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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Buku modul merupakan salah satu bentuk bahan pengajaran yang 

telah disusun secara lengkap serta sistematis yang dimana buku modul ini 

pada umumnya berisikan tentang seperangkat pengalaman belajar yang 

terencana serta telah dirancang sedemikian rupa untuk membantu 

mahasiswa-mahasiswi menguasai tujuan pembelajaran (Daryanto, 2013). 

Buku modul sendiri dapat dipelajari sendiri oleh mahasiswa-mahasiswi 

dan ditulis untuk satu-kesatuan kompetensi suatu mata pelajaran atau 

kesatuan paket ajaran pembelajaran suatu materi (Akbar, 2013 h.33). 

Pembelajaran yang disusun ini bertujuan menyediakan bahan 

pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan telah 

meninjau kebutuhan mahasiswa-mahasiswi mulai dari karakteristik hingga 

lingkungan mahasiswa-mahasiswi (Magdalena et al., 2020 h.312). Buku 

modul juga dapat dijadikan sebagai alternatif yang dapat membantu 

mahasiswa-mahasiswi untuk mempelajari suatu materi pembelajaran 

(Lasmiyati & Harta, 2014 h.162). 

Pembuatan buku modul dengan materi pembelajaran Visual Hotel 

Program dibuat dengan tujuan agar mempermudah mahasiswa-mahasiswi 

untuk mengerti materi pembelajaran Visual Hotel Program, hal ini karena 

berdasarkan hasil tinjauan kami dilihat bahwa pada situasi saat ini mata 

kuliah Manajemen Kantor Depan belum memiliki buku panduan untuk 

sistem Visual Hotel Program terbaru, sehingga masih kurang efektif 

dikarenakan untuk membantu pembelajaran suatu materi harus 
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mengakses video pada platform youtube untuk dijadikan instrumen 

pembelajaran yang dimana sumber tersebut masih belum lengkap dan juga 

belum tentu akurat sumbernya. Oleh karena itu, buku modul pembelajaran 

Visual Hotel Program dibuat untuk membantu sistem pembelajaran 

mahasiswa- mahasiswi agar lebih efektif dan efisien. Materi pembelajaran 

Visual Hotel Program ini ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswi jurusan 

perhotelan, karena Visual Hotel Program merupakan komponen penting 

dalam mata kuliah Manajemen Kantor Depan. Buku modul yang dibuat 

kami susun mengikuti dengan Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah 

Manajemen Kantor Depan terbaru, sehingga buku modul ini sangat up to 

date dengan pembelajaran yang dibutuhkan oleh para mahasiswa, buku 

yang terbaru juga mempermudah pembelajaran karena isinya yang lebih 

sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester sehingga semua hal yang 

dibutuhkan mahasiswa sudah tersedia di dalamnya. 

 
B. Tujuan Pembuatan Rancangan Buku 

 

Buku modul ini dibuat untuk memaparkan tata cara serta prosedur 

kepada para pembaca yaitu mahasiswa Pengelolaan perhotelan yang sedang 

mempelajari mata kuliah Manajemen Kantor Depan tentang tata cara serta 

prosedur Visual Hotel Program yang dibuat sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Semester terbaru. Tujuan utama dari buku modul yaitu agar 

meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran, baik dalam segi waktu, 

dana fasilitas, maupun tenaga guna mencapai tujuan secara maksimal 

(Mulyasa, 2010 h.43) 
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Dengan pembuatan buku modul tentang Visual Hotel Program, 

diharapkan bahwa para pembaca yaitu mahasiswa Pengelolaan Perhotelan 

yang sedang mempelajari mata kuliah Manajemen Kantor Depan dapat 

melakukan pembelajaran mandiri dengan menggunakan  buku modul

 untuk mencapai kompetensi dan megoperasikan Visual Hotel Program.  

Kemandirian belajar merupakan sebuah sikap, sifat, serta kemampuan 

yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran baik secara mandiri maupun dengan turut serta bantuan dari 

orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu 

kompetensi sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi (Suparman, 2014 h.84). 

Penggunaan Buku Modul bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti 

materi Visual Hotel Program sesuai dengan Rencana Pembelajaran 

Semester yang telah ditentukan oleh fakultas.     

C. Sistematika Penulisan 
 

Tugas akhir yang disusun terdiri dari empat bab yang akan             memaparkan: 

BAB 1: PENDAHULUAN 
 
Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berupa penjelasan latar 

belakang pembuatan Karya Kompetensi Profesi, tujuan pembuatan Karya 

Kompetensi Profesi juga sistematika penulisan laporan akhir secara umum.  

BAB 2: MATERI RANCANGAN MODUL 

Bab dua berisi tentang kategori atau bagian yang terdapat dalam rancangan 

modul, memaparkan tentang tujuan pembelajaran, deskripsi topik, prosedur, 

rangkuman, evaluasi, referensi, serta lampiran. 
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BAB 3: PROSES PEMBUATAN RANCANGAN MODUL 
 
Bab ketiga menjelaskan tentang tahap-tahap yang dijalankan dalam 

membuat rancangan modul. Dalam bab ini akan memaparkan konsep ide, 

penjadwalan, pengumpulan data, lay-out rancangan modul, editing, serta 

pencetakan rancangan modul. 

BAB 4: HASIL DAN EVALUASI 
 
Sedangkan bab empat akan memaparkan tentang hasil dari pembuatan 

rancangan buku modul yaitu kendala serta solusi dari kendala tersebut serta 

hasil akhir dari proses pembuatan rancangan buku modul. Dalam bab ini 

juga akan memaparkan tentang evaluasi akan rancangan buku modul yang 

telah diciptakan. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 
 
Bab lima berisikan tentang kesimpulan rancangan modul yang telah 

diciptakan serta menguraikan saran yang dapat digunakan untuk perbaikan 

rancangan modul. 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
 
 
 


