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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Pada saat ini, buku modul masih menjadi salah satu bentuk bahan 

pengajaran yang dimana pada buku modul ini telah disusun dan dirancang 

secara sedemikian rupa dan lengkap serta sistematis. Pada umumnya isi dari 

buku modul ini berisikan tentang pengalaman belajar yang sudah terencana 

dan dirancang menjasi satu kesatuan buku agar memudahkan pembacanya 

dalam menguasai suatu materi pembelajaran (Daryanto, 2013). Pada 

kegiatan pembelajaran pastinya buku modul sangat penting bagi siswa-siswi 

atau mahasiswa-mahasiswi maupun guru atau dosen yang mengajar mata 

pelajaran yang bersangkutan. Buku modul ini sangat efektif untuk dijadikan 

panduan sebagai pengarah materi pembelajaran. Buku modul ini juga 

merupakan hasil pengembangan materi yang diupayakan untuk 

meningkatkan kualitas belajar. 

Buku modul ini sangat penting dalam proses pembelajaran, hal ini 

disebutkan menurut Prastowo, pentingnya penggunaan buku modul 

digunakan untuk panduan pembelajaran mandiri sehingga buku modul dapat 

berguna untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan siswa- siswi 

atau mahasiswa-mahasiswi dengan mandiri tanpa harus bergantung pada 

pengajar, serta buku modul juga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi belajar 

agar lebih memahami tentang materi yang diajarkan. (Andi, 2015) 
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Keuntungan dari adanya buku modul dapat meningkatkan minat 

siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi dalam belajar suatu mata pelajaran 

karena jam pelajaran pasti terbatas waktunya yang dimana ini dapat menjadi 

penghambat untuk siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi untuk mengerti 

materi secara cepat (Ibrahim, 2019). Seperti materi pembelajaran Visual 

Hotel Program yang dimana materi pembelajaran ini harus benar-benar 

dipahami tentang bagaimana sistem pengoperasiannya. 

Pembuatan buku modul dengan materi pembelajaran Visual Hotel 

Program dibuat dengan tujuan agar mempermudah mahasiswa-mahasiswi 

untuk mengerti materi pembelajaran Visual Hotel Program ini, karena 

berdasarkan dari hasil tinjauan yang dapat dilihat, pada situasi saat ini mata 

kuliah Manajemen Kantor Depan belum memiliki buku panduan untuk 

sistem Visual Hotel Program, sehingga buku modul ini dibuat agar 

pembelajaran mahasiswa-mahasiswi lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan pada uraian di atas, hal ini melandasi latar belakang dari 

pembuatan buku modul Manajemen Kantor Depan agar pembelajaran 

Visual Hotel Program dapat lebih dimengerti dengan mudah dan bisa 

menjadi pembelajaran yang efektif. Dan juga materi pembelajaran Visual 

Hotel Program ini ditujukan langsung kepada mahasiswa-mahasiswi 

pengelolaan perhotelan, karena Visual Hotel Program merupakan 

komponen penting dalam mata kuliah Manajemen Kantor Depan. 
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B. Tujuan 
 

Berikut ini adalah tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelaksanaan 

seminar: 

1. Menyampaikan hasil dan isi buku modul mengenai Manajemen Kantor 

Depan Hotel. 

2. Mengetahui kekurangan dari buku modul dengan adanya masukan dan 

saran yang diberikan oleh reviewer. 

3. Sebagai salah satu sarana pelatihan sebelum pelaksanaan sidang tugas 

akhir. 

 
 

C. Manfaat 
 

Manfaat yang diperoleh dari seminar ini adalah: 
 

1. Mengetahui hasil pembuatan buku modul melalui buku yang 

ditampilkan, 

2. Bertukar informasi diantara peneliti dengan reviewer. 
 

3. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan hasil buku modul. 
 

4. Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi utnuk masalah tersebut. 
 
 

D. Deskripsi Pembuatan Buku 
 

Buku yang dihasilkan adalah buku modul mengenai Manajemen 

Kantor Depan Hotel. Dalam buku modul ini kami menjelaskan tentang 

bagaimana cara penggunaan program Visual Hotel Program agar 

mempermudah mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Harapan dalam 

pembelajaran mata kuliah Manajemen Kantor Depan Hotel. 


