
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Belajar Elektronika Dasar untuk Pemula saat ini bukanlah perkara yang 

sulit jika dulu sebelum jaringan internet mudah diakses harus kursus elektronika 

dulu atau jika mau otodidak harus membeli buku-buku panduan tapi sekarang 

semua materi belajar elektronika dasar dengan mudah ditemukan di internet dari 

yang berupa tutorial, video atau ebook bahkan bisa diperoleh secara gratis. Jika 

berniat belajar elektronika dasar secara otodidak agar proses belajarnya lebih 

terarah dan lebih fokus alangkah baiknya mencari materi-materi elektronika dasar 

yang pokok terlebih dahulu setelah itu baru mempelajari materi yang lebih rumit. 

Peralatan Elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari 

beberapa Jenis Komponen Elektronika dan masing-masing Komponen Elektronika 

tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah Rangkaian 

Elektronika. Seiring dengan perkembangan Teknologi, komponen-komponen 

Elektronika makin bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Tetapi 

komponen-komponen dasar pembentuk sebuah peralatan Elektronika seperti 

Resistor, Kapasitor, Transistor, Dioda, Induktor dan IC masih tetap digunakan 

hingga saat ini.  

Pentingnya modul bagi elektronika dasar di D3 teknik elektro adalah 

mengendalikan arus listik di dalam satu rangkaian elektronika yang ditemui dalam 

barang elektronik. Manfaat lain yang didapat  dari modul yang dibuat adalah 

mengerti fungsi-fungsi setiap unsur elektronika  dan dapat melakukan perbaikan 

apabila terjadi kerusakan pada piranti elektronika serta mampu merancang 

peralatan elektronika. Modul juga sebagai media belajar pada mata kuliah 

elektronika dasar yang mempelajari tentang dasar-dasar elektro.  

Dengan adanya modul elektronika dapat meningkatkan fleksibiltas belajar. 

Dapat menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan misalnya penghematan 

dalam menggunakan buku-buku. Modul elektronika dasar selama dalam proses 
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belajar mengajar juga akan dapat memberikan hal yang sangat baik, yaitu akan 

mempermudah interaksi antar pembimbing dan mahasiswa.  

Apabila dirancang secara cermat, pembelajaran terhadap mahasiswa yang 

menggunakan modul elektronika dasar dapat meningkatkan kualitas belajar yang 

lebih maksimal dibandingkan dengan pembelajaran secara kontroversial. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat Tugas Akhir dengan judul 

“Perancangan dan Pembuatan Modul Praktikum Elektronika Dasar“ 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu, bagaimana menguji modul elektronika dasar yang 

diaplikasikan untuk praktikum elektronika dasar. 

  

1.3 TUJUAN 

Setiap  aktivitas pada dasarnya mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penulisan 

laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Menghasilkan modul  elektronika dasar   

b. Mengetahui unjuk kerja modul elektronika dasar 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Penelitian ini ditekankan pada pembuatan modul elektronika dasar yang di buat 

pada PCB serta gambar layout pada PCB. Dalam penelitian ini terdapat 5 

percobaan yaitu : Rangkaian karakteristik Dioda, Dioda Zener, Penyearah 

setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, Series clipper. 

  

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika Penulisan pada Tugas Akhir ini adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan Masalah, Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Menjelaskan mengenai teori penunjang yang dijadikan dalam mengerjakan Tugas 

Akhir ini. 

BAB III : PERANCANGAN  

Menjelaskan membahas tentang perencanaan dan perancangan. 

BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Membahas tentang hasil pengujian dan analisa sistem yang telah dibuat yang 

berupa alat.  

BAB V : PENUTUP  

Berisi Kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan Tugas Akhir dan saran-saran 

untuk pengembangan sistem.  


