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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut (Firdaus, 2013) bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat 

pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan 

cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dimana menurut (Firdaus, 2013) bahan ajar 

dibagi beberapa jenis yaitu: 

1. Handout 

Segala sesuatu yang diberikan kepada mahasiswa ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan. 

2. Buku Ajar 

Sarana belajar yang bisa digunakan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi 

untuk menunjang suatu program pengajaran. 

3. Modul 

Bahan ajar yang ditulis dengan tujuan mahasiswa dapat belajar secara mandiri. 

4. Buku Teks 

Buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar 

yang disusun oleh para pakar. 
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      Menurut (Zulkarnain, 2013) Buku dan modul mempunyai perbedaan 

karakteristik yaitu: 

Tabel 1 
Perbedaan antara buku teks dan modul 

 
No. Buku Teks  Modul 

1 Untuk Keperluan Umum. Dirancang untuk sistem pembelajaran 
mandiri. 

2 Bukan merupakan bahan 
belajar yang terprogram. 

Program pembelajaran yang utuh, 
informatif dan sistematis. 

3 Lebih menekankan sajian 
materi ajar. 

Mengandung tujuan, bahan/kegiatan 
dan evaluasi. 

4 Cenderung informatif dan 
searah. 

Disajikan secara komunikatif, dua 
arah. 

5 Menekankan fungsi penyajian 
materi/informasi. 

Dapat menggantikan beberapa peran 
pengajar sebagai panduan. 

6 Cakupan materi luas. Cakupan bahasan terukur dan 
terfokus.  

7 Pembaca cenderung pasif. Mementingkan aktivitas belajar 
pembaca. 

Sumber: (Zulkarnain, 2013) 
 

Istilah modul dipinjam dari dunia teknologi, yaitu alat ukur yang lengkap dan 

merupakan satu kesatuan program yang dapat mengukur tujuan, modul dapat 

dipandang sebagai paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu 

guna keperluan belajar (Kholid, 2016). 

Menurut (Zulkarnain, 2013) modul merupakan seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan yang memungkinkan 

perserta didik untuk belajar. Belajar dengan menggunakan modul mempunyai 

keuntungan seperti meningkatkan motivasi siswa, bahan pelajaran terbagi lebih 

merata dalam satu semester, pendidikan lebih berdaya guna karena disusun 

sesuai jenjang akademik (Zulkarnain, 2013). Selain itu modul merupakan bahan 
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ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau 

dengan bimbingan (Firdaus, 2013). Lainnya dengan buku dimana merupakan 

pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar dibidang 

terkait dan memenuhi kaidah buku dan diterbitkan (Arifin, 2017). 

Berdasarkan Kurikulum Operasional 2016 Program Studi Pengelolaan 

Perhotelan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan pada semester V 

terdapat mata kuliah Operasional Tata Hidangan Minuman dimana merupakan 

sebuah pelajaran praktek dimana membutuhkan sebuah modul yang membahas 

tentang minuman untuk membantu proses pembelajaran. 

Maka dari uraian diatas rancangan buku “Modul Pembelajaran Tata 

Hidangan Minuman” dibentuk untuk dijadikan panduan mahasiswa Program 

Studi Pengelolaan Perhotelan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan 

semester V untuk membantu proses pembelajaran.  

Modul dengan topik yang sama pernah dibuat dimana berdasarkan RPS yang 

sudah lama dimana memiliki perbedaan dalam materi yang disampaikan yaitu 

pada penggantian materi banquet setup yang digantikan dengan materi 

mengelola lingkungan bar dan sumber daya manusia. Maka dari itu dibuatlah 

modul dengan pembahasan materi yang terbaru.  

Dimana modul yang dibuat mempunyai sembilan bab yang membahas topik 

diatas untuk digunakan menjadi pedoman di sebelas pertemuan pada mata kuliah 

Operasional Tata Hidangan Minuman. 

 

 



 

4 
 

B.   Tujuan Pembuatan Rancangan Buku 

Tujuan dari pembuatan rancangan buku Modul Pembelajaran Tata Hidangan 

Minuman ini adalah: 

1. Menambahkan kemampuan, ilmu, dan perilaku kepada mahasiswa Program 

Studi Pengelolaan Perhotelan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan, 

khususnya semester V tentang pengetahuan umum tentang bar. 

2. Rancangan buku modul ini dapat menjadi panduan untuk mahasiswa yang 

akan memasuki mata kuliah Operasional Tata Hidangan Minuman semester 

V. 

3. Memberikan konsep baru tata cara prosedur/pelatihan baru. 

4. Pembaca rancangan buku modul ini mampu melakukan pembelajaran mandiri 

khususnya mahasiswa Program Studi Pengelolaan Perhotelan Fakultas 

Pariwisata Universitas Pelita Harapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


