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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Pelaksanaan Penelitian  

 Penelitian pengembangan modul pembelajaran Konstruksi Jalan dan 

Jembatan   siswa Kelas XI Semester Gasal siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta 

dilaksanakan selama 8 bulan terhitung dari bulan september 2018. Prosedur yang 

diterapkan dalam proses pengembangan media ini terdiri dari beberapa langkah 

yaitu. 

Tabel 5. Waktu Pelaksanaan Penelitian 
Tahap Pelaksanaan 

1. Define 
a. Analisis kebutuhan 
b. Analisis konsep materi 

September-November 2018 

2. Design 
a. Pengembangan Materi 
b. Pemilihan gambar dan tabel 
c. Pemilihan format 
d. Membuat rancangan media 

Desember 2018-Februari 
2019 

3. Develop 
a. Peninjauan pembimbing 
b. Validasi ahli 
c. Revisi produk 

Februari 2019-April 2019  

4. Disseminate 
Penyebarluasan kepada pengguna 

- 

 

 
2. Analisis Hasil Penelitian  

a. Pendefinisian (Define) 

 Berikut adalah penjelasan dari tahap pendefinisian (define) yang telah 

dilakukan. 
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1) Analisis Awal (front-end analysis) 

 Analisis awal bertujuan untuk menentukan masalah dasar yang dihadapi 

dalam pembelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan. Analisis awal dilakukan 

melalui observasi, observasi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan, karakter 

dan kebutuhan siswa, Selain itu, peneliti juga melakukan komunikasi dengan guru 

pengampu mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan. 

 Permasalahan yang dijumpai peneliti adalah pembelajaran dikelas hanya 

menggunakan media fragmen dan metode demonstrasi untuk menyampaikan 

materi. Media yang digunakan berupa media konvensional yaitu buku, papan tulis, 

dan LCD. Kekurangan yang dimiliki media ini adalah tidak adanya backup secara 

langsung dari guru untuk memastikan bahwa siswa menyalin materi dan dapat 

dipelajari setelah pembelajaran selesai. Peserta didik tidak bisa belajar mandiri 

dan hanya terpaku terhadap apa yang didemonstrasikan oleh pengajar. 

 Masalah lain yang terjadi  dalam pembelajaran Konstruksi Jalan dan 

Jembatan yaitu keterbatasan sumber belajar. Ketersediaan sumber belajar berupa 

media pembelajaran seperti buku, modul dan jobsheet belum memadai. Referensi 

yang dipakai untuk mengajar sementara adalah internet dan beberapa 

artikel/jurnal yang sesuai dengan silabus 2013.  Dibutuhkan sumber belajar atau 

referensi lain untuk membantu proses kegiatan pembelajaran. 

 Setelah melewati berbagai macam pertimbangan peneliti mencoba mencari 

solusi megenai permasalahan pembelajaran yang dialami siswa, maka diperlukan 

media pembelajaran yang dapat menjadi alternatif dan solusi uuntuk 

meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi yang disampaikan pada mata 

pelajaran konstruksi jalan dan jembata diSMK Negeri 2 Yogyakarta. 
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Pengembangan media pembelajaran ini dapat membantu siswa memahami teori 

pembelajaran dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan 

tuntutan Kurikulum 2013. 

2) Analisis Peserta Didik (learner analysis) 

 Analisis peserta didik mengkaji karakteristik peserta didik sesuai dengan 

desain pengembangan bahan ajar. Subjek penelitian adalah peserta didik SMK 

Negeri 2 Yogyakarta. Berdasarkan hasil belajar siswa Kelas XI Semester Gasal 

2018 didapati bahwa hasil belajar siswa belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil nilai siswa, sebanyak 50% siswa dari satu kelas belum mencapai KKM yaitu 

70.  Menurut guru, hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya antusias 

siswa untuk mempelajari materi kembali. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat 

terulang kembali pada tahun pelajaran berikutnya.  

3) Analisis tugas (task analysis)  

 Analisis ini mengkaji secara menyeluruh mengenai tugas dalam materi 

pembelajaran yang disampaikan, kemudian keterkaitan materi dirangkai dalam 

peta kompetensi. Pengembangan modul pembelajaran ini merupakan 

implementasi dari KD (Kompetensi Dasar) dan KI (Kompetensi Inti) dalam 

Kurikulum 2013. Analisis tugas bertujuan agar peserta didik mencapai kompetensi 

yang diharapkan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

4) Analisis Konsep (concept analysis) 

 Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang 

dijabarkan, menyusun secara sistematis, dan merinci konsep-konsep yang 

relevan. 
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Media pembelajaran modul Konstruksi Jalan dan Jembatan terdiri dari IV BAB 

yaitu BAB I yang berisi tentang klasifikasi jalan dan jembatan, BAB II berisi tentang 

perencanaan geometrik jalan, BAB III berisi tentang perkerasan jalan dan BAB IV 

berisi drainase jalan dan jembatan. 

5) Perumusan Tujuan Pembelajaran (specifying intructional objectives) 

 Perumusan tujuan pembelajaran merangkum semua hasil analisis yang 

dilakukan untuk menentukan perilaku objek penelitian. Rangkaian tujuan ini 

menjadi dasar untuk merancang perangkat pembelajaran yang diintegrasikan ke 

dalam materi Konstruksi Jalan dan Jembatan yang dikembangkan oleh peneliti. 

Hal ini berfungsi untuk membatasi permasalahan dan alternatif solusi dalam 

penelitian, khususnya penyusunan media modul pembelajaran Konstruksi Jalan 

dan Jembatan, tujuan pembelajaran ini adalah: 

a) Menghasilkan media modul pembelajaran pada mata pelajaran Konstruksi 

Jalan dan Jembatan Semester Gasal siswa Kelas XI SMK Negeri 2 

Yogyakarta. 

b) Mengetahui kelayakan media modul pembelajaran pembelajaran pada mata 

pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan Semester Gasal siswa Kelas XI 

SMK Negeri 2 Yogyakarta. 

 
b. Tahap Perancangan. 

 Tahap design berisi kegiatan untuk menyiapkan kerangka  konseptual yang 

dibagi dalam beberapa kegiatan sebagai berikut. 

1)   Pemilihan Media   

 Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang 

relevan dengan karakteristik materi. Media dipilih untuk menyesuaikan analisis 
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konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana 

penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Hal ini 

berguna untuk membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang diharapkan.  

 Rancangan media terbagi menjadi beberapa tahapan, dimulai dari merancang 

sampai dengan pembuatan. Desain dibuat berdasarkan referensi dari beberapa 

sumber yang nantinya desain yang dihasilkan benar-benar valid. Dari beberapa 

permasalahan yang didapat peneliti memutuskan untuk membuat modul 

pembelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan Semester Gasal siswa Kelas XI 

diharapkan siswa lebih mudah dalam memahami materi.  

2) Penyusunan Format 

 Format penyajian materi pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan jenis 

media yang digunakan. Tujuan perancangan format ini adalah untuk mengemas 

materi sedemikian rupa agar memiliki daya tarik dan dapat dipahami dengan 

mudah oleh pengguna. 

 Gambar dan tabel berfungsi sebagai bagian pendukung materi untuk 

memudahkan pengguna dalam mencerna dan memvisualisasikan materi. 

Penyusunan gambar dan tabel yang dimasukkan dalam modul harus disesuaikan 

dengan isi materi yang dikembangkan berdasarkan hasil define yang dilakukan 

sebelumnya. Kriteria penyusunan gambar sebagai berikut: 

a) Gambar diperoleh dari beberapa sumber. 

b) Gambar harus menunjukkan objek yang dimaksud dan tidak boleh terpotong. 

c) Memberi keterangan  gambar untuk memperjelas. 
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d) Ukuran gambar harus disesuaikan dengan kebutuhan  detail gambar yang 

dimaksud. 

Sedangkan kriteria pemilihan tabel adalah sebagai berikut: 

a) Tabel harus jelas, apabila tabel yang diperoleh dalam bentuk gambar dan 

dirasa kurang jelas maka harus diketik ulang. 

b) Memiliki keterkaitan dengan materi yang disampaikan dengan tujuan 

memudahkan penyampaian materi. 

c) Posisi tabel harus dibuat rata tengah. 

d) Keterkaitan tabel harus jelas sesuai dengan isi tabel. 

Penyusunan format modul pembelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan sebagai 

berikut: 

a) Aspek Fisik  

(1)  Sampul depan berisi judul mata diklat, bidang diklat, dan identitas 

(2)  Warna yang digunakan sebagai aksen layout berwarna hijau. 

(3)  Tampilan gambar dibuat rata tengah. 

(4)  Font yang dipilih adalah kelompok san serif (arial) dengan ukuran 11pt. 

(5)  Ukuran kertas untuk modul dicetak dengan A4. 

b) Aspek Pendahuluan 

(1)  Terdapat petunjuk dan rumusan tujuan modul diklat. 

(2)  Memberikan pengantar untuk setiap awal pembahasan materi. 

c) Aspek Pemanfaatan  

(1)  Bahasa yang digunakan adalah bahasa formal yang komunikatif, hal ini 

bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi yang 

termuat dalam modul. 
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(2)  Menyediakan contoh soal dan contoh kasus sederhana untuk 

menjelaskan pemahaman materi. 

(3) Memberikan daya tarik berupa gambar yang komunikatif dan mudah 

dipahami. 

d)  Aspek Evaluasi  

(1)  Menyediakan rangkuman materi yang berisi pokok pembahasan materi 

yang disampaikan pada setiap bab. 

(2)  Menyediakan soal latihan beserta kunci jawaban, agar peserta diklat dapat 

melakukan evaluasi secara mandiri (self assesment). 

3) Membuat Rancangan Awal 

 Pada tahap ini peneliti membuat produk awal (prototype) atau rancangan 

produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap ini dilakukan untuk 

membuat modul atau buku ajar sesuai dengan karangka isi hasil analisis 

kompetensi dan materi. Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, 

tahap ini diisi dengan kegiatan menyiapkan kerangka konseptual model dan 

perangkat pembelajaran (materi, media, alat evaluasi) dan mensimulasikan 

penggunaan model dan perangkat pembelajaran tersebut dalam lingkup kecil. 

 Modul pembelajan Konstruksi Jalan dan Jembatan ini dibuat sebagai media 

pembelajaran bagi siswa Kelas XI Semester Gasal serta dapat dipergunakan 

sebagai bahan ajar dan diterapkan disetiap kali proses pembelajaran Konstruksi 

Jalan dan Jembatan. 
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c. Pengembangan (Develop) 

 Pada tahap pengembangan ini dilakukan dengan peninjauan materi draft I 

oleh pembimbing. Setelah produk direvisi dilakukan validasi terhadap media diklat 

Konstruksi Jalan dan Jembatan yang terdiri dari validasi media dan materi oleh 

validator. Validator materi melakukan validasi terkait materi yang disajikan dalam 

media diklat yang dibuat, yaitu pada modul pembelajaran Konstruksi Jalan dan 

Jembatan Semester Gasal Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Yogyakarta. Sedangkan 

validator media melakukan validasi terkait penyajian media diklat tersebut. 

 Validator oleh para ahli dilakukan dengan menggunakann alat ukur berupa 

instrumen materi dan media. Namun sebelum instrumen itu digunakan perlu 

dilakukan konsultasi terlebih dahulu, tujuannya untuk meihat kelayakan instrumen 

tersebut sebagai alat ukur media diklat. Instrumen tersebut divalidasi oleh dosen 

validator melalui lembar validasi yang disediakan. Uraian pelaksanaan tahap ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Peninjauan Pembimbing 

 Peninjauan pembimbing perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki 

rancangan materi draf I yang dibuat pada tahap design sebelum dilakukan 

penilaian oleh dosen validator. Berikut komponen-komponen yang ditinjau oleh 

pembimbing: 

a) Kesesuaian judul dengan kompetensi dasar. 

b) Kesesuaian kompetensi dasar dengan sub pokok pembahasan. 

c) Kesesuaian sub pokok pembahasan dengan materi. 

d) Kevalidan sumber referensi yang digunakan. 

e) Ketepatan penggunaan bahasa. 
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f) Ketepatan pemilihan gambar contoh maupun penjelas. 

g) Kesesuaian pengemasan modul yang meliputi kesesuaian cover dan layout. 

 Pada tahap ini dilakukan tindak lanjut terkait saran perbaikan yang 

disampaikan oleh dosen pembimbing. Hasil revisi tersebut dikembangkan 

kembali pada tahap berikutnya. 

2) Validasi Ahli  

 Validasi ahli merupakan tahap utama dalam pembuatan media. Tujuan 

dilakukannya validasi ini adalah untuk mengetahui kelayakan desain media diklat 

yang dilihat dari aspek materi dan media. Validasi ini dilakukan oleh dosen ahli 

yang terdiri dari ahli materi dan media,dosen yang dipilih sebagai validator adalah 

dosen jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Serta Guru pengampu 

pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan   SMK Negeri 2 Yogyakarta. Daftar nama 

validator tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 6.  Daftar Nama Validator 

No Nama Peran 
1 Ilham Marsudi, M.Kom. Validator media I 
2 Dr.-Ing Satoto Endar Nayono, S.T., M.Eng., 

M.Sc. 
Validator materi I 

3 Esti Setyaningsih, S.T. Validator materi II 
Validator media II 

 

a) Hasil Penilaian Aspek Materi  

 Materi media diklat ditinjau dan dinilai oleh dosen ahli materi dan guru 

pengampu mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan yang memiliki basic 

sesuai materi yanng dibahas dalam media diklat. Ahli materi dalam media diklat ini 

adalah Dr.-Ing Satoto Endar Nayono, S.T., M.Eng., M.Sc.; yang merupakan dosen 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta dan Esti 
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Setyaningsih, S.T.; yang merupakan guru pengampu mata pelajaran Konstruksi 

Jalan dan Jembatan SMK Negeri 2 Yogyakarta.  Hasil yang diperoleh dari 

penilaian ini berupa data kuantitatif yang didapat dari skor setiap butir aspek 

instrumen yang terdapat dalam lembar validasi. Selain itu, juga diperoleh data 

kualitatif yang berupa komentar atau saran yang disampaikan dalam lembar yang 

disediakan. 

 Hasil data yang berupa penilaian kuantitatif akan dikonversikan menjadi  

data kualitatif untuk mengetahui kelayakan aspek materi. Data kualitatif digunakan 

sebagai acuan revisi media diklat. Sesuai dengan jumalah mata diklat atau media, 

maka terdapat hasil validasi. Hasil penilaian tersebut disajikan pada tabel di bawah 

ini. 

 
Tabel 7. Hasil Penilaian Aspek Materi Modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   

Validator  I 
No. Indikator Skor 
A. Aspek Pendahuluan 
1. Kejelasan petunjuk penggunaan media  3 
2. Keterkaitan dengan modul lain yang prerekuisit  2 
3. Kelengkapan komponen pendahuluan  4 

B. Aspek Pembelajaran 
1. Kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator  4 

2. 
Kesesuaian kompetensi dasar dengan materi 
program 

4 

3. 
Kesesuaian standar kompetensi lulusan dengan 
kompetensi  

4 

4. Kejelasan judul mata diklat  5 
5. Kejelasan sasaran pengguna  4 
6. Variasi penyampaian jenis informasi/data  3 
7. Ketepatan dalam penjelasan materi teoritis  4 
8. Ketepatan dalam penjelasan materi praktis  4 
9. Kemenarikan materi dalam memotivasi pengguna  3 

C. Aspek Isi 
1. Cakupan atau kedalaman isi materi  3 
2. Keruntutan isi materi (subbab pembahasan)  4 
3. Faktualisasi isi materi  4 
4. Aktualisasi isi materi  4 
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No. Indikator Skor 
5. Kejelasan dan kecukupan contoh yang disertakan  4 

6. 
Kejelasan dan kesesuaian relevansi bahasa yang 
digunakan  

3 

7. Kemenarikan isi materi dalam memotivasi pengguna  2 
D. Aspek Evaluasi 
1. Kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan/tes  4 
2. Runtutan soal yang disajikan komprehensif  4 
3. Tingkat kesulitan soal  4 
4. Kesesuaian latihan/tes dengan kompetensi dasar  3 

5. 
Keseimbangan proporsi soal latihan/tes dengan isi 
materi  

3 

Rata-rata Skor   
 

Tabel 8. Hasil Penilaian Aspek Materi Modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   
Validator II 

No. Indikator Skor 
A. Aspek Pendahuluan 
1. Kejelasan petunjuk penggunaan media  4 
2. Keterkaitan dengan modul lain yang prerekuisit  4 
3. Kelengkapan komponen pendahuluan  4 

B. Aspek Pembelajaran 
1. Kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator  5 

2. 
Kesesuaian kompetensi dasar dengan materi 
program 

4 

3. 
Kesesuaian standar kompetensi lulusan dengan 
kompetensi  

4 

4. Kejelasan judul mata diklat  5 
5. Kejelasan sasaran pengguna  4 
6. Variasi penyampaian jenis informasi/data  4 
7. Ketepatan dalam penjelasan materi teoritis  4 
8. Ketepatan dalam penjelasan materi praktis  4 
9. Kemenarikan materi dalam memotivasi pengguna  4 

C. Aspek Isi 
1. Cakupan atau kedalaman isi materi  5 
2. Keruntutan isi materi (subbab pembahasan)  4 
3. Faktualisasi isi materi  4 
4. Aktualisasi isi materi  5 
5. Kejelasan dan kecukupan contoh yang disertakan  4 

6. 
Kejelasan dan kesesuaian relevansi bahasa yang 
digunakan  

3 

7. Kemenarikan isi materi dalam memotivasi pengguna  4 
D. Aspek Evaluasi 
1. Kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan/tes  4 
2. Runtutan soal yang disajikan komprehensif  4 
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No. Indikator Skor 
3. Tingkat kesulitan soal  4 
4. Kesesuaian latihan/tes dengan kompetensi dasar  3 

5. 
Keseimbangan proporsi soal latihan/tes dengan isi 
materi  

5 

Rata-rata Skor   
 

b) Hasil Penilaian Aspek Media 

 Materi media diklat ditinjau dan dinilai oleh dosen ahli media dan guru 

pengampu mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan  yang memiliki basic 

sesuai materi yang dibahas dalam media diklat. Ahli media dalam media diklat ini 

adalah Ir. Ilham Marsudi, M.Kom.;  yang merupakan dosen Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta dan Esti Setyaningsih, S.T.;  

yang merupakan guru pengampu mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan   

SMK Negeri 2 Yogyakarta.  Hasil yang diperoleh dari penilaian ini berupa data 

kuantitatif yang didapat dari skor setiap butir aspek instrumen yang terdapat dalam 

lembar validasi. Selain itu, juga diperoleh data kualitatif yang berupa komentar 

atau saran yang disampaikan dalam lembar yang disediakan. 

 Hasil data yang berupa penilaian kuantitatif akan dikonversikan menjadi data 

kualitatif untuk mengetahui kelayakan aspek materi. Data kualitatif digunakan 

sebagai acuan revisi media diklat. Sesuai dengan jumlah mata diklat atau media, 

maka terdapat hasil validasi. Hasil penilaian tersebut disajikan pada tabel di bawah 

ini. 

 
Tabel 9. Hasil Penilaian Aspek Media Modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   

Validator I 

No.  Indikator 
Jumlah 
Butir 

A. Aspek Fisik 

1. 
Proporsional layout cover/sampul depan (tata letak 
teks dan gambar)  

5 
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No. Indikator Skor 
2. Kesesuaian proporsi warna (keseimbangan warna)  5 
3. Tampilan gambar (pemilihan gambar)  5 

4. 
Kesesuaian pemilihan jenis font (jenis huruf dan 
angka)  

5 

5. Kejelasan judul modul  5 

6. 
Kesesuaian pemilihan ukuran font (ukuran huruf dan 
angka)  

5 

7. Kemenarikan desain cover  5 
8. Ukuran modul  5 
9. Singkronisasi antar ilustrasi garfis, visual dan verbal  5 

B. Aspek Pendahuluan 
1. Kejelasan petunjuk belajar (petunjuk penggunaan)  4 
2. Kejelasan rumusan tujuan/kompetensi  5 
3. Kemudahan dalam persiapan pembelajaran  5 
4. Ketepatan penerapan strategi belajar  5 
5. Kelengkapan komponen pendahuluan  5 

C. Aspek Pemanfaatan 
1. Kemudahan dalam penggunaan media  4 
2. Kemudahan berinteraksi dengan media  4 
3. Kemudahan pencarian halaman modul  5 

4. 
Kejelasan dan kesesuaian bahasa yang digunakan (bahasa 
komunikatif)  

5 

5. 
Ketersediaan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas 
pemahaman materi  

5 

6. Materi up to date/kontekstual  4 

7. 
Memiliki daya tarik dengan warna, gambar/ilustrasi, 
huruf (cetak tebal, miring, garis bawah, dsb)  

5 

D. Aspek Evaluasi 
1. Kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan/tes  4 
2. Runtutan soal yang disajikan  5 
3. Tingkat kesulitan soal  4 

4. 
Keseimbangan proporsi soal latihan/tes dengan isi 
materi  

5 

5. Kemungkinan si belajar melakukan self assessment  5 
6. Kunci Jawaban  5 

Rata-rata Skor  
 

Tabel 10. Hasil Penilaian Aspek Media Modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   
Validator II 

No.  Indikator 
Jumlah 

Butir 
A. Aspek Fisik 

1. 
Proporsional layout cover/sampul depan (tata letak 
teks dan gambar)  

5 
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No. Indikator Skor 
2. Kesesuaian proporsi warna (keseimbangan warna)  5 
3. Tampilan gambar (pemilihan gambar)  4 
4. Kesesuaian pemilihan jenis font (jenis huruf dan angka)  5 
5. Kejelasan judul modul  5 

6. 
Kesesuaian pemilihan ukuran font (ukuran huruf dan 
angka)  

4 

7. Kemenarikan desain cover  4 
8. Ukuran modul  4 
9. Singkronisasi antar ilustrasi garfis, visual dan verbal  4 

B. Aspek Pendahuluan 
1. Kejelasan petunjuk belajar (petunjuk penggunaan)  5 
2. Kejelasan rumusan tujuan/kompetensi  4 
3. Kemudahan dalam persiapan pembelajaran  4 
4. Ketepatan penerapan strategi belajar  5 
5. Kelengkapan komponen pendahuluan  4 

C. Aspek Pemanfaatan 
1. Kemudahan dalam penggunaan media  4 
2. Kemudahan berinteraksi dengan media  4 
3. Kemudahan pencarian halaman modul  4 

4. 
Kejelasan dan kesesuaian bahasa yang digunakan (bahasa 
komunikatif)  

5 

5. 
Ketersediaan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas 
pemahaman materi  

4 

6. Materi up to date/kontekstual  4 

7. 
Memiliki daya tarik dengan warna, gambar/ilustrasi, 
huruf (cetak tebal, miring, garis bawah, dsb)  

4 

D. Aspek Evaluasi 
1. Kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan/tes  4 
2. Runtutan soal yang disajikan  5 
3. Tingkat kesulitan soal  4 

4. 
Keseimbangan proporsi soal latihan/tes dengan isi 
materi  

5 

5. Kemungkinan si belajar melakukan self assessment  4 
6. Kunci Jawaban  5 

Rata-rata Skor  
 

 
c) Revisi  Ahli Materi  

 Pada hasil validasi oleh para ahli diperoleh juga hasil kualitatif berupa kritik 

dan saran. Kritik dan saran tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai acuan 
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revisi modul. Ditinjau dari aspek materi terdapat beberapa bagian dalam modul 

yang perlu diperbaiki diantaranya sebagai berikut. 

 
Tabel 11.. Data Revisi Aspek Materi Modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 
   validator I 

No Halaman Saran Tindak Lanjut 
1 Semua Penulisan harus 

diperbaiki: penggunaan 
huruf kapital, tanda 
baca, penyusunan 
kalimat, penulisan 
daftar pustaka 

Penggunaan huruf kapital, 
tanda baca, penyusunan 
kalimat, daftar pustaka telah 
diubah sesuai rekomendasi 

2. Semua Sumber bacaan harus 
dicantumkan dengan 
jelas 

Sumber bacaan sudah 
dirubah sesuai rekomendasi 
dan menuliskan sumber pada 
setiap gambar yang 
ditampilkan 

3. Semua Cara penulisan kutipan 
harus diperbaiki. 

Penulisan kutipan telah 
dirubah sesuai dengan 
ketentuan penulisan kutipan 

4. 1 dan 2 Tidak perlu tulisan page Dihalaman identitas dan 
ucapan terima kasih sudah 
dihapus tulisan page 

5. 3 Urutan daftar isi mohon 
dipikirkan lagi agar urut. 

Urutan daftar isi telah dirubah 
sesuai dengan rekomendasi. 
  

 
Tabel 12. Data Revisi Aspek Materi Modul Konstruksi Jalan dan Jembatan  
 Validator II 

No Halaman Saran Tindak Lanjut 
1 Semua Ada baiknya jika 

penambahan materi di 
dalam modul dibuat 
berdasar kesinambungan 
materi dan bukan 
berdasarkan urutan kd 
saja  materi dapat runtut  

Urutan daftar isi telah 
dirubah sesuai dengan 
rekomendasi. 

 
 
 

d) Revisi  Ahli Media 

 Pada hasil validasi oleh para ahli diperoleh juga hasil kualitatif berupa kritik 

dan saran. Kritik dan saran tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai acuan 
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revisi modul. Ditinjau dari aspek media terdapat beberapa bagian dalam modul 

yang perlu diperbaiki diantaranya sebagai berikut. 

Tabel 13. Data Revisi Aspek Media Modul Konstruksi Jalan dan Jembatan  
  Validator I  

No Halaman Saran Tindak Lanjut 
1 3 Kurang titik pada 

penulisan petunjuk 
penggunaan modul 

Sudah ditambah titik disetiap 
akhir kalimat. 

2. Semua Tambahkan sumber 
pada setiap gambar 
yang disajikan  

Sumber bacaan sudah 
dirubah sesuai rekomendasi 
dan menuliskan sumber pada 
setiap gambar yang 
ditampilkan 

3. Semua Penggunaan kata pada 
petunjuk penggunaan 
diperhatikan lagi  

Perbaikan dilaksanakan 
sesuai dengan rekomendasi  

 

d. Penyebaran (Desseminete) 

 Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses pengembangan media 

pendidikan dan pelatihan. Sebelum modul disebarluaskan perlu dilakukan uji coba 

produk kepada pengguna. Namun uji coba tersebut tidak dilakukan karena adanya 

keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian. Maka, setelah modul diuji validasi 

oleh ahli materi dan media serta dinyakan layak, modul direvisi sesuai 

rekomendasi kemudian diserahkan kepada pengguna yaitu peserta didik Kelas XI 

mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan siswa Kelas XI SMK Negeri 2 

Yogyakarta. 

 
B. Pembahasan  

 Metode yang digunakan dalam penyusunan media yang dikembangkan ini 

adalah four-D yang dikembangkan oleh Thiagarajan dan Semmel. Sesuai 

namanya penelitian ini dilakukan melalui empat tahap yaitu, pendefinisian (define), 

perencanaan (design), pengembangan (develop) dan penyebaran 
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(dissemination). Pada tahap pendefinisian (define), terdapat beberapa langkah 

yang dilakukan yaitu. 

1. Analisis Awal (front-end analysis) 

 Analisis awal bertujuan untuk menentukan masalah dasar yang dihadapi 

dalam pembelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan. Analisis awal dilakukan 

melalui observasi, observasi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan, karakter 

dan kebutuhan siswa, Selain itu, peneliti juga melakukan komunikasi dengan guru 

pengampu mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan. 

 Permasalahan yang dijumpai peneliti adalah pembelajaran dikelas hanya 

menggunakan media fragmen dan metode demonstrasi untuk menyampaikan 

materi. Media yang digunakan berupa media konvensional yaitu papan tulis, dan 

LCD. Kekurangan yang dimiliki media ini adalah tidak adanya backup secara 

langsung dari guru untuk memastikan bahwa siswa menyalin materi dan dapat 

dipelajari setelah pembelajaran selesai. Peserta didik tidak bisa belajar mandiri 

dan hanya terpaku terhadap apa yang didemonstrasikan oleh pengajar. 

 Masalah lain yang terjadi di dalam pembelajaran Konstruksi Jalan dan 

Jembatan yaitu keterbatasan sumber belajar. Ketersediaan sumber belajar berupa 

media pembelajaran seperti buku, modul dan jobsheet belum memadai. Referensi 

yang diapakai untuk mengajar sementara adalah internet dan beberapa 

artikel/jurnal yang sesuai dengan silabus 2013.  Dibutuhkan sumber belajar atau 

referensi lain untuk membantu proses kegiatan pembelajaran. 

 Setelah melewati berbagai macam pertimbangan peneliti mencoba mencari 

solusi mengenai permasalahan pembelajaran yang dialami siswa, maka 

diperlukan media pembelajaran yang dapat menjadi alternatif dan solusi untuk 
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meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi yang disampaikan pada mata 

pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan di SMK Negeri 2 Yogyakarta. 

Pengembangan media pembelajaran ini dapat membantu siswa memahami teori 

pembelajaran dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan 

tuntutan Kurikulum 2013.  

2. Analisis Peserta Didik (learner analysis) 

 Analisis peserta didik mengkaji karakteristik peserta didik sesuai dengan 

desain pengembangan bahan ajar. Subjek penelitian adalah peserta didik SMK 

Negeri 2 Yogyakarta. Berdasarkan hasil belajar siswa Kelas XI Semester Gasal 

2018 didapati bahwa hasil belajar siswa belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil nilai siswa, sebanyak 50% siswa dari satu kelas belum mencapai KKM yaitu 

70. Menurut guru, hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya antusias siswa 

untuk mempelajari materi kembali. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat terulang 

kembali pada tahun pelajaran berikutnya.  

3. Analisis tugas (task analysis)  

 Analisis ini mengkaji secara menyeluruh mengenai tugas dalam materi 

pembelajaran yang disampaikan, kemudian keterkaitan materi dirangkai dalam 

peta kompetensi. Pengembangan modul pembelajaran ini merupakan 

implementasi dari KD (Kompetensi Dasar) dan KI (Kompetensi Inti) dalam 

Kurikulum 2013. Analisis tugas bertujuan agar peserta didik mencapai kompetensi 

yang diharapkan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

4. Analisis Konsep (concept analysis) 

 Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang 

dijabarkan, menyusun secara sistematis, dan merinci konsep-konsep yang 
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relevan. Media pembelajaran modul Konstruksi Jalan dan Jembatan terdiri dari IV 

bab yaitu bab I yang berisi tentang Klasifikasi jalan dan jembatan, bab II berisi 

tentang perencanaan geometrik jalan, bab III berisi tentang perkerasan jalan dan 

bab IV berisi drainase jalan dan jembatan. 

5. Perumusan Tujuan Pembelajaran (specifying intructional objectives) 

 Perumusan tujuan pembelajaran merangkum semua hasil analisis yang 

dilakukan untuk menentukan perilaku objek penelitian. Rangkaian tujuan ini 

menjadi dasar untuk merancang perangkat pembelajaran yang diintegrasikan ke 

dalam materi Konstruksi Jalan dan Jembatan   yang dikembangkan oleh peneliti. 

Hal ini berfungsi untuk membatasi permasalahan dan alternatif solusi dalam 

penelitian, khususnya penyusunan media modul pembelajaran Konstruksi Jalan 

dan Jembatan. 

 Tahap selanjutnya adalah perencanaan (design), tahap ini merupakan tindak 

lanjut dari analisis pada tahap pendefinisian. Adapun langkah yang dilakukan 

yaitu. 

1. Pemilihan Media   

 Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang 

relevan dengan karakteristik materi. Media dipilih untuk menyesuaikan analisis 

konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana 

penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Hal ini 

berguna untuk membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang diharapkan.   
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 Dari beberapa permasalahan yang didapat peneliti memutuskan untuk 

membuat modul pembelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan Semester Gasal 

siswa Kelas XI diharapkan siswa lebih mudah dalam memahami materi.  

2. Penyusunan Format 

 Format penyajian materi pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan jenis 

media yang digunakan. Tujuan perancangan format ini adalah untuk mengemas 

materi sedemikian rupa agar memiliki daya tarik dan dapat dipahami dengan 

mudah oleh pengguna. Berikut adalah format media diklat yang dibuat: 

a. Sampul  

Sampul modul berisi informasi mengenai identitas modul yaitu judul, sasaran, 

dan tim penyusun. Jenis tulisan dan gambar grafis yang digunakan sesuai 

dengan isi materi. 

Gambar 1. Sampul Modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 
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b. Pendahuluan  

Bagian pendahuluan merupakan bagian pengantar sebelum memasuki 

materi, tujuan adanya pendahuluan adalah sebagai petunjuk belajar bagi 

pembaca. Pada bagian pendahuluan berisi beberapa aspek yaitu identitas 

modul, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar materi, tujuan, dan daftar 

pustaka. 

 
Gambar 2. Halaman Identitas Modul 
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Gambar 3. Tampilan Ucapan Terima Kasih 
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Gambar 4. Tampilan Daftar Isi 
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Gambar 5.  Tampilan Pokok Pembahasan dan Petunjuk Penggunaan Modul 
 
 

c. Materi  

dapat menarik minat peserta didik untuk membaca dan mempelajari modul 

pembelajaran ini. Pada sebuah modul, materi merupakan sebuah bagian 

pokok yang memiliki peran penting. Oleh sebab itu modul ini dilengkapi 

dengan gambar dan tabel.  
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Gambar 6. Tampilan Isi Materi 

 
 

d. Evaluasi  

Pada bagian evaluasi terdapat latihan soal dan rangkuman. Melalui adanya 

latihan soal ini pembaca dapat mengulang pembelajaran secara rutin  serta 

mendapat hasil yang maksimal dalam hal memahami isi dari modul 

pembelajaran ini. Selain itu, di dalam modul ini dilengkapi juga dengan 

evaluasi akhir, evaluasi akhir ini dapat menjadi gambaran keseluruhan isi 

materi dari modul pembelajaran ini dan dapat menjadi pedoman peserta didik 

untuk menyiapkan diri pada akhir semester.  
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Gambar 7. Tampilan Rangkuman  
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Gambar 8. Tampilan Evaluasi Akhir Pembelajaran. 
 

 Setelah tahap perencanaan  selanjutnya adalah pengembangan. Pada tahap 

ini dilakukan uji validasi terhadap modul pembelajaran, validasi dilakukan untuk 

menilai aspek materi dan media.  

a. Validasi Ahli Materi  

 Validasi ahli materi dilakukan oleh ahli materi untuk menilai aspek materi 

pembahasan yang disampaikan dalam media pembelajaran Konstruksi Jalan dan 

Jembatan  Semester Gasal siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Yogyakarta berupa 

modul. Validasi ini dilakukan oleh dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta dan Guru pengampu mata pelajaran 
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Konstruksi Jalan dan Jembatan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Untuk menilai 

kelayakan media diperlukan indikator yang relevan agar hasil validasi juga relevan 

dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu disusun indikator penilaian 

materi sebagai berikut: 

a). Aspek Pendahuluan 

1). Kejelasan petunjuk penggunaan media.   

2). Keterkaitan dengan modul lain yang prerekuisit.   

3). Kelengkapan komponen pendahuluan.  

b). Aspek Pembelajaran 

1). Kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator.  

2). Kesesuaian kompetensi dasar dengan materi program.  

3). Kesesuaian standar kompetensi lulusan dengan kompetensi.  

4). Kejelasan judul mata diklat.   

5). Kejelasan sasaran pengguna.   

6). Variasi penyampaian jenis informasi/data.   

7). Ketepatan dalam penjelasan materi teoritis.   

8). Ketepatan dalam penjelasan materi praktis.   

9). Kemenarikan materi dalam memotivasi pengguna.   

c). Aspek Isi 

1). Cakupan atau kedalaman isi materi.   

2). Keruntutan isi materi (subbab pembahasan).   

3). Faktualisasi isi materi.   

4). Aktualisasi isi materi.   

5). Kejelasan dan kecukupan contoh yang disertakan.   
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6). Kejelasan dan kesesuaian relevansi bahasa yang digunakan.   

7). Kemenarikan isi materi dalam memotivasi pengguna.   

d). Aspek Evaluasi 

1). Kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan/tes.   

2). Runtutan soal yang disajikan komprehensif.   

3). Tingkat kesulitan soal.   

4). Kesesuaian latihan/tes dengan kompetensi dasar.   

5). Keseimbangan proporsi soal latihan/tes dengan isi materi.   

 Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh ahli materi dilakukan analisis 

penilaian yang diuraikan pada tabel berikut. 

 
Tabel 14. Analisis Hasil Penilaian Ahli Materi I 

No Aspek Penilaian 
Jumlah 
Butir (n) 

Skor yang 
Diperoleh 

(X) 

Skor 
Rata 
rata 

Skor 
Min 

Skor 
Maks 

1 Aspek Pendahuluan 3 8 2,66 3 15 
2 Aspek Pembelajaran 9 35 3,88 9 45 
3 Aspek Isi 7 24 3,42 7 35 
4 Aspek Evaluasi 5 18 3,6 5 25 

Jumlah 24 85 3,54 24 120 
 
 
Tabel 15. Analisis Hasil Penilaian Ahli Materi II 

No Aspek Penilaian  
Jumlah 
Butir (n) 

Skor yang 
Diperoleh 

(X) 

Skor 
Rata 
rata 

Skor 
Min 

Skor 
Maks 

1 Aspek Pendahuluan  3 12 4 3 15 
2 Aspek Pembelajaran  9 38 4,22 9 45 
3 Aspek Isi  7 28 4 7 35 
4 Aspek Evaluasi  5 20 4 5 25 

Jumlah 24 98 4,08 24 120 
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Nilai mean ideal (Xi) = 
�

�
�	(	����	���� + ����min 	) 

   = 
�

�
�	(	120 + 24) 

   = 72 

Nilai simpangan baku = 
�

�
�	(	����	���� − ����min 	) 

   = 
�

�
�	(	120 − 24) 

   = 16 

Tabel 16. Konversi Skor Pada Skala Lima Hasil Penilaian Oleh Ahli Materi 
Rumus Interval Interval nilai Kategori 

Xi + 1,8 SBi < X  100,8 < X  Sangat Layak 
Xi + 0,6 SBi < X ≤ Xi + 1,8 SBi  81,6 < X ≤ 100,8  Layak 
Xi - 0,6 SBi < X ≤ Xi + 0,6 SBi  62,4 < X ≤ 81,6  Cukup layak 
Xi - 1,8 SBi < X ≤ Xi - 0,6 SBi  43,2 < X ≤ 62,4 Kurang layak 
X ≥ Xi - 1,8 SBi  X ≤ 43,2 Tidak layak 

 

 Hasil penilaian materi tersebut dikonversikan dari penilaian kuantitatif menjadi 

penilaian kualitatif. Untuk penilaian materi modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   

yang nilai oleh  validator I diperoleh skor rata-rata 85, berdasarkan interval nilai 

apabila skor ini diubah menjadi penilaian kualitatif maka berdasarkan penilaian 

skala lima menurut Suartama (2010) maka aspek materi dalam modul Konstruksi 

Jalan dan Jembatan  dikategorikan “layak”. 

 Sedangkan untuk penilaian materi modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   

yang nilai oleh  validator II diperoleh skor rata-rata 98, berdasarkan interval nilai 

apabila skor ini diubah menjadi penilaian kualitatif maka berdasarkan penilaian 

skala lima menurut Suartama (2010) maka aspek materi dalam modul Konstruksi 

Jalan dan Jembatan   dikategorikan “layak”. 

 Selanjutnya untuk memudahkan penyampaian, perolehan skor diubah 

menjadi bentuk persentase. Berikut adalah hitungan konversi skor ke persen: 
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a) Penilaian oleh validator I 

Kelayakan (%) =  
����	���������	

����	����������	
 x 100 

   = 
��	

���	
 x 100 % 

   = 70, 83 % 

Maka berdasarkan hasil konversi di atas modul Konstruksi Jalan dan 

Jembatan   dikategorikan “layak” dengan perolehan skor 70,83% 

b) Penilaian oleh validator II 

Kelayakan (%) =  
����	���������	

����	����������	
 x 100 

   = 
��

���	
 x 100 % 

   = 81,66 % 

Maka berdasarkan hasil konversi di atas modul Konstruksi Jalan dan 

Jembatan   dikategorikan “layak” dengan perolehan skor 81,66% 

b. Validasi Ahli Media  

 Validasi ahli media dilakukan oleh ahli media untuk menilai aspek media yang 

disampaikan dalam media pembelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan 

Semester Gasal siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Yogyakarta berupa modul. Validasi 

ini dilakukan oleh dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 

Universitas Negeri Yogyakarta dan guru pengampu mata pelajaran Konstruksi 

Jalan dan Jembatan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Untuk menilai kelayakan media 

diperlukan indikator yang relevan agar hasil validasi juga relevan dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu disusun indikator penilaian materi 

sebagai berikut: 
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a). Aspek Fisik 

1). Proporsional layout cover/sampul depan (tata letak teks dan gambar).   

2). Kesesuaian proporsi warna (keseimbangan warna).  

3). Tampilan gambar (pemilihan gambar).  

4). Kesesuaian pemilihan jenis font (jenis huruf dan angka).   

5). Kejelasan judul modul.   

6). Kesesuaian pemilihan ukuran font (ukuran huruf dan angka).  

7). Kemenarikan desain cover.  

8). Ukuran modul.  

9). Singkronisasi antar ilustrasi garfis, visual dan verbal.  

b). Aspek Pendahuluan 

1). Kejelasan petunjuk belajar (petunjuk penggunaan).  

2). Kejelasan rumusan tujuan/kompetensi.  

3). Kemudahan dalam persiapan pembelajaran.  

4). Ketepatan penerapan strategi belajar.  

5). Kelengkapan komponen pendahuluan.  

c). Aspek Pemanfaatan 

1). Kemudahan dalam penggunaan media.   

2). Kemudahan berinteraksi dengan media.   

3). Kemudahan pencarian halaman modul.   

4. Kejelasan dan kesesuaian bahasa yang digunakan (bahasa komunikatif).   

5). Ketersediaan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas pemahaman materi.   

6). Materi up to date/kontekstual.  

7). Memiliki daya tarik dengan warna, gambar/ilustrasi, huruf.  
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d). Aspek Evaluasi 

1). Kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan/tes.  

2). Runtutan soal yang disajikan.  

3). Tingkat kesulitan soal.  

4). Keseimbangan proporsi soal latihan/tes dengan isi materi.  

5). Kemungkinan si belajar melakukan self assessment.  

6). Kunci Jawaban.  

 Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh ahli media dilakukan analisis 

penilaian yang diuraikan pada tabel berikut. 

 
Tabel 17. Anasilis Hasil Penilaian Ahli Media I 

No Aspek Penilaian 
Jumlah 
Butir (n) 

Skor yang 
Diperoleh 

(X) 

Skor 
Rata 
rata 

Skor 
Min 

Skor 
Maks 

1 Aspek Fisik 9 45 5 9 45 
2 Aspek Pendahuluan 5 24 4,8 5 25 
3 Aspek Pemanfaatan 7 32 4,57 7 35 
4 Aspek Evaluasi 6 28 4,66 6 30 

Jumlah 27 129 4,77 27 135 
 

Tabel 18. Hasil Penilaian Ahli Media II 

No Aspek Penilaian 
Jumlah 
Butir (n) 

Skor yang 
Diperoleh 

(X) 

Skor 
Rata 
rata 

Skor 
Min 

Skor 
Maks 

1 Aspek Fisik 9 40 4,44 9 45 
2 Aspek Pendahuluan 5 22 4,4 5 25 
3 Aspek Pemanfaatan 7 29 4,14 7 35 
4 Aspek Evaluasi 6 27 4,5 6 30 

Jumlah 27 118 4,37 27 135 
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Nilai mean ideal (Xi) = 
�

�
�	(	����	���� + ����min 	) 

   = 
�

�
�	(	135 + 27) 

   = 81 

Nilai simpangan baku = 
�

�
�	(	����	���� − ����min 	) 

   = 
�

�
�	(	135 − 27) 

   = 18 

Tabel 19.Konversi Skor Pada Skala Lima Hasil Penilaian Oleh Ahli Media 
Rumus Interval Interval nilai Kategori 

Xi + 1,8 SBi < X  113,4 < X  Sangat Layak 
Xi + 0,6 SBi < X ≤ Xi + 1,8 SBi  91,8< X ≤ 113,4  Layak 
Xi - 0,6 SBi < X ≤ Xi + 0,6 SBi  70,2 < X ≤ 91,8  Cukup layak 
Xi - 1,8 SBi < X ≤ Xi - 0,6 SBi  66,6 < X ≤ 70,2 Kurang layak 
X ≥ Xi - 1,8 SBi  X ≤ 66,6 Tidak layak 

 

 Hasil penilaian media tersebut dikonversikan dari penilaian kuantitatif menjadi 

penilaian kualitatif. Untuk penilaian media modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   

yang nilai oleh validator I diperoleh skor 129, berdasarkan interval nilai apabila 

skor ini diubah menjadi penilaian kualitatif berdasarkan penilaian skala lima 

menurut Suartama (2010) maka aspek media dalam modul Konstruksi Jalan dan 

Jembatan   dikategorikan “Sangat layak”. 

 Sedangkan untuk penilaian media modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   

yang nilai oleh  validator II diperoleh skor 118, berdasarkan interval nilai apabila 

skor ini diubah menjadi penilaian kualitatif berdasarkan penilaian skala lima 

menurut Suartama (2010) maka aspek media dalam modul Konstruksi Jalan dan 

Jembatan   dikategorikan “Sangat layak”. 

 Selanjutnya untuk memudahkan penyampaian, perolehan skor diubah 

menjadi bentuk persentase. Berikut adalah hitungan konversi skor ke persen: 
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a) Penilaian oleh validator I 

Kelayakan (%) =  
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 x 100 
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 x 100 % 

   = 95,55 % 

Berdasarkan hasil konversi di atas modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   

dikategorikan “sangat layak” dengan perolehan skor 95,55% 

b) Penilaian oleh validator II 

Kelayakan (%) =  
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   = 
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 x 100 % 

   = 87,40 % 

Berdasarkan hasil konversi di atas modul Konstruksi Jalan dan Jembatan   

dikategorikan “sangat layak” dengan perolehan skor 87,40% 

 
C. Keterbatasan Penelitian Pengembangan  

 Adapun keterbatasan penelitian media pembelajaran Konstruksi Jalan dan 

Jembatan Semester Gasal siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Yogyakarta yang telah 

dilaksanakan sebagai berikut. 

1. Tahap penyebar luasan belum dilakukan karena keterbatasan peneliti, untuk 

itu tahap tersebut diserahkan kepada pihak SMK Negeri 2 Yogyakarta. 

2. Media pembelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan   ini perlu diteliti lebih 

lanjut mengenai pemanfaatan bagi peserta didik. 

 


