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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kurikulum 2013 

a. Pengertian Kurikulum 2013 

Menurut Sholeh Hidayat (2013: 113), ”orientasi Kurikulum 2013 adalah 

terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), 

keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge).” Hal ini, juga sejalan dengan 

amanat UU No. 20 tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35: 

”kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati.” Sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi 

yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan ”mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.” 

Mulyasa (2013: 66) mengemukakan pengertian Kurikulum 2013 yaitu 

sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep kurikulum 

yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan 

(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya 

dapat dirasakan oleh siswa, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi 

tertentu. 
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Mulyasa (2013: 7) mengemukakan pendidikan karakter dalam Kurikulum 

2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang 

mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 

satuan pendidikan. Dalam penerapan pendidikan karakter tersebut, bukan hanya 

tanggung jawab dari sekolah semata, tetapi tanggung jawab semua pihak seperti 

orang tua peserta didik, pemerintah, dan masyarakat. 

Kurikulum menurut Mulyasa (2009: 8), adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. 

Dari beberapa pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan kurikulum yang berfokus pada 

peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan 

(skill), dan pengetahuan (knowledge).” Kurikulum digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan 

tujuan pendidikan. Bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia 

peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan pada setiap satuan pendidikan. 
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b. Tujuan Kurikulum 2013 

Berdasarkan Permendikbud (2013: 4) Nomor 67 Tahun 2013 Tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 yaitu bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2013: 65) melalui pengembangan Kurikulum 

2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, 

afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan 

kompetensi dan karakter pesrta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang dapat didemonstrasikan siswa sebagai wujud pemahaman terhadap 

konsep yang dipelajarinya secara kontekstual.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dikembangkannya Kurikulum 

2013, yaitu untuk menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif; 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Tujuan 

diselenggarakannya Kurikulum 2013 adalah “untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.  
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c. Karakteristik Kurikulum 2013 

Dalam permendikbud No 68 tahun 2013 juga menjelaskan bahwa Kurikulum 

2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 

1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual 

dan psikomotorik. 

2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman 

belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di 

sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 

3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya 

dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 

4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih 

lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 

6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) 

kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam 

kompetensi inti. 

7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling 

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmatapelajaran dan 

jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 
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Selanjutnya Mulyasa (2013: 70-77) juga mengidentifikasikan tentang 

karakteristik Kurikulum 2013, yang menurutnya “terdapat lima karakteristik di 

Kurikulum 2013 yaitu: mendayagunakan keseluruhan sumber belajar, pengalaman 

lapangan, strategi individual personal, kemudahan belajar, dan belajar tuntas.” 

Lebih lanjutnya kelima hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Mendayagunakan Keseluruhan Sumber Belajar 

Dalam Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter, diharapkan 

guru tidak lagi berperan sebagai aktor/aktris utama dalam proses pembelajaran 

karena pembelajaran dapat dilakukan dengan mendayagunakan aneka ragam 

sumber belajar. Dalam mendayagunakan sumber-sumber belajar, peserta didik 

memerlukan kesiapan mental dan kemauan, serta kemampuan untuk menjelajahi 

aneka ragam sumber belajar yang ada dan mungkin tidak ada. 

2) Pengalaman Lapangan 

Pengalaman Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter lebih 

menekankan pada pengalaman lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara 

guru dengan siswa. Hal ini diharapkan dapat memudahkan guru untuk mengikuti 

perkembangan yang terjadi selama siswa mengikuti pembelajaran. 

3) Strategi Belajar Individual Personal 

Kurikulum 2013 mengupayakan strategi belajar individual personal, karena 

dalam konteks ini tidak hanya sekedar individualisasi dalam  pembelajaran untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan kognitif siswa, tetapi mencakup respons-respons 

terhadap perasaan pribadi dan kebutuhan pertumbuhan psikologis siswa. 
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4) Kemudahan Belajar 

Kemudahan belajar dalam Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan 

karakter ini diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran individual personal, 

dengan pengalaman lapangan, dan pembelajaran secara tim (team teaching). 

5) Belajar Tuntas 

Belajar tuntas merupakan strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan di 

dalam kelas dan diasumsikan bahwa di dalam kondisi yang tepat, semua siswa akan 

mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar secara maksimal 

terhadap seluruh bahan yang mereka pelajari. Strategi belajar tuntas dapat 

diterapkan secara tuntas sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, terutama 

dalam level mikro, yaitu mengembangkan individu dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

d. Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Sebelumnya 

Secara konseptual yang membedakan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum 

sebelumnya (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006) adalah sebagai berikut. 

1) Pada KTSP 2006 Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi, 

sedangkan pada Kurikulum 2013 Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari 

kebutuhan masyarakat. 

2) Pada KTSP 2006 Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan mata 

pelajaran, sedangkan pada Kurikulum 2013 Standar Isi diturunkan dari Standar 

Kompetensi Lulusan. 

3) Pada KTSP 2006 pemisahan antara mata pelajaran pembentukan sikap, 

pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan, sedangkan pada 
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Kurikulum 2013 semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap 

pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

4) Pada KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan pada 

Kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin 

dicapai. 

5) Pada KTSP 2006 mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti 

sekumpulan mata pelajaran terpisah, sedangkan pada Kurikulum 2013 semua 

mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas) 

6) Pada KTSP 2006 pengembangan kurikulum sampai pada kompetensi dasar, 

sedangkan pada Kurikulum 2013 pengembangan kurikulum sampai pada buku 

teks dan buku pedoman guru. 

7) Pada KTSP 2006 tematik kelas I-III (mengacu mapel), sedangkan pada 

Kurikulum 2013 tematik integratif kelas I-VI (mengacu kompetensi). 

e. Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu pada Struktur Kurikulum 2013 SMK  

Mata pelajaran SMK dibagi dalam suatu mata pelajaran kelompok, yang 

terdiri atasmata pelajaran kelompok A dan mata pelajaran kelompok B yang 

merupakan kelompok mata pelajaran wajib, serta mata pelajaran kelompok C yang 

merupakan kelompok mata pelajaran peminatan. Beberapa macam pelajaran semua 

telah diatur di dalam Permendikbud No. 70 Tahun 2013 (2013: 11).   

Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Mata Pelajaran Kelompok C 

(peminatan) terdiri atas: 1) Kelompok Mata Pelajaran Dasar Bidang Keahlian (C1); 

2) Kelompok Mata Pelajaran Dasar Program Keahlian (C2); dan 3) Kelompok Mata 

Pelajaran Paket Keahlian (C3). Contoh mata pelajaran SMK Paket Keahlian Desain 
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Pemodelan dan Informasi Bangunan yang sudah ditambah dengan mata pelajaran 

peminatan adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Mata Pelajaran SMK Bidang Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan 

MATA PELAJARAN  

KELAS  

X  XI  XII  

1  2  1  2  1  2  

C. Muatan Peminatan Kejuruan   

C1 .  Dasar Bidang Keahlian   

1.  Simulasi dan Komunikasi Digital  3  3  -  -  -  -  

2.  Fisika  3  3  -  -  -  -  

3.  Kimia  3  3  -  -  -  -  

C2 .  Dasar Program Keahlian   

1.  Gambar Teknik  3   3   -  -  -  -  

2.  Mekanika Teknik   3  3  -  -  -  -  

3.  
Dasar-dasar Konstruksi Bangunan 

dan Teknik Pengukuran Tanah  
7  7  -  -  -  -  

C3 . Kompetensi Keahlian    

1.  
Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Perancangan Interior Gedung  
-  -  9  9  8  8  

2.  Konstruksi Jalan dan Jembatan  -  -  5  5  5  5  

3.  Estimasi Biaya Konstruksi  -  -  4  4  6  6  

4.  Konstruksi dan Utilitas Gedung  -  -  6  6  6  6  

5.  Produk Kreatif dan Kewirausahaan  -  -  7  7  8  8  

Jumlah C  22  22  31  31  33  33  

Total  46  46  48  48  48  48  
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2. Desain Interior 

a. Pengertian Desain Interior 

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 346), desain adalah 

gagasan awal, rancangan, perancanaan pola susunan, kerangka bentuk suatu 

bangunan, motif bangunan, pola bangunan, corak bangunan. 

(Nurhayati, 2004: 9) Desain berasal dari kata bahasa inggris design, yaitu 

rancangan, pola atau cipta. Desain merupakan suatu proses perorganisasian unsur 

garis, bentuk ukuran, warna, tekstur, bunyi, cahaya, aroma, dan unsur-unsur desain 

lainnya, sehingga tercipta suatu hasil karya tertentu. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 4838) Interior adalah 

bagian dalam gedung dan sebagainya, tatanan perabot hiasan dan sebagainya di 

dalam ruang dalam gedung tersebut. 

Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:560), interior adalah bagian 

dalam gedung atau ruang, tatanan prabot atau hiasan di dalam ruang bagian dalam 

gedung. Bila diartikan, desain interior adalah gagasan awal yang diperuntukkan 

bagi suatu ruangan atau suatu perencanaan dari bagian dalam suatu bangunan 

sehingga ruangan tersebut memiliki nilai kehidupan (estetika). 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:348) kata desain dan 

interior memiliki arti motif atau corak ruang dalam gedung. Desain interior 

merupakan kegiatan merencanakan, menata dan merancang ruang alam bangunan. 

Penataan suatu ruang bertujuan agar pengguna merasa nyaman, betah dan senang 

berada di ruangan tersebut.  
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Menurut Ching (2011: 36) Desain interior merupaan perencanan, 

penyusunan tata ruang, dan pedesainan ruang interior dalam bangunan. Pengaturan 

fisik ini memenuhi kebutuhan dasar kita akan naungan dan perlindungan. 

Pengaturan ini mengatur tahapan dan mempengaruhi bentuk aktivitas kita: 

pengaturan ini mengeluarkan asprasi kita mengeksplorasi ide yang menemani 

tindakan-tindakan kita: pengaturan ini mempengarhi pandangan, mod, dan 

kepribadian kita. Dengan demikian, tujuan deain interior adalah perbaikan fungsi, 

pengayaan estetika, dan peningkatan psikologi ruang interor. 

Dari pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa arti desain 

interior adalah seni untuk merancang, menyusun, mendesain dan menata sebuah 

ruang dengan tujuan untuk menciptakan ruangan yang nyaman untuk kita tempati 

bernaung dan beraktifitas. 

3. Gambar 3 Dimensi 

a.    Pengertian 3 Dimensi 

Menurut KBBI (2007: 265) 3 dimensi atau biasa disingkat 3D atau disebut 

ruang, adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Istilah 

ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer dan matematika. 

Setiap bangun tiga dimensi memiliki kapasitas, disebut juga dengan volume. 

Obyek 3 dimensi adalah sekumpulan titik-titik 3-D (x,y,z) yang membentuk 

luasan-luasan (face) yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Face adalah 

gabungan titik-titik yang membentuk luasan tertentu atau sering dinamakan dengan 

sisi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Panjang
https://id.wikipedia.org/wiki/Lebar
https://id.wikipedia.org/wiki/Tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Volume
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Menurut Daryanto (2015: 29) Tiga dimensi adalah sekelompok media tanpa 

proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional. Kelompok media ini 

dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati dan dapat pula 

berwujud sebagai tiruan yang dapat mewakili aslinya. 

Menurut (Nalwan, 1998) Pemodelan adalah membentuk suatu benda-benda 

atau obyek. Membuat dan mendesain obyek tersebut sehingga terlihat seperti 

hidup. Sesuai dengan obyek dan basisnya, proses ini secara keseluruhan dikerjakan 

di komputer. Melalui konsep danproses desain, keseluruhan obyek bisa 

diperlihatkan secara 3 dimensi, sehingga banyak yang menyebut hasil ini sebagai 

pemodelan tiga dimensi (3D modelling). 

Menurut KBBI (2007: 329) Menggambar adalah membuat gambar atau 

melukis orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang di buat dengan coretan 

pensil dan sebagainyadan di buat pada kertas dan sebagainya. 

Dilhat dari beberapa pendapat diatas pengertian 3 dimensi adalah bentuk 

yang dihitung dari 3 absis (x, y, dan z). Hal tersebut membuat objek yang dibangun 

memiliki tampak muka, belakang, samping, atas, dan bawah, serta dapat bergerak 

mendekati atau menjauhi pengguna, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi 

dan melihat seluruh sudut dari objek tersebut. Pengaplikasian Gambar 3 dimensi 

membuat gambar yang disajikan dalam dimensi panjang, lebar, dan tinggi 

memungkinkan kita melihat bentuk yang sesungguhnya dari desain yang kita 

inginkan. 
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b.    Teknik dan Manfaat Gambar 3 Dimensi 

1.    Menurut Handayani (2011) ada beberapa teknik pemodelan animasi 3D, yaitu. 

a) Animasi Cahaya, yaitu perubahan posisi intensitas cahaya serta efek yang 

menyertainya. 

b) Animasi Kamera, yaitu pengaturan titik pandang dengan perubahan posisi 

kamera. 

c) Animasi Modifier, yaitu perubahan bentuk objek. 

d) Animasi Sistem Partikel, yaitu pengaturan parameter objek untuk 

mempengaruhi gerak partikel. 

e) Animasi Track View, yaitu pengaturan kontrol animasi yang berkaitan dengan 

gerakan objek 

2.   Manfaat gambar 3d Visual adalah. 

a) Anda dapat mengetahui jumlah biaya yang akan anda perlukan dalam 

pembangunan rumah atau gedung tersebut dengan menggunakan 3d Design. 

b) Dengan 3d Design Anda bisa segera langsung mengetahui bentuk Rumah atau 

Gedung yang akan anda bangun. 

c) Dengan 3d Visual Studio menghindarkan diri dari pemborosan selama 

pembangunan rumah atau gedung karena berubahnya keinginan dan tidak 

konsisten nya perencanaan pembangunan rumah tersebut. 

4.    Google SketchUp 

a. Pengertian Google SketchUp 

 Darmawan (2009: 1) mengungkapkan bahwa Google SketchUp merupakan 

sebuah program grafis yang diproduksi oleh Google. Program ini memberikan hasil 
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utama yang berupa gambar sketsa grafik tiga dimensi. Perangkat lunak ini sangat 

tepat digunakan untuk membuat atau mendesain objek tiga dimensi dengan 

perbandingan panjang, lebar, maupun tinggi. Pengeditannya lebih mudah 

dibandingkan bila menggunakan perangkat lunak grafis lain. SketchUp juga 

memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaan dan kecepatan dalam melakukan 

desain, serta menyenangkan berbeda dengan program tiga dimensi lainnya. 

Pengertian Google SketchUp adalah sebuah program grafis. Program ini 

memberikan hasil utama yang berupa gambar sketsa grafik tiga dimensi. Perangkat 

lunak ini sangat tepat digunakan untuk membuat atau mendesain objek tiga dimensi 

dengan perbandingan panjang, lebar, maupun tinggi. Pengeditannya lebih mudah 

dibandingkan bila menggunakan perangkat lunak grafis  lain.  SketchUp juga 

memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaan dan kecepatan dalam melakukan 

desain, serta menyenangkan berbeda dengan program 3D Cad lainnya. 

Sugiyanto (2009: 1) mengungkapkan bahwa aplikasi Google SketchUp juga 

dilengkapi dengan plig-in Vray, Vray adalah salah satu render engine yang sangat 

populer pada dunia desain grafis. Vray sudah tersedia dalam aplikasi Google 

SketchUp sehingga dapat menghasilkan output presentasi yang mendekati nyata 

atau sangat realistik. 

Bila dibandingkan dengan perangkat animasi desain 3D lainnya seperti 3D 

StudioMax, AutoCad, Architecure, Lumion 3D yang kebanyakan digunakan oleh 

profesional desainer yang sudah dalam taraf perusahaan dan kelebihan pada tool-

tool yang terdapat di dalamnya memang lengkap dan banyak namun dari segi 
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penggunaannya untuk pemula ataupun beberapa praktisi pendidikan yang ingin 

belajar aplikasi tersebut kurang bersahabat, serta tidak opensource. Sedangkan 

Google SketchUp yang mana aplikasi tersebut bersifat opensource, bagi pemula 

ataupun praktisi pendidikan aplikasi tersebut mudah untuk digunakan, aplikasi 

tersebut mempunyai tool-tool yang tidak terlalu banyak, namun sudah cukup untuk 

membuat model animasi 3D serta membuat scene-scene gambar bergerak. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Google 

SketchUp merupakan aplikasi berbasis desaingambar yang mudah dan cukup 

powerfull, dibalik tool yang sederhana ternyata software ini bisa di bandingkan 

dengan software sejenisnya untuk gambar tiga dimensi seperti desain interior 

ruangan maupun desain rumah. Tidak hanya itu Google SketchUp mempunyai 

banyak kelebihan dalam hal teknik gambar, begitu cepat, mudah dan efisien, 

apalagi kalau digabungkan dengan plig-in Vray, sejenis software Rendering yang 

paling poluler saat ini, hasilnya akan jauh lebih baik. 

b. Keunggulan dan kekurangan 

 Keunggulan yang dimiliki perangkat lunak SketchUp, menurut Menurut 

Djoko Darmawan (2009: 2) adalah. 

1) Dapat menghasilkan gambar yang cukup baik untuk keperluan presentasi. 

2) Pengoperasiannya relatif mudah. 

3) Memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk menerima dan mengirim data ke 

program aplikasi lain. 
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Kekurangan yang dimiliki perangkat lunak SketchUp, menurut Menurut 

Djoko Darmawan (2009: 2) adalah. 

1) Tidak terdapat seting posisi antara objek gambar dengan bidang kertas. 

5. Modul Pembelajaran 

a. Pengertian modul pembelajaran 

Depdiknas (2008:3) mengemukakan bahwa modul merupakan alat atau 

sarana pembelajaran mandiri yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik sehingga 

memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan.  

Menurut Bekti (2015: 375), Pembelajaran merupakan kegiatan 

penyampaian informasi yang diciptakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan 

yang spesifik. Untuk memudahkan proses pembelajaran tidak terlepas dari faktor 

lingkungan yang tidak terbatas pada konteks tempat. Lingkungan dapat berupa 

model, metode, strategi, media, dan atau sarana yang dibutuhkan untuk 

memfasilitasi proses belajar siswa. 

Menurut Suprawoto (2009:2) modul adalah sarana pembelajaran dalam 

bentuk tertulis/cetak yang disusun secara sistematis, memuat materi pembelajaran, 

metode, tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau indikator 

pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri (self instructional), dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji diri sendiri melalui latihan 

yang disajikan dalam modul. Dengan demikian, modul berfungsi sebagai sarana 
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belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan 

masing-masing 

Menurut Tiwan (2010: 260), pendekatan pembelajaran dengan sistem 

modul memberikan kesempatan kepada peserta diklat untuk belajar secara mandiri 

sesuai dengan percepatan pembelajaran masing-masing. Modul sebagai alat atau 

sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Sedangkan menurut Sukoco (2014: 217), proses 

belajar mengajar atau sering diistilahkan pembelajaran merupakan proses interaksi 

dan komunikasi antara guru dengan peserta didik  

Berdasarkan beberapa pengertian modul di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa modul pembelajaran adalah salah satu bentuk bahan ajar yang disusun secara 

sistematis dan menarik sehingga mudah untuk dipelajari secara mandiri. Modul 

pembelajaran dirumuskan sebagai salah satu unit yang lengkap yang berdiri sendiri, 

terdiri dari rangkaian kegiatan belajar, yang disusun untuk membantu siswa belajar 

secara mandiri tanpa ada bimbingan guru serta membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran agar tercapai tujuan proses pembelajaran. 

b. Tujuan penulisan modul 

Tujuan penulisan modul untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

pembelajaran. Sehingga mempermudah dalam penyampaian materi dan juga 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan.  
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Menurut peraturan Depdiknas (2008:5) penulisan modul memiliki tujuan 

sebagai berikut. 

1) Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan pelajaran kepada peserta 

didik. 

2) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik peserta belajar 

maupun guru/ instruktur.  

3) Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan 

motivasi dan gairah belajar; mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi 

langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang memungkinkan 

peserta didik  belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya.  

4) Memungkinkan peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil 

belajarnya.  

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

pembelajaran modul. Siswa bisa belajar menurut kecepatan masing-masing. 

1) Siswa yang belajar cepat akan mudah menguasai materi lalu beralih ke materi 

selanjutnya, sedangkan siswa yang lamban akan cenderung mempelajari materi 

berulang-ulang. 

2) Siswa berkesempatan dengan gaya sendiri. Siswa yang telah mendapatkan 

modul bisa belajar dengan kebiasaan, misal belajar bersama teman, ataupun 

mencoba mengerjakan latihan pada modulyang dianggap mudah. 

3) Memberikan pilihan materi dari satu mata pelajaran. Karena dengan modul 

sebagai sumber belajar mandiri,siswa bisa memilih materi mana yang akan 

dipelajari terlebih dahulu. Siswa satu dengan siswa yang lainpun pasti akan 
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berbeda dalam memilih materi yang akan dipelajari. 

4) Siswa dapat mengenal kekurangan dan kelebihan dalam belajar. Karena di 

dalam modul terdapat evaluasi yang bisa mengukur sejauh mana tingkat 

ketercapaian materi yang dimengerti siswa. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan fungsi pembuatan 

modul, yaitu sebagai bahan ajar mandiri, pengganti fungsi pendidik, sebagai alat 

evaluasi, sebagai bahan rujukan. Tujuan modul untuk meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas pembelajaran. Sehingga mempermudah dalam penyampaian materi dan 

juga mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan 

c. Manfaat Penggunaan Modul 

Menurut Depdiknas (2008: 7), Pembelajaran menggunakan modul 

bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut: (1) meningkatkan efektivitas 

pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka secara teratur karena kondisi 

geografis, sosial ekonomi, dan situasi masyarakat; (2) menentukan dan menetapkan 

waktu belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar 

peserta didik; (3) secara tegas mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik 

secara bertahap melalui kriteria yang telah ditetapkan dalam modul; (4) mengetahui 

kelemahan atau kompetensi yang belum dicapai peserta didik berdasarkan kriteria 

yang ditetapkan dalam modul sehingga tutor dapat memutuskan dan membantu 

peserta didik untuk memperbaiki belajarnya serta melakukan remediasi. 
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d. Karakteristik modul pembelajaran 

           Berdasarkan peraturan Depdiknas (2008: 3-5), modul yang baik dan menarik 

bagi siswa apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1) Self instruction  

Self instruction artinya dengan modul yang ada, siswa bisa belajar mandiri tanpa 

tergantung dari guru. Agar bisa disebut self instruction, maka sebuah modul harus: 

a) Tercantum tujuan pembelajaran yang jelas. 

b) Berisi bahan pembelajaran yang dimasukan dalam unit kecil agar siswa mudah 

mempelajarinya. 

c) Memuat contoh serta ilustrasi untuk memperjelas materi pembelajaran. 

d) Tersedianya soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang digunakan siswa untuk 

megukur kemampuannya. 

e) Kontekstual, mempunyai maksud bahwa materi yang ditulis ada kaitannya 

dengan suasana lingkungan siswa. 

f) Menggunakan tata bahasa yang sederhana dan komulatif. 

g) Ada rangkuman dari materi pembelajaran. 

h) Terdapat instrumen yang digunakan siswa untuk melakukan penilaian diri 

sendiri. 

i) Terdapat instrumen yang digunakan siswa untuk mengukur tingkat 

penguasaan materi. 

j) Adanya umpan balik dari penilaian yang membuat siswa mengetahui tingkat 

penguasaan materi. 

k) Menyediakan informasi tentang referensi yang digunakan untuk mendukung 



29 
 

pembelajaran. 

2) Self contained  

Self contained artinya keseluruhan materi pembelajaran yang didapat dari 

unit tertentu terdapat dalam modul secara lengkap. Konsep ini mempunyai tujuan 

memberikan kesempatan agar siswa bisa mempelajari materi yang dikemas dalam 

satu kesatuan utuh secara tuntas. Jika modul akan dilakukan pembagian ataupun 

pemisahan materi, maka dalam melakukannya harus hati-hati serta memperhatikan 

kompetensi yang harus dikuasai. 

3) Stand alone  

 Stand alone artinya bahwa sebuah modul yang dibuat atau dikembangkan 

tidak tergantung artau harus digunakan bersamaan dengan media pembelajaran 

yang lain baik dalam mempelajari maupun mengerjakan tugas. Apabila nodul yang 

digunakan masih menggunalan atau bergantng media lain selain modul tersebut, 

maka modul tersebut tidak memiliki karakteristik stand alone atau berdiri sendiri. 

4) Adaptive  

 Adaptive maksudnya modul seharusnya mampu beradaptasi dengan baik 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Apabila modul tersebut 

dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

modul tersebut dikatakan adaptif. Modul yang bahan pembelajarannya dapat 

digunakan dengan kurun waktu tertentu juga bisa dikatakan modul yang adaptif. 

5) User friendly  

 User friendly artinya sebuah modul diusahakan agar bersahabat dengan 

siswa. Instruksi serta informasi yang ditulis sifatnya membantu siswa dalam 
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mengolah informasi, serta memudahkan akses sesuai keinginan siswa. 

e. Struktur Modul 

Modul dibuat untuk mengajarkan suatu materi yang spesifik untuk 

mencapai kompetensi yang diinginkan. Menurut Depdiknas (2008: 21-26) struktur 

modul bertujuan untuk mempermudah peserta didik mempelajari suatu materi. 

Struktur modul secara umum dibagi menjadi tiga bagian yaitu. 

1) Bagian Pembuka. Bagian ini terdiri dari. 

a) Judul  

Judul modul merupakan gagasan utama yang menjiwai isi modul tersebut sehingga 

judul perlu menarik dan memberi gambaran tentang materi yang dibahas. 

b) Kata pengantar 

Kata pengantar memuat tentang peran modul dalam proses pembelajaran. 

c) Daftar isi 

Daftar isi memuat kerangka (outline) modul yang dilengkapi dengan nomor 

halaman. 

d) Peta informasi 

Peta informasi merupakan diagram yang berisi tentang keterkaitan antar topik yang 

akan dijelaskan didalam modul tersebut. 

e) Daftar tujuan kompetensi 

Daftar tujuan kompetensi umum merupakan daftar membantu peserta didik 

mengetahui pengetahuan, sikap, atau keterampilan apa yang harus dikuasai. 
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2) Bagian Inti. Pada bagian inti modul terdiri dari. 

a) Pendahuluan/tinjauan umum materi 

Pada bab pendahuluan pada sebuah modul memiliki fungsi sebagai berikut. 

(1) Memberikan gambaran umum mengenai isi materi modul 

(2) Meyakinkan pembelajar bahwa materi yang akan dipelajari dapat bermanfaat 

bagi mereka 

(3) Meluruskan pemikiran pembelajar mengenai materi yang akan dipelajari 

(4) Mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari 

b) Hubungan dengan materi lain 

Materi modul yang disusun sebaiknya sudah tersedia didalam modul. 

Namun demikian, bila tujuan kompetensi menghendaki pebelajar mempelajari 

materi untuk memperluas wawasan dari materi diluar modul maka pebelajar perlu 

diberi arahan materi apa saja, dari mana, dan bagaimana mengaksesnya.  

c) Uraian materi 

Uraian materi merupakan penjelasan secara terperinci tentang materi 

pembelajaran yang disampaikan dalam modul. Organisasikan isi materi 

pembelajaran dengan urutan dan susunan yang sistematis, sehingga memudahkan 

pembelajar memahami materi pembelajaran. 

d) Penugasan  

Penugasan dalam modul perlu untuk menegaskan kompetensi apa yang 

diharapkan setelah mempelajari modul. Penugasan berisi instruksi tugas yang 

bertujuan untuk penguatan pemahaman terhadap konsep/pengetahuan /prinsip-

prinsip penting yang dipelajari didalam modul. 
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e) Rangkuman  

Rangkuman merupakan bagian dalam modul yang menelaah hal-hal pokok 

dalam modul yang telah dibahas. Rangkuman diletakkan pada bagan akhir modul. 

2) Bagian penutup. Bagian penutup modul terdiri dari. 

a) Glosarium 

Glossarium  berisikan  definisi-definisi  konsep  yang   dibahas   dalam   modul. 

Definisi tersebut dibuat ringkas dengan tujuan untuk mengingat kembali konsep 

yang telah dipelajari. 

b) Tes akhir 

Tes akhir merupakan latihan yang dapat pembelajar kerjakan setelah 

mempelajari suatu bagian dalam modul. Aturan umum untuk tes akhir ialah bahwa 

tes tersebut dapat dikerjakan oleh pembelajar. 

c) Indeks 

Indeks memuat istilah-istilah penting dalam modul serta halaman dimana 

istilah tersebut ditemukan. Indeks perlu diberikan dalam modul supaya pembelajar 

mudah menemukan topik yang ingin dipelajari. Indeks perlu mengandung kata 

kunci yang kemungkinan pembelajar akan mencarinya. 

f. Prinsip Penyusunan Modul 

Modul yang layak digunakan untuk sarana pembelajaran dapat dilihat dari 

berbagai aspek, diantaranya. 

1) Aspek kelayakan materi 

Materi merupakan isi yang diberikan kepada peserta didik saat proses 

pembelajaran berlangsung. Menurut W.S. Winkel (2005: 331) materi pelajaran 
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harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 

a) Materi pelajaran harus relevan terhadap tujuan instruksional yang harus 

dicapai. 

b) Materi pelajaran harus sesuai dengan taraf kesulitannya dengan kemampuan 

peserta. 

c) Materi pelajaran harus dapat menunjang motivasi peserta didik karena relevan 

dengan pengalaman hidup sehari-hari. 

d) Materi pelajaran harus membantu untuk melibatkan diri secara aktif, baik 

dengan berfikir sendiri maupun dengan melakukan berbagai kegiatan. 

e) Materi pelajaran harus sesuai prosedur didaktis yang diikuti. 

f) Materi pelajaran harus sesuai dengan media pengajaran yang tersedia. 

2) Aspek tampilan modul 

Penilaian aspek tampilan modul yang dimaksud adalah kualitas tampilan 

visual yang dihasilkan oleh modul. Dengan berpedoman pada Dwi Rhadiyanta 

(2016: 4), indikator yang menyusun aspek tampilan modul antara lain: format, 

organisasi, daya tarik, ukuran huruf, penggunaan ruang, konsistensi. 

3) Aspek manfaat modul 

Pembelajaran menggunakan modul banyak memberikan manfaat bagi guru 

maupun peserta didik. Menurut S. Nasution (2008: 206) keuntungan dari modul 

bagi peserta didik adalah adanya umpan balik (feedback), penguasaan tuntas, tujuan 

yang jelas, motivasi, fleksibilitas, kerjasama dan perbaikan (remidial). Keuntungan 

yang diperoleh guru adalah timbulnya rasa kepuasan, dapat memberikan bantuan 

individual dan mengadakan pengayaan, adanya kebebasan rutinitas, menghemat 
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waktu, meningkatkan prestasi keguruan seperti adanya evaluasi formatif. 

Aspek karakteristik modul sebagai sumber belajar merupakan aspek yang 

lebih mengarah kepada sumber belajar peserta didik. Adapun indikator yang dinilai 

berpedoman pada peraturan Depdiknas (2008: 3-5) antara lain. 

a) Self instruction 

b) Self contained 

c) Stand alone 

d) Adaptive 

e) User friendly 

g. Prosedur Penyusunan modul 

Menurut S. Nasution (2008: 217-218), mengemukakan beberapa langkah 

dalam menyusun modul. 

1) Merumuskan secara jelas dan spesifikasi sejumlah tujuan yang akan diamati 

dan diukur. 

2) Tujuan yang telah dirumuskan tadi menentukan langkah-langkah yang akan 

diikuti dalam modul. 

3) Membuat tes diagnostik untuk mengukur latar belakang, pengetahuan, serta 

kemampuan yang dimiliki sebagai sarana untuk menempuh modul tersebut. 

4) Menyusun alasan bahwa modul ini sangat penting bagi siswa. Siswa harus tahu 

manfaat mempelajari modul tersebut serta tahu kegunaan modul tersebut. 

5) Merencakan kegiatan belajar siswa agar kompetensi yang terdapat dalam 

tujuan bisa tercapai. Bagian merencanakan kegiatan merupakan bagian inti dari 

proses penyusunan modul, karena sangat erat kaitannya dengan proses belajar 
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siswa. 

6) Menyusun post test sebagai sebagai sarana mengukur hasil belajar siswa dan 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai tujuan-tujuan dalam modul. Butir-

butir soal tes harus berkaitan erat dengan tujuan yang tercantum dalam modul. 

7) Menyediakan daftar referensi agar siswa bisa memperoleh informasi tambahan 

jika suatu saat memerlukannya. 

Sementara itu Depdiknas (2008: 12-16), menyatakan bahwa karena 

penyusunan modul mengacu kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan, maka 

langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Analisis kebutuhan modul 

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi sebagai jalan untuk 

menentukan jumlah dan judul dari modul tersebut. Menganalisis kompetensi bisa 

dilakukan dengan cara melihat ke silabus mata pelajaran yang akan dibutuhkan 

modul. Langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis kebutuhan modul adalah 

sebagai berikut. 

a) Menetapkan kompetensi yang akan dipelajari dan dituliskan pada modul. 

b) Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup dari kompetensi di atas. 

c) Mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan serta sikap yang dijadikan syarat. 

d) Menetukan judul dari modul yang akan dibuat. 

e) Seluruh rangkaian analisis modul dilakukan pada awal pengembangan modul. 

2) Penyusunan draft. 

Kegiatan ini adalah memulai menyusun serta mengorganisasikan secara 

sistematis materi pembelajaran yang akan ditulis. Penyusunan draft modul bisa 
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dilakukan dengan cara. 

a) Menentukan judul modul. 

b) Menentukan tujuan akhir yang merupakan kemampuan yang dicapai oleh 

siswa setelah menggunakan modul. 

c) Menentukan tujuan antara yang merupakan kemampuan spesifikasi untuk 

mendukung tujuan akhir. 

d) Menentukan garis besar dari isi modul. 

e) Mengembangkan materi yang ada pada garis besar modul. 

f) Memeriksa ulang draft yang dibuat. 

Dalam menyusun sebuah draft sesuai langkah di atas, maka draft yang telah 

dibuat tadi minimal menghasilkan. 

a) Judul dari modul yang akan dibuat. Judul ini harus memberikan gambaran 

materi di dalamnya. 

b) Kompetensi ataupun sub kompetensi yang akan dicapai. 

c) Tujuan modul yang meliputi tujuan akhir dan tujuan antara yang akan dicapai 

oleh siswa. 

d) Materi pembelajaran yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. 

e) Prosedur ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa dalam mempelajari 

modul. 

f) Soal, latihan, permasalahan atau tugas yang harus serta dikerjakan oleh siswa 

sesuai instruksinya. 

g) Evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa 

menguasai modul. 
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h) Kunci jawaban dari soal, latihan, permasalahan atau tugas. 

3) Uji coba 

Uji coba pada langkah ini maksudnya adalah uji coba draft modul secara 

terbatas agar bisa diketahui kelayakan serta manfaat modul sebelum modul tersebut 

digunakan siswa. 

4) Validasi 

Validasi merupakan langkah yang dilakukan untuk meminta maupun 

pengesahan kesesuain modul berdasarkan kebutuhan sehingga modul layak dan 

contoh untuk digunakan. Validasi modul harus dilakukan oleh ahli sesuai 

keterkaitan bidang yang ditulis dalam modul agar bisa mendapat pengakuan. 

Validasi modul meliputi: isi materi yang divalidasi oleh ahli dari industri, tata 

bahasa yang divalidasi oleh ahli bahasa, serta penggunaan metode instruksi yang 

divalidasi oleh ahli metode instruksional. Berikut adalah langkah yang bisa 

dilakukan untuk memvalidasi modul. 

a) Menyiapkan serta menggandakan draft modul yang akan divalidasi sesuai 

jumlah ahli validasi. 

b) Menyusun istrumen untuk validasi. 

c) Membagikan draft modul beserta instrumen validasi kepada para ahli. 

d) Menginformasikan tentang tujuan diadakannya validasi serta kegiatan yang 

harus dilakukan oleh ahli validasi. 

e) Memproses serta membuat kesimpulan dari hasil pengumpulan masukan yang 

diperoleh melalui instrumen validasi. 

 



38 
 

5) Revisi 

Revisi merupakan proses perbaikan untuk penyempurnaan modul setelah 

dilakukan uji coba serta validasi draft modul. Agar mutu dari modul bisa 

meningkatkan maka modul perlu ditinjau ulang dan diperbaiki. Aspek-aspek 

perbaikannya bisa meliputi. 

a) Pengorganisasian materi yang akan dipelajari. 

b) Penggunaan metode instruksi. 

c) Penggunaan tata bahasa. 

d) Pengorganisasian tata tulis serta desain. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirangkum mengenai prosedur langkah-

langkah penyusunan modul pembelajaran yaitu sebagai berikut. 

1) Menganalisis kebutuhan modul  

2) Menyusun draft modul  

3) Menguji coba draft modul 

4) Validasi draft modul 

5) Revisi draft modul. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Bayu Kristiawan Pratama Saputra (2017)  “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Gambar Teknik Untuk Siswa Kelas X Jurusan Teknik 

Ketenagalistrikan di SMK N 1 Magelang”. Kelayakan modul ditinjau dari 

validasi ahli materi mendapatkan kategori layak sebesar 33% dan sangat layak 

sebesar 67%. Kelayakan modul ditinjau dari validasi ahli media mendapatkan 
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kategori layak sebesar 100%. Kelayakan modul dari hasil uji coba terbatas 

(small group test) menghasilkan kategori layak sebesar 30% dan sangat layak 

sebesar 70%. Pada uji coba pemakaian unjuk kerja modul, berdasarkan angket 

yang diisi oleh 32 orang siswa unjuk kerja modul pembelajaran mendapatkan 

kategori layak sebesar 25% dan sangat layak sebesar 75%. 

2. Eko Dwi Cahyono (2014) tentang “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Berbasis Masalah Untuk Mata Pelajaran Teknik Pemrograman Pada Program 

Keahlian Teknik Audio Video di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta”. 

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) dengan 

menggunakan model pengembangan ADDIE: Analyze, Design, Develop, 

Implement, Evaluate . Instrumen yang digunakan adalah angket dengan skala 

likert empat jawaban. Validitas angket berupa validitas logis, untuk angket ahli 

materi memiliki reliabilitas sebesar 0,949 (sangat reliabel), ahli media sebesar 

0,939 (sangat reliabel), dan reliabilitas untuk siswa sebesar 0,886 (sangat 

reliabel). Kelayakan modul pembelajaran ditunjukkan oleh komponen media, 

materi serta hasil dari Small Group Test. Komponen materi mendapatkan 

kategori layak dengan rincian sangat layak (50%) dan layak (50%). Aspek 

media mendapatkan kategori sangat layak (100%). Small Group Test 

mendapatkan kategori layak dengan rincian, sangat layak (33,30%), dan layak 

(66,70%). Unjuk kerja modul dinilai berdasarkan kinerja modul pada saat 

digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Berdasarkan angket 

yang diisi 30 siswa, unjuk kerja modul pembelajaran berbasis masalah 
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mendapatkan kategori layak. Kategori layak tersebut disimpulkan dari hasil 

persebaran distribusi sangat layak (13,30%), layak (80%), dan cukup layak 

(6,70%). 

3. Yan Permana (2017) “Pengembangan Modul Pembelajaran  AutoCAD dengan 

Konsep Pembelajaran Berbasis Proyek di Jurusan Teknik Arsitektur SMK 

Negeri 2 Wonosari”. Hasil ditentukan melalui tiga kegiatan penilaian produk 

yaitu: (a) hasil penilaian yang dilakukan oleh ahli materi memperoleh tingkat 

kelayakan sebesar 87% dalam kategori sangat layak, (b) hasil penilaian oleh 

ahli media memperoleh tingkat kelayakan sebesar 89% dalam kategori sangat 

layak, dan (c) hasil penilaian respon siswa memperoleh tingkat kelayakan 

sebesar 82% dalam kategori sangat layak. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Sesuai dengan kajian teori dan latar belakang yang sudah dibahas 

sebelumnya, maka untuk mencapai tujuan dari suatu proses pembelajaran dapat 

dipilih dengan sarana dan model pembelajaran yang tepat. Sarana dan model 

pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam 

memahami pelajaran yang telah disampaikan. 

Selama ini di SMK Negeri 1 Pajangan pada program keahlian Desain 

Permodelan dan Informasi Bangunan, kompetensi yang diajarkan pada mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung kelas XI 

tidak sesuai dengan silabus, yaitu dalam 2 semester hanya mempelajari gambar 2D 

saja sedangkan materi gambar 3D tidak disampaikan. Materi 3D tidak disampaikan 
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pada pembelajaran dikeranakan tidak tersedianya sumber belajar yang sesuai 

dengan silabus kurikulum 2013 revisi 2017 dan  belum adanya software yang 

mendukung kegiatan pembelajaran. 

Pembuatan dan pengembangan modul pembelajaran Aplikasi Perangkat 

Lunak dan Perancangan Interior Gedung 3D diharapkan menjadi salah satu 

alternatif atau solusi untuk mengatasi permasalahan tidak terlaksananya materi 

pelajaran gambar interior 3D.  

Pengembangan modul menggunakan 4D meliputi define, design, develop 

dan disseminate. Proses pengembangan tahap awal, modul pembelajaran masih 

berupa draft yang diujikan kepada ahli media dan ahli materi untuk mengetahui 

tingkat kelayakan modul. Setelah modul dikategorikan layak maka modul 

diperbaiki sesuai dengan saran dari ahli materi dan ahli media, setelah diperbaiki 

modul siap untuk digunakan untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Pajangan. 

Kerangka berpikir penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Kerangka berpikir dalam penelitian ini tersedia pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 1. Kerangka Berfikir 

Kurikulum 2013 

1. Perhitungan 
jumlah jam 
5 KD

12 KD
× 16 = 8 

8 × 9jam = 72 jam          
2. Isi Modul 

a. Teori 
b. Latihan 
c. Tugas 

Gambar 3D Gambar Interior adalah 
sebuah perencanaan 
tata letak dan 
perancangan ruang 
dalam di dalam 
bangunan. 

Pengembangan Modul 

Pembelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan 

Perancangan Interior 

Gedung berbasis Google 

SketchUp 

Uji Kelayakan 
1. Validasi ahli materi dan 
media 
2. Hasi uji kelayakan modul 
terhadap siswa 

Produksi Produk 
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D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana langkah pengembangan modul pembelajaran Aplikasi Perangkat 

Lunak dan Perancangan Interior Gedung berbasis SketchUp 3D Kelas XII 

program keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 

1 Pajangan? 

2. Bagaimana kelayakan modul pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Perancangan Interior Gedung berbasis SketchUp 3D Kelas XII program 

keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 

Pajangan? 

 

 


