
 
 
 

 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Sitepu (2014) belajar adalah usaha sadar yang dilakukan secara 

terencana, sistematis, dan menggunakan metode tertentu untuk mengubah perilaku 

relatif menetap melalui interaksi dengan sumber belajar. Proses belajar mengajar 

selalu dikaitkan dengan media pembelajaran. 

 
Menurut Sadiman (2014) kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar. Jenis-jenis dari media pembelajaran dapat berupa grafik, gambar, 

video, modul dan masih banyak lagi. Sumber belajar yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah berupa modul elektronik. Modul disebut juga sebagai media 

untuk belajar mandiri karena didalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar 

sendiri. Modul yang digunakan disini fungsinya sebagai bahan ajar untuk 

melakukan praktikum pada matakuliah Elektronika Dasar 1. 

 
Elekronika dasar 1 merupakan penerapan dari ilmu Fisika. Menurut 

Supiyanto dalam Salsabila (2013) ilmu fisika adalah ilmu fundamental yang 

menjadi tulang punggung bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Fisika juga merupakan studi empiris, artinya apa saja yang diketahui tentang 

dunia fisik dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perilakunya dipelajari 

melalui pengamatan (observasi) gejala alam. Salah satu mata kuliah wajib di 
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Pendidikan Fisika Universitas Jambi adalah mata kuliah Elektronika Dasar 1 yang 

bersamaan dengan praktikum elektronika dasar 1 yang di kontrak pada semester 

III. 

 
Praktikum elektronika dasar 1 yang dilaksanakan selama ini menggunakan 

modul praktikum yang kurang baik. Hal ini berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan penulis sebelumnya pada bulan Agustus 2016 memperoleh informasi 

melalui pengalaman langsung dan wawancara kepada asisten dosen pratikum 

elektronika dasar 1. Lalu penulis melakukan observasi kembali dikarenakan ingin 

melakukan revisi pada modul praktikum elektronika dasar 1 ini. Dan penulis 

mendapatkan informasi bahwa prosedur dalam melakukan prakikum masih belum 

dapat dipahami, mereka masih menggunakan prosedur yang mereka buat sendiri 

sesuai dengan pemahaman mereka. 

 
Setelah melakukan wawancara secara langsung dengan asisten dosen 

penulis juga mewawancarai dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar 1. 

Dan penulis mendapat masukan bahwa didalam percobaan harus mencoba 

membuat rangkaian kembali pada setiap percobaan dikarenakan pada rangkaian 

yang dibuat sebelumnya tingkat keberhasilan dalam percobaan masih kecil, dan 

juga tidak sepenuhnya memakai komponen-komponen yang ada pada modul 

sebelumnya dikarenakan ketersediaan alat di laboraturium fisika FKIP Universitas 

Jambi yang kurang tersedia. Disini penulis membuat sendiri prosedur kerja karena 

kurang memahami kalimat dari penulis sebelumnya. Dan juga ingin mengurangi 

palgiarisme pada modul sebelumnya yaitu sebesar 40%. 

 
Berdasarkan latar belakang diatas Penulis melakukan penelitian Dengan 

judul “Pengembangan Modul Praktikum Elektronika Dasar Pada Materi 
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Semikonduktor.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut; 

 
a. Bagaimana bentuk produk modul praktikum elektronika dasar I pada 

materi semikonduktor ? 

 
b. Bagaimana persepsi asisten dosen terhadap modul praktikum elektronika 

dasar I pada materi semikonduktor? 

 
 
 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan 

 

Pengembangan sebagai berikut: 

 

a. Menjelaskan bagaimana bentuk produk modul praktikum elektronika dasar 

I pada materi semikonduktor. 

 
b. Mengetahui persepsi asisten dosen terhadap modul praktikum elektronika 

dasar I pada materi semikonduktor. 

 
 
 

 

1.4 Spesifikasi Produk 

 

Adapun spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

 

a. Bahan ajar yang akan direvisi  berbentuk modul praktikum (media cetak). 

 

b. Modul praktikum disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester (RPS) 

elektronika dasar 1 program studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. 

 
c. Modul  praktikum  menggunakan  model  pembelajaran  berbasis  inkuiri 
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terstruktur yang menekankan kepada proses mencari dan menemukan. 

 

d. Penulisan isi atau materi pada modul praktikum menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dimengerti oleh mahasiswa. 

 
e. Kertas isi berwarna putih dan kertas sampul yang  full colour. 

 

f. Bagian awal modul praktikum memuat halaman sampul, kata pengantar, daftar 

isi, format menulis laporan praktikum, peraturan saat melaksanakan praktikum 

dan materi pengenalan alat-alat elektronika dasar yang digunakan. 

 
g. Tingkat penggunaan modul adalah mahasiswa S1 Pendidikan Fisika. 

 

1.5 Pentingnya pengembangan 

 

Pentingnya pengembangan didalam penelitian ini adalah : 

 

a. Bagi mahasiswa: mempermudah pemahaman mahasiswa dalam melakukan 

proses belajar mengajar, membantu belajar secara mandiri, meningkatkan 

kemampuan belajar dan meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang 

akademik serta praktik. 

 
b. Bagi pendidik: meningkatkan variasi media pembelajaran, mempermudah 

pendidik dalam pengawasan proses belajar mengajar matakuliah elektronika 

dasar 1, dan mempermudah meningkatkan kemampuan peserta didik. 

 
c. Bagi Peneliti: memperoleh pengalaman langsung dalam pengembangan bahan 

ajar dan berlatih untuk merencanakan modul yang nantinya akan digunakan 

dalam proses belajar mengajar. 

 
 
 

 

1.6 Asumsi Dan keterbatasan Pengembangan 

 

Adapun  asumsi  dan  keterbatasan  pengembangan  dalam  penelitian  ini 

 

adalah : 
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a. Asumsi pengembangan 

 

Adapun asumsi dan keterbatasan yang ada pada pengembangan ini yaitu: 

 

1. Terdapat kekurangan pada modul praktikum ini yang akan dikembangkan. 

 
2. Terdapat plagiarisme pada modul yang akan dikembangkan. 

 
3. Terdapat ketidaksamaan modul lama dengan RPS terbaru. 

 

b. Keterbatasan pengembangan 

 

Modul praktikum elektronika dasar 1 pada materi semikonduktor belum 

 

dilakukan tahap Disseminate, sehingga peneliti tidak dapat mengetahui 

 

bagaimana hasil belajar dengan menggunakan modul praktikum ini. Oleh karena 

itu peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya bahwa perlu dilakukan 

tahap Disseminate untuk melihat hasil belajar dan sikap dari mahasiswa 

 
 
 

 

1.7 Definisi Istilah 

 

Beberapa istilah penting yang digunakan dalam pengembangan modul ini 

diantaranya: 

 
a. Penelitian pengembangan adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan suatu produk dan memvalidasi produk yang dikembangkan. 

 
b. Modul adalah media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur 

suara yang pembuatannya melalui proses pencetakan, printing atau offset yang 

digunakan sebagai sumber belajar mandiri peserta didik. Sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar 

seseorang 

 


