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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia pendidikan berperan penting dalam pembangunan nasional 

Indonesia terutama sebagai Negara yang sedang berkembang. Tujuan dari 

pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi 

budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan 

agar dapat menumbuhkan manusia-manusia yang dapat membangun dirinya 

sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. 

Pendidikan sebagai sarana dalam mencerdaskan generasi muda dan menyiapkan 

SDM bangsa untuk lebih berkembang guna mempersiapkan bangsa dalam 

persaingan bebas antar Negara. 

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa 

setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. 

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan 

pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk 

mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel). Pendidikan juga 

dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Salah satu tempat untuk mensosialisasikan nilai, 

pengetahuan dan keterampilan adalah sekolah (Gunawan, 2004: 54-55). 

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat 

kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat dimensi yang 

satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Adapun sifat unik, 

menunjukkan bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang 

tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah 

memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses pembelajaran tempat 

terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat manusia (Wahjosumidjo, 2003: 

81). 

Peningkatan mutu pelaksanaan pembelajaran di sekolah dilakukan dengan 

berbagai strategi, salah satu diantaranya melalui penerapan pendekatan pendidikan 

dan pelatihan berbasis kompetensi (competency based education and training). 
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Pendekatan berbasis kompetensi digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

kurikulum, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan pembelajaran,dan 

pengembangan prosedur penilaian. 

Terkait dengan pengembangan bahan ajar, saat ini pengembangan bahan 

ajar dalam bentuk modul menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini 

merupakan konsekuensi diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan 

berbasis kompetensi di sekolah. Pendekatan kompetensi mempersyaratkan 

penggunaan modul dalam pelaksanaan pembelajarannya. Modul dapat membantu 

sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Penerapan modul 

dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan baik, 

mandiri, tuntas dan dengan hasil (output) yang mudah dipahami. 

Modul adalah salah satu bagian dari bahan ajar dalam bentuk cetak.  

Modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri 

atau suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa 

mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Modul 

adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang 

mudah dipahami peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar 

mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantuan atau bimbingan yang 

minimal dari pendidik. 

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis memberikan alternatif 

dengan membuat modul pembelajaran "Alat Penentu 16 Arah Mata Angin Dengan 

Output Suara" pada materi pokok kinematika yang menyajikan materi secara 

kompleks dengan berbagai representasi agar siswa dapat memahami pembelajaran 

fisika (Ilmu Pengetahuan Alam) dengan lebih baik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan Modul Pembelajaran Alat Penentu 16 

Arah Mata Angin dengan Output Suara ini dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang akan dibahas antara lain : 

1) Berapa tingkat ketelitian besaran sudut yang dihasilkan oleh sensor kompas 

digital yang dapat dibaca oleh mikrokontroler serta dapat di tampilkan pada 

LCD dan ISD sebagai outputan suara? 
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2) Apakah hasil pengukuran kompas secara digital ini dapat diukur sehingga 

terukur secara akurat dibanding metode pengukuran secara manual? 

3) Berapa nilai perbandingan besaran sudut pada setiap arah mata angin saat 

sensor mendeteksi arah mata angin sehingga oleh mikrokontroler dapat 

ditampilkan melalui LCD dan ISD? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan merancang dan membuat alat yang mampu mengukur dan 

menganalisa nilai besaran sudut arah mata angin digital yang ditampilkan pada 

LCD dan dilengkapi suara yang menunjukkan 16 arah mata angin. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Dalam pembuatan alat ini diperlukan suatu batasan masalah. Hal ini 

dimaksud agar materi yang akan dibahas tidak menyimpang dari pokok masalah, 

maka dapat disusun batasan masalah sebagai berikut: 

1) Pada penelitian ini menggunakan sensor CMPS10 sebagai sensor kompas. 

2) Membahas tentang rangkaian dan prinsip kerja kompas digital. 

3) Menggunakan baterai sebagai suplai. 

4) Hasil pembacaan arah mata angin ditampilkan pada LCD 16x2 dan output 16 

suara.  

5) Ukuran dan konstruksi sudah dianggap memenuhi syarat konstruksi. 

 

1.5 Metodologi 

 Metodologi pembahasan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

 Studi Literatur : 

Mempelajari teori-teori pada masing-masing komponen yang digunakan 

dalam pembuatan modul pembelajaran alat penentu 16 arah mata  angin. 

 Perencanaan dan pembuatan alat: 

Sebagai pengaplikasian dibuat sebuah alat serta pembahasannya, yang dimulai 

dari masing-masing blok diagram. 

 Pengujian alat: 
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Melakukan pengujian dari beberapa rangkaian yang dibuat, serta menganalisa 

hasil pengujian untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. 

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan pada tugas akhir ini terbagi dalam lima bab , 

perinciannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup 

dan metodologi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang menunjang dalam proses pembuatan tugas 

akhir ini. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang rancangan sistem yang membahas bagian demi 

bagian penyusunan sistem. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS  

Berisi tentang pengujian fungsi dari rangkaian yang diinginkan 

dan data hasil pengujian. 

BAB V :  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran tentang 

pengembangan perancangan rangkaian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


