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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran meliputi interaksi antara guru dengan peserta didik 

menggunakan bahan pelajaran. Guru memberikan motivasi dan 

bimbingan kepada peserta didik agar mau belajar dan membantu 
kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Pembelajaran 

memanfaatkan potensi peserta didik, sehingga memudahkan peserta 

didik untuk belajar secara aktif. Guru dan peserta didik bekerja sama 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan potensi yang berasal 

dari luar peserta didik seperti lingkungan, sarana, sumber belajar dan 

media pembelajaran. 

Wiyani (2017) mengemukakan bahwa “...proses pembelajaran 

tidak dapat dilepaskan dengan media pembelajaran dan sumber belajar 

yang digunakan oleh guru.” Media pembelajaran dan sumber belajar 

menunjuk satu objek yang sama, namun memiliki fungsi yang berbeda. 

Media pembelajaran berbentuk bahan merupakan salah satu jenis 
sumber belajar yang disebut bahan pelajaran. Bahan pelajaran berisi 

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ketersediaan bahan 

yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik dan 

sesuai dengan perkembangan peserta didik memungkinkan peserta didik 

untuk belajar secara utuh dan terpadu. 

Pemanfaatan bahan pelajaran oleh peserta didik dapat 

memberikan kesempatan belajar secara mandiri dan membantunya 

memperoleh pengetahuan baru, sehingga mengurangi ketergantungan 

terhadap guru (Widodo dan Jasmadi dalam Lestari, 2013). Hal tersebut 

mengokohkan peran guru sebagai fasilitator yang salah satu tugasnya 

adalah menyediakan dan mengembangkan bahan pelajaran untuk peserta 
didik, sehingga mampu mewujudkan pembelajaran yang efektif. 

Pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik akan 

memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran demi 

mendapatkan kompetensi yang telah ditetapkan pada tujuan pembelaran. 

Penelitian yang berkaitan dengan penyediaan bahan pelajaran 

bagi peserta didik ialah penelitian yang dilakukan oleh Monika (2015) 

tentang pengembangan modul pembelajaran Boga Dasar bagi peserta 

didik SMK. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modul layak 

digunakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik dan bahan ajar bagi 
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guru serta bisa mendukung berjalannya pembelajaran sesuai kurikulum 

2013. Selain itu, penelitian Arnista, dkk. (2017) menghasilkan modul 
yang dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi peserta didik dan efisien 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian 

lainnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Rakhmawati 

(2016) mengenai pengembangan modul pada mata pelajaran 

Komunikasi Data. Penelitian tersebut menghasilkan modul yang dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan tingkat ketuntasan 

sebesar 88,9%. 

Houston & Howson (dalam Wena, 2013) mengemukakan bahwa 

“...modul pembelajaran meliputi seperangkat aktivitas yang bertujuan 

mempermudah peserta didik untuk mencapai seperangkat tujuan 

pembelajaran”. Secara umum modul merupakan bahan pelajaran 
berbentuk cetak yang berisi rangkaian kegiatan belajar dan materi 

pembelajaran yang dikemas dan disajikan menarik. Modul 

memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri tanpa terikat oleh 

waktu, tempat, dan hal lain di luar dirinya untuk memperoleh 

kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bahan pelajaran 

berupa modul dapat digunakan oleh peserta didik terutama pada 

pembelajaran yang menjadikan guru sebagai sumber belajar tunggal. 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan 

dasar dan menengah bahwa pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. 

Pembelajaran yang memposisikan guru sebagai sumber belajar 

tunggal seperti yang disebutkan di atas serupa dengan pembelajaran 
pada mata pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian di SMK 

Negeri Pertanian Serang. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

mata pelajaran tersebut diketahui bahwa bahan pelajaran untuk peserta 

didik tidak tersedia. Sedangkan peserta didik kurang berinisiatif untuk 

mencari materi yang terkait dengan tujuan pembelajaran, sehingga 

peserta didik lebih banyak mencatat dan mendengarkan penjelasan guru. 

Minimnya keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar 

menyebabkan pembelajaran cenderung membosankan. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap hasil belajar peserta didik 

pada ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2017/ 2018, tingkat 

ketuntasan pada mata pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil 
Pertanian di SMK Negeri Pertanian Serang masih sangat rendah. Hanya 
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3 dari 23 peserta didik yang mendapatkan nilai di atas kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) sebesar 75. Dasar Proses Pengolahan Hasil 

Pertanian merupakan mata pelajaran dasar program keahlian (C2) yang 

harus dikuasai oleh peserta didik kelas X selama 2 semester atau 1 tahun 

ajaran. 

Salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran Dasar Proses 

Pengolahan Hasil Pertanian ialah Memahami Prinsip Teknik Kimiawi. 
Kompetensi dasar tersebut dirasakan paling sulit oleh peserta didik 

karena menggunakan istilah, persamaan dan prinsip kimia secara 

mendasar. Adanya keterbatasan peserta didik dalam mengakses sumber 

belajar berupa bahan cetak yang merupakan komponen utama dalam 

pembelajaran menjadi penghambat tercapaianya tujuan pembelajaran. 

Dengan demikian, peneliti menilai perlu adanya upaya untuk 

menyediakan sumber belajar melalui perancangan modul. Upaya 

tersebut dilakukan dalam penelitian yang berjudul “Perancangan Modul 

Pada Kompetensi Dasar Memahami Prinsip Teknik Kimiawi Kelas X 

SMK Negeri Pertanian Serang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah atas latar belakang di atas sebagai 

berikut : 

a. Bahan pelajaran cetak hanya dimiliki oleh guru. 

b. Peserta didik masih mengandalkan guru dalam mendapatkan materi 
pembelajaran.  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, di bawah ini disebutkan 

batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Perancangan modul dibatasi sampai tingkat kelayakan pada uji coba 

lapangan utama. 

b. Materi pada kompetensi dasar Memahami Prinsip Teknik Kimiawi 

yang disajikan dalam modul dibatasi pada teknik sulfitasi, 

karbonatasi, dan hidrolisis. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah atas latar belakang dan batasan masalah yang 

telah dikemukakan sebagai berikut : 

a. Bagaimana bentuk dan desain modul pada kompetensi dasar 

Memahami Prinsip Teknik Kimiawi? 

b. Apakah modul yang dihasilkan layak digunakan dalam 

pembelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian kelas X 

SMK Negeri Pertanian Serang? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan perancangan modul pada kompetensi dasar Memahami 

Prinsip Teknik Kimiawi, yaitu : 

a. Merancang modul pada kompetensi dasar Memahami Prinsip 

Teknik Kimiawi. 

b. Mengetahui kelayakan modul pada kompetensi dasar Memahami 

Prinsip Teknik Kimiawi. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis dan praktis antara lain sebagai berikut. 
a. Manfaat teoretis, yaitu sebagai ilmu pengetahuan tentang 

merancang modul yang layak digunakan dalam pembelajaran. 

b. Manfaat praktis bagi beberapa pihak di bawah ini. 

- Peserta didik memperoleh sumber belajar berupa modul yang 

dapat dipelajari secara mandiri, sehingga dapat menumbuhkan 

minat belajar. 

- Guru mendapatkan alternatif sumber belajar berupa modul 

yang membantunya dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran. 

- Peneliti dapat melatih dan meningkatkan kemampuan dalam 

melakukan penelitian di bidang pendidikan. 

1.7 Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I Pendahuluan merupakan bab perkenalan. Bab ini meliputi 

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

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka berisi kajian teori, penelitian yang relevan, 
dan posisi teoretis peneliti. Kajian teori tentang modul dan kompetensi 

dasar Memahami Prinsip Teknik Kimiawi. 

Bab III Metode Penelitian, bagian ini bersifat prosedural. Metode 

penelitian terdiri dari desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, 

partisipan, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, dan analisis data. 

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Temuan dan pembahasan 

terhadap desain modul, validasi desain modul, dan uji coba modul. 

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Simpulan disusun sesuai 

tujuan penelitian. Sedangkan implikasi merupakan hubungan 

keterlibatan antara hasil penelitian dengan pihak terkait. Sementara itu, 

rekomendasi diberikan untuk guru, siswa, dan peneliti lain. 


