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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Dwi Siswoyo ( 2013: 1) Pendidikan adalah sebagai usaha 

sadar bagi pengembangan manusia dan masyarakat, mendasarkan pada 

landasan pemikiran tertentu. keseluruhan proses dimana seseorang 

menggembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk- bentuk tingkah laku 

lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat dimana dia hidup. Proses 

sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih 

dan terkontrol (khususnya yang datang dan sekolah) sehingga 

memeperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan 

kemampuan individu yang optimal . 

Menurut Pavlova dalam Suyitno (2010 :101) Pendidikan kejuruan 

adalah pendidikan yang mempelajari pelatihan secara spesifik yang dapat 

digunakan dalam dunia kerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk 

memepersiapkan peserta didik dalam menguasai pengetahuan dan 

keterampilan tertentu untuk memasuki lapangan pekerjaan sekaligus 

memberikan bekal untuk melanjutkan pendidikan kejuruan tinggi. SMK 

adalah lembaga pendidikan yang memiliki beberapa program keahlian dan 

siswa di latih keterampilannya agar professional di bidang keahliannya. 

Perubahan program belajar dari yang semula 4 tahun menjadi 3 

tahun sangat berpengaruh terhadap keterampilan siswa. Kelas XI DPIB 
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SMK N 2 Klaten tahun ajaran 2019/2020 sebagai angkatan pertama yang 

melaksanakan program 3 tahun.  

Berdasarkan hasil Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di 

SMK N 2 Klaten ketika menggajar Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior 

Gedung (APLIG) kelas XI DPIB tahun ajaran 2019/2020 siswa masih 

belum mengenal sama sekali program menggambar dengan perangkat 

lunak AutoCad. Hal ini sangat berbeda dengan kakak kelas mereka yang 

program belajarnya 4 tahun ketika kelas X sudah mendapatkan mata 

pelajaran aplikasi perangkat lunak AutoCad sehingga ketika kelas XI 

sudah mengenal AutoCad dan pembelajaran dapat dilakukan dengan cepat. 

Pada proses pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung 

(APLIG) XI DPIB tahun ajaran 2019/2020 siswa masih terpusat pada 

guru, hal ini kurang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan yaitu 

kurikulum 2013 yang menggunakan sistem pembelajaran terpusat pada 

siswa (student center). Hal ini karena tidak adanya sumber belajar seperti 

modul atau yang lainnya, sehingga siswa hanya mengandalkan guru 

sebagai sumber belajar.  

Menurut Direktorat Pembinaan SMK (2008:1) Terkait dengan 

pengembangan bahan ajar, saat ini pengembangan bahan ajar dalam 

bentuk modul menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini 

merupakan konsekuensi diterapkannya kurikulum tingkat satuan 

pendidikan berbasis kompetensi di sekolah. Pendekatan kompetensi 

mempersyaratkan penggunaan modul dalam pelaksanaan pembelajarannya 
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Sarana prasarana dalam sekolah dalam hal ini komputer sebagai 

perangkat untuk menggambar dengan software AutoCad masih terdapat 

beberapa masalah seperti komputer yang erorr, software yang bermasalah 

menjadi salah satu penghambat siswa saat belajar parallel di kelas karena 

hanya mengandalkan guru sebagai sumber belajar dan proses 

pembelajaran sehingga tidak dapat dilakukan dengan cepat karena terdapat 

siswa yang tertinggal. Faktor ekonomi siswa yang bermacam- macam 

menjadikan tidak semua siswa memiliki komputer atau laptop sendiri 

untuk belajar software menggambar mandiri.  

Belum adanya media pembelajaran modul pada mata pelajaran 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG) di SMK N 2 

Klaten menjadikan siswa kesulitan dalam mempelajari software 

menggambar dalam hal ini AutoCad secara mandiri dan kesulitan ketika 

diberikan tugas karena hanya bergantung pada guru pengampu ketika 

mengalami kendala seperti ketika siswa harus memilih perintah yang mana 

yang harus digunakan untuk menggambar suatu objek dalam mengerjakan 

tugas. 

Dalam hal ini hadirnya media pembelajaran berupa modul 

pembelajaran software AutoCad sangat penting dalam proses 

pembelajaran untuk menunjang keberhasilan dalam proses belajara dan 

sebagai sarana sumber belajar lain untuk siswa sehingga siswa akan lebih 

cepat memahami dan mempraktikan software menggambar dalam hal ini 

AutoCad.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat 

diidentifikasikan masalah yang timbul dalam mata pelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Interior Gedung kelas XI DPIB tahun ajaran 

2019/2020 di SMK N 2 Klaten sebagai berikut:  

1. Pembelajaran masih terpusat pada guru  

2. Siswa mengalami kesulitan ketika guru tidak ada  

3. Siswa masih sering lupa perintah perintah yang harus digunakan pada 

software 

4. Belum adanya media pembelajaran modul sebagai sarana belajar lain pada 

mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG)   

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan 

permasalahan pada pengembangan modul pembelajaran AutoCAD untuk 

siswa kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 

2 Klaten. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana menggembangkan modul AutoCAD 

untuk siswa kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK 

Negeri 2 Klaten? 
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 E. Tujuan Penelitian 

1. Menghasilkan modul pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior 

Gedung untuk siswa kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

SMK Negeri 2 Klaten 

2. Mengetahui kelayakan modul pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Interior Gedung untuk siswa kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan SMK Negeri 2 Klaten. 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

modul untuk software AutoCAD bagi siswa kelas XI DPIB di SMK N 2 

Klaten. Modul ini dibuat sebagai sarana pembelajaran siswa dalam belajar 

mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG) 

yang telah disesuaikan dengan silabus kurikulum 2013.  

Modul ini berisi tentang dasar- dasar pada aplikasi AutoCAD, 

materi pembelajaran, penjelasan pada setiap tools yang ada dalam 

AutoCAD dan  lembar latihan. Modul ini diharapkan mampu membatu 

siswa belajar lebih cepat dengan AutoCAD dan sebagai sumber belajar 

mandiri. Pada aspek media, modul ini disusun dengan tampilan yang 

menarik disertai gambar untuk memperjelas keterangan. Produk nantinya 

tersedia dalam bentuk media cetak.  
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G. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memeberikan berbagai manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peserta Didik 

a. Membantu siswa belajar mandiri dengan modul AutoCAD pada mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG). 

b. Meningkatkan ketrampilan siswa dalam pengoperasian software AutoCAD  

c. Membantu siswa agar dapat lebih mudahmemahami materi yang 

disampaikan  

2. Bagi Guru  

a. Memudahkan guru dalam proses pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak 

dan Interior Gedung (APLIG) 

b. Sebagai salah satu sumber media pembelajaran untuk menggajar Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Interior Gedung(APLIG) 

c. Untuk meningkatkan evektivitas guru dalam menggajar 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat menjadi media pembelajaran siswa paada mata pelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG) 

b. Sebagai sarana penunjang dalam keberhasilan penerapan kurikulum 2013 

revisi 

c. Memberikan sumbangan penelitian di sekolah sebagai upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. 
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4. Bagi peneliti  

a. Menambah wawasan penelitian mengenai pengembangan media 

pembelajaran, khususnya pengembangan modulAutoCAD.   

b. Sebagai pertimbangan untuk meningkatkan pembelajaran pada mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG)  

 

 


