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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses pembelajaran merupakan salah satu tahap yang menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

pengajaran dapat dilakuan terhadap berbagai komponen seperti gaya belajar, 

metode belajar dan model pembelajaran. Pembelajaran di dalam kelas akan 

lebih menekankan pada bagaimana membelajarkan siswa dengan proses 

keaktifannya, siswa membangun sendiri pengetahuannya, memposisikan siswa 

sebagai sumber belajar dan memberi peluang kepada siswa memanfaatkan 

sumber belajar. 

Hal penting dalam proses belajar mandiri adalah peningkatan 

kemampuan dan keterampilan peserta didik. Kemampuan tersebut 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan orang lain. Hal 

tersebut membuat peserta didik tidak tergantung pada guru, pembimbing, 

teman atau orang lain dalam belajar. Belajar mandiri akan membuat peserta 

didik berusaha memahami isi pelajaran yang dibaca terlebih dahulu. 

Kemudian pada saat proses pembelajaran, jika peserta didik mendapat 

kesulitan maka mereka akan bertanya atau mendiskusikan dengan guru, teman 

atau orang lain. Peserta didik yang mandiri akan mencari sumber belajar yang 

dibutuhkan. 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas X jurusan Teknologi 

Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi) di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon masih 

menggunakan sumber belajar yang terbatas. Misalnya dalam proses belajar 

mengajar, rata-rata guru dijadikan sebagai pusat sumber belajar. Selain itu, 

siswa belum semua memiliki sumber belajar yang memadai seperti buku dan 

modul, mereka hanya mengandalkan buku catatan dari hasil ceramah guru. 

Buku yang digunakan sebagai pembelajaran terbatas, hanya tersedia di 

perpustakaan. 
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Pada kelas X TPHPi terdapat mata pelajaran Keamanan Pangan. 

Tujuan pembelajaran Keamanan Pangan lebih menekankan pada hasil belajar 

ranah kognitif. Hal tersebut memerlukan pemahaman yang baik yang dapat 

dimulai dengan membaca. Buku ajar yang belum dimiliki semua siswa akan 

berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam membaca. Untuk mengatasi 

masalah tersebut dapat digunakan bahan ajar cetak berupa modul untuk 

digunakan semua siswa. 

Ketersediaan materi/bahan ajar mata pelajaran keamanan pangan yang 

relevan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran belum 

memadai. Oleh karena itu, harus diadakan suatu sumber belajar untuk 

dijadikan acuan siswa dalam belajar. Berbagai jenis dan macam sumber dan 

bahan ajar dapat digunakan dalam pembelajaran. Salah satu bentuk sumber 

belajar dan bahan ajar yaitu cetakan seperti buku, modul, ensiklopedia, dan 

bentuk cetakan lainnya. Modul sebagai salah satu bahan ajar berbentuk cetak 

sangat baik digunakan dalam pembelajaran. Modul adalah sebuah buku yang 

ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa 

arahan atau bimbingan guru. Ini menunjukkan bahwa modul dapat digunakan 

untuk pembelajaran meskipun tidak ada pengajar. Salah satu tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai adalah hasil belajar siswa yang mencangkup 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Berdasarkan uraian diatas, maka 

peneliti mengambil judul penelitian “Penerapan Pembelajaran Berbasis Modul 

pada Mata Pelajaran Keamanan Pangan.” 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

1. Tidak adanya modul yang digunakan sebagai sumber belajar 

2. Pembelajaran pada mata pelajaran keamanan pangan masih menggunakan 

sumber belajar yang belum terstandar. 

3. Ketersediaan materi/bahan ajar mata pelajaran keamanan pangan yang 

relevan belum memadai. 
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C. Batasan Masalah 

1. Pembelajaran menerapkan pendekatan modul yang terstandar. 

2. Pembelajaran keamanan pangan dibatasi pada standar kompetensi sanitasi 

industri dengan menggunakan modul. 

3. Hasil belajar yang digunakan adalah nilai ulangan harian pada standar 

kompetensi sanitasi industri. 

 

D. Perumusan Masalah 

Apakah pembelajaran berbasis modul pada standar kompetensi Sanitasi 

Industri dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dan memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hasil uji validasi modul sanitasi industri pada mata 

pelajaran keamanan pangan. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis modul pada standar kompetensi sanitasi industri yang memenuhi 

standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

3. Dihasilkannya modul yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

pada standar kompetensi sanitasi industri. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam kualitas pembelajaran. 

2. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

3. Meningkatkan kinerja dan keprofesionalan guru 

4. Memberikan sumbangan yang positif dalam kegiatan pembelajaran yang 

berupa modul pembelajaran. 
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5. Sebagai temuan awal penulis untuk penelitian lebih lanjut tentang 

penggunaan modul dalam pengembangan pengetahuan siswa pada satuan 

mata pelajaran produktif lainnya. 
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