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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada jenjang menengah khususnya di SMKN 2 Teknologi 

Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP) Indramayu mengutamakan pengembangan 

keterampilan siswa dengan kegiatan praktikum. Pentingnya pelaksanaan 

praktikum di SMKN 2 TPHP dikarenakan untuk mengarahkan peserta didik agar 

menjadi lulusan yang siap kerja secara profesional di dunia usaha atau industri. 

Dikarenakan pentingnya kegiatan praktikum di SMKN 2 TPHP maka diharuskan 

adanya jadwal produktif yang bisa digunakan siswa untuk melakukan praktikum. 

Menurut Rustaman (2005), empat alasan mengenai pentingnya kegiatan 

praktikum, yaitu membangkitkan motivasi belajar sains siswa, mengembangkan 

keterampilan dasar melakukan eksperimen, sebagai wahana belajar pendekatan 

ilmiah, menjunjang pemahaman pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari. Menurut Sagala (2010), kelebihan metode praktikum adalah dapat 

membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan 

percobaannya sendiri daripada hanya menerima penjelasan dari guru dan buku, 

mengembangkan suatu sikap dari seorang ilmuwan, memperkaya pengalaman 

belajar siswa dengan hal-hal yang lebih realistis, mengembangkan sikap berfikir 

ilmiah dan hasil belajar akan tahan lebih lama.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis tentang praktikum mata pelajaran 

dasar proses pengolahan hasil pertanian dan perikanan selama kegiatan PPL di 

SMKN 2 TPHP, kondisi praktikum disana masih belum memenuhi standar yang 

baik. Penggunaan jas laboratorium dan sepatu tertutup sudah diterapkan. Namun 

penggunaan buku penuntun / modul praktikum masih belum diterapkan. Siswa 

biasanya tidak diberi pengayaan berupa modul yang seharusnya bertujuan untuk 

membantu siswa lebih memahami materi terutama pada saat praktikum.  

Berdasarkan lampiran 1, hasil belajar siswa SMKN 2 Indramayu pada mata 

pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang berkaitan 
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dengan materi fermentasi dan enzimatis masih dibawah KKM. Nilai yang 

diperoleh sebagian siswa masih sangat rendah. Namun masih ada juga sebagian 

siswa yang bisa mencapai KKM bahkan mendekati nilai sempurna. Pada lampiran 

menunjukkan perbedaan nilai siswa terendah dan nilai siswa tertinggi.   

Maka dari itu penulis membuat penelitian tentang pengembangan modul 

praktikum pada kompetensi dasar melakukan proses fermentasi dan enzimatis 

sebagai pedoman bagi siswa agar siswa bisa lebih memahami teori atau materi 

praktik tersebut. Perlu adanya pengembangan modul praktikum mata pelajaran 

tersebut, karena modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat 

dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Belum tersedianya modul praktikum di SMKN 2 TPHP sehingga siswa 

kurang memahami teori dan praktik yang akan dilakukan.  

 

1.3 Batasan Masalah 

- Modul praktikum yang akan dikembangkan diambil dari mata pelajaran dasar 

pengolahan hasil pertanian dan perikanan pada kompetensi dasar melakukan 

proses fermentasi dan enzimatis.  

- Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar secara 

kognitif. Hasil belajar secara kognitif berupa nilai atau skor yang diperoleh 

siswa pada saat tes. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

- Bagaimana hasil validasi dan penerimaan modul praktikum oleh siswa SMKN 2 

Indramayu? 

- Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan modul 

praktikum? 

 

 



 

Fabela Husna, 2015 
Pengembangan Modul Praktikum Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian Dan Perikanan Pada 
Kompetensi Dasar Melakukan Proses Fermentasi Dan Enzimatis  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1.5 Tujuan Penelitian 

- Untuk mengetahui hasil validasi dan penerimaan modul praktikum oleh siswa 

SMKN 2 Indramayu. 

- Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan modul 

praktikum. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

- Bagi siswa 

a.  Memberikan pemahaman lebih pada siswa selama kegiatan praktikum 

berlangsung. 

b. Memberi motivasi pada siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

- Bagi guru 

Memberikan informasi pada guru mengenai pengembangan dan penerapan  

modul praktikum sebagai bahan ajar bagi siswa. 

- Bagi peneliti 

Mengetahui prosedur pengembangan modul praktikum pada kompetensi dasar 

melakukan proses fermentasi dan enzimatis. 

 

1.7 Struktur Organisasi Penulisan 

Penelitian ini mencakup 5 bab yaitu: 

      Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang landasan teori dan kerangka pemikiran. 

 Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang lokasi dan objek penelitian, 

lokasi penelitian, metode penelitian, desain penelitian dan teknik pengumpulan 

data. 

 Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai 

hasil penerapan modul praktikum di SMKN 2 Indramayu 
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Bab V Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan serta saran yang diberikan oleh peneliti. 

 


