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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di masa kini menjadi sorotan yang paling penting, karena 

prosesnya yang seiring dengan perkembangan manusia semakin maju. Melalui 

pendidikan berbagai aspek kehidupan dikembangkan dengan proses belajar dan 

pembelajaran. Dunia pengajar dan pembelajaran memiliki peran penting 

terhadap perkembangan pendidikan, karena melalui pengajaran dan 

pembelajaran itulah proses pendidikan berlangsung. Untuk mengembangkan 

proses belajar dan pembelajaran di sekolah, sudah seharusnya pendidik 

memanfaatkan media atau alat bantu yang mampu merangsang pembelajaran 

sehingga tercapainya tujuan yang sesuai harapan dan tentunya dengan hasil 

yang optimal. Karena untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan yang mampu 

menghasilkan sumber daya yang berkompeten. 

Diungkapkan Conny R. Semiawan, strategi pembelajaran yang efektif dan 

efisien adalah pengembangan sikap belajar individu untuk mewujudkan pribadi 

yang tidak saja menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam alih ilmu dan 

strategi tetapi juga dapat mengembangkan dirinya sesuai potensi, bakat dan 

minatnya menjadi pribadi yang kreatif dan berintegritas tinggi. 

Penyampaian materi ajar atau strategi pembelajaran yang tidak bervariasi 

dapat menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Berdasarkan hal tersebut untuk mendukung penyampaian dan strategi 

pembelajaran dibutuhkan suatu alat bantu atau media belajar sebagai sarana 

pendukung, selain tranformasi belajar secara konvensional atau tatap muka di 
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kelas. Penggunaan alat bantu atau media pembelajaran merupakan bagian 

penting yang dalam era ini sudah menjadi integrasi terhadap metode belajar. 

Dapat diakui bahwa media pembelajaran dibutuhkan untuk menciptakan kualitas 

manusia yang tidak hanya bergantung melalui transfer ilmu secara verbal. 

Media pembelajaran dalam dunia pendidikan bermacam-macam 

bentuknya. Media tersebut dapat berbentuk teks, audio, gambar, slide, video, 

hingga telekonferensi, yaitu mulai dari media konvensional, hingga yang 

berkemampuan canggih. Media pembelajaran ini dapat megurangi suasana yang 

statis dan dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menarik, 

interaktif dan menyenangkan. Selain itu, kegunaan lain dari penggunaan alat 

bantu pembelajaran yang beragam akan dapat menciptakan variasi belajar 

sehingga tidak menimbulkan kebosanan terhadap siswa. Alat bantu atau media 

pembelajaran dibuat dan dapat digunakan sesuai dengan subyek dan urgensi 

dari mata pelajaran. Hal tersebut penting dilakukan agar media mudah untuk 

digunakan dan dipahami oleh siswa. Guru sebagai pendidik yang berperan 

penting dalam proses transfer ilmu, juga harus bertindak tepat dalam memilih 

untuk menggunakan media sebagai penunjang pembelajaran.  

Pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang yang 

mengutamakan pengembangan keterampilan siswa untuk melaksanakan suatu 

jenis pekerjaaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan juga mengutamakan 

penyiapan siswa dan membentuk sikap professional untuk memasuki 

lapangankerja. Program keahlian yang ada pada jenjang Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) menyesuaikan pada permintaan dunia kerja.  
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SMK Negeri 1 Seyegan merupakan lembaga pendidikan formal yang 

memiliki berbagai kompetensi keahlian salah satunya Konstruksi Gedung, 

Sanitasi, dan Perawatan (KGSP). Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan 

adalah jurusan baru  di SMK yang mempelajari tentang membangun sebuah 

bangunan, sanitasi dan kegiatan untuk merawatnya. Program Konstruksi 

Gedung, Sanitasi, dan Perawatan ini diikuti oleh peserta didik selama empat 

tahun.  Salah satu mata pelajaran baru yang ada pada Kurikulum  2013 revisi 

2017 untuk Program Keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan 

adalah Konstruksi Bangunan Gedung. Konstruksi Bangunan Gedung merupakan 

salah satu mata pelajaran yang dipelajari di Kelas XI. 

Kualitas pembelajaran erat hubungannya dengan ketersediaan sumber 

belajar. Ketersediaan sumber belajar berupa buku Konstruksi Bangunan Gedung 

di perpustakaan SMK Negeri 1 Seyegan masih terbatas dan belum adanya 

sumber referensi yang tersedia yangsesuai dengan silabus Kurikulum  2013 revisi 

2017. Referensi yang dipakai untuk mengajar sementara ini adalah buku lama 

yang sudah ada di sekolah, ditambah dengan materi dari internet dan diambil 

yang sesuai dengan silabus Kurikulum  2013 revisi 2017. Namun referensi 

tersebut dirasa masih kurang, sehingga dibutuhkan sumber belajar atau referensi 

lain untuk membantu proses kegiatan pembelajaran. 

Pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran mempermudah 

interaksi antara guru dengan siswa maupun antar siswa. Adanya sumber belajar 

juga mempermudah siswa dalam memperdalam pemahaman dan memperluas 

wawasan, maka dapat digunakan oleh siswa pada saat pembelajaran maupun 

penugasan. Sumber belajar yang dapat digunakan salahsatunya adalah modul. 
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Menurut Depdiknas (2002: 5), modul sebagai suatu kesatuan bahan 

belajar yang dipaparkan dalam bentuk instruksi sendiri (self instruction). Berarti 

bahan belajar yang disusun di dalam modul dapat dipelajari oleh peserta didik 

secara mandiri dengan bantuan yang terbatas dari pengajar atau orang lain. 

Modul dapat digunakan secara mandiri oleh siswa karena di dalamnya terdapat 

petunjuk penggunaaannya secara jelas, segala hal pendukung materi, instruksi 

pembelajaran, soal latihan hingga rangkuman (self instructional). Materi 

pembelajaran yang terdapat dalam modul dikemas dalam unit kegiatan yang 

utuh, sehingga mempermudah dipelajari secara tuntas (self contained). 

Penggunaan modul pada siswa dapat membuat siswa mandiri dalam belajar. 

Apabila modul disusun secara baik tampilan maupun isinya, disesuaikan model, 

metode pembelajarannya pada kurikulum yang ada dan mempertimbangkan 

karakteristik siswa, maka siswa akan tertarik menggunakannya. Modul juga 

dapat mempermudah guru saat mengajarkarena konsep pembelajarannya sudah 

tercermin di dalam modul tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran Konstruksi 

Bangunan Gedung, ada beberapa alasan yang melatar belakangi pemilihan 

pembuatan modul pembelajaran. Pertama, kurangnya sumber acuan referensi 

mengenai mata pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung Kelas XI khususnya 

Semester 1 Kompetensi Keahlian Konstruksi Bangunan Gedung, Sanitasi, dan 

Perawatan di SMK Negeri 1 Seyegan. Kedua, banyaknya tugas yang membuat 

siswa diharapkan mandiri dalam pencarian refrensi dan informasi seputar materi 

dalam mata Konstruksi Bangunan Gedung. Ketiga, rendahnya kepahaman siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar karena guru dalam penerapannya 
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menggunakan metode ceramah. Hal tersebut mengakibatkan siswa lamban 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Berkaitan dengan dibutuhkannya alat bantu atau media pembelajaran 

dalam usaha menciptakan proses belajar yang menarik, interaktif dan efektif, 

maka penulis melakukan penelitian dibidang pendidikan berupa pengembangan 

media pembelajaran berbasis modul mata pelajaran Konstruksi Bangunan 

Gedung yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki siswa dalam 

penguasaan materi. Media tersebut diharapkan akan dapat mengakomodasi 

keterbatasan waktu belajar di kelas dan dapat digunakan oleh siswa untuk 

belajar secara mandiri diluar jam sekolah maupun di saat jam sekolah.  Belajar 

yang dimaksud berupa pembelajaran yang dilaksanakan secara kongkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman siswa.  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan dalam bentuk 

penulisan skripsi dengan judul “Pengembangan Modul Pembelajaran Mata 

Pelajaran Kontruksi Bangunan Gedung pada Kompetensi Keahlian 

Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan di SMK Negeri 1 Seyegan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan, di antaranya: 

1. Terbatasnya sumber belajar dan buku referensi Konstruksi Bangunan 

Gedung untuk menunjang proses pembelajaran siswa di SMK Negeri 1 

Seyegan. 



 

6 
 

2. Penggunaan media pembelajaran Kosntruksi Bangunan Gedung siswa Kelas 

XI Semster 1 Program Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan di 

SMK Negeri 1 Seyegan belum optimal. 

3. Kurangnya kemandirian siswa Kelas XI Program Keahlian Konstruksi Gedung 

Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan untuk mencari informasi dari 

sumber lain selain yang disampaikan oleh guru.  

4. Siswa kesulitan memahami materi yang diajarkan oleh guru karena materi 

pelajaran Konstrukdi Bangunan Gedung disampaikan dengan metode 

ceramah. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah: 

1. Materi dalam modul pembelajaran yang akan dikembangkan hanya 

menyangkut mata pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung di Semster 1 

untuk Kelas XI. 

2. Produk media yang dikembangkan adalah dalam bentuk modul untuk mata 

pelajaran Kontruksi Bangunan Gedung berdasarkan kriteria kualitas media 

pembelajaran yang baik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran dalam bentuk 

mata pelajaran Kontruksi Bangunan Gedung? 
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2. Bagaimana kelayakan media modul Kontruksi Bangunan Gedung mata 

pelajaran Kontruksi Bangunan Gedung di mata ahli materi dan ahli media?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

dari peneliatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui prosedur pengembangan media pembelajaran dan menghasilkan 

modul pada mata pelajaran Kontruksi Bangunan Gedung mata pelajaran 

Kontruksi Bangunan Gedung di SMK Negeri 1 Seyegan. 

2. Mengetahui kelayakan modul pembelajaran Kontruksi Bangunan Gedung 

sebagai sumber belajar siswa Kelas XI Semster 1 Program Keahlian 

Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan di SMK Negeri 1 Seyegan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat 

membawa dampak positif. 

1. Bagi Siswa: dapat membantu siswa untuk belajar mandiri dan dapat 

berfungsi sebagai tambahan referensi atau sumber belajar bagi siswa. 

2. Bagi Guru: menambah pengetahuan tentang modul pada mata pelajaran 

Kontruksi Bangunan Gedung, mengatasi keterbatasan interaksi guru dan 

siswa, serta membaantu guru untuk memperlancar proses pembelajaran di 

kelas. 

3. Bagi Penelti: berguna untuk menambah pengalaman dalam melakukan 

penelitian dan mengetahui cara penyusunan modul yang baik, benar serta 
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menarik bagi siswa sehingga dapat membantu di dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




