran kebutuhan modul 

kostruksi gedung, dapat dilihat bahwa modul di SMK Negeri 3 Yogyakarta yang 

mengacu Kurikulum 2013 revisi belum ada sehingga siswa sangat sulit untuk 

belajar secara mandiri. Sedangkan fungsi dari modul sendiri bahan ajar cetak 

yang dirancang secara terstruktur dan sistematis untuk membantu proses 

pembelajaran, dapat digunakan secara mandiri oleh peserta pembelajaran karena 

modul dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Maka dari itu diperlukan 

pengembangan modul pembelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung sebagai 

bahan ajar pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung Kelas XI Desain Pemodelan 

dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 3 Yogyakarta yang sesuai dengan 

Kurikulum 2013 supaya dalam pembelajaran modul tersebut layak digunakan. 

Untuk menghasilkan modul yang sesuai dengan Kurikulum 2013 dan layak 

digunakan, maka modul tersebut perlu dikembangkan sesuai dengan kriteria 

modul yang telah baik dan diperiksa oleh para ahli.  

Selain itu perlu dilakukan pengembangan modul untuk pembelajaran 

Kostruksi Gedung. Modul dikembangkan sesuai dengan kriteria modul yang baik 

dan sesuai kompetensi inti dan kompetensi dasar Kurikulum 2013. Maka dari itu, 
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dengan adanya modul ini diharapkan  mampu meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pemecahan masalah dan meningkatkan aktivitas siswa di dalam kelas 

sehingga siswa mampu belajar secara mandiri. 

Pengembangan modul mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung 

kelas XI di SMK Negeri 3 Yogyakarta diharapkan dapat memberikan salah satu 

solusi dari masalah-masalah yang sudah ada, dengan adanya modul pembelajaran 

diharapkan peserta didik dapat lebih mandiri dalam belajar untuk mendapatkan 

materi dan guru juga lebih bisa menerapkan kurikulum 20113 revisi ini dalam 

proses mengajar agar lebih mengedepankan metode belajar student center dari 

pada teacher center. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasikan 

berbagai masalah yang timbul pada mata pelajaran Konstriksi dan Utilitas Gedung 

kompetensi keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan sebagai berikut: 

1. Rendahnya minat siswa Kelas XI desain permodelan dan informasi bangunan 

SMK Negeri 3 Yogyakarta membaca sumber referensi yang sesuai dengan 

silabus Kurikulum 2013 mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung yang 

dianggap terlalu banyak dan belum jelas. 

2. Siswa belum mampu belajar secara mandiri dengan belum adanya modul 

konstruksi bangunan yang disusun sesuai dengan silabus Kurikulum 2013. 
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C. Pembatasan Masalah 

Dari banyaknya masalah yang ditemukan maka fokus penelitian ini 

hanya dibatasi pada identifikasi masalah belum adanya modul pembelajaran 

modul yang mendukung pembelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung. Penelitian 

ini bertujuan untuk menghasilkan modul yang mampu mendukung pembelajaran 

Konstruksi dan Utilitas Gedung. Pengujian produk masih dalam lingkup siswa 

kompetensi keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 

3 Yogyakarta. Modul dibuat untuk dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam 

mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasakan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan modul pembelajaran Konstruksi dan Utilitas 

Gedung yang mampu mendukung peningkatan ketrampilan siswa di program 

keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 3 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana kelayakan perangkat pembelajaran berupa modul Kontruksi 

Gedung yang dikembangkan berdasarkan ahli media, dan ahli materi? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan modul pembelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung yang 

mampu mendukung mendukung peningkatan ketrampilan siswa di program 

keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 3 

Yogyakarta. 

2. Mengetahui kelayakan perangkat pembelajaran berupa modul Kostruksi 

Gedung yang dikembangkan berdasarkan ahli media,dan ahli materi. 

 

F. Spesifikasi Produk 

Dalam penelitian ini di buat produk berupa modul yang di sajikan dalam 

bentuk tercetak. Modul berisi materi Kontruksi dan Utilitas Gedung selama 1 

tahun yang telah di sesuaikan dengan kompetensi dasar mata pelajaran Konstruksi 

dan Utilitas Gedung SMK Negeri 3 Yogyakarta. Modul ini dibuat sebagai 

pegangan dan sumber belajar bagi siswa serta dapat dipergunakan sebagai bahan 

ajar dan diterapkan pada setiap kali proses pembelajaran Konstruksi dan Utilitas 

Gedung . Adanya modul ini, diharapkan dapat mengurangi keterbatasan sumber 

belajar siswa dan dapat membantu dalam proses belajar mengajar yang sesuai 

dengan Kurikulum 2013. 

Modul Pembelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung berisi materi 

pelajaran Kosntruksi dan Utilitas Gedung yang mudah di pelajari dan di pahami. 

Modul ini secara garis besar berisi materi pelajaran, lembar kegiatan, lembar 
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latihan, lembar evaluasi, dan panduan dalam menggunakan modul sehingga bisa 

mencapai kompetensi yang diinginkan. Modul ini disusun untuk kebutuhan 

kegiatan belajar mengajar Konstruksi dan Utilitas Gedung. Di dalam modul ini 

terdiri dari empat belas bab, sesuai dengan jumlah Kompetensi Dasar. Setiap bab 

terdiri beberapa kegiatan belajar, sesuai dengan jumlah tatap muka yang telah 

disusun dalam silabus Kurikulum 2013. Pembelajaran pendekatan scientific 

(ilmiah) tercermin dalam tugas dan juga kegiatan praktikum sesuai instruksi yang 

tertera pada modul. Aspek media, modul ini disusun dengan tampilan yang 

menarik, disertai gambar penjelas, berwarna dan kualitas kertas yang baik.  

 

G. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya serta 

meningkatkan motivasi belajar dan kompetensi siswa dalam memahami 

materi dan menggambar Konstruksi  dan Utilitas Gedung. 

b. Mempermudah siswa untuk belajar Konstruksi dan Utilitas Gedung 

secara mandiri. 

2. Bagi Guru 

a. Menghasilkan modul pembelajaran yang dapat dijadikan referensi dalam 

kegiatan belajar mengajar. 
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b. Sebagai perangkat pembelajaran yang mampu mempermudah dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

c. Diharapkan mampu membantu guru dalam mencapai ketuntasan materi 

ajar dan kompetensi siswa. 

3. Bagi Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk referensi penelitian 

kependidikan yang diharapkan dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian 

yang lebih lanjut yang relevan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini 

menjadi tolak ukur penelitian yang akan dilaksanakan dan dapat disempurnakan di 

kemudian hari. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk menambah dan 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan, dan dalam pemilihan 

metode dan perangkat pembelajaran yang tepat. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman dalam melakukan 

penelitian dan mengetahui penyusunan modul pembelajaran yang baik dan benar 

serta menarik bagi mahasiswa. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk 

menerapkan semua ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan. 


