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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan dari hasil survei International Institute for Management 

Development (IMD) pada tahun 2011 menempatkan Indonesia pada peringkat 37 

dari 59 negara, titik lemah tingkat daya saing Indonesia terletak pada aspek 

infrastruktur. Dalam meningkatkan daya saing Indonesia tepatnya pada bidang 

infrastruktur tentunya harus memiliki suatu tombak penyokong agar Indonesia 

semakin membaik. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pembelajaran di 

bidang infrastruktur. 

Dengan memperbaiki  proses belajar dan mengajar yang ada di Indonesia. 

Berbagai masalah dalam proses belajar mengajar harus diminimalisir agar tujuan 

pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 

tercapai yang menjelaskan tentang fungsi pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 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 adalah awal yang harus dimulai untuk mewujudkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) Indonesia yang seutuhnya. Pendidikan juga bertujuan untuk 

mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan, keahlian, dan 
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kemampuan sehingga dapat terjun di dunia kerja. Lulusan yang tercipta hendaknya 

dapat bersaing  dengan baik. Apalagi Indonesia sudah termasuk MEA (Masyarakat 

Ekonomi Asean) yang bersaing secara ketat antara negara-negara yang lainnya. 

Dalam pendidikan tentunya ada proses belajar mengajar, proses inilah yang 

dapat meningkatkan mutu pendidikan terwujud. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi proses belajar mengajar seperti pendidik, peserta didik, materi yang 

diajarkan, fasilitas yang mendukung dan media pembelajaran yang digunakan. 

Dalam pembelajaran yang baik proses belajar harusnya memanfaatkan fasilitas 

yang disediakan di sekolah. Pendidik dalam aktivitasnya mengajar idealnya 

memerlukan alat bantu mengajar seperti media pembelajaran. Bagi peserta didik 

media merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Salah satu media 

pembelajaran yang efektif adalah modul. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan (2008) modul merupakan 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. Dengan adanya modul siswa akan belajar secara 

mandiri saat berada di sekolah maupun di luar sekolah. 

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan saat melakukan Praktik 

Lapangan Persekolahan (PLP) di SMK Negeri 2 Depok (Sekolah Pembangunan 

Yogyakarta) dalam pembelajarannya sebagian besar pendidik menggunakan 

metode teacher-centered atau guru sebagai pusat pembelajaran. Guru lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah (teaching). Pada saat 

mengikuti pembelajaran, siswa sebatas memahami sambil membuat catatan bagi 
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yang memerlukan, ataupun mengobrol bersama temannya. Kegiatan ini  akan lebih 

menonjolkan bahwa guru sebagai pendidik berhasil  memberikan informasi satu 

arah kepada siswa yang berarti guru berhasil mentransfer pengetahuannya. 

Kegiatan belajar seperti ini akan membuat guru semakin pintar dalam 

penyampaiannya kepada siswa, tetapi siswa akan cenderung  menjadi pelajar yang 

pasif karena hanya memiliki dan bergantung kepada guru sebagai salah satu 

sumbernya.  

Peneliti bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran Konstruksi 

dan Utilitas Gedung khusususnya membahas tentang menggambar detail pondasi 

dan sloof pada rumah tinggal 2 lantai. Adapun alasan peneliti memilih  

mengembangkan modul pembelajaran ini adalah, (1) di SMK Negeri 2 Depok 

penyampaian materinya hanya melalui papan tulis dan power point, (2) buku 

pegangan hanya dipegang untuk guru, (3) belum adanya modul tentang 

menggambar detail pondasi dan sloof pada rumah tinggal 2 lantai, (4) dengan tidak 

adanya modul akan menyulitkan pendidik untuk menyampaikan materi karena 

tujuan pembelajaran dan materinya masih belum jelas.  

Kelebihan modul menggambar detail pondasi dan sloof pada rumah tinggal 

2 lantai mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung siswa kelas XI Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) ini adalah, (1) memudahkan pendidik 

dalam menyampaikan materi, materi yang disampaikan akan lebih terarah dan 

terstruktur, (2) peserta didik dapat belajar secara mandiri, sehingga siswa akan lebih 

aktif belajar, (3) modul mudah dipelajari, (4) terdapat tujuan pembelajaran yang 
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jelas dan terarah pada setiap kegiatan belajar yang dilakukan, (5) desain modul 

menarik, sehingga menarik perhatian siswa untuk mempelajarinya. 

Bahan ajar yang digunakan digunakan dalam kelas adalah buku paket dari 

Suparno (2008) berjudul Teknik Gambar Bangunan untuk Sekolah Menengah 

Kejuruan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan. Sedangkan siswa tidak memiliki buku pegangan untuk proses belajar. 

Kelemahan dari buku ini adalah, (1) ada beberapa materi pembelajaran yang kurang 

lengkap dan jelas, (2) gambar pada buku masih kurang jelas, (3) buku kurang 

menarik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, masalah-masalah yang 

terkait pengembangan modul mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung pada 

siswa kelas XI program keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK 

Negeri 2 Depok dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Masih terbatasnya bahan ajar yang dipegang guru mata pelajaran Konstruksi 

dan Utilitas Gedung kelas XI kompetensi keahlian DPIB SMK Negeri 2 

Depok. 

2. Siswa hanya berfokus pada penyampaian guru pada saat pembelajaran. 

3. Siswa tidak memiliki media pembelajaran untuk di kelas maupun di luar kelas 

sehingga kurang mandiri dalam menyelesaikan tugas pada mata pelajaran 

Konstruksi dan Utilitas Gedung. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, penulis 

hanya berfokus pada pengembangan modul sebagai sumber belajar mata pelajaran 

Konstruksi dan Utilitas Gedung kelas XI kompetensi keahlian DPIB di SMK Negeri 

2 Depok. Media pembelajaran ini diharapkan  dapat membantu dalam proses belajar 

mengajar pada materi menggambar detail pondasi dan sloof pada rumah tinggal 2 

lantai. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyusunan Modul Menggambar 

Detail Pondasi dan Sloof pada Rumah Tinggal 2 Lantai Mata Pelajaran Konstruksi 

dan Utilitas Gedung Kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) 

SMK Negeri 2 Depok? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah 

menghasilkan media pembelajaran Modul Menggambar Detail Pondasi dan Sloof 

pada Rumah Tinggal 2 Lantai Mata Pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung Kelas 

XI Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 2 Depok. 
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F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Berdasarkan dari tujuan penelitian yaitu mengembangkan modul 

menggambar menggambar detail pondasi dan sloof pada rumah tinggal 2 lantai 

mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung Kelas XI Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 2 Depok, spesifikasi produk yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Materi dan kompetensi dasar yang ditekankan dalam modul pembelajaran 

adalah menggambar detail pondasi dan sloof pada rumah tinggal 2 lantai. 

2. Isi dari materi modul didapat dari buku cetak ataupun internet. 

3. Media dapat digunakan oleh siswa untuk pembelajaran di dalam ataupun di 

luar kelas. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Praktis 

a. Memperoleh modul yang layak untuk mendukung proses pembelajaran pada 

mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung untuk siswa kelas XI Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 2 Depok. 

b. Menghasilkan produk berupa modul dan media pembelajaran pada mata 

pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung untuk siswa kelas XI Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 2 Depok. 
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2. Teoritis 

a. Sebagai bahan penelitian untuk mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 

b. Referensi media pembelajaran pembelajaran pada mata pelajaran Konstruksi 

dan Utilitas Gedung untuk siswa kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan (DPIB) SMK Negeri 2 Depok. 

 


