
8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

Menurut Azhar Arsyad (2014: 4) media pembelajaran adalah media yang 

didalamnya memberikan pesan-pesan atau informasi yang bertujuan untuk 

memberikan makna-makna pengajaran. Senada dengan Jamadi dan Widodo (2008: 

38), media merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam penyampaian pesan, 

sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran adalah proses terjadinya komunikasi, 

sehingga didalamnya terdapat sumber informasi (dosen), penerima pesan (peserta 

didik), dan pesan yaitu materi pembelajran. 

Menurut Sukiman (2012: 29) media pembelajaran adalah semua yang dapat 

digunakan untuk mengaitkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga mampu 

meningkatkan pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Senada dengan Rayandra Asyar (2012: 8) 

menjelaskan bahwa media pembelajaran merupakan seluruh hal yang dapat membuat 

tersalurkan atau tersampaikannya maksud dari sumber informasi yang sudah 

terencana. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah seperangkat media yang bertujuan untuk menyampaikan pesan 
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atau informasi dari pengirim ke penerima atau sebaliknya sehingga mendorong 

timbulnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat tersampaikan 

dengan baik apabila didukung sumber informasi, penerima informasi, dan materi 

pembelajaran yang dapat mendorong timbulnya pikiran, perasaan, dan perhatian 

peserta didik. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dalam kegiatan belajar memiliki fungsi sebagai pembawa 

pesan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Menurut Rayandra 

Asyar (2012: 29-40) fungsi media pembelajaran yaitu: 

1) Sumber Belajar 

Penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik sebagai 

sumber belajar untuk memperoleh pesan dan informasi yang bertujuan untuk 

membentuk pengalaman serta pengetahuan baru. 

2) Fungsi Semantik 

Fungsi semantik berfungsi untuk memberikan pemahaman dan kemampuan 

peserta didik terkait perbendaharaan kata (simbol verbal) untuk mempermudah 

peserta didik memahami makna dan tujuan.  

3) Fungsi Manipulatif 

Fungsi manipulatif adalah kemampuan media untuk menyampaikan kembali 

suatu peristiwa dengan menggunakan berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan 

dan sasarannya. 
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4) Fungsi Fiksatif 

Fungsi fiksatif merupakan kemampuan media untuk menyimpan, menangkap, dan 

menampilkan kembali suatu kejadian yang sudah lama terjadi pada suatu objek. 

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan merekam media pada suatu peristiwa atau 

objek yang tak terbatas sehingga sewaktu-waktu dapat diputar kembali jika 

dibutuhkan. 

5) Fungsi Distributif  

Fungsi distributif atau manipulatif adalah sekali dalam penggunaan materi, objek, 

atau peristiwa dapat diikuti oleh seluruh peserta didik dalam jangkauan yang luas, 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan biaya. 

6) Fungsi Psikologis 

Fungsi psikologis merupakan fungsi yang berhubungan dengan kondisi psikologis 

peserta didik. Fungsi psikologis meliputi fungsi atensi, afektif, kognitif, 

psikomotorik, imajinatif, dan motifasi. 

7) Fungsi Sosio-Kultural 

Perbedaan jumlah peserta didik cukup besar dan beragam dengan alat, kebiasaan, 

lingkungan, dan pengalaman, dapat mempengaruhi perbedaan-perbedaan pemahaman 

antar peserta didik. Fungsi sosio-kultural dalam media pendidikan yaitu memberikan 

pemahaman terutama menjaga keharmonisan dan saling menghargai perbedaan. 
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c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Terdapat beberapa klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli, menurut 

Sardiman (2014: 28-81) jenis media yang lazim digunakan di Indonesia dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut. 

1) Media grafis. 

Media grafis didalamnya termasuk media visual penggunaan media grafis 

berkaitan dengan indra penglihatan. Pesan yang disampaikan kedalam simbol-simbol 

komunikasi visual. Media grafis cenderung sederhana, mudah dalam pembuatan, 

harga relatif murah. Contoh media grafis antara lain gambar atau foto, sketsa. 

diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan flanel, dan 

papan buletin. 

2) Media audio.  

Penggunaan media audio berkaitan dengan indra pendengaran. Contoh media 

audio antara lain radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium 

bahasa. 

3) Media proyeksi diam.  

Media proyeksi diam berkaitan dengan indra penglihatan, adakalanya 

penggunaan media ini disertai rekaman audio, tetapi ada juga yang hanya 

menggunakan visual saja. Pesan yang dituangkan kedalam bahan grafis kemudian 

diproyeksikan dengan menggunakan proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. 

Contoh penggunaan media proyeksi diam antara lain film bangkai (slide), film 
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rangkai (film strip), overhead proyektor, proyektor opaque, tachitoscope, 

mocroprojektor dengan mickrofilm. 

4) Proyektor tak tembus pandang (Opaque Projektor).  

Proyektor tak tembus pandang adalah alat untuk memproyeksikan bahan-bahn 

yang tidak transparan, bahan-bahan yang tidak transparan yang di proyeksikan seperti 

uang, model, warna, anyaman, dan lain sebagainya. 

5) Mikrofis.  

Mikrofis merupakan lembaran film transparan yang terdiri dari lambang-lambang 

visual, baik gravis maupun verbal yang diperkecil sedemikian rupa hingga tak dapat 

dilihat langsung dengan panca indra mata. 

6) Film.  

Film merupakan media yang memiliki kemampuan terbesar dalam membantu 

proses pembelajaran. Kelemahan dari film yaitu membutuhkan biaya yang tinggi 

dalam proses produksi. 

7) Film gelang.  

Film gelang yaitu film yang intinya saling berhubungan sehingga film akan 

berputar berulang-ulang jika tidak dimatikan. 

8) Televisi (TV).  

Televisi (TV) merupakan media yang berfungsi untuk menyaampaikan pesan 

pembelajaran secara audio-visual dengan disertai unsur gerak. Televisi (TV) 

termasuk kedalam media masa jika dilihat dari segi penerima pesannya. 
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9) Video.  

Video merupakan media audio-visual yang sangat populer saat ini. Pesan yang 

diasajikan dapat berupa fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, 

maupun instruksional. 

10) Permainan dan simulasi.  

Permainan dan simulasi adalah setiap kegiatann para pemain yang saling 

berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan yang telah disetujui untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

 

2. Bahan Ajar 

a. Pengertian 

Menurut Abdul Majid (2012: 173) bahan ajar adalah segala bentuk produk baik 

itu tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan oleh guru ataupun instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut Abdul Majid (2012: 174) 

pengembangan bahan ajar harus didasarkan terhadap analisis kebutuhan siswa. Bahan 

ajar setidaknya didalamnya mengandung petunjuk belajar. 

Menurut Jasmadi dan Chomsin S. Widodo (2008: 40) bahan ajar merupakan 

seperangkat sarana dan prasarana yang didalamnya terdiri dari materi pembelajaran, 

metode, batsan-batasan, dan evaluasi yang disusun secara sistematis untuk mencapai 

kompetensi atau sub kompetensi. Penyusunan bahan ajar yang baik harus disusun 

sesuai dengan kaidah instruksional. 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka bahan ajar dapat diartikan sebagai 

seperangkat pembelajaran yang disusun secara sistematis yang disesuaikan dengan 

kompetensi atau sub kompetensi yang dibutuhkan siswa. 

b. Batasan-batasan penyusunan bahan ajar 

Menurut jasmadi dan Chomsin S. Widodo (2008: 42) batasan-batasan yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar adalah sebagai berikut. 

1) Bahan ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang mengikuti 

proses kegiatan belajar mengajar. 

2) Bahan ajar diharapakan mampu mengubah tingkah laku peserta didik. 

3) Pengembangan bahan ajar hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik. 

4) Program kegiatan belajar mengajar yang akan dilangsungkan. 

5) Bahan ajar diusahakan mencakup tujuan kegiatan pembelajaran yang spesifik. 

6) Materi-materi pembelajaran didalam bahan ajar harus dibuat secara rinci untuk 

kegiatan dan latihan guna mendukung ketercapaian pengguna. 

7) Terdapat evaluasi sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan para siswa. 

c. Bentuk-bentuk bahan ajar 

Menurut Yaumi (2013: 278) pengelompokan bentuk bahan ajar dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1) Bahan ajar cetak (printed materials) antara lain buku pegangan (hand out), buku 

teks, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, foto atau gambar, 

model. 
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2) Bahan ajar bukaan cetak (non printed materials) antara lain 

a) Berbasis audio seperti kaset-kaset video, radio, piringan hitam, dan compact 

cllosk audio. 

b) Berbasis vidio seperti kaset-kaset video, CD-ROM, dan program televisi 

c) Berbasis komputer berupa bahan pembelajaran berbasis computer interaktif. 

3. Modul  

a. Pengertian Modul  

Nasution (2011: 205) menjelaskan bahwa modul adalah suatu unit yang 

didalamnya berisi rangkaian kegiatan belajar lengkap yang disusun secara khusus dan 

jelas untuk membantu memudahkan siswa untuk mencapai senjumlah tujuan. Majid 

(2007: 176) menjelaskan bahwa modul adalah salah satu bentuk dari bahan ajar yang 

tertulis yang harus dikuasai oleh guru dan dipelajari oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.  

Menurut Depdiknas (2008: 3) modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar 

yang dibuat untuk memudahkan siswa mempelajari sendiri dikarenakan didalmnya 

sudah dilengkapi petunjuk untuk dipelajari secara mandiri. Menurut Purwoko (2007: 

9) modul adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis yang dikemas dalam 

bentuk satuan pembelajaran terkecil untuk memungkinkan dipelajari secara mandiri 

dalam kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa modul 

adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dirancang untuk membantu siswa dalam 
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memudahkan mempelajari suatu materi baik secara mandiri maupun berkelompok 

yang disusun secara jelas. 

b. Fungsi dan Tujuan Modul Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2013: 9) fungsi modul sebagai bahan ajar yang dipelajari 

secara mandiri oleh peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing peserta didik. Menurut Prastowo (2011: 107) fungsi modul sebagai salah satu 

bentuk bahan ajar, modul sering dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran mandiri 

(self instruction). Maka didalam modul harus terdapat kelengkapan isi, maksutnya 

materi yang disajikan didialam modul harus lengkap sehingga peserta didik dapat 

memahami materi yang ada didalam modul secara mandiri. Adapun fungsi dari 

modul sebagai bahan ajar yaitu: 

1) Bahan ajar mandiri 

2) Membantu fungsi pendidik. Maksudnya modul sebagi salah satu bahan ajar harus 

mampu menjelaskan materi pembelajaran secara baik dan mudah dipahami oleh 

peserta didik sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan peserta didik. 

3) Sebagai perangkat evaluasi, untu mengukur dan menilai sendiri tingkat 

penguasaaan materi yang telah dipelajari oleh peserta didik. 

4) Sebagai bahan rujukan peserta didik, Maksudnya, didalam modul terkandung 

materi-materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

Menurut Nasution (2008: 205-206), menyatakan beberapa tujuan dari 

pembelajaran modul. 
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1) Semakin cepat siswa belajar akan semakin mudah untuk menguasai materi yang  

pernah diajarkan dan akan beralih ke materi berikutnya, sedangkan untuk siswa 

yang lamban cenderung akan cenderung mempelajari materi secara berulang-

ulang. 

2) Siswa berkesemptan untuk belajar dengan menggunkan cara sendiri sesuai 

dengan kemampuan siswa, semisal mengerjakan soal yang mudah terlebih 

dahulu, belajar dengan teman-temannya. 

3) Memberikan pilihan materi dari satu mata pelajaran. Modul yang merupakan 

sumber belajar mandiri siswaa, dengan demikian siswa bisa dengan leluasa 

memilih materi mana yang akan dikerjakan ataupun dipelajari terlebih dahulu. 

Sehingga siswa yang satu dengan lainnya biasanya akan berbeda dalam memilih 

materi yang akan dipelajari. 

c. Kriteria Modul Pembelajaran 

Kriteria modul yang ditetapkan oleh Depdiknas (2008: 3-5) sebagai berikut: 

1) Self Instructional.  

Modul harus mampu mengajarkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. 

Maksudnya adalah seseorang atau siswa memiliki semangat belajar secara individu 

berbeda-bedaa tanpa tergantung dengan pihak lain, untuk memenuhi kriteria ini maka 

modul haruslah;  

a) Tujuan yang terkandung didalam modul dirumuskan secara jelas; 

b) Berisi materi pembelajaran yang dikemas kedalam unit-unit yang lebih spesifik 
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agar memudahkan siswa belajar secara tuntas; 

c) Terdapat contoh serta ilustrasi yang membantu menjelaskan materi 

pembelajaran; 

d) Terdapat soal latihan, tugas atau sejenisnya yang bertujuan agar dapat 

memberikan respon terhadap materi pembelajaran sekaligus dapat mengukur 

tingkat penguasaan terhadap materi tersebut; 

e) Kontesktual yaitu penyajian materi disesuaikan dengan suasana atau konteks 

tugas dan lingkungan siswa; 

f) Menggunakan bahasa modul komunikatif dan sederhana; 

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran 

h) Terdapat instrumen penilaian (assessment) sehingga siswa dapat melakukan self 

assessment; 

i) Terdapat instrumen yang dapat digunakan siswa untuk mengukur atau 

mengevaluasi tingkat penguasaan materi; 

j) Terdapat penilaian untuk pengguna agar mengetahui penguasaan tingkat materi; 

k) Terdapat informasi referensi yang mendukung materi pembelajaran. 

2) Self Contained.   

Keseluruhan materi pembelajaran yang dipelajari siswa dari satu unit kompetensi 

atau sub kompetensi terdapat di dalam satu modul secara utuh. Konsep ini bertujuan 

memberikan kesempatan siswa untuk lebih tuntas dalam mempelajari materi 

pembelajaran.  
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3) Stand Alone.  

Penggunaan modul yang dikembangkan tidak harus bergantung terhadap media 

lain atau penggunaanya tidak perlu digunakan secara bersama-sama dengan media 

pembelajaran lain.  

4) Adaptive.  

Penggunaan modul yang fleksibel dan pembuatan modul disesuaikan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

5) User Friendly.  

Pemakaian modul hendaknya mampu membantu pemakainya (siswa). Instruksi-

instruksi dan paparan informasi didalam modul bersifat membantu dan bersahabat 

dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses 

sesuai dengan keinginan. Bahasa yang digunakan sederhana, mudah dimengerti serta 

menggunakan istilah yang umum juga merupakan salah satu bentuk user friendly. 

Begitu pula penampilan gambar dan format penyajiaannya disesuaikan dengan 

karakteristik siswa. 

d. Elemen Mutu Modul 

Menurut Daryanto (2013: 13-15) terdapat beberapa elemen mutu yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan modul agar tujuan dan fungsi modul dapat tercapai 

secara efektif. Adapun elemen mutu modul yang dimaaksud adalah: 

1) Format 

a) Menggambarkan formaat kolom yang proporsional serta disesuaikan dengan 

bentuk dan ukuran kertas. 
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b) Format kertas yang digunakan tepat dengan memperhatikan tata letak dan format 

pengetikan. 

c) Tanda-tanda (gambar, cetak, tebal, cetak miring, dan sebagainya) yang digunakan 

mudah ditangkap untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap penting dan 

khusus. 

2) Organisasi 

a) Menampilkan peta cakupan materi dalam modul. 

b) Isi materi disusun secara runtut dan secara sistematis. 

c) Posisi penempatan naskah gambar dan ilustrasi disusun sedemikian rupa agar 

mudah dimengerti. 

d) Mengorganisasikan antar bab, antar unit dan antar paragraf dengan susunan dan 

alur yang mudah dipahami. 

e) Mengorganisasikan antar judul, sub judul dan uraian yang mudah diikuti. 

3) Daya Tarik 

a) mengkombinasikan warna, gambar, bentuk, dan huruf pada bagian sampul depan 

yang serasi. 

b) Terdapat rangsangan berupa gambar, huruf tebal, huruf miring, atau warna 

dibagian isi modul. 

c) Pengemasan tugas dan latihan dibuat semenarik mungkin. 

4) Bentuk dan ukuran huruf 

a) Bentuk dan ukuran huruf yang digunakan mudah dibaca dan disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik. 
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b) Perbandingan ukuran huruf antar judul, sub judul dan isi naskah proporsional. 

c) Menghindari penggunaan huruf kapital pada seluruh teks 

5) Ruang (spasi kosong) 

Penempatan ruang spasi kosong secara proporsional di beberapa tempat 

diantaranya: 

a) Ruang sekitar judul bab dan sub bab 

b) Baris tepi 

c) Spasi atau kolom 

d) Pergantian antar paragraf dimulai dengan huruf kapital 

e) Pergantian antar bab atau bagian 

6) Konsisten 

a) Bentuk dan huruf yang digunakan konsisten 

b) Jarak spasi antar judul dengan baris pertama, antara judul dengan teks utama 

konsisten. 

c) Tata letak pengetikan berupa pola pengetikan dan margin konsisten. 

e. Langkah-langkah Penyusunan Modul 

Langkah–langkah penyusunan modul menurut Depdiknas (2008: 12-16) adalah 

sebagai berikut: 

1) Analisis kebutuhan modul 

Analisis kebutuhan modul adalah menganalisis kompetensi untuk menentukan 

judul modul yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu. Tujuan dari 
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analisis kebutuhan ini adalah untuk menentukan judul modul yang akan 

dikembangkan. Kegiatan analisis kebutuhan ini dilakukan pada awal kegiatan 

pengembangan modul. 

2) Penyusunan Draft 

Penyusunan draft merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian 

materipembelajaran dari suatu kompetensi menjadi satu kesatuan yang sistematis. Isi 

draft modul sekurang-kurangnya mencakup: 

a) Judul modul; 

b) Kompetensi atau sub kompetensi yang akan dicapai; 

c) Tujuan setelah peserta didik mempelajari modul; 

d) Materi pelatihan yang berisi pepengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik; 

e) Soal-soal, latihan dan tugas; 

f) Evaluasi atau penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik; 

g) Evaluasi atau penilaiaan untuk mengukur kemampuan peserta didik; 

h) Kunci jawaban dari soal, latihan atau pengujian; 

3) Uji coba yaitu kegiatan penggunaan modul pada peserta terbatas untuk 

mengetahui keterlaksanaan dan manfaat modul dalam pembelajaraan sebelum 

modul tersebut digunakan secara umum. 

4) Validasi 

Validasi merupakan proses permohonan persetujuan atau pengesahan terhadap 
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yang sering diperjual belikan dipasaran yaitu (1) AC Window; (2) AC Split; (3) AC 

Central; (4) AC Floor Standing. 

g. Sistem Pentanahan 

Pembumian atau pentanahan adalah hubungan listrik yang dilakukan secara 

sengaja pada beberapa bagian instalasi listrik ke sistem pentanahan. Aturan 

pentanahan diatur didalam PUIL 2011. 

Menurut IEEE tujuan dari sistem pembumian adalah untuk. (1) membatasi 

besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan yang diperbolehkan, (2) 

menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya 

hubungan  yang tidak dikehendakai antara konduktor dengan sistem dan bumi. 

Bagian-bagian dari peralatan listrik harus ditanahkan. Fungsi dari pentanahan untuk 

membatasi tegangan sentuh, yaitu tegangan yang timbul pada bagian perlatan listrik 

yang dikarenakan ada gangguan satu fasa tanah, sehingga untuk menghindari bahaya 

terhadap manusia. Terdapat 3 jenis elektroda pentanahan yang sering digunakan 

yaitu: (1) Elektroda batang; (2) Elektroda pita; (3) Elektroda Plat. 

 

B. Kajian Penelitian yang relevan 

Hasil penelitian Siti Fathonatul Munawaroh (2017) dengan judul Pengembangan 

Modul Pembelajaran Praktik Instalasi Tenaga Listrik Bangunan Sederhana Di SMK 

Nasional Berbah. Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development 

(R&D) dengan model pengembangan Four D (4D) yang dikembangkan oleh S. 

Thiagarajan.yang memiliki 4 tahapan pengembangan, yaitu pendefinisian (define), 
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perancangan (design), pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). 

Setelah dilakukan validasi materi diperoleh rerata skor 3,22 dari jumlah skor 

maksimal 4 dengan kategori “layak”. Rerata skor total dari ahli media adalah 3,47 

dari jumlah skor maksimal 4 dengan kategori “sangat layak”. Penelitian respon siswa 

(pengguna) memperoleh rerata nilai sebesar 3,17 dengan kategori “layak”. 

Berdasarkan penilian tersebut maka modul dinyatakan layak digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

Hasil penelitian Ziriyatun Nafi’ah (2017) dengan judul Pengembangan Modul 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Untuk Siswa Kelas X Tata Busana SMK Karya 

Rini Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development 

(R&D) dengan model Borg & Gall yang dikembangkan oleh Tim Pusat Penelitian 

Kebijakan dan Inovasi, dengan tahapan penelitian meliputi (1) analisis kebutuhan, (2) 

pengembangan produk, (3) validasi ahli dan revisi, (4) uji kelompok kecil, (5) uji 

kelompok besar dan produk akhir. Subjek penelitian 25 siswa kels X. Hasil penelitian 

menunjukkan media modul keselamatan dan kesehatan kerja dinyatakan layak oleh 

ahli, pengguna, dan siswa. Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil, 5 siswa 

sebesar (80,9%) menyatakan layak dan hasil uji coba kelompok besar dari 25 siswa 

sebesar (66,9%) menyatakan layak. Dengan demikian media modul keselamatan dan 

kesehatan kerja layak dan baik digunakan sebagai media modul. 

Hasil penelitian Yuan Rido Anggarta (2016) dengan judul Pengembangan Job 

Sheet Sebagai Sumber Belajar Praktik Teknik Pengukuran Kelas X Teknik 

Pemesinan Di SMK Muhammadiyah 1 Salam. Penelitian ini merupakan penelitian 
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Research and Development (R&D) dengan menggunakan model pengembangan Four 

D (4D) yang dikembangkan oleh S. Thiagarajan. memiliki 4 tahapan pengembangan, 

yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

penyebaran (disseminate). Setelah dilakukan validasi dari ahli materi, ahli media, dan 

hasil responden siswa (pengguna). Hasil validasi ahli materi mencapai rata-rata nilai 

85,5 dengan persentasi 85,5% dengan kategori “sangat layak”. Hasil validasi ahli 

media mencapai rata-rata nilai 71,5 dengan persentase 81% dengan kategori “saangat 

layak”. Hasil responden siswa (pengguna) memperoleh nilai rata-rata 78,65 dengan 

persentase 82% pada kategori “sangat layak”. Berdasarkan penilaian tersebut maka 

job sheet dinyatakan sangat layak untuk didunakan sebagai media pembelajaran. 

 

C. Kerangka Berfikir 

 Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang digunakan untuk membantu 

peserta didik dalam belajar secara mandiri untuk meningkatkan pengetahuan peserta 

didik. Kebutuhan modul tidak hanya untuk peserta didik melainkan juga untuk tenaga 

kerja yang disesuaiakan dengan kebutuhan pekerjaan, salah satunya di industri 

mekanikal elektrikal. Pembuatan modul didasarkan dengan adanya permasalahan 

yang dialami oleh tenaga kerja di industri mekanikal elektrikal, dikarenakan masih 

minimnya materi dan media pembelajaran yang dimiliki oleh tenaga kerja salah 

satunya dibidang perencanaan. Oleh karena itu perlu adanya penyusunan media 

pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan tenaga kerja yaitu 
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berupa modul yang didalamnya berisi materi terkait dasar perhitungan perencanaan 

instalasi listrik yang mudah dipahami oleh tenaga kerja.  

 Penelitian pengembangan modul dasar perhitungan perencanaan instalasi listrik 

bangunan komersial pada bangunan komersial menggunakan model pengembangan 

4-D (Four D Models). Pengembangan model 4-D memiliki 4 tahapan pengembangan 

yaitu (1) define yaitu pendefinisian kebutuhan pembelajaran, tenaga kerja, dan 

permasalahan lainnya, (2) design yaitu penyiapan produk awal, pemilihan bahan ajar, 

pemilihan format, (3) develop yaitu pengembangan produk melalui tahapan proses 

validasi ahli media dan ahli materi untuk mengetahui tingkat kelayakan produk, 

kemudian tahap revisi sebagai tahap penyempurnaan produk, dan uji pengembangan 

dilakukan oleh pengguna, dalam hal ini tenaga kerja, dan (4) disseminate yaitu 

penyebaran produk secara terbatas, dikarenakan keterbatasan biaya peeneliti. 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengembangan modul dasar perhitungan perencanaan instalsi listrik 

pada bangunan komersial di industri mekanikal elektrikal?  

2. Bagaimana kelayakan modul dasar perhitungan perencanaan instalasi listrik pada 

bangunan komersial ditinjau dari aspek media? 

3. Bagaimana kelayakan modul dasar perhitungan perencanaan instalasi listrik pada 

bangunan komersial ditinjau dari aspek materi? 
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4. Bagaimana kelayakan modul dasar perhitungan perencanaan instalasi listrik pada 

bangunan komersial ditinjau dari respon pengguna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


