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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Standar kelulusan atau ketuntasan belajar siswa di SMK Negeri 2 

Indramayu menggunakan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk 

mengetahui bahwa siswa sudah mencapai tujuan minimal dalam pembelajaran. 

KKM berfungsi sebagai acuan bagi siswa untuk mempersiapkan diri dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, KKM berfungsi juga sebagai 

instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. 

Kemampuan siswa berbeda-beda dalam menyerap materi. Hal tersebut 

tergambar dari hasil Ujian Tengah Semester (UTS) pada mata pelajaran dasar 

pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan yang menggunakan standar 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75 menunjukkan bahwa 23 siswa atau 

65,71% mendapat nilai dibawah standar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran pada mata pelajaran dasar pengendalian mutu hasil pertanian 

dan perikanan masih belum optimal.  

Salah satu upaya pada tahap awal untuk menciptakan proses pembelajaran 

yang optimal sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa yaitu salah satunya 

dibutuhkan kompetensi guru dalam merancang bahan ajar. Sedangkan untuk 

peserta didik diperlukan sumber belajar untuk mempermudah dalam menggali 

informasi. Sumber belajar yang biasa digunakan dalam pembelajaran diantaranya 

adalah modul elektronik. 

Berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan selama Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMKN 2 Indramayu, salah satu penyebab kurang 

optimalnya proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran dasar 

pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan yaitu keberadaan sumber belajar 

yang masih sangat kurang. Guru pada mata pelajaran dasar pengendalian mutu 

hasil pertanian dan perikanan menyatakan bahwa sudah terdapat modul di SMKN 

2 Indramayu, namun modul tersebut sudah lama tidak digunakan karena materi 

dalam modul belum sesuai dengan kurikulum 2013 yang saat ini digunakan. Peran 
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perpustakaan di SMKN 2 Indramayu pun merupakan penyebab kurangnya sumber 

belajar bagi siswa kelas X TPHP, karena tidak adanya buku-buku yang terkait 

mata pelajaran dasar pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan sehingga 

pemahaman siswa kelas X TPHP kurang berkembang. Seperti yang sudah 

dipaparkan, kurang berkembangnya pemahaman siswa pada mata pelajaran dasar 

pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan terlihat dari hasil belajar yang 

diukur melalui UTS. Setelah dilakukan evaluasi soal UTS, sebagian besar siswa 

tidak dapat menjawab dengan tepat pada materi prinsip teknik laboratorium. 

Kurangnya perlengkapan alat-alat laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil 

Pertanian (TPHP) di SMKN 2 Indramayu dan tidak adanya kegiatan praktikum 

merupakan kendala yang menyebabkan siswa sulit memahami dan 

membayangkan terkait materi yang dijelaskan. 

Mengingat karakteristik dalam mata pelajaran dasar pengendalian mutu 

hasil pertanian dan perikanan yaitu mempelajari teknik kerja alat laboratorium,  

maka perlunya penyampaian materi berupa teknik langkah-langkah yang disajikan 

dengan menggunakan video tutorial agar siswa dapat memahami materi dengan 

jelas tanpa kebingungan karena petunjuk verbal yang memungkinkan salah 

penafsiran. Sebagai upaya pemecahan masalah tersebut maka tentunya pemilihan 

modul elektronik ini cukup sesuai. Selain video, di dalam modul elektronik yang 

akan disusun dilengkapi juga gambar-gambar alat laboratorium sehingga siswa 

mudah untuk memahami dan menerapkannya. 

Penggunaan modul elektronik dalam proses pembelajaran ini selanjutnya 

berfungsi untuk proses pembelajaran secara mandiri. Oleh karena itu modul 

elektronik harus berisikan materi yang mudah dipahami oleh siswa dan disertai 

pula dengan latihan-latihan soal dan tes formatif. Selain itu, modul dapat 

memberikan contoh-contoh langsung dan nyata yang sesuai dengan materi yang 

sedang dipelajari. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian tentang 

pengembangan bahan ajar berupa modul elektronik. Sehingga judul penelitian 

yang diangkat adalah “Pengembangan Modul Elektronik Pada Mata Pelajaran 

Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan Untuk Kelas X 

TPHP SMK Negeri 2 Indramayu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan modul elektronik pada mata pelajaran dasar 

pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan? 

2. Apakah modul elektronik pada mata pelajaran dasar pengendalian mutu hasil 

pertanian dan perikanan memenuhi syarat dan layak sebagai bahan ajar untuk 

siswa SMK kelas X TPHP? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mengembangkan modul elektronik pada mata pelajaran dasar pengendalian 

mutu hasil pertanian dan perikanan 

2. Mengetahui modul elektronik pada mata pelajaran dasar pengendalian mutu 

hasil pertanian dan perikanan memenuhi syarat dan layak sebagai bahan ajar 

untuk siswa SMK kelas X TPHP.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penilitian ini adalah: 

1. Modul elektronik dasar pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan 

yang akan disusun meliputi kompetensi dasar menerapkan prinsip teknik 

laboratorium. 

2. Subjek penelitian adalah kelas X TPHP SMKN 2 Indramayu. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, 

diantaranya: 

1. Bagi siswa, meningkatkan minat belajar dan membantu siswa memahami 

materi pada pelajaran dasar pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan. 

2. Bagi guru, sebagai sarana bahan ajar yang inovatif sehingga dapat membuat 

pembelajaran dasar pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan menjadi 

mudah dan menyenangkan. 

3. Bagi peneliti, menjadi pengalaman berharga sebagai calon guru profesional 

yang dapat dijadikan masukkan untuk membuat bahan ajar kontekstual. 

 

1.6 Struktur Organisasi Penulisan 

Struktur organisasi penulisan skripsi diuraikan menjadi lima bagian dalam 5 

(lima) bab. Adapun kelima bab tersebut adalah Bab I yang berisi tentang latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi 

tentang dasar teori. Bab III tempat dan waktu penelitian serta metode penelitian. 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab V berisi tentang 

simpulan dan saran dari pembahasan yang telah dipaparkan. 

 


