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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Modul  

Definisi modul menurut Yaumi (2018) adalah modul merupakan 

satuan kecil dari suatu pembelajaran yang dapat beroperasi sendiri. Artinya, 

pelakanaan pembelajaran dapat berjalan tanpa kehadiran pendidik secara 

langsung. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi 

materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang 

secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan 

sesuai dengan tingkat kompleksitasnya (Tiwan, 2010). 

Purwanto (2018) mengatakan modul dapat dipandang sebagai 

paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu untuk keperluan 

belajar. Modul dapat juga diartikan sebagai program pembelajaran yang 

dapat dipelajari oleh peserta didik dengan bantuan yang minimal dari 

pendidik (guru, intruktur, pembimbing, dosen) meliputi perencanaan tujuan 

yang akan dicapai secara jelas, penyediaan materi pembelajaran, peralatan, 

media atau teknologi, serta instrumen penilaian untuk mengukur 

keberhasilan peserta didik dalam belajar. Menurut Sukoco (2014) Media 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran akan menghasilkan 

kompetensi yang diharapkan peserta didik. Suryosubroto (dalam Budijono 

dan Kurniawan) Mengatakan tujuan digunakannya modul dalam interaksi 
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belajar mengajar adalah agar tujuan pendidika atau pengajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. 

Enam kriteria utama modul pembelajaran yang baik menurut Antyaa 

(dalam Yaumi, 2018), yakni sebagai berikut: 

a. Didahului oleh pernyataan sasaran belajar 

Pembelajaran yang harus didesain secara tepat dalam setiap satuan 

pelajaran atau perkuliahan. Rancangan tujuan pembelajaran harus 

memperhatikan tiga domain yaitu, domain kognisi (pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi atau 

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 

dan menciptakan), domain afeksi (penerimaan, tanggapan, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi) dan domain psikomotor (persepsi, 

kesiapan, respon terbimbing, respon biasa, respon kompleks, adaptasi 

dan organisasi) 

b. Pengetahuan disusun sedemikian rupa, sehingga dapat mengundang 

partisipasi peserta didik secara aktif. Pengetahuan yang dimaksud 

mencakup kemampuan intelektual, strategi kognitif, informai verbal, 

sikap, dan keterampilan psikomotor. 

c. Memuat item penilaian berdasarkan penguasaan 

Mengukur penguasaan individu peserta didik dengan memantau 

kemajuan, memberikan umpan balik, mengikuti prosedur perbaikan 

dan mengarahkan pembelajaran untuk meminimalisasi kesenjangan 

pencapaian hasil belajar. 
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d. Memuat semua unsur bahan pelajaran dan semua tugas pelajaran 

Bahan pembelajaran terdiri atas bahan cetak dan bahan buku cetak atau 

kombinasi dari keduanya. Adapun tugas pembelajaran harus dianalisis 

untuk dapat menentukan pengetahuan dan ketrampilan prasyarat dan 

pengetahuan yang akan dipelajari oleh peserta didik dengan melihat 

berbagai karakteristik yang melingkupinya. 

e. Memberi peluang bagi perbedaan antar individu siswa.  

Karakteristik peserta didik harus menjadi fokus perhatian dan 

merancang tujuan, menyeleksi bahan, dan menggunakan metode serta 

media dan sumber belajar. Karakteritik yang dimaksud mencakup 

karakteristik umum, kompetensi atau kemampuan, gaya belajar, dan 

kecerdasan jamak peserta didik. 

f. Mengarah pada tujuan belajar yang tuntas 

Mengarah pada tujuan yang tuntas yang menjangkau seluruh peserta 

didik dengan penguasaan semua satuan (unit) pelajaran dengan 

mengidentifikasi yang telah dipelajari dengan baik oleh peserta didik 

(diagnosis) dan yang harus dipelajari kembali dengan lebih baik lagi 

(prespektif).    

Prastowo (dalam Tjiptiany, 2016) berpendapat modul merupakan 

bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh siswa, sesuai usia dan tingkat pengetahuan mereka agar 

mereka dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari 

pendidik. Penggunaan modul dalam pembelajaran bertujuan agar siswa 
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dapat belajar mandiri tanpa atau dengan minimal dari guru. Di dalam 

pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator.  

a. Karakteristik Modul 

Dalam panduan pengembangan bajan ajar oleh Depdiknas 

(2008) dijelaskan modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang 

untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul 

disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah 

dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Bahasa, pola, dan sifat 

kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul ini diatur sehingga ia 

seolah-olah merupakan “bahasa pengajar” atau bahasa guru yang 

sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Maka dari itu, 

media ini sering disebut bahan instruksional mandiri. Pengajar tidak 

secara langsung memberi pelajaran atau mengajarkan sesuatu kepada 

para murid-muridnya dengan tatap muka, tetapi cukup dengan modul. 

Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi 

materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang 

dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Sebuah modul 

bisa dikatakan baik dan menarik apabila terdapat karakteristik sebagai 

berikut: 

1) Self Instructional: yaitu melalui modul tersebut seseorang atau 

peserta belajar mampu membelajarkan diri sendiri, tidak 
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tergantung pada pihak lain. Untuk memenuhi karakter self 

instructional, maka dalam modul harus: 

a) Berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas 

b) Berisi materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit 

kecil/ spesifik sehingga 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 memberikan respon dan mengukur 

tingkat penguasaannya 

e) Kontekstual yaitu materi-materi yang 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 

penggunaan diklat melakukan ‘self assessment’ 

i) Terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya 

mengukur atau mengevaluasi tingkat penguasaan materi 

j) Terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya 

mengetahui tingkat penguasaan materi 

k) Tersedia informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang 

mendukung materi pembelajaran dimaksud. 
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2) Self Contained: yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit 

kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam 

satu modul secara utuh. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan 

kesempatan pengguna mempelajari materi pembelajaran yang 

tuntas, karena materi dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. 

Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu 

unit kompetensi harus dilakukan dengan hati-hati dan 

memperhatikan keluasan kompetensi yang harus dikuasai.  

3) Stand Alone (berdiri sendiri): yaitu modul yang dikembangkan 

tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan 

bersama-sama dengan media pembelajaran lain. Dengan 

menggunakan modul, pembelajar tidak tergantung dan harus 

menggunakan media yang lain untuk mempelajari dan atau 

mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika masih menggunakan 

dan bergantung pada media lain selain modul yang digunakan, 

maka media tersebut tidak dikategorikan sebagai media yang 

berdiri sendiri. 

4) Adaptive: modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika 

modul dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta fleksibel digunakan. Dengan memperhatikan 

percepatan perkembangan ilmu dan teknologi pengembangan 

modul multimedia hendaknya tetap “up to date”. Modul yang 
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adaptif adalah jika isi materi pembelajaran dapat digunakan sampai 

dengan kurun waktu tertentu.  

5) User Friendly: modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. 

Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk 

kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses sesuai dengan 

keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti 

serta menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan salah 

satu bentuk user friendly. 

b. Fungsi dan Tujuan Penulisan Modul 

Penggunaan modul sering dikaitkan dengan aktivitas 

pembelajaran mandiri (self-instruction). Karena fungsinya yang 

seperti tersebut di atas, maka konsekuensi lain yang harus dipenuhi 

oleh modul ini ialah adanya kelengkapan isi: artinya isi atau materi 

sajian dari suatu modul haruslah secara lengkap terbahas lewat sajian-

sajian sehingga dengan begitu para pembaca merasa cukup 

memahami bidang kajian tertentu dari hasil belajar melalui modul ini.  

Modul mempunyai banyak arti berkenaan dengan kegiatan 

belajar mandiri. Orang bisa belajar kapan saja dan di mana saja secara 

mandiri. Karena konsep belajarnya berciri demikian, maka kegiatan 

belajar itu sendiri juga tidak terbatas pada masalah tempat bahkan 

orang yang berdiam di tempat yang jauh dari pusat penyelenggara bisa 
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mengikuti pola belejar seperti ini. Terkait dengan hal tersebut, 

penulisan modul memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak 

terlalu bersifat verbal. 

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 

4) Mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung 

dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang 

memungkinkan siswa atau pebelajar belajar mandiri sesuai 

kemampuan dan minatnya. 

5) Siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil 

belajarnya. 

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan di atas, modul sebagai 

bahan ajar akan sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Hal 

ini tergantung pada proses penulisan modul. Penulis modul yang baik 

adalah seolah-olah sedang mengajarkan kepada seorang peserta/siswa 

mengenai suatu topik melalui tulisan. Segala sesuatu yang ingin 

disampaikan oleh penulis saat pembelajaran, dikemukakan dalam 

modul yang ditulisnya. Penggunaan modul dapat dikatakan sebagai 

kegiatan tutorial secara tertulis. 
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c. Prinsip Penulisan Modul 

Modul merupakan media pembelajaran yang dapat berfungsi 

sama dengan pengajar/pelatih pada pembelajaran tatap muka. Oleh 

karena itu, penulisan modul perlu didasarkan pada prinsip-prinsip 

belajar dan bagaimana pengajar/pelatih mengajar dan peserta didik 

menerima pelajaran. Berikut ini dijelaskan prinsip-prinsip penulisan 

modul atas dasar prinsip belajar: 

1) Peserta belajar perlu diberikan secara jelas hasil belajar yang 

menjadi tujuan pembelajaran sehingga mereka dapat menyiapkan 

harapan dan dapat menimbang untuk diri sendiri apakah mereka 

telah mencapai tujuan tersebut atau belum mencapainya pada saat 

melakukan pembelajaran menggunakan modul. 

2) Peserta belajar perlu diuji untuk dapat menentukan apakah 

mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, pada 

penulisan modul, tes perlu dipadukan ke dalam pembelajaran 

supaya dapat memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran dan 

memberikan umpan balik yang sesuai. 

3) Bahan ajar perlu diurutkan sehingga memudahkan peserta didik 

untuk mempelajarinya. Urutan bahan ajar tersebut adalah dari 

mudah ke sulit, dari yang diketahui ke yang tidak diketahui, dari 

pengetahuan ke penerapan.  

4) Peserta didik perlu disediakan umpan balik sehingga mereka 

dapat memantau proses belajar dan mendapatkan perbaikan jika 
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diperlukan. Misalnya dengan memberikan kriteria atas hasil tes 

yang dilakukan secara mandiri. 

Belajar adalah proses yang melibatkan penggunaan memori, 

motivasi, dan berfikir. Banyaknya hal yang dapat dipelajari sesuai 

dengan kapasitas pemrosesan, kedalaman pemrosesan, banyaknya 

upaya yang dilakukan oleh peserta didik dalam menerima dan 

mengolah informasi. Terkait dengan hal tersebut, implikasi penting 

prinsip belajar terhadap penulisan modul antara lain sebagai berikut: 

1) Rancang strategi untuk menarik perhatian sehingga peserta didik 

dapat memahami informasi yang disajikan. Misalnya, dalam 

modul, informasi penting diberi ilustrasi yang menarik perhatian 

dengan memberikan warna, ukuran teks, atau jenis teks yang 

menarik.  

2) Supaya peserta didik memfokuskan perhatian pada hal-hal yang 

menjadi tujuan pembelajaran pada modul, tujuan tersebut perlu 

diinformasikan secara jelas dan tegas pada peserta didik. 

Informasikan pula pentingnya tujuan tersebut untuk memotivasi. 

3) Hubungkan bahan ajar yang merupakan informasi baru bagi 

peserta didik dengan pengetahuan yang telah dikuasai sebelumnya 

oleh peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

advance organizer untuk mengaktifkan struktur kognitif. Gunakan 

juga pertanyaan-pertanyaan untuk mengaktifkan struktur koginitif 

yang relevan.  
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4) Informasi perlu dipenggal-penggal untuk memudahkan 

pemrosesan dalam ingatan pengguna modul. Sajikan 5 sampai 9 

butir informasi dalam satu kegiatan belajar. Jika terdapat banyak 

sekali butir informasi, sajikan informasi tersebut dalam bentuk peta 

informasi.  

5) Untuk memfasilitasi peserta didik memproses informasi secara 

mendalam, peserta didik perlu didorong supaya mengembangkan 

peta informasi pada saat pembelajaran atau sebagai kegiatan 

merangkum setelah pembelajaran. 

6) Supaya peserta didik memproses informasi secara mendalam, 

peserta didik perlu disiapkan latihan yang memerlukan penerapan, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Kegiatan tersebut akan mentransfer 

secara efektif informasi kedalam memori jangka panjang.  

7) Penyajian modul harus dapat memberikan motivasi untuk belajar. 

Modul dikembangkan agar menarik perhatian penggunanya selama 

mempelajarinya. 

Dalam modul harus tersedia informasi mengenai manfaat 

pelajaran bagi yang mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menjelaskan bagaimana materi pelajaran tersebut dapat digunakan 

dalam situasi nyata. Urutan materi diupayakan menjamin 

keberhasilan, misalnya dengan mengurutkan pelajaran dari mudah ke 

sulit, dari yang tidak diketahui ke yang diketahui, dan dari konkrit ke 

abstrak.  
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Di samping itu, modul perlu menyediakan umpan balik 

terhadap hasil belajar. Peserta belajar ingin tahu bagaimana kinerja 

belajar mereka. Peserta didik juga didorong untuk menerapkan yang 

dipelajari kedalam situasi kehidupan nyata. Peserta didik menyukai 

keterkaitan antara yang dipelajari dengan menerapkan informasi 

kedalam masalah nyata yang dihadapi. 

Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan modul 

adalah bahwa proses belajar berlangsung secara aktif dengan 

menafsirkan informasi atau bahan ajar dalam konteks penerapan 

langsung. Terkait dengan hal tersebut, penulisan modul dilakukan 

dengan prinsip berikut: 

1) Meminta peserta didik menerapkan yang dipelajari ke dalam 

situasi praktis merupakan proses aktif. Hal seperti ini akan 

memfasilitasi penafsiran peserta didik dan keterkaitan antara 

yang dipelajari dengan situasi nyata. Dalam modul, hal ini dapat 

dilaksanakan dengan memberikan tugas berupa menerapkan yang 

dipelajari ke dalam pekerjaan atau situasi sehari-hari.  

2) Peserta didik difasilitasi untuk mengembangkan pengetahuan 

mereka sendiri bukan menerima pengetahuan saja. Hal ini 

difasilitasi oleh pembelajaran yang interaktif. Interaksi 

pembelajar dengan pembelajar lain serta interkasi dengan 

pengajar dapat dilakukan melalui startegi dan media lain, 

misalnya melalui jaringan internet, korespondensi, buletin cetak, 
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atau pertemuan tatap muka sebagai pendukung belajar 

menggunakan modul. 

3) Peserta didik perlu didorong bekerja sama dalam mempelajari 

modul. Bekerja dengan peserta lain dalam suatu kelompok akan 

memberikan pengalaman nyata akan yang bermanfaat. Hal ini 

dapat dilaksanakan pada saat tutorial tatap muka yang dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, topik dan 

prosedur pelaksanaan kegiatan dapat saja dituliskan dalam 

modul. 

4) Peserta didik dibolehkan untuk memilih tujuan pembelajaran. 

Dalam penulisan modul, hal ini dapat diterapkan jika urutan 

tujuan pembelajaran seiring dengan urutan materi pembelajaran, 

sehingga penggunanya dapat memilah dan memilih materi 

pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.   

5) Peserta didik perlu diberi kesempatan menuangkan pengalaman 

belajarnya. Peserta didik dapat diminta untuk membuat semacam 

jurnal belajar. Pada modul perlu dicantumkan penugasan 

penulisan jurnal belajar, termasuk format dan tata cara 

penulisannya.  

6) Belajar perlu dibuat bermakna bagi peserta didik. Bahan ajar 

perlu mencakup contoh-contoh yang terkait dengan peserta didik 

sehingga mereka dapat memaknai informasi yang disajikan. 
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Tugas-tugas perlu memungkinkan peserta didik memilih kegiatan 

yang bermakna bagi mereka. 

d. Prosedur Penulisan Modul 

Penulisan modul merupakan proses penyusunan materi 

pembelajaran yang dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari 

oleh pengguna untuk mencapai kompetensi atau sub kompetensi. 

Penyusunan modul belajar mengacu pada kompetensi yang terdapat 

di dalam tujuan yang ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Analisis Kebutuhan Modul 

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis 

kompetensi/ tujuan untuk menentukan jumlah dan judul modul 

yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kompetensi tersebut. 

Penetapan judul modul didasarkan pada kompetensi yang 

terdapat pada garis-garis besar program yang ditetapkan. Analisis 

kebutuhan modul bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

menetapkan jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan. 

Analisis kebutuhan modul dapat dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut: 

a) Tetapkan kompetensi yang terdapat di dalam garis-garis 

besar program pembelajaran yang akan disusun modulnya 

b) Identifikasi dan tentukan ruang lingkup unit kompetensi 

tersebut 
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c) Identifikasi dan tentukan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang dipersyaratkan 

d) Tentukan judul modul yang akan ditulis 

e) Kegiatan analisis kebutuhan modul dilaksanakan pada 

periode awal pengembangan modul 

2) Penyusunan Draft 

Penyusunan draft modul merupakan proses penyusunan dan 

pengorganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau 

sub kompetensi menjadi satu kesatuan yang sistematis. 

Penyusunan draft modul bertujuan menyediakan draft suatu 

modul sesuai dengan kompetensi atau sub kompetensi yang telah 

ditetapkan. Penulisan draft modul dapat dilaksanakan dengan 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Tetapkan judul modul 

b) Tetapkan tujuan akhir yaitu kemampuan yang harus dicapai 

oleh peserta didik setelah selesai mempelajari satu modul 

c) Tetapkan tujuan antara yaitu kemampuan spesifik yang 

menunjang tujuan akhir 

d) Tetapkan garis-garis besar atau outline modul 

e) Kembangkan materi pada garis-garis besar 

f) Periksa ulang draft yang telah dihasilkan 

Kegiatan penyusunan draft modul hendaknya menghasilkan draft 

modul yang sekurang-kurangnya mencakup:  
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a) Judul modul menggambarkan materi yang akan dituangkan 

di dalam modul 

b) Kompetensi atau sub kompetensi yang akan dicapai setelah 

menyelesaikan mempelajari modul 

c) Tujuan terdiri atas tujuan akhir dan tujuan antara yang akan 

dicapai peserta didik setelah mempelajari modul 

d) Materi pelatihan yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik 

e) Prosedur atau kegiatan pelatihan yang harus diikuti oleh 

peserta didik untuk mempelajari modul 

f) Soal-soal, latihan, dan atau tugas yang harus dikerjakan atau 

diselesaikan oleh peserta didik 

g) Evaluasi atau penilaian yang berfungsi mengukur 

kemampuan peserta didik dalam menguasai modul 

h) Kunci jawaban dari soal, latihan dan atau pengujian 

3) Uji Coba 

Uji coba draft modul adalah kegiatan penggunaan modul pada 

peserta terbatas, untuk mengetahui keterlaksanaan dan manfaat 

modul dalam pembelajaran sebelum modul tersebut digunakan 

secara umum. Uji coba draft modul bertujuan untuk: 

a) Mengetahui kemampuan dan kemudahan peserta dalam 

memahami dan menggunakan modul 
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b) Mengetahui efisiensi waktu belajar dengan menggunakan 

modul 

c) Mengetahui efektifitas modul dalam membantu peserta 

mempelajari dan menguasai materi pembelajaran. 

Untuk melakukan uji coba draft modul dapat diikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Siapkan dan gandakan draft modul yang akan diuji cobakan 

sebanyak peserta yang akan diikutkan dalam uji coba. 

b) Susun instrumen pendukung uji coba.  

c) Distribusikan draft modul dan instrumen pendukung uji coba 

kepada peserta uji coba. 

d) Informasikan kepada peserta uji coba tentang tujuan uji coba 

dan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta uji coba. 

e) Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen uji coba. 

f) Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang 

dijaring melalui instrumen uji coba. 

Dari hasil uji coba diharapkan diperoleh masukan sebagai bahan 

penyempurnaan draft modul yang diuji cobakan. Terdapat dua 

macam uji coba yaitu uji coba dalam kelompok kecil dan uji coba 

lapangan. Uji coba kelompok kecil adalah uji coba yang 

dilakukan hanya kepada 2-4 peserta didik, sedangkan uji coba 

lapangan adalah uji coba yang dilakukan kepada peserta dengan 

jumlah 20-30 peserta didik.  
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4) Validasi 

Validasi adalah proses permintaan persetujuan atau pengesahan 

terhadap kesesuaian modul dengan kebutuhan. Untuk 

mendapatkan pengakuan kesesuaian tersebut, maka validasi perlu 

dilakukan dengan melibatkan pihak praktisi yang ahli sesuai 

dengan bidang-bidang terkait dalam modul. Validasi modul 

bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau pengesahan 

kesesuaian modul dengan kebutuhan sehingga modul tersebut 

layak dan cocok digunakan dalam pembelajaran. Validasi modul 

meliputi: isi materi atau substansi modul, penggunaan bahasa, 

dan penggunaan metode instruksional. 

Validasi dapat dimintakan dari beberapa pihak sesuai dengan 

keahliannya masing-masing antara lain: 

a) Ahli substansi dari industri untuk isi atau materi modul 

b) Ahli bahasa untuk penggunaan bahasa 

c) Ahli metode instruksional untuk penggunaan instruksional 

guna mendapatkan masukan yang komprehensif dan 

obyektif. 

Untuk melakukan validasi draft modul dapat diikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Siapkan dan gandakan draft modul yang akan divalidasi 

sesuai dengan banyaknya validator yang terlibat. 

b) Susun instrumen pendukung validasi. 
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c) Distribusikan draft modul dan instrumen validasi kepada 

peserta validator. 

d) Informasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan 

kegiatan yang harus dilakukan oleh validator. 

e) Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen validasi. 

f) Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukkan yang 

dijaring melalui instrumen validasi. 

Dari kegiatan validasi draft modul akan dihasilkan draft modul 

yang mendapat masukkan dan persetujuan dari para validator, 

sesuai dengan bidangnya. Masukkan tersebut digunakan sebagai 

bahan penyempurnaan modul. 

5) Revisi 

Revisi atau perbaikan merupakan proses penyempurnaan modul 

setelah memperoleh masukan dari kegiatan uji coba dan validasi. 

Kegiatan revisi draft modul bertujuan untuk melakukan finalisasi 

atau penyempurnaan akhir yang komprehensif terhadap modul, 

sehingga modul siap diproduksi sesuai dengan masukkan yang 

diperoleh dari kegiatan sebelumnya, maka perbaikan modul harus 

mencakup aspek-aspek penting penyusunan modul di antaranya 

yaitu: 

a) Pengorganisasian materi pembelajaran 

b) Penggunaan metode instruksional 

c) Penggunaan bahasa 
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d) Pengorganisasian tata tulis dan perwajahan. 

Mengacu pada prinsip peningkatan mutu berkesinambungan, 

secara terus menerus modul dapat ditinjau ulang dan 

diperbaiki. 

 

2. Sistem Utilitas Bangunan Gedung 

Bangunan gedung pada umumnya merupakan bangunan yang 

dipergunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatannya supaya 

bangunan gedung yang di dibangun dapat dipakai, dihuni, dan dinikmati 

oleh pengguna, perlu dilengkapi dengan prasarana lain yang disebut sarana 

bangunan atau utilitas bangunan. 

Uitlitas bangunan merupakan suatu kelengkapan fasilitas bangunan 

yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, 

kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi dan mobilitas dalam 

bangunan. Dalam desain bangunan harus selalu memperhatikan dan 

menyertakan fasilitas utilitas yang dikoordinasikan desain yang lain seperti 

desain arsitektur, struktur, interior dan desain lain. Ruang lingkup dari 

Utilitas Bangunan diantaranya:Sistem plambing dan sanitasi, Sistem 

pencegah kebakaran, Sistem pengudaraan/penghawaan, Sistem 

penerangan/pencahayaan, Sistem CCTV dan sistem sekuriti, Sistem 

penangkal petir, Sistem transportasi dalam bangunan 
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a. Sistem Plambing dan Sanitasi  

1) Pengertian 

Sistem Plambing suatu bangunan gedung adalah pemipaan 

sistem penyediaan air minum, pemipaan sistem pembuangan air 

kotor, dan pemipaan sistem pembuangan air hujan. Tujuan 

penempatan Plambing dalam suatu bangunan gedung agar 

penghuni bangunan gedung tersebut merasa aman, nyaman, dan 

sehat. Yang termasuk dalam ruang lingkup plambing diantaranya 

adalah: sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air 

kotor, dan sistem pembuangan air hujan didalam bangunan gedung.  

2) Jenis-jenis Peralatan Plambing 

Peralatan plambing meliputi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 

dalam suatu kompleks perkotaan, perumahan, dan bangunan. 

Peralatan tersebut terdiri dari: 

a) Peralatan untuk penyediaan air bersih 

b) Peralatan untuk penyediaan air panas 

c) Peralatan untuk pembuangan air kotor 

d) Peralatan-peralatan lain yang ada hubungannya terhadap 

perencaan pemipaan 

3) Fungsi Peralatan Plambing 

Fungsi dari peralatan plambing adalah untuk 

menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki 

dengan tekanan yang cukup dan jumlah yang dikehendaki, serta 
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untuk membuang air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa 

mencemarkan bagian-bagian penting lainnya. Sistem plambing 

merupakan sarana yang penting, oleh karena itu kesalahan dalam 

perencangan, pemasangan instalasi plambing atau pemeliharaan 

dari peralatan plambing dapat membahayakan jiwa manusia. 

Sehingga pedoman pelaksanaan, standar yang menyangkut 

peralatan dam instalasi plambing yang baik sangat diperlukan. 

Fungsi peralatan plambing yaitu: 

a) Menyediakan air bersih ke tempat-tempat tertentu dengan 

tekanan cukup dan air panas bila diperlukan. 

b) Menyalurkan air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa 

mencemari lingkungan. 

c) Menyediakan air untuk mencegah kebakaran  

 

b. Sistem pencegah kebakaran 

Sistem pencegah kebakaran dapat berfungsi dengan baik jika 

sebelumnya dilakukan suatu persyaratan pada bangunan tersebut. 

Pengaturan lingkungan dengan ketentuan yang meliputi pengaturan 

blok dengan kemudahan pencapaiannya, ketinggian bangunan, jarak 

bangunan, dan kelengkapan lingkungan. Selain itu juga mencakup 

pengaturan ruang-ruang efektif, ruang sirkulasi, penempatan tangga 

yang tepat dengan pintu kebakarannya. 
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Tangga kebakaran adalah tempat untuk menghubungkan 

ruangan bawah dan atas dan berfungsi sebagai tempat untuk melarikan 

diri dari gangguan kebakaran. Tangga kebakaran harus dilengkapi pintu 

tahan api, minimum 2 jam dengan arah bukaan ke arah ruangan tangga 

dan dapat menutup kembali secara otomatis, dilengkapi lampu dan 

tanda petunjuk serta ruangan tangga yang bebas asap. Tangga 

kebakaran dalam ruangan efektif mempunyai jarak maksimum 25 m 

dengan lebar tangga minimum 1,2 m dan tidak boleh menyempit ke 

arah bawah 

1) Adapun syarat-syarat tangga kebakaran adalah 

a) Tangga terbuat dari konstruksi beton dan baja yang 

mempunyai ketahanan kebakaran selama 2 jam 

b) Tangga dipisahkan dari ruangan-ruangan lain dengan dinding 

beton yang tebalnya minimum 15 cm atau tebal tembok 30 cm 

yang mempunyai ketahanan kebakaran selama 2 jam 

c) Bahan-bahan finishing seperti lantai dari bahan yang tidak 

mudah terbakar dan tidak licin, susuran tangga terbuat dari 

besi. 

d) Lebar tangga minimum 120 cm (untuk lalu lintas 2 orang) 

e) Pintu tangga terbuat dari bahan yang tahan kebakarannya 2 

jam (pintu tahan api) 

f) Pintu paling atas membuka kearah luar (atap bangunan) dan 

semua pintu lainnya membuka kearah ruangan tangga kecuali 
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pintu paling bawah membuka ke luar dan langsung 

berhubungan dengan ruang luar 

g) Daun pintu yang terbuat dari pintu tahan api dilengkapi dengan 

engsel, kunci, dan pegangan yang juga tahan api. Pintu tidak 

dapat dibuka secara otomatis dari ruangan tangga, kecuali 

pintu paling atas atau pintu paling bawah 

h) Letak pintu kebakaran ini paling jauh dapat dijangkau oleh 

pengguna dalam jarak radius 25 m. oleh karena itu, diperlukan 

satu tangga kebakaran dalam suatu bangunan dengan luas 600 

m2 yang ditempati 50-70 orang 

i) Supaya asap kebakaran tidak masuk dalam ruang tangga, 

diperlukan: (1) Exhaust fan, yang berfungsi mengisap asap 

yang ada di depan tangga, (2) Pressure fan, yang berfungsi 

menekan/memberi tekanan di dalam ruang tangga yang lebih 

besar daripada tekanan pada ruangan luar 

j) Di  dalam dan di depan tangga diberi alat penerangan sebagai 

petunjuk arah ke tangga dengan daya otomatis/emergency. 

Untuk mencegah kebakaran terhadap sistem-sistem/peralatan 

elektrikal, penangkal petir, pengkondisian udar/AC, eskalator, dan 

elevator, diusahaan bahan-bahan elektrikal dan penangkal petir 

harus tahan api. 
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2) Syarat Mencegah Bahaya Kebakaran 

Dari uraian di atas diperlukan beberapa syarat untuk mencegah 

bahaya kebakaran pada bangunan atau kompleks perumahan yaitu: 

a) Mempunyai bahan struktur utama dan finishing yang tahan api 

b) Mempunyai jarak bebas dengan bangunan-bangunan 

sebelahnya atau terhadap lingkungannya 

c) Melakukan penempatan tangga kebakaran sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan 

d) Mempunyai pencegahan terhadap sistem elektrikal 

e) Mempunyai pencegahan terhadap sistem penangkal 

f) Mempunyai alat kontrol untuk ducting pada sistem 

pengkondisian udara 

g) Mempunyai sistem pendekteksi dengan sistem alarm, sistem 

automatic smoke, dan heat ventilating 

h) mempunyai alat kontrol terhadap lift 

i) melakukan komunikasi dengan sistem komando untuk sistem 

pemadam kebakaran 

3) Alat-alat Pemadam Kebakaran 

Selain mengusahakan peralatan, penggunaan bahan dan 

persyaratan-persyaratan, perlu direncanakan alat-alat lainnya 

seperti: 

a) Hidran kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran 

yang sudah terjadi dengan menggunakan bahan baku air 
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b) Sprinkler adalah alat yang berguna untuk memadamkan api 

secara otomatis dan alat ini merupakan bagian 

dari fire sprinkler sistem yang akan mengeluarkan debit air 

ketika terdeteksi ada api, atau ketika telah melampaui suhu 

yang telah ditentukan. 

c) Halon adalah produk proteksi kebakaran pasif yang digunakan 

pada saluran pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC) 

untuk mencegah penyebaran api di dalam saluran kerja melalui 

dinding dan lantai yang tahan api. 

4) Cara menanggulangi bahaya kebakaran 

Berikut beberapa ketentuan agar terhindar dari bahaya kebakaran 

a) Jarak antar bangunan harus memenuhi persyaratan 

(tergantung tinggi rendahnya) 

b) Untuk bangunan tinggi, selain penggunaan bahan yang 

disesuaikan dengan persyaratan bahaya kebakaran juga 

untuk koridor-koridor harus berakhir pada tangga kebakaran. 

c) Pintu keluar pada tangga kebakaran langsung menuju ruang 

terbuka 

d) Tangga-tangga dan lift untuk kebakaran harus memenuhi 

persyaratan bahaya kebakaran 

e) Jumlah tangga dan pintu darurat harus memenuhi jumlah dan 

jarak yang dipersyaratkan 

f) Pengendalian asap yang baik 

http://www.indobara.co.id/2012/viking-fire-sprinklers/
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g) Tersedianya penerangan darurat, petunjuk arah jalan ke 

pintu-pintu darurat, dan petunjuk arah alat-alat pemadam 

kebakaran 

h) Untuk bangunan tinggi, dianjurkan mempunyai landasan 

helikopter 

 

c. Sistem Pengudaraan/Penghawaan 

Penyegaran udara adalah suatu proses mendinginkan udara 

sehingga dapat mencapai temperatur dan kelembaban yang sesuai 

dengan yang diinginkan dan disyaratkan. Udara yang segar/dingin, 

kering dan mengandung O2, setelah dinikmati penghuninya akan 

berubah menjadi panas, basah dan berkurang kandungan O2-nya 

sehingga untuk mendapatkan udara yang segar perlu diberikan 

tambahan udara yang mengandung O2. 

1) Jenis penyegaran udara 

Mesin penyegaran udara mempunyai 3 unit alat yang mengubah 

udara panas menjadi dingin. Mesin tersebut adalah: 

a) Evaporator, pipa yang berisi gas refrigerant yang cair dan 

dingin, serta dihembus oleh udara. 

b) Kompresor, alat untuk menekan gas refrigerant untuk 

menjadikan refrigerant yang cair dan dingin. 

c) Kondensor, alat untuk mengembalikan refrigerant cair menjadi 

gas dengan hasil pengembunan air 
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2) Tujuan penyegaran udara 

Tujuan penyegaran udara adalah berusaha supaya 

temperatur kelembaban, kebersihan, dan penyaluran (distribusi) 

udara dalam ruangan memperoleh keadaan yang diinginkan sesuai 

dengan fungsi ruangan tersebut. Beberapa faktor pertimbangan 

pemilihan sistem penyegaran udara adalah sebagai berikut: 

a) Faktor Keamanan 

Faktor kenyamanan ini dapat ditentukan oleh beberapa hal 

yang menyangkut: temperatur rata-rata, kelancaran aliran 

udara, kebersihan udara, kualitas dan jumlah aliran udara, serta 

suara aliran udara. 

b) Faktor Ekonomi 

Dalam hal ini harus diperhatikan: biaya awal, biaya operasi, 

dan biaya perawatan. 

Beberapa faktor operasi dan perawatan meliputi: konstruksi 

yang sederhana, ketahanan peralatannya, mudah 

perawatannya, mudah dicapai oleh tenaga yang merawat dan 

cukup efisien. 

3) Cara penempatan ruang AC dan sistem distribusi pengudaraan 

Penempatan ruang AC dan sistem distribusi pengudaraan untuk 

merancang penempatan ruang AC diperlukan beberapa cara: 
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a) Ruang AC terletak di tengah ruangan yang akan diberikan 

pengudaraan. Sistem ini paling efisien baik pemipaan maupun 

penyebaran udaranya. 

b) Ruang AC terletak langsung berhadapan dengan ruangan yang 

akan diberikan pengudaraan. Kerugiannya adalah pengurangan 

cahaya alam dan terhalangnya pandangan. 

c) Ruang AC berada di luar bangunan. Kerugiannya dalah 

pemipaan isolasi dari udara yang dingin banyak terbuang. 

Keuntungannya hanya memudahkan servis dan kebutuhan air 

untuk AC. 

d) Ruang AC terletak di antara ruangan yang akan didistribusi 

penghawaan 

 

d. Sistem Penerangan/Pencahayaan 

Matahari adalah sumber cahaya atau penerangan alamai yang 

mudah didapat dan banyak manfaatnya. Matahari selain memberikan 

panas (radiasi) juga memberikan cahaya (sinar).  

1) Tujuan Pemanfaatan Cahaya Matahari 

Tujuan pemanfaatan cahaya matahari sebagai penerangan alami 

dalam bangunan adalah sebagai berikut: 

a) Mengehemat energi dan biaya operasional bangunan 
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b) Menciptakan ruang yang sehat mengingat sinar matahari 

mengandung ultraviolet yang memberikan efek psikologis 

bagi manusia dan memperjelas kesan ruang 

c) Mempergunakan cahaya alami sejauh mungkin ke dalam 

bangunan, baik sebagai sumber penerangan langsung 

maupun tidak langsung. 

2) Cahaya Buatan 

Cahaya buatan dikelola atau diperoleh dari perusahaan pemerintah 

melalui suatu pembangkit tenaga. Sistem 

pencahayaan/penerangan buatan. Daya penerangan yang masuk 

dalam panel-panel pembagi (subpanel) dibagi dalam 2 bagian: 

a) Pencahayaan/daya yang langsung: pencahayaan yang berupa 

titik-titik lampu penerangan. Perletakan lampu penerangan 

ini harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

pencahayaan yang baik, memenuhi syarat yang diminta dan 

merata. Selain itu harus diatur posisinya terhadap letak-letak 

diffuser AC, sprinkler, fire alarm, smoke detector, speaker, 

dan sebagainya 

b) Daya yang tidak langsung: daya ini digunakan untuk 

menghidupkan alat-alat tertentu, seperti komputer dan mesin 

ketik 

Untuk mendapatkan pencahayaan buatan dari atas/langit-langit 

diperlukan suatu sistem penempatan dan penggunaan alat cahaya 
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(penerangan yang sesuai dengan fungsi dan kegunaan ruangan 

tersebut). Juga diperhatikan tinggi rendahnya langit-langit dan 

peralatan-peralatan lain. Ruangan-ruangan tersebut harus 

dibedakan cara pemasangannya, penempatan, dan penggunaan 

alat-alat penerangannya. 

 

e. CCTV dan Sistem Sekuriti 

CCTV (Closed Circuit Television) adalah suatu alat yang 

berfungsi untuk memonitor suatu ruangan melalui layar 

televisi/monitor yang menampilkan gambar dan rekaman kamera yang 

dipasang di setiap sudut ruangan.  

1) Peralatan yang dibutuhkan  

sistem CCTV Peralatan yang dibutuhkan dalam sistem ini adalah: 

a) Kamera 

b) Monitor Televisi 

c) Kabel koaxial 

d) Timelaps video recorder 

e) Ruangan sekuriti: ruangan yang dipasangi monitor-monitor 

dan dilengkapi fasilitas AC, toilet serta penerangan tersendiri. 

 

f. Sistem Penangkal Petir 

Pengamanan bangunan gedung bertingkat dari bahaya sambaran 

petir dilakukan dengan memasang semua alat penangkal petir pada 
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puncak bangunan tersebut. Penangkal petir harus dipasang pada 

bangunan tinggi, minimal bangunan 2 lantai. 

1) Jenis-jenis sitem penangkal petir 

Berdasarkan hal tersebut berikut ini adalah pembagian sistem 

instalasi penangkal petir 

a) Sistem Konvensional/Frenklin 

Batang yang runcing dari bahan copper spit dipasang paling 

atas dan dihubungkan dengan batang tembaga menuju ke 

elektroda yang ditanahkan. Batang elektroda pentanahan 

dibuat bak control untuk memudahkan pemeriksaan dan 

pengetesan. Sistem ini cukup praktis dan biayanya murah, 

tetapi jangkauannya terbatas. 

b) Sistem Sangkar Faraday 

Batang yang runcing dari bahan copper spit dipasang paling 

atas dan dihubungkan dengan batang tembaga menuju ke 

elektroda yang ditanahkan atau bias dibuat memanjang 

sehingga jangkauannya luas.  

c) Sistem Radioaktif atau Semi-Radioaktif/Sistem Thomas 

Pemasangan tidak perlu dibuat tinggi karena sistem payung 

yang digunakan dapat melindunginya. Bentangan 

perlindungan cukup besar sehungga dalam satu bangunan 

cukup menggunakan satu tempat penangkal petir 
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Dari ketiga sistem ini, cara pemasangannya adalah titik puncak/kepala 

dari alat penangkal petir dihubungkan dengan pipa tembaga menuju ke 

dasar tempat sebagai pertahanan yaitu pipa tembaga tersebut harus 

mencapai tanah yang berair. 

 

g. Sistem Transportasi dalam Bangunan 

Suatu bangunan yang besar atau tinggi memerlukan suatu alat 

angkut/transportasi untuk memberikan suatu kenyamanan dalam 

berlalu-lalang di bangunan tersebut. Alat transportasi tersebut 

mempunyai sifat sebagai alat angkut dalam bentuk: vertikal, berupa 

elevator, horizontal, berupa konveyor, dan miring, berupa eskalator 

1) Elevator 

Elevator/ lift adalah kereta alat angkut untuk mengangkut orang 

atau barang dalam suatu bangunan yang tinggi. Lift dapat dipasang 

untuk bangunan-bangunan yang tingginya lebih dari 4 lantai. 

Berdasarkan fungsinya lift dibagi menjadi 4, yaitu: 

a) Lift penumpang (passenger elevator) digunakan untuk 

mengangkut manusia 

b) Lift barang (fright elevator) digunakan untuk mengangkut 

barang. 

c) Lift uang/makan (dumb waiters). 

d) Lift pemadam kebakaran, biasanya lift ini juga berfungsi 

sebagai lift barang. 
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Lift-lift yang dipasang dalam bangunan, karena sifatnya umum 

harus mengacu pada peraturan-peraturan daerah, dinas 

keselamatan kerja dan dinas pemadam kebakaran. Untuk 

menentukan kriteria perancangan lift penumpang, perlu 

diperhatikan: tipe dan fungsi dari bangunan, banyaknya lantai, 

luas tiap lantai, dan intervalnya. Selain itu perlu dibedakan dari 

kapasitas (car/kg), jumlah muatan, dan kecepatan, seperti berikut: 

Sistem penggerak dalam elevator dibagi menjadi 2, yaitu: 

a) Sistem gearless yaitu mesin di atas, untuk lift kantor, 

pertokoan, hotel, apartemen, rumah sakit, dan sebagainya. 

b) Sistem hydrolic yaitu mesin di bawah terbatas 3-4 lantai yang 

digunakan untuk lift uang-makan. 

Karena pemasangan lift baru dianggap efisien setelah tinggi 

bangunan 4 lantai ke atas, maka sistem yang digunakan adalah 

gearless (mesin di atas) 

Rumah Lift dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

a) Lift pit 

Tempat pemberhentian akhir yang paling bawah, berupa 

buffer sangkar dan buffer beban pengimbang. Lift pit terletak 

paling bawah  sehingga harus terbuat dari dinding yang tidak 

rembes air. Ukuran luas dan kedalaman tergantung dari ukuran 

kereta dan kedalamannya dipengaruhi oleh kecepatan lift dan 

tingginya bangunan.  
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b) Ruang luncur Hoistway 

Tempat meluncurnya sangkar/kereta lift, tempat pintu-pintu 

masuk ke kereta lift, tempat meluncurnya beban pengimbang 

(counter weight), dan tempat meletakkan rel-rel peluncur dari 

kereta lift dan beban pengimbang. Ruang luncur terbuat dari 

dinding beton atau bata dengan rangka-rangka tertentu, kecuali 

untuk lift pemadam kebakaran. Ukuran ruang luncur 

tergantung dari ukuran kereta lift.  

c) Ruang mesin 

Tempat meletakkan mesin/motor traksi lift, dan tempat panel 

control (mengatur jalannya kereta). Ruangan ini berisi mesin 

pengangkat kereta yang dilengkapi dengan alat-alat panel yang 

mengatur perjalanan kereta. Ruangan ini dilengkapi pengatur 

udara, yaitu exhauster atau alat pendingin, yang berguna 

menjadikan ruangan tersebut tidak panas sehingga panel-panel 

mesin tersebut tidak terganggu. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian tersebut dilakukan oleh Agus Susilo, Siswandari ,dan Bandi 

(2016) yang berjudul “Pengembangan Modul Berbasis Pembelajaran 

Saintifik untuk Peningkatan Kemampuan Mencipta Siswa dalam Proses 

Pembelajaran Akuntansi Siswa Kelas XII SMA N I Slogohimo 2014”.  
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Hasil penelitian yaitu: Prosedur pengembangan modul berbasis 

pembelajaran saintifik untuk peningkatan kemampuan aplikatif dan 

mencipta siswa dalam proses pembelajaran akuntansi menggunakan model 

Borg dan Gall dengan pengurangan 2 tahapan terakhir sehingga tersaji 

tahap-tahap sebagai berikut: Potensi, pengumpulan data, design produk, 

validasi design, revisi design, uji coba, revisi produk, dan uji coba 

pemakaian. Aspek penilaian validitas dan uji coba produk merujuk pada 

aspek penilaian buku teks BNSP Kementrian Kebudayaan RI dengan 

menilai aspek: 1) Aspek kelayakan isi, 2) Aspek kelayakan bahasa, 3) 

Aspek kelayakan penyajian, 4) Aspek kelayakan kegrafikan. 

Kelayakan Pengembangan modul berbasis pembelajaran saintifik 

dengan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan 

mencipta siswa dalam proses pembelajaran akuntansi pada siswa kelas XII 

SMA N 1 Slogohimo mendapatkan nilai pencapaian sangat baik yakni: 

ahli materi 83, 16 %, ahli media 84, 17 % dan praktisi 88 %. Hasil Uji coba 

diperoleh prosentase pencapaian sangat baik sebesar 85,7 %, sehingga 

modul tersebut valid digunakan untuk penelitian. Aspek penilaian validitas 

dan uji coba produk merujuk pada aspek penilaian buku teks BNSP 

Kementrian Kebudayaan RI dengan menilai aspek: (1) aspek kelayakan 

isi, (2) aspek kelayakan bahasa, (3) aspek kelayakan penyajian, (4) aspek 

kelayakan kegrafikan. 

Modul berbasis pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran 

berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan mencipta siswa dalam 
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proses pembelajaran akuntansi terbukti efektif untuk meningkatkan 

meningkatkan kemampuan mencipta siswa dalam proses pembelajaran 

akuntansi dengan didapat nilai signifikansi = 0,007 ≤ 0,05 pada saat uji 

evektifitas antara kelas kontrol dan kelas perlakuan, serta nilai ratarata 

kemampuan mencipta kelas perlakuan adalah 80,45 dan kelas kontrol 

adalah 69,17. Nilai tersebut menunjukan bahwa nilai kelas perlakuan lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai kelas kontrol. 

2. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sitti Fatimah dan Risky Ramadhana 

(2017) yang berjudul “Pengembangan Modul Pembelajaran  Berbasis 

Keterampilan Literasi”.  

Hasil Penelitian yaitu: Penelitian ini adalah penelitian pengembangan 

(Research and Development) yang mengembangkan bahan ajar berupa 

modul pembelajaran matematika berbasis keterampilan literasi dengan 

mengadaptasi model pengembangan dari Romiszowski dan 4-D. Model 

Romiszowski mencakup desain, sintesis dan evaluasi yang didukung 

dengan Thiagarajan yang dikenal dengan 4-D yaitu define (pendefenisian), 

design (perancangan), develop (pengembangan) dan disseminate 

(penyebaran). Penelitian ini dilaksanakan SMP Negeri 1 Gantarangkeke 

dengan subjek penelitiannya adalah siswa kelas VII tahun ajaran 

2016/2017. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017 

dengan empat tahap yaitu tahap pendefenisian, tahap perancangan, tahap 

pengembangan, dan tahap penyebaran. 



47 
 

Kevalidan modul pembelajaran matematika berbasis keterampilan 

literasi menunjukkan kriteria sangat valid dengan nilai validitas 3,73, 

dengan begitu modul pembelajaran matematika berbasis keterampilan 

literasi ini pada materi aritmatika sosial memenuhi kriteria kevalidan.  

Kepraktisan modul  pembelajaran menunjukkan kriteria praktis, 

dengan persentase keterlaksanaan sebesar 94% berdasarkan kriteria 

keterlaksanaan berada pada kategori sangat baik, rata-rata respon siswa 

sebesar 3,37 yang dikategorikan baik, serta rata-rata respon guru mata 

pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Gantarangkeke sebesar 3,43 yang 

dikategorikan sangat baik. Sehingga, dengan memperhatikan 

keterlaksanaan pembelajaran dan respon siswa serta respon guru, dapat 

disimpulkan bahwa modul pembelajaran yang dikembangkan memenuhi 

kriteria praktis.  

Keefektifan modul pembelajaran didasarkan pada hasil posttest 

literasi matematika menunjukkan persentase ketuntasan mencapai 76,19% 

yaitu pada kategori baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa modul yang 

dikembangkan memenuhi kriteria efektif.  

3. Penelitian tersebut dilakukan oleh Lasmiyati dan Idris Harta (2014) yang 

berjudul “Pengembangan Modul Pembelajaran untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep  dan Minat SMP”.  

Hasil penelitan yaitu: Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 

dengan model pengembangan yang digunakan adalah model Borg & Gall. 

Menurut Borg & Gall (1983, p.772) prosedur penelitian dan 
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pengembangan pada dasarnya meliputi: (1) studi pendahuluan dan 

pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) mengembangkan produk awal, (4) 

uji coba terbatas, (5) melakukan revisi terhadap produk utama, (6) 

melakukan uji lapangan, (7) melakukan revisi terhadap produk 

operasional, (8) melakukan uji lapangan operasional, (9) melakukan revisi 

produk akhir, dan (10) mendesiminasi dan mengimplementasikan produk. 

Menurut Ghufron (2007, p.10) bahwa dari kesepuluh langkah model Borg 

& Gall dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) langkah, yaitu: (a) 

pendahuluan, (b) pengembangan, (c) uji lapangan, dan (d) diseminasi, 

akan tetapi pada pene-litian ini langkah diseminasi tidak 

dilaksanakanBerdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis terhadap data 

setelah perlakuan, diperoleh kesimpulan bahwa modul pembelajaran 

matematika efektif ditinjau dari pemahaman konsep dan minat belajar 

matematika. Hal ini disebabkan karena modul yang dikembangkan 

didesain menarik dan menggunakan bahasa yang komunikatif dan 

sederhana, sehingga dapat dimengerti oleh siswa.  

Selain itu, dalam pembelajaran menggunakan modul, dilengkapi 

dengan soal-soal kontekstual maupun soal terbuka yang dapat dikerjakan 

siswa secara individu dan mandiri. Sistem belajar mandiri merupakan cara 

belajar yang lebih menitikberatkan pada peran otonomi belajar peserta 

didik. Selain soal-soal, modul juga dilengkapi dengan LKS dengan soal-

soal yang dapat dikerjakan oleh siswa di kelas secara berkelompok. Pada 

proses ini siswa akan saling membantu, saling berkomunikasi antar 
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anggota kelompok, siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan 

membantu siswa dengan kemampuan sedang dan rendah dalam 

menyelesaikan masalah. Dengan adanya LKS, siswa memiliki kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui proses 

specialization, conjecturing, justification dan generalization. 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi Standar Pelaksanaan Pengembangan Modul Siswa 

(Sumber: Penulis,2019) 

 

Kerangka berfikir dalam penelitian dan pengembangan ini berawal dari 

permasalahan yang ditemukan di sekolah yaitu salah satu bentuk bahan ajar 

yang sering digunakan adalah power point dan buku bacaan hanya untuk guru 

dan belum mencakup semua materi. Buku cetak sbagai sumber belajar dapat 

membantu dan mempermudah siswa dalam belajar. Namun biasanya siswa 

Kebutuhan modul 

pembelajaran 

Permasalahan: 

1. Perlu adanya modul pembelajaran yang terstruktur dan 

sistematis sebagai buku pegangan guru dalam mengajar 

siswa di SMK N 2 Depok  

Modul  

Plambing dan Sanitasi 

siap diuji di lapangan 

Rancangan modul 

pembelajaran 

Plambing dan Sanitasi 

SK, KD 

Validasi 

modul 
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cenderung bosan dalam menggunakan buku cetak yang bersifat informatif dan 

kurang menarik, tidak dilengkapi dengan warna yang menarik dan bahasa yang 

sulit untuk dipahami. Dari permasalahan tersebut diberikan solusi yaitu 

membuat bahan ajar berbentuk modul. Dengan adanya modul diharapkan dapat 

membantu guru maupun siswa selama proses pembelajaran di dalam kelas. 

Media yang dikembangkan difokuskan pada kompetensi bidang keahlian 

plambing dan sanitasi.  

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka berfikir diatas maka dapat diajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil pengembangan modul untuk bidang Plambing dan Sanitasi 

pada mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung sebagai buku 

pegangan guru dalam mengajar siswa di SMK N 2 Depok?  

2. Seberapa baik kualitas hasil pengembangan modul untuk bidang Plambing 

dan Sanitasi pada mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung sebagai 

pegangan guru dalam mengajar siswa di SMK N 2 Depok menurut ahli 

materi? 

3. Seberapa baik kualitas hasil pengembangan modul untuk bidang Plambing 

dan Sanitasi pada mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung sebagai 

pegangan guru dalam mengajar siswa di SMK N 2 Depok menurut ahli 

media? 


