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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 

semakin pesat di zaman modern ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-

hari salah satunya dalam bidang Pendidikan. Teknologi yang banyak digunakan 

oleh peserta didik dan tenga pendidik adalah smartphone dan internet. 

Berdasarkan hasil survei Global Stats counter pada Oktober 2019 hasilnya 

menunjukkan mengenai pangsa pasar smartphone di Indonesia yang mencapai 

persentase 94% dengan pengguna terbanyak berbasis Android, atau sekitar 41 juta 

pengguna dan sebanyak 6% merupakan pengguna iOS Hal ini diikuti juga dengan 

jumlah pemakai internet di Indonesia, hasil studi Polling Indonesia yang bekerja 

sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada periode tahun 2019-

2020 dari total populasi penduduk yakni 266,91 juta jiwa, terdapat 196,71 juta 

jiwa atau sekitar 73,7 persen sebagai pemakai internet. Menurut Wahyudi (2015) 

Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di 

dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Berdasarkan data APJII pada tahun 2020, 

pengguna internet paling banyak digunakan oleh pelajar (9,5%) dibandingkan 

profesi yang lain. Namun, penggunaan belajar online hanya 1,3% jauh berbeda 

dengan penggunaan Sosial Media yang paling banyak digunakan sebesar 51,5%. 

Sehingga, dapat dilihat bahwa penggunaan internet pada pembelajaran online 

masih rendah. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan SMK Kompetensi Keahlian 

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian menurut kurikulum 2013 bertujuan 

membekali peserta didik agar mampu memahami prinsip pengolahan sayuran, 

prinsip pengolahan kacang-kacangan, prinsip pengolahan serealia dan prinsip 

pengolahan hasil samping tujuan tersebut membekali lulusan SMK Kompetensi 

TPHP agar siap bekerja dalam bidang pengolahan pangan yang kompeten, cerdas 

dan kompetitif (Agus, 2017). Dengan begitu, penguasaan materi dalam mata 

pelajaran produksi hasil nabati sangat penting bagi peserta didik SMK TPHP 
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untuk pengembangan sumber daya pertanian dan kesiapan dalam dunia pekerjaan.  

Dalam pengamatan yang peneliti lakukan, di SMK PPN Lembang, modul 

yang disediakan masih berupa modul cetak atau non-elektronik. Sehingga peneliti 

merasa diperlukan adanya pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan 

dapat membantu dalam proses pembelajaran yaitu e-modul berbasis web  yang 

bisa digunakan oleh peserta didik dan guru secara mudah dan di mana saja. 

Dimana tidak hanya menyajikan uraian  materi namun dapat menampilkan materi 

berupa video. Karena perkembangan teknologi memberikan peluang bagi peneliti 

untuk dapat memanfaatkan teknologi sebagai alternatif pilihan dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang variasi dan kreatif sebagai media 

penyampai materi pembelajaran.  

E-modul berbasis web merupakan bentuk penyajian materi dengan 

menggunakan teknologi smartphone dan internet yang dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar secara mandiri dengan tampilan yang praktis dan mudah 

dioperasikan. Penyajian e-modul berbasis web sebagai media pembelajaran pada 

materi mengidentifikasi pengguna menggunakan tautan link sebagai alat 

penghubung ke materi pembelajaran yang disajikan sehingga membuat peserta 

didik dapat belajar secara mandiri karena tautan link yang ada pada e-modul bisa 

langsung mengarahkan pengguna pada materi pembelajaran, media pembelajaran, 

dan lembar kerja siswa.  Penyajian media ini menggunakan metode informasi 

sekali suap, dimana materi yang diberikan disajikan dengan potongan-potongan 

materi dilengkapi dengan gambar animasi serta video yang memberikan 

keluwesan bagi penggunanya untuk mempelajari materi (Habiburrahman dan 

Sulistyowati, 2020). Penggunaan e-modul berbasis web ini diharapkan dapat 

membantu siswa dalam memenuhi indikator pencapaian kompetensi dalam materi 

pengolahan kacang-kacangan secara mandiri dan menarik sehingga dapat 

memotivasi peserta didik dan mempermudah pemahaman pembelajaran. 

Penelitian telah dilakukan terkait dengan Pengembangan Media 

Pembelajaran E-Modul oleh Wijayanti dan Ghofur (2021) hasil uji coba terbatas 

sebagai bagian dari tahap pengembangan telah mendapat hasil yang baik. 

Pemahaman peserta didik yang diukur menggunakan analisis gain score yang 

memperoleh nilai 0.57 dengan kriteria sedang. Terdapat perbedaan signifikan dari 
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hasil tes antara sebelum dan sesudah menggunakan emodul dalam pembelajaran 

siswa. Respons peserta didik juga sangat baik dalam hal pengalaman penggunaan 

media pembelajaran. Selanjutnya pada penelitian Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Web oleh Rohdiani dan Rakhmawati (2017) menyatakan 

bahwa hasil respon siswa terhadap media pembelajaran menunjukkan persentase 

sebesar 83% dengan kriteria valid sehingga menarik minat siswa dalam belajar 

dan dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk mengembangkan media e-modul berbasis web 

yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 

mandiri dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Ditambah dengan hasil 

penelitian Pengembangan E-modul Berbasis Web Sebagai Media Pembelajaran 

Pada Materi Mengidentifikasi Pelanggan Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis Kelas 

X BDP di SMK Negeri 1 Surabaya oleh Habiburrahman dan Sulistyowati (2020) 

yang menyatakan bahwa respons peserta didik mengenai e-modul berbasis web 

memperoleh persentase pada uji coba terbatas dan uji coba lapangan dengan total 

skor keseluruhan sebesar 89,3% yang merupakan kriteria penilaian sangat baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan E-Modul berbasis Web untuk Media Pembelajaran 

Pada Materi Kacang Tanah Kelas XI SMK PPN Lembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran E-Modul berbasis Web 

untuk Media Pembelajaran Pada Materi Kacang Tanah Kelas XI SMK PPN 

Lembang berdasarkan model ADDIE? 

2. Bagaimana kelayakan produk E-Modul berbasis Web untuk Media 

Pembelajaran Pada Materi Kacang Tanah Kelas XI SMK PPN Lembang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan media pembelajaran E-Modul berbasis Web untuk Media 

Pembelajaran Pada Materi Kacang Tanah Kelas XI SMK PPN Lembang 

berdasarkan model ADDIE. 

2. Mengetahui kelayakan produk E-Modul berbasis Web untuk Media 

Pembelajaran Pada Materi Kacang Tanah Kelas XI SMK PPN Lembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang 

pendidikan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pihak Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

pada pihak sekolah dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran prinsip pengolahan kacang 

kacangan. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menjadi salah satu 

alternatif pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Siswa 

Dapat membantu siswa untuk belajar mencari, menemukan dan menyelidiki 

pengetahuan yang didapat, sehingga mampu mendorong keberhasilan 

belajar siswa. Apabila hasil belajar siswa meningkat maka diharapkan siswa 

dapat meraih prestasi yang lebih tinggi. 
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d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam 

pemecahan masalah-masalah yang muncul dalam proses pembelajaran, serta 

sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan skripsi ini mencakup beberapa berdasarkan 

pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah penelitian, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II : Kajian Pustaka, berisi tentang kajian mengenai tujuan umum dan 

beberapa penelitian yang relevan. 

BAB III : Metodologi Penelitian, berisi tentang rencana penelitian, desain 

penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, instrumen 

penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, serta validitas 

data. 
 

BAB IV : Temuan dan Pembahasan, berisi tentang temuan dan pembahasan 

dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, 

implementasi serta evaluasi media pembelajaran E-Modul 

berbasis web. 

BAB V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi dari pengembangan E-

Modul berbasis web sebagai media pembelajaran pada materi 

kacang tanah. 

 


