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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era modern ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu 

pesat menuntut manusia untuk memiliki sikap disiplin, ulet, rajin dalam belajar 

guna meningkatkan sumber daya manusia. Upaya meningkatkan sumber daya 

manusia, pendidikan memegang peranan penting agar sumber daya manusia dapat 

bersaing baik dari segi kemampuan berfikir maupun keterampilan lainnya. 

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang menyiapkan sumber daya 

menusia dengan kemampuan untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 15. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) berperan penting dalam rangka menyiapkan sumber daya 

manuasia yang terdidik, terampil, dan profesional dalam dunia kerja. 

Pendidikan berfungsi sebagai sarana belajar untuk melatih peserta didik dari 

yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang 

tidak tahu menjadi tahu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, 

pendidikan bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi agar dapat 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan proses belajar 

yang mempengaruhi pertumbuhan individu dan berlansung sejak dalam kandungan 

sampai akhir hayat. Pendidikan bertujuan agar peserta didik dapat melewati proses 

belajar mengajar yang baik dan benar sehingga dapat menjadi individu dengan 

kemampuan maupun pribadi yang lebih baik. 
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Kegiatan pembelajaran sendiri tidak luput dari sumber belajar. Sumber 

belajar dibedakan menjadi dua, yaitu yang didesain secara khusus untuk kebutuhan 

pembelajaran (by design) dan sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang 

dapat dimanfaatkan (by utilization) dan bisa dikunjungi oleh peserta didik 

(Prastowo, 2014: 122). Sumber belajar sendiri bahan ajar dan media untuk 

mempermudah penyampaian bahan ajar kepada peserta didik. Media yang 

digunakan dalam pembelajaran terutama pada pembelajaran yang cocok dengan 

student centred learning perlu direncanakan dengan baik. Media buku teks atau 

modul dapat menjadi pilihan alternatif dalam pembelajaran. Buku teks dan modul 

merupakan penerapan dan pengembangan dari instructional design yang lebih 

menekan pada prinsip-prinsip yang diadopsi dari teori dan temuan penelitian 

tentang belajar. Orientasi buku teks sebagai media belajar adalah mengoptimalkan 

kegiatan belajar dalam rangka mencapai hasil yang optimal dan efisien (Uno, 2009: 

147).  

Buku ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang 

memegang peranan penting dalam membantu peserta didik mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Muslich (2010: 23) mengemukakan bahwa buku 

merupakan bagian dari kelangsungan pendidikan. Adanya buku, pelaksanaan 

pendidikan dapat lebih lancar. Pendidik dapat mengelola kegiatan pembelajaran 

secara efektif dan efisien melalui sarana buku. Peserta didik pun dapat mengikuti 

kegiatan belajar mengajar dan belajar mandiri secara maksimal dengan sarana buku. 

Mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik Kompetensi Keahlian Desain 
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Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri1 Pajangan. SMK Negeri 1 

Pajangan sudah menggunakan Kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Proses 

pembelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan yang telah menggunakan Kurikulum 

2013, pembelajaran dilakukan dengan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. 

Proses belajar mengajar Konstruksi Jalan dan Jembatan yang masih berlangsung di 

SMK Negeri 1 Pajangan, pendidik masih dominan menggunakan metode 

konvensional yaitu ceramah dan masih sebagai sumber belajar utama dikarenakan 

belum adanya sumber belajar lain yang relevan dan sesuai dengan KI dan KD yang 

diharapkan. Hal ini menyebabkan peserta didik mengandalkan peran pendidik 

sehingga hampir tidak ada motivasi belajar mandiri dikarenakan kurangnya sumber 

belajar lain berupa media yang dapat membantu dalam proses belajar peserta didik.  

Permasalahan yang dihadapi pada proses belajar mata pelajaran Konstruksi 

Jalan dan Jembatan yang telah menggunakan Kurikulum 2013 revisi yaitu tidak 

adanya sumber belajar cetak yang dapat menunjang pembelajaran didalam kelas 

maupun belajar mandiri. Permasalahan tersebut dapat diamati selama proses belajar 

baik di dalam kelas, di luar kelas maupun ketika observasi yang telah dilakukan. 

Selama kegiatan observasi didapati bahwa peserta didik hanya belajar ketika 

diberikan tugas mandiri dan peserta didik kesulitan dalam mencari jawaban dari 

tugas yang diberikan. Peserta didik juga bingung dikarenakan banyak materi yang 

didapatkan dari media online atau media lain tidak sesuai dengan kaidah dan 

kompetensi yang harus dicapai.  

Berdasarkan tinjauan permasalahan yang dialami selama kegiatan belajar 

mengajar, modul dapat dijadikan media belajar bagi peserta didik yang dapat 
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membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran dan memenuhi 

kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Modul yang dikembangkan berisi 

teori, langkah menggambar, tugas, evalusi pembelajaran sehingga peserta didik 

dapat belajar dan dapat mengevaluasi hasil belajar yang dilakukan. Adanya modul 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan dapat 

dipadukan dengan pembelajaran disekolah, diharapkan dapat memudahkan proses 

pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, meningkatkan prestasi 

pembelajaran, dan memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan adalah sebagai berikut:   

1. Pembelajaran belum sesuai dengan Kurikulum 2013 dikarenakan pendidik 

masih menggunakan metode ceraman dan menjadi sumber belajar tunggal. 

2. Belum terdapat media belajar tercetak yang sesuai dengan Kurikulum 2013 

revisi 2018 pada mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan pada kelas XII 

di SMK Negeri 1 Pajangan. 

3. Peserta didik hanya mengandalkan pendidik sehingga kesadaran peserta didik 

untuk belajar mandiri masih kurang. 

4. Peserta didik cenderung belajar mandiri hanya ketika ada tugas yang diberikan 

oleh pendidik.  

5. Kurangnya sumber belajar yang relevan sesuai dengan kaidah dan kompetensi 

yang harus dicapai pada mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan kelas 

XII. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka perlu adanya pembatansan 

permasalahan penelitian yang akan diangkat, dengan adanya batasan masalah 

diharapkan penelitian dapat lebih efektif sehingga permasalahan yang dibatasi pada 

pengujian kelayakan modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 2. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan diteliti dalam pengembangan ini adalah 

bagaimana proses pembuatan media belajar berupa modul dan kelayakan modul 

Konstruksi Jalan dan Jembatan 2 sebagai sumber belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan  SMK Negeri 1 Pajangan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah menghasilkan dan mengetahui kelayakan modul Konstruksi Jalan dan 

Jembatan sebagai sumber belajar peserta didik dalam mata pelajaran Konstruksi 

Jalan dan Jembatan SMK Negeri 1 Pajangan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapakan dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan 

adalah: 

1. Bagi Pihak Sekolah. 

Pihak sekolah dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan Universitas 

Negeri Yogyakarta dan diharapkan dapat meningatkan hasil belajar peserta 
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didik sehingga sekolah mendapatkan lulusan yang lebih terampil dan kompeten 

pada bidang keahlian tertentu khususnya Kompetensi Keahlian Desain 

Pemodelan dan Informasi bangunan. 

2. Bagi Pendidik 

Modul dapat digunakan sebagai bahan ajar yang dapat digunakan selama 

kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan penerapan Kurikulum 2013 serta 

dapat membantu agar proses pembelajaran lebih efektif dengan adanya modul 

sebagai alternatif sumber belajar bagi peserta didik. 

3. Bagi Peserta Didik. 

Memperoleh sumber belajar yaitu modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 2 

sehingga .peserta didik dapat lebih mudah memahami materi dan dapat belajar 

mandiri dengan modul sebagai sumber belajar. 

4. Bagi Peneliti. 

Peneliti dapat menghasilkan modul yang dapat bermanfaat bagi pendidikan dan 

peneliti dapat mengembangkan diri dalam proses pembuatan modul, 

mengetahui tata tulis modul yang tepat, menarik, dan efisien. 

 

G. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan modul 

Konstruksi Jalan dan Jembatan 2 untuk SMK kelas X kelas XII Jurusan Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan adalah sebagai berikut: 

1. Materi disajikan dalam bentuk modul tercetak. 

2. Modul dicetak pada kertah HVS ukuran A4 70 gram/m2. 
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3. Modul berisikan materi mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan di kelas 

XII sesuai dengan Kurikulum 2013 revisi. 

4. Modul dilengkapi dengan evaluasi, tugas mandiri, dan motivasi untuk 

memotivasi peserta didik belajar mandiri. 


