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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan kontribusi 

yang nyata bagi kemajuan masyarakat baik dibidang pendidikan, usaha maupun 

kesehatan. Namun dengan demikian, masih banyak sekolah yang belum bisa 

memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses pembelajaran masih 

dilakukan secara konvensional atau metode ceramah sehingga membuat siswa 

kurang termotivasi untuk belajar. 

Penggunaan media dan sumber belajar merupakan bagian yang sering 

dipakai dalam pembelajaran. Bahan ajar yang baik dan menarik perlu di buat 

agar siswa menjadi termotivasi dalam proses pembelajaran. pengembangan 

bahan bahan ajar penting bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

berhasilnya suatu tujuan pendidikan dapat dilihat dari bagaimana proses 

pembelajaran berlangsung baik dari segi media pembelajaran, bahan ajar atau 

strategi pembelajaran yang digunakan disekolah. 

Bahan ajar yang digunakan disekolah mempunyai berbagai macam 

bentuk yang bisa digunakan seperti bahan cetak, audio visual, audio, visual, dan 

multimedia. Salah satu bahan cetak yang efektif untuk dipakai dalam 

pembelajaran adalah modul. Menurut Daryanto (2013:9) modul merupakan salah 

satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya 

memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk 

membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal 

memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi. Modul 

berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga peserta didik 

dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada siswa kelas X SMK Negeri 9 

Surakarta kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, dalam proses 

pembelajaran terdapat mata pelajaran baru yang masuk ke dalam kurikulum 

2013. Struktur kurikulum didalamnya terdiri dari kelompok A (wajib), kelompok 
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B (wajib), dan kelompok C (peminatan). Dasar desain grafis termasuk dalam 

kelompok C (peminatan) dan mulai digunakan untuk pembelajaran siswa kelas 

X TKJ pada tahun 2017. Dengan adanya perpindahan kurikulum KTSP ke 

kurikulum 2013 guru mencari bahan ajar yang dapat digunakan agar kegiatan 

pembelajaran dapat berlangsung dan sesuai dengan silabus yang telah disusun 

oleh kejuruan teknik komputer dan jaringan.   

Saat ini guru masih menggunakan sumber dari internet yaitu berupa 

modul dalam bentuk softfile yang kurang menarik sehingga perlu adanya modul 

yang menarik dan dapat membantu siswa untuk belajar dimana dan kapanpun 

waktunya. Dengan adanya e-modul harapannya siswa dapat lebih semangat dan 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap pengetahuan.  

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul 

“Pengembangan E-modul Interaktif Sebagai Sumber Belajar Dasar Desain 

Grafis Kelas X SMK Negeri 9 Surakarta” penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan bantuan kepada pihak sekolah dan memberikan manfaat kepada 

guru dan siswa agar proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan dapat 

diterima dengan baik. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

a. Guru masih banyak menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan 

materi.  

b. Siswa kesulitan menerima materi yang disampaikan menggunakan modul 

karena modul dalam bentuk pdf. 

c. Belum adanya modul elektronik yang dapat membantu guru dan siswa dalam 

proses belajar mengajar. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis 

mengambil batasan masalah agar lebih fokus dalam mengatasi permasalahan 

yang ada antara lain : 
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a. Objek penelitian dilakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 

Surakarta. 

b. Penulis hanya membahas tentang pembuatan modul elektronik mata pelajaran 

dasar desain grafis. 

c. Pengembangan modul elektronik menggunakan Lectora Inspire. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian : 

a. Bagaimana membuat suatu modul elektronik yang sederhana dan mudah 

dipahami serta menarik?   

b. Bagaimana deskripsi kelayakan modul elektronik dasar desain grafis pada 

sekolah SMK N 9 Surakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

a. Untuk membuat modul elektronik yang mudah digunakan dalam melakukan 

proses belajar mengajar. 

b. Mengetahui kelayakan modul elektronik sebagai sumber belajar pada materi 

dasar desain grafis. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pengembangan modul elektronik dasar desain grafis untuk 

kelas X SMK TKJ adalah sebagai berikut :  

1.  Bagi Guru  

a. Dapat membantu guru dalam proses pembelajaran dengan memberikan 

pemahaman peserta didik mengenai materi dasar desain grafis. 

b. Sebagai sumber dan media belajar alternatif yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran dasar desain grafis. 

2.  Bagi Siswa  

Sebagai pelengkap proses pembelajaran peserta didik dalam mata pelajaran 

dasar desain grafis. 
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3.  Bagi Sekolah 

 Memberikan sumbagan karya dalam bidang pendidikan disekolah dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

4.  Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengembangkan 

bahan ajar yang digunakan dalam sekolah terkait mata pelajaran dasar 

desain grafis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


