
BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kurikulum 2013 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Adapun kedalaman kurikulum pada setiap satuan pendidikan 

dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkata dan/atau semester sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 2013 juga dapat memasukkan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal, yaitu pengembangan sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan 

peserta didik. Sehingga setiap pendidikan atau sekolah di masing-masing daerah 

dapat menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Dalam 

penyusunannya, kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar 

dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.  

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan terkait kurikulum adalah dokumen 

kurikulum. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 pasal 770 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan, disebutkan bahwa dokumen kurikulum 

merupakan perangkat operasional untuk memfasilitasi pengembangan, pelaksanaan, 

dan penilaian kurikulum. Dokumen kurikulum terdiri atas dokumen kurikulum 

setiap satuan pendidikan atau program pendidikan, dokumen kurikulum setiap mata 

pelajaran, pedoman implementasi kurikulum, buku teks pelajaran, buku panduan 

guru dan lainnya.  



Sesuai dengan struktur kurikulum pendidikan menengah bahwa terdapat 

muatan peminatan kejuruan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, salah 

satunya yaitu teknologi dan rekayasa. Salah satu bidang keahlian teknologi dan 

rekayasa dalam hal ini adalah Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB). 

 

2. Gambar Teknik 

Dasar menggambar sangat penting untuk dipelajari karena sebagai titik awal 

dalam menggambar untuk mendapatkan hasil yang baik. Pengetahuan dasar berupa 

konstuksi dinding, pondasi, konstruksi kayu, konstruksi beton bertulang, konstruksi 

baja, menggambar bangunan gedung, sangat berguna sebagai bekal pengetahuan 

dalam menggambar teknik bangunan (Suparno, 2008: 2). 

Gambar teknik adalah gambar yang terdiri dari simbol, garis, dan tulisan tegak 

yang bersifat tegas. Digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang suatu 

benda atau konstruksi, berdasarkan ketentuan dan standard teknik yang sudah 

disepakati oleh badan standardisasi, baik itu nasional maupun internasional. Gambar 

yang bersifat teknis yang berhubungan dengan teknik disebut juga gambar teknik. 

Dari pembuatannya gambar teknik bisa dibuat secara manual atau dengan alat. 

Gambar teknik manual dibuat dengan tangan dan tanpa bantuan alat gambar.  

Gambar teknik merupakan salah satu kelompok kompetensi dalam rangka 

menunjang keterampilan peserta didik. Sebab selain aspek spiritual, sosial, 

pengetahuan, keterampilan menjadi salah satu tujuan kurikulum yang harus dicapai. 

Hampir semua bidang keahlian maupun program keahlian teknik, gambar teknik 

menjadi salah satu kompetensi yang wajib dipelajari, termasuk bagi peserta didik 

dengan kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB). 

 

3. Proses Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000: 



4). Pengertian pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar 

guru dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Ada empat persoalan yang menjadi 

komponen utama yang harus dipenuhi dalam pembelajaran. Keempat komponen 

tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi 

satu dengan yang lainnya. Keempat komponen tersebut yaitu tujuan, metode, alat 

serta penilaian.  

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19  Tahun 2003 Pasal 21 tentang 

Sistem Nasional Pendidikan atau SNP, disebutkan “Pelaksanaan proses 

pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan 

beban mengajar per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran dan rasio 

maksimal jumlah peserta didik.” 

Tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan komponen pertama yang 

harus ditetapkan dalam proses pengajaran, tujuan tersebut berfungsi sebagai 

indikator keberhasilan pengajaran. Komponen yang kedua yaitu metode dan alat. 

Metode dan alat digunakan dalam pengajaran dipilih atas dasar tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Komponen yang lain adalah penilaian, penilaian dilakukan 

untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan pembelajaran, yaitu menghasilkan 

perubahan seperti yang disebut dalam pengertian belajar. Peranan guru dalam 

kegiatan belajar dan pembelajaran adalah membentuk siswa mencapai tujuan belajar 

yang telah ditentukan. Untuk tujuan tersebut siswa melakukan kegiatan belajar, 

dengan cara dan kemampuan masing-masing. Siswa memiliki karakter yang 

berbeda satu sama lainnya, bahwa perbedaan antara siswa lainnya membawa 

konsekuensi perolehan hasil belajarpun tidak sama (Darsono, 2000:24). 

Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah, 

tidak lain dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada siswa secara terencana, 

baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Interaksi yang terjadi 

selama proses belajar tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, antara lain murid, 

guru, petugas perpustakaan, kepala sekolah, bahan atau materi pelajaran, yaitu buku, 



modul, selebaran, majalah, rekaman video atau audio, dan yang sejenisnya (Arsyad, 

2002:1). 

Dalam mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik, 

pendidik harus melakukan penilaian. Salah satu teknik penilaian dapat dilakukan 

dengan memberikan soal tes evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa. Tes yang 

digunakan dalam proses evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa ditetapkan 

sesuai indikator keberhasilan pembelajaran (Effendi, 2016:72-74). Pembuatan tes 

evaluasi tersebut, sesuai dengan tingkatan dalam taksonomi Bloom. Dalam ranah 

kognitif, Benjamin S. Bloom membaginya menjadi 6 tingkatan yang dikenal dengan 

istilah C1 sampai dengan C6. Keenam taksonomi bloom tersebut, yaitu mengingat, 

memahami, dan mengaplikasikan, yang termasuk dalam low order thinking skills. 

Ketiga lainnya, yaitu menganalisis, mengevaluasi serta mengkreasi yang termasuk 

dalam high order thinking skills.  

 

4. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta 

didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai (Sanjaya, 2006: 172). Sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

dapat memberikan informasi dalam pembelajaran. Sumber belajar ditetapkan 

sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang 

dapat membantu siswa dalam belajar, sebagai perwujudan dari kurikulum. 

Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak, atau 

kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan siswa dan guru 

(Majid, 2008:170). Sumber belajar adalah sebuah daya yang bisa dimanfaatkan 

guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung,sebagian atau secara keseluruhan (Sudjana, 2009: 76). Pada dasarnya 

sumber belajar secara umum adalah segala sesuatu yang disekitar peserta didik 

sebagai sarana belajar dengan tujuan tercapainya tujuan pembelajaran.  



Sumber belajar bukan berbentuk satu jenis saja, tetapi didalam sumber belajar 

memiliki macam-macam bentuk. Sumber belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan 

wujudnya antara lain, Sumber belajar tercetak, Sumber belajar noncetak, Sumber 

belajar yang berbentuk fasilitas, Sumber belajar yang berupa kegiatan, Sumber 

belajar berupa lingkungan di masyarakat (Sudjana, 2009: 80). 

Pengertian sumber belajar sangat luas. Namun secara umum ada beberapa 

klasifikasi sumber belajar. AECT (Association of Education Communication 

Technology) mengklasifikasikan sumber belajar dalam enam macam yaitu message, 

people, materials, device, technique, dan setting (Rohani, 1995: 155). Sumber 

belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan pembelajaran. Sumber 

belajar tidak hanya bermanfaat untuk menyalurkan pesan, tetapi juga strategi, 

metode, dan tekniknya. 

 

5. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman, 2003:6). 

Sedangkan menurut Arsyad (1997:3), kata media berasal dari bahasa Latin medius 

yang secara harafiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media pendidikan 

sebagai salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan sehingga 

membantu mengatasi hal tersebut (Sadiman, 2006:14). Media pembelajaran 

memiliki peran yang cukup penting dan potensi yang luar biasa dalam menunjang 

keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam era globalisasi yang bercirikan 

pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Berdasarkan pengertian lain, media adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran (Arsyad, 1997:4). 

Pengertian media pembelajaran adalah paduan antara bahan dan alat atau perpaduan 

antara software dan hardware (Sadiman, dkk, 1996: 5). Hamalik (1986) yang 



dikutip (Arsyad, 1997:4) mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhdapa siswa. Media pembelajaran bisa 

dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran. 

Pada hakikatnya proses pembelajaran juga merupakan komunikasi, maka media 

pembelajaran bisa dipahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam 

proses komunikasi tersebut, media pembelajaran memiliki peranan penting sebagai 

sarana untuk menyalurkan pesan pembelajaran. 

Ada berbagai cara dan sudut pandang untuk menggolongkan jenis media. 

Rudy Bretz (1971) yang dikutip Sadiman, dkk (1996: 20), mengidentifikasi jenis 

jenis media berdasarkan tiga unsur pokok yaitu: suara, visual dan gerak. 

Berdasarkan tiga unsur tersebut, Bretz mengklasifikasikan media ke dalam delapan 

kelompok, yaitu: 1) media audio, 2) media cetak, 3) media visual diam, 4) media 

visual gerak, 5) media audio semi gerak, 6) media semi gerak, 7) media audio visual 

diam, 8) media audio visual gerak. 

Levie & Lentz (1982) yang dikutip (Arsyad, 1997:16) mengemukakan empat 

fungsi media pengajaran, khususnya media visual, yaitu  

a. Fungsi atensi media visual, yaitu menarik dan mengarahkan siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampikan atau menyertai teks materi pelajaran. 

b. Fungsi afektif media visual, dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika 

belajar atau membaca teks bergambar. 

c. Fungsi kognitif media visual, terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapan bahwa lambang visual atau gambar dapat memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi. 

d. Fungsi kompensatoris, terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang 

memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam 



membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. 

Dalam lembaga pendidikan formal, berbagai media pendidikan dapat 

digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, 

pendidik perlu memperhatikan faktor dan kriteria dalam pemilihan media. Faktor 

yang berpengaruh tersebut, yaitu faktor tujuan, efektifitas, kemampuan guru dan 

siswa, fleksibilitas, kesediaan media, kesesuaian manfaat dan biaya, kualitas dan 

teknik, objektivitas, program pengajaran serta sasaran program.  

Media menjadi salah satu bentuk pengembangan. Menurut Gay, Mills, dan 

Airasian (2009:18) mengatakan bahwa dalam bidang pendidikan tujuan utama 

penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi 

untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah-

sekolah. Arsyad (1997: 67-69), mengatakan bahwa salah satu kriteria yang 

sebaiknya digunakan dalam pemilihan media adalah dukungan terhadap isi bahan 

pelajaran dan kemudahan memperolehnya. Apanila media yang sesuai belum 

tersedia maka guru berupaya untuk mengembangkannya sendiri. 

Terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

media. Menurut Sadiman, dkk (2003: 98), tahapan tersebut yaitu: 

a. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 

b. Merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. 

c. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya 

tujuan. 

d. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. 

e. Menulis naskah media. 

f. Mengadakan tes dan revisi. 

 

6. Modul Pembelajaran 



Bahan ajar memiliki beragam jenis, ada yang cetak maupun noncetak. Bahan 

ajar cetak yang sering dijumpai antara lain berupa handout, buku, modul, brosur, 

dan lembar kerja siswa. Bahan ajar juga berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaiana 

hasil pembelajaran. Bahan ajar yang baik sekurang-kurangnya mencakup petunjuk 

belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi pelajaran, informasi pendukung, latihan-

latihan, petunjuk kerja, evaluasi dan respon terhadap hasil evaluasi. 

Teknologi cetak merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses pencetakan 

mekanis atau fotografis. Materi cetak dan visual merupakan dasar pengembangan 

dan penggunaan kebanyakan materi pengajaran lainnya. (Arsyad, 1997: 85-90). 

Ciri-cirinya sebagai berikut: 

a. Teks dibaca secara linear, sedangkan visual diamati berdasarkan ruang. 

b. Baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. 

c. Teks dan visual ditampilkan statis (diam). 

d. Pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip kebahasaan dan 

persepsi visual. 

e. Baik teks maupun visual berpusat pada siswa. 

f. Informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang oleh pemakai. 

Teks berbasis cetakan menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan pada 

saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf dan 

penggunaan spasi kosong. Beberapa cara yang digunakan untuk menarik perhatian 

pada media berbasis teks adalah warna, huruf, dan kotak (Arsyad, 1997: 85-90). 

Modul adalah suatu bentuk bahan ajar berbasis cetakan yang dirancang untuk 

belajar secara mandiri oleh siswa, karena itu modul dilengkapi dengan petunjuk 

untuk belajar sendiri. Modul yang dikembangkan harus mampu meningkatkan 

motivasi siswa dan efektif dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dengan 

tingkat kompleksitasnya. 



Riyana dan Susilana (2008: 14), juga mengatakan bahwa modul yaitu suatu 

paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian 

rupa guna kepentingan belajar siswa. Menurut Majid (2008: 176), menjelaskan 

bahwa modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat 

belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi 

paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah disebutkan 

sebelumnya. Sebuah modul akan bermakna apabila siswa dapat dengan mudah 

menggunakannya. Pembelajaran dengan menggunakan modul memungkinkan 

seorang siswa memiliki kecepatan tinggi dalam belajar dan akan lebih cepat 

menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan siswa lainya. 

Dalam penyusunannya maka modul harus menggambarkan kompetensi dasar yang 

akan dicapai oleh siswa, disajikan dengan bahasa yang baik, menarik, dan 

dilengkapi dengan ilustrasi. 

Karakteristik modul yan baik dan mampu meningkatkan motivasi belajar 

pengguna, yaitu harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat 

Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional (2008) seperti yan dikutip oleh Arsyad (2012: 

155-156), sebagai berikut: 

 

 

1) Self instructional 

Self instructional berarti modul mampu membelajarkan siswa secara 

mandiri. Melalui modul tersebut, siswa mampu membelajarkan diri sendiri tanpa 

tergantung pada pihak lain. Untuk memenuhi karakter tersebut, maka modul 

harus: 

a) Berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas. 

b) Berisi materi pembelajaran yan dikemas dalam unit-unit kecil atau spesifik 

shingga memudahkan belajar secara tuntas. 



c) Menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan 

materi pembelajaran. 

d) Menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan 

pengguna modul untuk menukur tingkat penguasaannya. 

e) Materi-materi yan disajikan terkait dengan suasana atau konteks tugas dan 

lingkungan penggunanya. 

f) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. 

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran. 

h) Terdapat instrumen penilaian yang memungkinkan pengguna modul 

melakukan self assessment. 

i) Terdapat umpan balik atas penilaian sehingga penggunanya mengetahui 

tingkat penguasaan materi. 

 

 

2) Self contained 

Self contained berarti modul harus berisi seluruh materi pembelajaran dari 

satu unit kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari dalam satu modul 

secara utuh. 

3) Stand alone 

Stand alone berarti modul yang dikembangkan tidak tergantung pada 

media pembelajaran lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media 

pembelajaran lain untuk mempelajari dan menggunakan modul tersebut. 

4) Adaptive 

Adaptive berarti modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif dalam penelitian 

ini adalah jika isi materi dapat digunakan sampai dengan kurun waktu tertentu 

serta fleksibel digunakan oleh siswa saat berada di sekolah maupun di rumah. 



5) User Friendly 

User friendly berarti modul hendaknya bersahabat dengan penggunanya. 

Setiap instruksi atau paparan informasi bersifat membantu, menggunakan bahasa 

yang sederhana dan mudah dimengerti serta menggunakan istilah yang umum 

digunakan. 

 

 

 

7. Penilaian dan Validasi 

Penilaian atau validasi ahli menjadi salah satu prosedur dalam penelitian 

pengembangan media pembelajaran. Validasi digunakan untuk menilai kesesuaian 

media yang dikembangkan dengan teori. Untuk keperluan evaluasi dapat 

dikembangkan suatu instrumen evaluasi yang didasarkan pada karakteristik modul 

tersebut. Validasi dapat dilakukan oleh ahli yang menguasai kompetensi yang 

dipelajari. Validator akan memeriksa tujuan belajar, uraian materi, latihan atau 

kegiatan lainnya telah sesuai dan apakah diyakini efektif untuk digunaan sebagai 

media untuk menguasai kompetensi dari target belajar tersebut. Bila hasil validasi 

ternyata dinyatakan tidak valid, maka modul tersebut perlu diperbaiki sehingga 

menjadi valid.  

Penilaian dan validasi modul tersebut, juga diperlukan untuk mengetahui 

tingkat kelayakannya. Kelayakan merupakan kriteria penentuan apakah suatu 

subyek layak untuk dibuatkan artikelnya atau tidak (wikipedia.org). Dalam hal ini, 

penentu apakah modul yang akan digunakan telah layak atau belum adalah 

peninjauan berdasarkan ahli materi dan media. Selain keduanya, untuk lebih 

memperkuat, digunakan penilaian kelayakan oleh pengguna, yaitu siswa. 

Untuk menjamin modul telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 

pengembangan suatu modul, maka selama proses penyusunannya dipastikan telah 

disusun sesuai dengan desain yang ditetapkan. Termasuk, modul yang telah jadi, 



hasilnya perlu diuji apakah telah memenuhi setiap elemen mutu yang berpengaruh 

terhadap kualitas modul tersebut. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan berbagai kajiannya akan menjadi masukan 

untuk melengkapi penelitian ini, penelitian tersebut yaitu: 

1. Pengembangan Modul Pembelajaran Gambar Teknik Untuk Siswa Kelas X 

Jurusan Teknik Ketenagalistrikan di SMK N 1 Magelang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan modul yang dikembangkan 

dinyatakan sangat layak (sl) dengan nilai validasi rata-rata keseluruhan media 

modul sebesar 75%. 

2. Pengembangan Modul Dasar Gambar Teknik Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas X Teknik Pemesinan di SMK Ma’arif Salam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan media modul yang 

dikembangkan dinyatakan sangat layak (sl) dengan nilai validasi rata-rata 

keseluruhan media modul sebesar 86%. 

3. Pengembangan Modul Pembelajarn AutoCAD untuk Mata Pelajaran Gambar 

Teknik Siswa Kelas X Jurusan Teknik Ketenagalistrikan SMK N 2 Pengasih 

Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan media modul yang 

dikembangkan dinyatakan sangat layak (sl) dengan nilai validasi rata-rata 

keseluruhan media modul sebesar 100%. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dipandang berkualitas jika berlangsung 

efektif, bermakna dan ditunjang oleh sumber daya dan fasilitas pembelajaran yang 

memadai. Memperhatikan seluruh komponen pembelajaran penting, dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa komponen pembelajaran tersebut, mulai 



dari proses pembelajaran, model pembelajaran hingga media pembelajaran. 

Terlebih, kurikulum pendidikan saat ini menggunakan kurikulum 13 revisi atau K13 

revisi. Dengan adanya kurikulum tersebut, guru harus dapat mencari celah dalam 

mengembangkan kompetensi siswa agar mandiri dalam proses pembelajaran untuk 

mendapatkan hasil yang optimal.  

Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, sekolah juga harus dapat 

melakukan penyesuaian. Salah satunya proses pembelajaran yang berubah menjadi 

student center, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran di SMK 

Negeri 2 Yogyakarta khususnya mata pelajaran gambar teknik kelas X Jurusan 

DPIB masih didominasi oleh guru. Guru menjadi pusat ilmu sebab tidak adanya 

sumber belajar dan media lain, seperti modul.  

Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan modul pembelajaran Gambar 

Teknik untuk siswa kelas X Jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 

atau DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Modul merupakan suatu bentuk bahan ajar 

berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh siswa. Sehingga 

dengan adanya modul tersebut, diharapkan siswa dapat belajar dan praktik secara 

mandiri dan mengurangi ketergantungan siswa terhadap peran aktif guru. 

Agar modul pembelajaran yang disusun dapat memenuhi persyaratan sebagai 

sumber belajar, maka modul tersebut harus layak jika ditinjau dari penilaian ahli 

materi, ahli media dan siswa sebagai pengguna. 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka dibuat suatu 

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat kelayakan modul pembelajaran gambar teknik untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran gambar teknik kelas X DPIB SMK 

Negeri 2 Yogyakarta jika ditinjau dari ahli materi? 



2. Seberapa besar tingkat kelayakan modul pembelajaran gambar teknik untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran gambar teknik kelas X SMK Negeri 2 

Yogyakarta jika ditinjau dari ahli media? 

3. Seberapa besar tingkat kelayakan modul pembelajaran gambar teknik untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran gambar teknik kelas X SMK Negeri 2 

Yogyakarta jika ditinjau dari pengguna dalam hal ini siswa? 

 


