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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pendidikan memiliki arti yang cukup luas, sehingga dapat 

dijadikan sebagai kebutuhan bagi manusia. kebutuhan yang dimaksud 

ialah kebutuhan pendidikan kecerdasan intelektual, pendidikan 

kecerdasan emosional dan pendidikan spiritual dalam beragama. Para 

pakar ahli memberikan pengertian pendidikan sangatlah beragam, akan 

tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu merubah sikap seseorang agar 

mencapai tujuan pendidikan tersebut. Menurut UU RI No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 1, bahwa:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masryarakat, bangsa dan Negara”. 

 

Pemahaman pendidikan yang di sebutkan dalam Undang-undang 

bertujuan untuk menjadikan manusia agar dapat mengeluarkan seluruh 

potensi manusia yang dapat mencapi tujuan pendidikan tersebut. Maka 

pendidikan disekolah memiliki peranan aktif, efektif dan inovatif bagi 

siswa untuk menjadikan sebagai rumah ke-dua dalam hal melakukan 

kegiatan belajar. Kurikulum merupakan alat atau tujuan pembelajaran 

dan pendidikan disekolah agar siswa dan guru mencapai target tertentu. 

Kurikulum yang digunakan saat ini ialah kurikulum 2013, kegiatan 

pembelajaran dikelas lebih ditekankan sebagai siswa yang mandiri, 

kreatif dan inovatif.  

Tugas guru dalam proses pembelajaran adalah membantu, 

membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuannya 

serta harus memiliki pegangan bahan ajar dan media bantu berupa 

modul, buku teks, video, media berbasis komputer, internet dan lain-lain 

(Agustina, dkk, 2015, vol.4). Proses pembelajaran yang berlangsung 

belum tentu memberikan fasilitas kepada siswa untuk berpikir kreatif 

sehingga kemampuan berpikir kreatif yang rendah mengindikasikan 
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kemampuan pemecahan masalah serta kemampuan menghasilkan 

penemuan-penemuan yang bersifat ilmiah juga rendah. Menurut 
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kurniawan, dkk. (2013, hlm.1) menjelaskan bahwa Guru adalah 

publik figur bagi para peserta didik, karena para peserta didik tidak 

hanya belajar dari yang dikatakan oleh guru, namun mereka juga belajar 

dari totalitas kepribadian guru yang memiliki sikap kepribadian baik 

sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi objek seperti yang 

dimiliki kepribadian dan mampu melaksanakan kepemimpinan oleh Ki 

Hajar Dewantara yaitu “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun 

Karsa, Tut Wuri Handayani”. Untuk mewujudkannya sesuai dengan 

Permendikbud (2013) tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah, kegiatan proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada 

pengembangan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh 

melalui pendekatan saintifik dan diperkuat dengan penerapan model 

pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dan karakteristik 

siswa (Farenta, dkk, 2016, hlm.1160) 

Pekerjaan Dasar Elektromekanik atau PDE merupakan materi 

pelajaran siswa SMK jurusan TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik) 

yang menjelaskan tentang metode dan pengenalan alat tangan kerja, 

salah satunya ialah pembuatan box panel listrik dari pelat logam. Hal 

yang mendasar dalam membuat box panel listrik adalah metode dan alat. 

Sehingga untuk mencapai keberhasilan sebuah produk yang dibuat, 

harus terselesaikan dengan tepat dan mudah digunakan.      

Produk yang dihasilkan dari penelitian ialah modul PDE 

(Pekerjaan Dasar Elektromekanik) berbasis PBL (Problem Based 

Learning). Modul atau bahan ajar sangat berguna bagi peserta didik agar 

membantu siswa dalam memahami pelajaran selama kegiatan 

pembelajaran dikelas atau diluar kelas. Sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang 

berisi materi, metode, Batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang 

dirancang secara sistematis dan menarik kompetensi yang diharapkan 

sesuai dengan tingkat kompleksitasnya (Depdiknas, 2008). Belajar 

berdasarkan masalah atau Problem Based Learning adalah suatu proses 

pembelajaran yang diawali dari masalah-masalah yang ditemukan dalam 

suatu lingkungan pekerjaan (Muhson, 2009). 

Metode PBL memiliki kecocokan terhadap konsep inovasi 

pendidikan bidang keteknikan, terutama dalam hal sebagai berikut; 

pelajar memperoleh pengetahuan dasar (basic sciences) yang berguna 
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untuk memecahkan masalah bidang keteknikan yang dijumpainya, 

pelajar belajar secara aktif dan mandiri dengan sajian materi terintegrasi 

dan relevan dengan kenyataan sebenarnya serta mampu berpikir kritis 

dan mengembangankan inisiatif (Wulandari, dkk, 2011, hlm.14). PBL 

menggunakan trigger berupa masalah (skenario kasus) sebagai titik awal 

pembelajaran yang disusun berdasarkan masalah nyata (real case) yang 

dihadapi sehingga akan memancing keingintahuan (curiosity) dan 

mengaktifkan pengetahuan awal (Taufik, 2012, hlm18). 

 “PBL defines the concept in terms of its specific attributes such 

as being student-centered, taking place in small groups with the teacher 

acting as a facilitator, and being organized around problems” 

(Gülseçen, 2006, hlm.96). Penjelasan ini menyatakan bahan metode 

PBL memiliki konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa dimana 

siswa tersebut harus membuat kelompok kecil dengan acuan guru 

sebagai fasilitator dan membantu memecahkan masalah yang ada pada 

modul pembelajaran berbasis PBL. Oleh karena itu, beragam teknologi, 

lingkungan, Pendidikan, sosial dan ekonomi telah digunakan untuk 

mendukung model PBL yang berbeda-beda dalam memcahkan suatu 

masalah (Tambouris, dkk. 2011, hlm.239).  

Pendekatan pembelajaran yang ditawarkan ini menggabungkan 

model PBL dengan modul pembelajaran sebagai bahan ajar siswa 

sehingga siswa dapat mengimplementasikan dengan membuat kelompok 

kooperatif untuk menyelesaikan latihan pemecahan masalah dalam 

modul PDE berbasis PBL (Musriadi, dkk, 2014). Adanya model 

pembelajaran berbasis masalah menjadi ciri khusus yang mampu 

mengembangkan keterampilan tangan dan berpikir siswa (Febriana, dkk, 

2013). 

Siswa disekolah diwajibkan belajar, belajar yang dimaksudkan 

ialah belajar didalam sekolah dan belajar diluar sekolah. Agar tujuan 

belajar dapat mencapai target tertentu, maka dibutuhkan sebuah konsep 

belajar yang dapat memberikan dampak positif serta terarah dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran. Menurut Suprijono (2009: hlm.3), 

menjelaskan bahwa: “Konsep belajar mengajar yang dianut saat ini 

adalah mendapatkan pengetahuan dimana guru bertindak sebagai 

pengajar yang berusaha memberikan ilmu sebanyak-banyaknya dan 

siswa hanya menerimanya”.  Walaupun kurikulum 2013 yang bertujuan 
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untuk kemandirian, kreatifitas, dan inovatif siswa dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran, maka sebagian siswa belum paham mengenai 

kurikulum 2013 tersebut. Sehingga yang terjadi ialah siswa-siswi yang 

menerapkan kurikulum 2013 tidak sepenuhnya menjalankan tujuan 

kurikulum 2013. Jika siswa menjadikan kreatifitas belajar sebagai 

konsep belajar yang tidak hanya diberikan ilmu oleh guru, maka 

reatifitas belajar siswa ini akan memberikan dampak yang positif pada 

kemandirian siswa. 

Pembelajaran harus ditekankan pada pemahaman, skill, dan 

pendidikan karakter (Kemendikbud, 2013). Pelaksanaan pembelajaran 

dikelas dibutuhkannya suatu modul agar dijadikan sebagai alat bantu 

untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Modul merupakan 

alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-

batasan dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan 

menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan 

tingkat kompleksitasnya (Depdiknas, 2008 hlm.3).  

Berdasarkan hasil observasi di SMKN 4 Bandung, Peneliti 

mencoba merangkum hasil wawancara oleh beberapa siswa dan guru. 

Adapun hasilnya antara lain: (1) Pembelajaran dikelas menggunakan 

metode ceramah dan praktikum, (2) Modul pembelajaran PDE tidak 

memiliki permasalahan, kunci jawaban dan tidak memiliki lembar kerja 

kelompok (3) Modul pembelajaran hanya sebatas softfile, sehingga 

seluruh siswa kelas X TITL 2 sangat sulit mempelajari modul tersebut. 

Karena sebagian siswa tidak memiliki smartphone android, (4) Siswa 

sangat sulit mengingat langkah-langkah pembuatan pintu box panel 

listrik dari pelat logam dan bahan kertas, disebabkan metode belajar 

yang digunakan tidak efektif.     

Pada hasil observasi dengan penelitian ini pada tema pelat logam 

dengan kode kompetensi dasar 3.4 menjelaskan bahwa Komptensi dasar 

ini dibuat dalam pengembangan modul pembelajaran yang sudah ada 

menjadi modul pembelajaran berbasis PBL (problem based learning) 

yang bertujuan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan 

kreativitas belajar, kemampuan memahami materi, dan kemandirian 

belajar pada siswa didalam atau luar kelas. Problem Based Learning 

(PBL) adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

memcahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa 
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dapat mempelajari pengetahuan yan g berhubungan dengan masalah 

tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memcahkan 

masalah (Kamdi, 2007, hlm.77). Menurut Amir (2009, hlm.viii) 

menjelaskan bahwa “PBL menjadi perbincangan yang cukup hot 

dikalangan Pendidikan sejak 5 tahun terakhir. Sekolah-sekolah dan 

kampus baik di singapura misalnya, sudah cukup baik banyak yang 

menggunakan PBL. Begitu pula di Australia, Inggris, Belanda dan 

Amerika. Tentu saja dengan penekanan pendekatan yang berbeda”. Pada 

dasarnya model PBL menggunakan permasalahan siswa dalam 

kehidupan nyata, sehingga harus memberanikan diri untuk berbuat yakni 

sebagai pembelajaran sehingga akan memberikan kemandirian siswa 

untuk memecahkan masalah yang telah dihadapi siswa.  

Keuntungan dari penggunaan modul PDE berbasis PBL 

dilengkapi dengan job sheet praktikum, lembar kerja kelompok diskusi, 

kunci jawaban soal evaluasi didalam modul, mengembangkan 

keterampilan dalam bekerja kelompok dan juga permasalahan yang 

dihadapi siswa selama kegiatan pembelajaran. Maka dapat dijelaskan 

bahwa modul ini dikembangkan dan dibedakan dari modul sebelumnya 

sehingga sangat berguna untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

memahami materi pelajaran dengan menggunakan model PBL. Oleh 

karena itu, modul digunakan sebagai alternatif seorang guru untuk 

menjadikanya pilihan dalam menerapkan permasalahan yang ada serta 

mengatasi masalah tersebut, juga mengetahui masalah dasar siswa yang 

belum pernah mengenal dari maksud dan tujuan mata pelajaran PDE, 

sehingga siswa dapat mengenal dan paham dari isi tersebut. Dalam hal 

ini, modul akan mengapresiasikan siswa untuk dapat tetap menjalankan 

sebagai fungsi siswa dan mencapai tujuan pembelajaran.  

Dari beberapa uraian diatas, bahwa penelitian pengembangan 

modul PDE pada materi pelat logam dijadikan sebagai bahan ajar siswa 

didalam kelas maupun diluar kelas. Sehingga diharapkan dapat 

tercapainya tujuan pembelajaran sesuai silabus mata pelajaran PDE. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Adapun penelitian ini dalam hal rumusan masalah ialah sebagai 

berikut: 
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1. Apakah modul PDE berbasis Problem Based Learning layak 

digunakan sebagai sumber belajar siswa? 

2. Apakah modul PDE berbasis Problem Based Learning efektif 

digunakan untuk siswa kelas X di SMKN 4 Bandung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kelayakan modul PDE berbasis PBL sebagai sumber 

belajar siswa pada materi memilih alat dan bahan kerja 

elektromekanik dari bahan logam. 

2. Mengetahui keefektifan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

modul PDE berbasis PBL pada materi memilih alat dan bahan kerja 

elektromekanik dari bahan logam di kelas X SMKN 4 Bandung. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Siswa 

Sebagai sumber belajar mandiri yang efektif digunakan 

dalam mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik dengan 

tema pelat logam. 

2. Bagi Peneliti 

a. Dapat digunakan dalam pembelajaran dikelas jika suatu 

saat dibutuhkan. 

b. Dapat mengetahui cara menyusun modul atau bahan ajar 

suatu materi pelajaran dengan baik dan benar. 

3. Bagi Guru TITL 

a. Dapat memberikan alternatif modul PDE yang baik sesuai 

materi. 

b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai 

pelajaran PDE. 

c. Dapat dijadikan sebagai refrensi untuk pengembangan 

modul pembelajaran. 

 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi berperan sebagai pedoman peneliti 

agar penulisannya lebih sistematis dan terarah. Struktur organisasi 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1) BAB I meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, struktur organisasi skripsi dan penegesan istilah 

2) BAB II meliputi kajian pustaka yang bersisi pengertian modul 

pembelajaran, Problem Based Learning (PBL), materi PDE 

(Pekerjaan Dasar Elektromekanik), perkembangan modul PDE 

berbasis PBL, Penelitian yang relevan dan kerangka berpikir 

dalam penelitian. 

3) BAB III berisi merancang desain penelitian, menentukan 

partisipan penelitian, memilih populasi dan sampel yang tepat, 

membuat instrument penelitian, mendeskripsikan prosedur 

penelitian, metoda pengumpulan data, hipotesis penelitian dan 

metode analisis data. 

4) BAB IV menjelaskan uraian tentang temuan penelitian dan hasil 

pembahasan penelitian. 

5) BAB V berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi dari 

hasil penelitian. 

  

 


