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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah 

memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. 

Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan 

pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. 

Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan 

teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut 

selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang 

wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi 

penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi 

dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi 

baru sebagai penerus generasi lama. Beberapa cara adaptasi tersebut dapat 

diwujudkan dalam bentuk pelatihan maupun pendidikan. 

Pendidikan merupakan sebuah sarana yang efektif dalam mendukung 

perkembangan serta peningkatan sumber daya manusia menuju ke arah yang 

lebih positif. Kemajuan suatu bangsa bergantung kepada sumber daya 

manusia yang berkualitas, dimana hal itu sangat ditentukan dengan adanya 

pendidikan. Seperti yang telah tertulis dalam Undang-undang nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang salah satu isinya membahas 

mengenai pendidikan meupakan usaha sadar dan terencana untuk 
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara. 

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui dua jalan, yaitu 

pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan 

yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara 

berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan non formal adalah pendidikan 

yang berlangsung di luar sekolah, terjadi di lingkungan keluarga, kelompok 

belajar, kursus ketrampilan dan satuan pendidikan sejenis. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peranan penting 

dalam proses adaptasi siswa menjadi generasi yang tidak tertinggal dalam 

menghadapi perkembangan teknologi. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan formal yang dituntut 

mampu mengikuti perkembangan teknologi sehingga menghasilkan lulusan 

yang kompeten secara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pengenalan 

teknologi baru harus dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar di 

SMK agar peserta didik mampu menjadi kader yang siap dalam menghadapi 

tantangan dunia di era teknologi. Kualitas proses belajar mengajar akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Salah satu faktor yang dapat 

mendukung kualitas hasil belajar siswa adalah ketersediaan media 

pembelajaran. 
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Media instruksional adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sehingga proses belajar terjadi. 

Secara umum, media pembelajaran dapat diartikan dengan alat komunikasi 

untuk menyampaikan materi pembelajaran. Mayoritas lembaga pendidikan 

formal masih belum menerapkan media pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

peserta didik dalam mengenal teknologi baru yang kelak akan sangat 

dibutuhkannya. Dalam Program Keahlian yang bersifat praktikum, 

penggunaan alat bantu berupa media pembelajaran memiliki pengaruh yang 

signifikan bagi siswa dalam memahami secara mendalam materi yang 

diajarkan.  

Media pembelajaran Program Keahlian praktikum berupa trainer kit 

sensor ultrasonik merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan siswa 

dalam mengenal lebih dalam perkembangan teknologi sensor elektronik, 

khususnya dalam Program Keahlian. Trainer kit sensor ultrasonik merupakan 

media pembelajaran yang masih sangat jarang digunakan oleh sekolah, yang 

mungkin dikarenakan oleh komponen yang mahal dan langka untuk diperoleh 

di pasaran. 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan di SMK N 2 Depok, Sleman, 

Yogyakarta, dalam Program Keahlian Pengoperasian Instrumen Sensor dan 

Transduser, siswa menggunakan media pembelajaran trainer kit berbagai 

macam sensor elektronik. Namun sensor yang dipakai masih merupakan 

komponen sensor yang bersifat dasar. Penggunaan media pembelajaran 
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tersebut memang telah mendukung dalam kelancaran proses belajar mengajar, 

namun dalam rangka menanggapi tuntutan teknologi maka diperlukan 

perkembangan dalam materi pembelajaran maupun media penunjang 

pembelajaran agar prestasi peserta didik menjadi lebih kompeten. Tidak 

berkembangnya materi yang membahas tentang berbagai macam sensor yang 

ada pada Program Keahlian Pengoperasian Instrumen Sensor dan Transduser 

mengakibatkan siswa menjadi buta akan perkembangan teknologi otomasi 

industri. Kurangnya sarana alat bantu  pembelajaran yang disediakan oleh 

sekolah menjadi salah satu pemicu rendahnya minat belajar peserta didik, 

terutama dalam menghadapi Program Keahlian praktikum. Sehingga sensor 

ultrasonik yang telah banyak diterapkan di dunia industri, menjadi salah satu 

materi bahan ajar bagi siswa jurusan Teknik Otomasi Industri agar dapat 

berkembang memenuhi tuntutan di dunia industri. 

Menanggapi permasalahan yang ada di atas, dan juga untuk mencari 

solusi dari permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

mengenai implementasi dan pengembangan media pembelajaran diklat 

Pengoperasian Instrumen Sensor dan Transduser melalui bantuan media 

pembelajaran trainer kit sensor ultrasonik. Dimana dalam penelitian ini, 

peneliti akan mencari tingkat kelayakan dan efektifitas alat yang ditelah 

dirancang. 

B. Identifikasi Masalah 

      Salah satu usaha yang perlu dilakukan oleh guru agar materi-materi 

pelajaran mudah dipahami oleh siswa yaitu dengan mengembangkan alat 
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bantu pembelajaran yang ada di sekolah. Oleh karena itu dalam kegiatan 

pembelajaran kompetensi dasar sensor dan transduser terdapat beberapa 

permasalahan, antara lain disebutkan dalam perincian sebagai berikut. 

1. Minat serta hasil belajar peserta didik terhadap sensor dan transduser 

masih kurang. 

2. Minimnya kelengkapan sarana pendukung pembelajaran dalam Program 

Keahlian. 

3. Minimnya penggunaan sensor ultrasonik sebagai media pembelajaran. 

4. Perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dengan bantuan media 

pembelajaran berupa trainer kit sensor ultrasonik untuk lebih memacu 

prestasi belajar peserta didik. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, saat melakukan penelitian, 

peneliti perlu untuk melakukan batasan pada penelitian ini untuk membatasi 

masalah lain yang mungkin timbul saat melakukan penelitian. Pembatasan 

masalah dilakukan pada pengembangan dan implementasi media 

pembelajaran Trainer Kit Sensor Ultrasonik untuk mengetahui tingkat 

kelayakan alat dalam fungsinya sebagai media pembelajaran dan tingkat 

pencapaian kompetensi kognitif siswa kelas XI jurusan Teknik Otomasi 

Industri SMK N 2 Depok, Sleman, Yogyakarta.  
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dinyatakan setelah mengetahui latar belakang dan 

identifikasi masalah yang telah tersebut di atas. Rumusan masalah yang dapat 

dirincikan dari kedua sumber diatas adalah sebagai berikut. 

1. Sejauh mana tingkat kelayakan media pembelajaran trainer kit sensor 

ultrasonik sebagai alat bantu Program Keahlian Pengoperasian Instrumen 

Sensor dan Transduser di jurusan Teknik Otomasi Industri SMK N 2 

Depok, Sleman, Yogyakarta? 

2. Sejauh mana tingkat pencapaian kompetensi dengan bantuan media 

pembelajaran trainer kit sensor ultrasonik sebagai alat bantu Program 

Keahlian Pengoperasian Instrumen Sensor dan Transduser di jurusan 

Teknik Otomasi Industri SMK N 2 Depok, Sleman, Yogyakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang mana merupakan hasil 

jawaban dari rumusan masalah. Penelitian implementasi dan pengembangan 

trainer kit sensor ultrasonik ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran Trainer Kit Sensor 

Ultrasonik pada Program Keahlian Pengoperasian Instrumen Sensor dan 

Transduser di SMK N 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. 

2. Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi dengan bantuan media 

pembelajaran Trainer Kit Sensor Ultrasonik pada Program Keahlian 

Pengoperasian Instrumen Sensor dan Transduser di SMK N 2 Depok, 

Sleman, Yogyakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan pengembangan materi serta media pembelajaran Trainer Kit 

Sensor Ultrasonik sebagai alat bantu praktikum bagi instansi pendidikan 

dalam rangka mengikuti arus perkembangan IPTEK. 

2. Membantu guru dalam meningkatkan wawasan dan materi untuk lebih 

mengenal dan memahami mengenai sensor ultrasonik pada Program 

Keahlian Pengoperasian Instrumen Sensor dan Transduser. 

3. Memberikan masukan dan informasi kepada instansi pendidikan untuk 

lebih mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sebagai upaya 

meningkatkan kompetensi dan hasil belajar peserta didik khususnya bagi 

jurusan Otomasi Industri. 

4. Meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik dalam memahami 

materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

G. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi teknik trainer kit sensor ultrasonik: 

Dimensi  : Tinggi= 16cm, Lebar= 22 cm, Panjang= 29 cm 

Berat : 1,5 Kilogram 

Bahan Box : Akrillik 

Konektor rangkaian : Banana plug 

Pengoperasian alat : Semi-Otomatis 

Sensor  : Sensor SHT11 

Kendali : DFRDuino ATMEGA 328P 

Interface  : LCD 16 x 2 
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Output : Motor DC+LED atau buzzer 

Sumber daya : 220 V AC 


