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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penggunaan media dalam proses pembelajaran akan 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik, hal ini 

sejalan dengan pendapat Susilana dan Riyana (2009, hlm. 7) bahwa 

“penggunaan media secara kreatif akan memperbesar kemungkinan bagi 

siswa untuk belajar lebih banyak, mencamkan apa yang dipelajarinya 

lebih baik, dan meningkatkan penampilan dalam melakukan keterampilan 

sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran”. Penggunaan media 

pada pembelajaran berbasis praktikum terletak pada penggunaan modul 

dan alat praktikum. “Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang 

untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul 

disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah 

dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri.” (Depdiknas, 2008, hlm 3). 

Berdasarkan pemaparan maka modul merupakan salah satu media 

pembelajaran berupa media cetak yang dirancang agar pengguna dapat 

belajar mandiri.  

 Pembelajaran praktikum merupakan pembelajaran yang dilakukan 

di lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan 

tinggi atau universitas. Mata Kuliah Mekatronika menerapkan 

pembelajaran praktikum sejak tahun ajaran 2016-2017 untuk memperluas 

pemahaman mahasiswa mengenai pengaplikasian terprogram kendali 

elektrik dan mekanik. Berdasarkan studi lapangan terdapat permasalahan 

pada praktikum Mekatronika yaitu belum mempunyai modul sebagai 

petunjuk pembelajaran praktikum, hal ini sejalan dengan hasil wawancara 

tidak terstruktur kepada mahasiswa elektronika industri angkatan 2014 

yang telah melakukan pembelajaran praktikum Mekatronika yaitu 

kesulitan dalam penggunaan trainer praktikum dikarenakan belum 

adanya modul. Trainer praktikum yang ada pada Mata Kuliah 

Mekatronika adalah Logic Panel (PLC terintegrasi HMI), Motion 

Controller (Stepper Motor) dan Temperature Controller. Berdasarkan 

permasalahan ini, akan dilakukan sebuah penelitian mengenai pembuatan 

modul yang difungsikan sebagai pelengkap dalam pembelajaran 
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praktikum Mekatronika berbasis penggunaan trainer atau modular Logic 

Panel sebagai Motion Controller. 

 Pembuatan modul ini dikhususkan untuk membantu mahasiswa 

dalam pembelajaran praktikum Mekatronika dengan materi 

pengaplikasian terprogram kendali elektrik dan mekanik. Pembuatan 

modul ini juga memiliki manfaat yang cukup besar dan menjanjikan 

dikarenakan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa 

tanpa harus mengeluarkan biaya untuk pelatihan mengingat harga untuk 

pelatihan PLC yang sangat mahal. Berdasarkan latar belakang yang 

dipaparkan maka penelian untuk pemenuhan tugas skripsi ini diberi judul 

“Pembuatan Modul Logic Panel Motion Controller untuk Mata Kuliah 

Mekatronika”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan 

dapat dirumuskan yaitu : 

1. Bagaimana pembuatan Modul Logic Panel Motion Controller? 

2. Bagaimana pengujian kelayakan Modul Logic Panel Motion 

Controller? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian tercermin dari rumusan masalah, oleh karena itu 

tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Merealisasikan pembuatan Modul Logic Panel Motion Controller. 

2. Menguji kelayakan Modul Logic Panel Motion Controller . 

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam 

dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran mata kuliah 

Mekatronika. Hasil penelitian ini akan menjadi tidak berarti jika tidak 

memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi lingkungan atau 

bidang yang berhubungan dengan aspek penelitian. Manfaat yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melengkapi kekurangan bagi pembelajaran pengaplikasian 

terprogram kendali elektrik dan mekanik menggunakan 
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Logic Panel sebagai Motion Controller pada mata kuliah 

Mekatronika. 

b. Dapat digunakan sebagai literatur pembanding dalam 

penelitian yang relevan dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, membekali mahasiswa-mahasiswi lulusan 

Departemen Pendidikan Teknik Elektro dengan keterampilan 

yang sesuai dengan kompetensi yang diwajibkan 

b. Bagi dosen, sebagai perbaikan dan penyempurnaan kegiatan 

belajar mengajar khususnya kegiatan praktikum. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan untuk memperluas wawasan mengenai pembuatan 

modul yang baik dan benar serta menjadi syarat untuk 

mendapat gelar sarjana pendidikan di Departemen 

Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

 Struktur organisasi skripsi berisi sistematika penulisan skripsi 

guna memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam 

penulisan skripsi, adapun struktur organisasi skripsi adalah sebagai 

berikut: 

 Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah terkait dengan 

fenomena yang terjadi pada objek penelitian dan permasalahan yang ada 

sehingga dilakukannya penelitian, rumusan masalah penelitian berisi 

pertanyaan yang telah dirumuskan, tujuan diadakannya penelitian 

tercermin dari rumusan masalah, manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini dan struktur organisasi skripsi. 

 Bab II landasan teori, menguraikan tentang media pembelajaran, 

modul, tinjauan Mata Kuliah Mekatronika, Modular Logic Panel Motion 

Controller, penelitian pengembangan atau Research and Development 

(R&D), Trainer Logic Panel dan Stepper Motor, penelitian relevan dan 

kerangka berfikir. 

 Bab III metode penelitian, membahas tentang desain penelitian, 

prosedur pengembangan, partisipan, populasi dan sampel penelitian, 

instrumen penelitian dan teknik analisis data yang digunakan. 
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 Bab IV temuan dan pembahasan berisi temuan dalam penelitian 

meliputi temuan dalam langkah-langkah atau prosedur penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian. 

 Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi berisi simpulan, 

implikasi dan rekomendasi atas dasar temuan dari hasil penelitian. 


