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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pengembangan 

Hasil penelitian pada pengembangan media ini disajikan sesuai yang ada pada 

BAB III, bedasarkan prosedur penelitian pengembangan model 4D (four-D) 

oleh Thiagarajan (1974) yaitu :   

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tahap pendefinisian berguna untuk menentukan dan 

mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pembelajaran serta 

mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang 

akan dikembangkan.   

Tahap define ini meliputi lima tahapan, yaitu:  

a. Analisis Awal atau Identifikasi Kebutuhan  

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap guru dan 

peserta didik KGSP di SMK Negeri 2 Depok untuk mengetahui masalah 

yang terjadi pada pembelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung. 

Penelitian dilakukan karena diawali dengan adanya potensi atau 

masalah yang ditemukan peneliti di SMK Negeri 2 Depok. Masalah 

tersebut yaitu tidak adanya bahan belajar (modul) Sistem Utilitas 

Bangunan Gedung untuk kelas XI Kompetensi Keahlian Konstruksi 

Gedung Sanitasi dan Perawatan (KGSP). Selain bahan ajar, proses 

belajar mengajar juga cenderung monoton. Tingkat aktivitas siswa di 
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kelas masih rendah sehingga perlu diberikan fasilitas pendukung 

pembelajaran seperti modul pembelajaran. Masalah tersebut, dapat 

menjadi suatu potensi jika mampu diberdayakan. Dengan adanya modul 

diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi 

yang sedang diajarkan oleh guru dan juga memudahkan guru untuk 

menyusun strategi belajar agar mencapai pembelajaran yang maksimal. 

 

b. Analisis Peserta Didik   

Analisis peserta didik yang dilakukan pada kelas XI KGSP 

dilakukan dengan melakukan observasi. Jam Kegiatan Belajar Mengajar 

atau KBM tiap satu jam pelajaran hanya 45 menit, sedangkan beban atau 

tanggungan materinya cukup banyak, yaitu 12 Kompetensi Dasar atau 

KD untuk satu tahun. Sementara dalam waktu yang singkat tersebut, 

guru harus memberikan materi dan memastikan peserta didik mencapai 

setiap kompetensinya cara melakukan evaluasi.  

Selain itu, siswa masih membutuhkan instruksi yang diberikan 

secara detail dan runtut. Selama ini guru menjadi sumber belajar siswa 

yang dominan sehingga siswa bergantung pada guru. Pemberian materi 

juga tidak bisa langsung dipahami, sehingga dibutuhkan pemahaman 

dan penjelasan berulang untuk siswa benar-benar menguasai 

kompetensinya. 
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c. Analisis Tugas dan Konsep  

Analisis tugas digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas 

utama yang akan dilakukan oleh peserta didik. Pada tahap ini terlebih 

dahulu analisis terhadap Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 

(KD) mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung. 

1) Menetapkan kompetensi dasar sesuai silabus  

Menetapkan kompetensi disini adalah penyusunan 

deskripsi materi pokok secara sistematis. Peneliti menentukan KI 

KD yang akan dimasukkan ke dalam modul. Penentuan KI KD 

didasarkan pada silabus kurikulum terbaru, yaitu Kurikulum 2013 

dari Kemendikbud untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

penambahan deskripsi materi tentang plambing dan sanitasi .  
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Tabel 6. KI KD Sistem Utilitas Bangunan Gedung 

KOMPETENSI 

INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI 

INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis, dan 

mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

operasional lanjut, 

dan metakognitif 

secara multidisiplin 

sesuai dengan bidang 

dan lingkup kerja 

Konstruksi Gedung, 

Sanitasi dan 

Perawatan pada 

tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan 

kompleks, berkenaan 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dalam 

konteks 

pengembangan 

potensi diri sebagai 

bagian dari keluarga, 

sekolah, dunia kerja, 

warga masyarakat 

nasional, regional, 

dan internasional. 

Melaksanakan tugas 

spesifik dengan 

menggunakan alat, 

informasi, dan prosedur 

kerja yang lazim 

dilakukan serta 

memecahkan masalah 

sesuai dengan bidang 

kerja Konstruksi 

Gedung, Sanitasi dan 

Perawatan. 

Menampilkan kinerja 

mandiri dengan mutu 

dan kuantitas yang 

terukur sesuai dengan 

standar kompetensi 

kerja.Menunjukkan 

keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji 

secara efektif, kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan 

solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas 

spesifik secara mandiri. 

Menunjukkan 

keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, 

meniru, membiasakan, 

gerak mahir, 

menjadikan gerak 

alami, sampai dengan 

tindakan orisinal dalam 

ranah konkret terkait 

dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya 

di sekolah, serta 

mampu melaksanakan 

tugas spesifik secara 

mandiri. 

3.1 Menerapkan 

prosedur 

Keselamatan 

Dan Kesehatan 

Kerja pada 

pekerjaan 

utilitas. 

4.1 Melaksanakan 

Keselamatan 

Dan Kesehatan 

Kerja pada 

pekerjaan 

utilitas. 

3.2 Menerapkan 

konsep dan 

aturan 

menggambar 

proyeksi dan 

isometri dalam 

pekerjaan 

plumbing 

4.2 Menggambar 

proyeksi dan 

isometri dalam 

pekerjaan 

plumbing 

3.3 Menerapkan  

simbol simbol 

dalam gambar 

teknik plumbing 

4.3 Menggunakan 

simbol simbol 

dalam gambar 

teknik plumbing 

3.4 Memahami 

Pengetahuan 

Tentang Air 

4.4 Menyajikan 

Pengetahuan 

Tentang Air 

3.5 Menganalisis 

Sistem Instalasi 

Pipa Air Bersih 

4.5 Merencanakan 

sistem Instalasi 

Pipa Air Bersih 

(Sumber: Kemendikbud, 2017) 
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Terdapat 12 KD yang harus diselesaikan peserta didik kelas XI 

KGSP dalam satu tahun. Akan tetapi, peneliti membatasi hanya 

satu semester yang digunakan untuk materi dalam media 

pembelajaran modul ini. Sehingga, dalam modul Sistem Utilitas 

Bangunan Gedung ini terdapat 5 KD untuk semester 1.  

2) Penyusunan Draft Modul Pembelajaran  

Penyusunan draft pada dasarnya adalah kegiatan menyusun 

dan mengorganisasi materi pembelajaran untuk mencapai sebuah 

kompetensi tertentu atau bagian kompetensi (sub kompetensi) 

menjadi satu kesatuan yang sistematis. Berikut ini adalah hasil dari 

penyusunan draft modul pembelajaran:  

a) Menetapkan judul modul  

Judul yang digunakan adalah “Modul Sistem Utilitas 

Bangunan Gedung Kelas XI Semester 1” untuk siswa 

Kompetensi Keahlian  Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan (KGSP). Bahasa yang digunakan dalam modul 

adalah mengunakan Bahasa Indonesia.  

b) Menentukan tujuan pembelajaran  

Penyusunan tujuan pembelajaran untuk menginformasikan 

apa saja yang harus dicapai siswa di dalam setiap pembelajaran 

untuk melampaui KKM. Penyusunan tujuan pembelajaran dan 

uraian materi secara sistematis disesuaikan dengan kompetensi 
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dasar dan materi pokok yang terdapat dalam silabus Sistem 

Utilitas Bangunan Gedung Kurikulum 2013.  

 

2. Tahap Perancangan (Design)  

Tahap perancangan (design) ini bertujuan untuk merencanakan produk 

yang akan dikembangkan.produk awal harus memperhatikan kelayakan 

agar dapat digunakan di lapangan. Tahap ini meliputi: 

a. Perencanaan Produk 

Perencanaan modul Sistem Utilitas Bangunan Gedung terdiri 

dari pemilihan format atau desain modul dan penulisan naskah dalam 

modul. Pemilihan format untuk pengembangan bahan ajar 

menggunakan media cetak. Hal ini dikarenakan media cetak lebih 

mudah dalam penggunaan dan sesuai jika digunakan saat pembelajaran 

Sistem Utilitas Bangunan Gedung. Perencanaan tersebut, tertuang 

dalam penyusunan outline modul. Outline yang nantinya dijadikan 

sebagai kerangka dasar dalam pengembangan modul Sistem Utilitas 

Bangunan Gedung. Menyusun kerangka modul untuk menentukan 

kegiatan belajar dan topik yang akan dibahas di dalam modul. 

Penyusunan kerangka ini melibatkan guru pembimbing di sekolah dan 

meminta persetujuan dari ahli materi. Outline yang telah disusun 

tersebut adalah:  
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1) Modul 1 adalah pendahuluan dalam modul, yang terdiri dari 

deskripsi, prasyarat, petunjuk penggunaan modul, serta kompetensi 

yang akan dicapai, glosarium dan peta konsep. 

2) Materi pembelajaran yang terdiri dari 5 kegiatan belajar yaitu: 

a) Kegiatan belajar 1 tentang Kesehatan dan keselamatan kerja 

pada pekerjaan utilitas 

b) Kegiatan belajar 2 tentang pekerjaan utilitas secara umum 

c) Kegiatan belajar 3 tentang dasar-dasar plambing 

d) Kegiatan belajar 4 tentang symbol-simbol dalam gambar teknik 

plambing 

e) Kegiatan belajar 5 tentang sistem instalasi pipa air bersih 

Setiap kegiatan pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, 

uraian materi, rangkuman, tes formatif. 

3) Bagian terakhir modul berisi daftar pustaka dan Kunci jawaban dari 

tes formatif setiap kegiatan pembelajaran 

 

b. Identifikasi Sumber Belajar dan Pengumpulan Bahan 

Pengumpulan bahan dilakukan dengan diskusi peneliti, guru mata 

pelajaran tersebut, dosen pembimbing serta ahli materi. Dari hasil 

diskusi tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut.  
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Tabel 7. Pengumpulan Bahan Modul 
Kegiatan Belajar Topik Referensi 

Kesehatan dan 

keselamatan kerja 

pada pekerjaan 

utilitas 

a. Tujuan K3 

b. Prosedur K3 

c. K3 utilitas 

bangunan 

d. Macam-macam alat 

pelindung diri 

a. Ahmad Zulfikar Rahman. ( 

2017). Gambar Isometric 

Pipa.  

b. American Technical Publisher. 

(2005). Standard simbols for 

plambing,piping, and valves 

c. Andreas Dean Anderson 

.Utilitas  

d. Consulting Engineers. (2015). 

Simbols and Abbrevations, 

General Notes. Indiana State 

University 

e. Direktorat SMK. (2013). 

Pengetahuan Plambing 1. 

f. Dwi Tangoro. (1999). Utiitas 

Bangunan. Jakarta: UI-Press 

g. Fahirah, F. (2010). Sistem 

Utilitas pada Konstruksi 

Gedung. [Versi Elektronik]. 

Jurnal SMARTek, Volume 8, 

Nomor 2, Mei 2010. 

h. Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik 

Indonesia. (2014). 

Keselamatan Kesehatan Kerja 

dan Lingkunga Hidup 1. 

Jakarta: kemendikbud 

i. Pemerintah Indonesia. (2012). 

Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja. 

j. Santoso G. (2017). Buku 

Pedoman Pelaksanaan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja. Jakarta: PT. Dana 

k. Soufyan m, Takeo Morimura. 

(1993). Perancangan dan 

Pemeliharaan Sistem 

Plambing. Jakarta: PT Pradnya 

Paramita 

 

Pekerjaan utilitas 

secara umum 

a. Sistem plambing 

dan sanitasi 

b. Sistem pencegah 

kebakaran 

c. Sistem 

pengudaraan/pengh

awaan 

d. Penerangan/pencah

ayaan 

e. CCTV 

f. Penangkal petir 

Dasar-dasar 

plambing 

a. Pemasangan sistem 

plambing 

b. Gambar pipa 

isometric 

Simbol-simbol 

dalam gambar 

teknik plambing 

 

a. Simbol-simbol alat 

plambing 

b. Simbol pipa 

c. Simbol sambungan 

pipa 

Sistem instalasi pipa 

air bersih 

a. Sistem pemipaan 

plambing,  

b. Air 

c. Macam-macam 

ukuran dan jenis 

pipa plambing 

d. Instalasi air bersih 

e. Pemeriksaan sistem 

pipa. 

f. Perancangan 

Sistem Pipa 
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Pengumpulan referensi dalam penyusunan modul pembelajaran 

disesuaikan dengan materi-materi Sistem Utilitas Bangunan Gedung 

terutama bidang plambing dan sanitasi yang telah ditetapkan. Referensi 

yang digunakan untuk penyusunan modul pembelajaran Sistem Utilitas 

Bangunan Gedung bersumber dari buku cetak maupun e-book. Dalam 

merancang modul tersebut, peneliti melibatkan guru Sistem Utilitas 

Bangunan Gedung untuk mendapatkan masukan.  

Selain dari segi konten atau materi, peneliti juga memperhatikan 

isi modul dari segi media. Dari segi media, harus mengikuti aturan tata 

layout, mulai dari penggunaan spasi, serta gambar yang terdapat dalam 

isi modul tersebut.  

 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan merupakan tahap paling penting dalam 

penelitian ini. pada tahap ini, terdapat empat hal yang dilakukan, yaitu 

penyusunan media, pembuatan produk awal media, uji validasi ahli serta 

penyempurnaan produk 

Langkah pengembangan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan Media Pembelajaran  

Tahap ini peneliti menyusun media dari bahan-bahan yang 

sudah dihasilkan dari tahap perancangan, yaitu dari silabus dan hasil 
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diskusi. Pada tahap ini, peneliti mendapatkan topik dari bab yang 

ditentukan, sebagai berikut.  

Tabel 8 . Penyusunan Materi Modul 
Kegiatan Pembelajaran Konten/Materi 

Kegiatan belajar 1. Kesehatan dan 

keselamatan kerja pada pekerjaan 

utilitas 

a. Tujuan K3 

b. Prosedur K3 

c. K3 utilitas bangunan 

d. Macam-macam alat pelindung diri 

Kegiatan belajar 2. Pekerjaan 

utilitas secara umum 

a. Sistem plambing dan sanitasi 

b. Sistem pencegah kebakaran 

c. Sistem pengudaraan/penghawaan 

d. Penerangan/pencahayaan 

e. CCTV 

f. Penangkal petir 

Kegiatan belajar 3. Dasar-dasar 

plambing 

a. Pemasangan sistem plambing 

b. Gambar pipa isometrik 

Kegiatan belajar 4. Simbol-simbol 

dalam gambar teknik plambing 

a. Simbol-simbol alat plambing 

b. Simbol pipa 

c. Simbol sambungan pipa 

Kegiatan belajar 5. Sistem instalasi 

pipa air bersih 

a. Sistem pemipaan plambing 

b. air 

c. Macam-macam ukuran dan jenis pipa 

plambing 

d. Instalasi air bersih 

e. Pemeriksaan sistem pipa 

f. Perancangan sistem pipa 

 

Selain materi pembelajaran, dalam modul juga terdapat 

petunjuk pengunaan modul, peta konsep modul serta glosarium. 

Pembuatan petunjuk pengunaan modul untuk siswa dan guru diberikan 

sebagai pemberian arahan penggunaan modul agar di dalam 

pemakaiannya benar dan digunakan sebagaimana mestinya. Petunjuk 

penggunaan modul untuk siswa dan guru sudah dicantumkan dalam 

modul pembelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung. 



75 
 

Pemberian daya tarik modul pembelajaran juga diperlukan 

untuk menarik minat peserta didik. Dalam modul Sistem Utilitas 

Bangunan Gedung yang peneliti buat, daya tarik tersebut diantaranya:  

1) Daya tarik pada bagian sampul  

Sampul terdiri dari sampul depan, punggung sampul, dan 

sampul belakang. Sampul depan memuat judul modul, peruntukan 

modul, nama penulis, dan gambar ilustrasi modul tersebut. Sampul 

belakang berisi ilustrasi Plambing dengan ukuran yang lebih besar. 

Punggung sampul berisi judul modul dan peruntukan modul agar 

dapat memudahkan pencarian jika diletakkan pada almari.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Ilustrasi Sampul Modul  

(Sumber: Penulis, 2019) 

 

 

 

Punggung 

Sampul Belakang Sampul Depan 
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2) Daya tarik bagian isi  

a) Peta Konsep Modul  

Peta konsep modul dimaksudkan agar siswa lebih memahami 

alur materi dalam modul sehingga siswa memiliki gambaran 

penguasaan materi sistem utilitas bangunan bidang plambing 

dan sanitasi. Diharapkan, dengan adanya peta konsep modul 

membuat siswa lebih tertarik untuk mempelajari modul.  

 
Gambar 4. Ilustrasi Peta Konsep Modul 

(Sumber: Penulis, 2019) 
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b) Glosarium  

Pemberian glosarium dimaksudkan agar siswa mudah dalam 

mendapatkan informasi kata-kata penting yang muncul dalam 

modul Sistem Utilitas Bangunan Gedung.  

 
Gambar 5. Ilustrasi Glosarium  

(Sumber: Penulis, 2019) 

 
c) Penyusunan tes evaluasi  

Penyusunan tes evaluasi di dalam modul Sistem 

Utilitas Bangunan Gedung ini berupa tes formatif. Tes 
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formatif adalah evaluasi yang melatih pengetahuan siswa di 

dalam memahami setiap kegiatan pembelajaran Sistem 

Utilitas Bangunan Gedung yang telah dipelajari dalam modul. 

Setiap kegiatan pembelajaran memiliki tes formatif berupa 

soal pilihan ganda dan soal uraian. 

 
Gambar 6. Ilustrasi Tes Evaluasi dalam Modul 

(Sumber: Penulis, 2019) 

 

Setelah penyusunan draft modul pembelajaran selesai 

disusun, kemudian peneliti memeriksa ulang draft 
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pembelajaran yang telah disusun dengan berkonsultasi dengan 

dosen pembimbing serta guru pembimbing yang merupakan 

pengampu mata pelajaran tersebut di sekolah. Draft modul 

pembelajaran yang telah diperiksa ulang ini, kemudian akan 

divalidasi oleh ahli materi maupun ahli media.  

b. Produk Awal  

Produk awal berupa modul Sistem Utilitas Bangunan Gedung jadi 

tahap awal peneliti yang akan diujikan oleh ahli materi dan ahli 

media. Produk awal ini merupakan produk jadi yang peneliti buat.  

c. Uji Validasi  

Validasi desain dalam penelitian ini yaitu modul pembelajaran 

yang telah disusun, kemudian divalidasi dari segi materi dan 

medianya oleh 2 ahli materi dan 1 ahli media. Ahli materi dan 

media bertugas untuk menilai modul yang akan digunakan untuk 

siswa. Ahli materi dan ahli media diberikan angket penilaian untuk 

menilai kelayakan kualitas modul yang telah dibuat sebelum 

digunakan oleh siswa.   

1) Validasi Ahli Materi 1 dan Ahli Materi 2 

Validasi ahli materi 1 dilakukan oleh Dosen Jurusan  

Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY yang memahami 

bidang Plambing dan Sanitasi dan ahli materi 2 dilakukan oleh 

guru mata pelajaran sistem utilitas bangunan gedung di SMK 

N 2 Depok . Modul diberikan kepada ahli materi 1 dan ahli 
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materi 2, dan ahli materi 1 dan ahli materi 2 mengisi lembar 

penilaian guna mendapatkan penilaian hasil pengembangan 

media. Selanjutnya dianalisis tingkat kelayakannya. Berikut 

merupakan hasil validasi dan saran yang diberikan oleh ahli 

materi 1 dan ahli materi 2.  

Hasil penilaian ahli materi 1 dapat dilihat pada table dibawah 

ini 

Tabel 9 . Hasil validasi ahli materi 1 

NO 
ASPEK 

PENILAIAN 

NOMOR 

BUTIR 

SKOR 

1 2 3 4 

1 

Self 

Instruction 

 

1 0 0 1 0 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 0 

4 0 0 1 0 

5 0 0 1 0 

6 0 0 1 0 

7 0 0 1 0 

8 0 0 1 0 

9 0 0 1 0 

10 0 0 1 0 

11 0 0 1 0 

12 0 0 1 0 

13 0 0 1 0 

2 
Self 

Contained 

14 0 0 0 1 

15 0 0 1 0 

3 Stand Alone 
16 0 1 0 0 

17 0 0 1 0 

4 Adaptive 18 0 0 1 0 

5 User Friendly 

19 0 0 0 1 

20 0 0 0 1 

21 0 0 1 0 

22 0 0 1 0 

JUMLAH 0 1 18 3 

SKOR 0 2 54 12 

JUMLAH SKOR 68 
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Hasil penilaian ahli materi 2 dapat dilihat pada table dibawah 

ini 

Tabel 10. Hasil Validasi Ahli Materi 2 

NO 
ASPEK 

PENILAIAN 

NOMOR 

BUTIR 

SKOR 

1 2 3 4 

1 

Self 

Instruction 

 

1 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 

3 0 0 1 0 

4 0 0 1 0 

5 0 0 1 0 

6 0 0 1 0 

7 0 0 1 0 

8 0 0 1 0 

9 0 0 1 0 

10 0 0 1 0 

11 0 0 1 0 

12 0 0 1 0 

13 0 0 0 1 

2 
Self 

Contained 

14 0 0 1 0 

15 0 1 0 0 

3 Stand Alone 
16 0 1 0 0 

17 0 1 0 0 

4 Adaptive 18 0 0 1 0 

5 User Friendly 

19 0 0 1 0 

20 0 0 1 0 

21 0 1 0 0 

22 0 0 1 0 

JUMLAH 0 6 15 1 

SKOR 0 12 45 4 

JUMLAH SKOR 61 

 

Tabel tersebut berisi informasi penilaian dari ahli 

materi yang menyatakan untuk nilai 0, merupakan keterangan 

jika ahli materi tidak memilih jawaban pada baris skor dan 

untuk nilai 1, berarti ahli materi memilih jawaban dari baris 

skor. Jumlah skor yang didapat kemudian dikalikan sesuai 

dengan ketentuan perhitungan skor. Berdasarkan data 

penilaian yang diberikan ahli materi 1 memperoleh skor 68 
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dari skor terbesar 88 dan ahli materi 2 memperoleh skor 61 

dari skor terbesar 88, Selanjutnya, data tersebut digunakan 

untuk mencari tingkat kelayakan modul Sistem Utilitas 

Bangunan Gedung. 

Berdasarkan penilaian ahli materi 1 dan ahli materi 2, 

diperoleh nilai gabungan antara ahli materi 1 dan ahli materi 2 

dengan perhitungan gabungan sebagai berikut  

Rata-rata skor = 
Σ skor ahli materi 1 +Σ skor ahli materi 2 

2
 

Rata-rata skor = 
68 +61 

2
 

Rata-rata skor = 64,5 

Dengan menggunakan kriteria penilaian pada bab sebelumnya, 

maka dapat dikategorikan penilaian ahli materi sebagai 

berikut.  

Mi= 
1 

2
 𝑥 (skor maksimal ideal + skor minimum ideal)  

Mi= 
1 

2
  𝑥 [(22*4) + (22*1)]  

Mi = 55 

SBi = 
1 

2
. 

1 

3
 𝑥 (skor maksimal ideal - skor minimum ideal)  

SBi = 
1 

2
. 

1 

3
 𝑥 [(22*4) - (22*1)]  

SBi = 11 

Setelah didapat Mi dan SBi terus dimasukkan ke dalam rumus 

kriteria kategori kelayakan ideal.  
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1) Sangat Layak = Mi + 1,5 SBi < x ≤ Mi + 3 SBi  

= 55 + 1,5.11 < x ≤ 55 + 3.11 

= 71,5 < x ≤ 88 

2) Layak   = Mi < x ≤ Mi + + 1,5 SBi  

= 55 < x ≤ 55 + 1,5.11  

= 55 < x ≤ 71,5  

3) Cukup Layak = Mi - 1,5 SBi < x ≤ Mi  

= 55 - 1,5.11 < x ≤ 55 

= 38,5 < x ≤ 55  

4) Tidak Layak  = Mi - 3 SBi < x ≤ Mi – 1,5 SBi  

= 55 – 3.11 < x ≤ 55 – 1,5.11 

= 22 < x ≤ 38,5 

 

Tabel 11. Konversi Skor ke Kategori Kelayakan Aspek Materi 

NO RENTANG SKOR KATEGORI 

1 Mi + 1,5 SBi < x ≤ Mi + 3 SBi 71,5 < x ≤ 88 Sangat Layak 

2 Mi < x ≤ Mi + + 1,5 SBi 55 < x ≤ 71,5 Layak 

3 Mi - 1,5 SBi < x ≤ Mi 38,5 < x ≤ 55 Cukup Layak 

4 Mi - 3 SBi < x ≤ Mi – 1,5 SBi 22 < x ≤ 38,5 Tidak Layak 

 

Kelayakan % = 
skor kenyataan 

skor diharapkan
 x 100 % 

Kelayakan % = 
129 

176
 x 100 % 

Kelayakan % = 73,3 % 
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Berdasarkan perhitungan gabungan antar penilaian ahli 

materi 1 dan ahli materi 2 didapatkan rata-rata skor 64,5. skor 

masuk kedalam rentang skor 55 <64,5≤ 71,5 dengan 

presentase kelayakan gabungan 73,3% dan masuk kategori 

“Layak”.  

Penghitungan kelayakan juga berdasarkan aspek 

materi dalam modul, yaitu self instruction, self contained, 

stand alone, adaptive, user friendly. Aspek-aspek tersebut 

disusun dan dihitung. Berikut rumus presentase kelayakan di 

setiap aspek.  

 

 

Berdasarkan penghitungan tersebut, didapatkan tingkat 

kelayakannya sebagai berikut:  

1) Self instruction  

Tingkat kelayakan = 77/104 x 100% = 74,04%  

2) Self contained  

Tingkat kelayakan = 12/16 x 100% = 75%  

3) Stand alone  

Tingkat kelayakan = 9/16 x 100% = 56,25%  

4) Adaptive  

Tingkat kelayakan = 6/8 x 100% = 75%  

Tingkat kelayakan = 
Jumlah skor yang didapatkan tiap aspek 

Jumlah skor maksimal tiap aspek
  𝑥 100% 
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5) User friendly  

Tingkat kelayakan = 25/32 x 100% = 78,13%  

 

Setelah ahli materi 1 dan ahli materi 2 memberikan 

penilaian jika modul tersebut layak dengan revisi, maka ahli 

materi memberikan beberapa saran perbaikan, antara lain: 

a) Dijelaskan tahap pelaksanaan pekerjaan bisa dengan 

gambar jika dibutuhkan 

b) Berikan soal analisis bisa berupa perhitungan atau analisis 

soal gambar 

c) Dalam membuat soal tidak boleh ada kata kecuali 

d) Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan utilitas 

dibahas lebih detail 

 

2) Validasi Ahli Media 

Validasi media dilakukan oleh Dosen Jurusan  Teknik 

Sipil dan Perencanaan FT UNY. Modul diberikan kepada ahli 

media dan ahli media mengisi lembar penilaian guna 

mendapatkan penilaian hasil pengembangan media, 

selanjutnya dianalisis tingkat kelayakannya. Berikut 

merupakan hasil validasi ahli media. 
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Tabel 12. Hasil Validasi Ahli Media 

NO 
ASPEK 

PENILAIAN 

NOMOR 

BUTIR 

SKOR 

1 2 3 4 

1 Format 

1 0 0 0 1 

2 0 0 0 1 

3 0 0 0 1 

4 0 0 0 1 

2 Organisasi 

5 0 0 0 1 

6 0 0 0 1 

7 0 0 0 1 

8 0 0 0 1 

9 0 0 0 1 

10 0 0 1 0 

11 0 0 1 0 

12 0 0 0 1 

13 0 0 0 1 

3 Daya Tarik 

14 0 0 0 1 

15 0 0 0 1 

16 0 0 0 1 

17 0 0 0 1 

18 0 0 1 0 

19 0 0 1 0 

20 0 0 0 1 

4 
Bentuk dan 

Ukuran Huruf 

21 0 0 0 1 

22 0 0 0 1 

23 0 0 0 1 

24 0 0 0 1 

25 0 0 1 0 

26 0 0 0 1 

5 
Ruang (Spasi 

Kosong) 

27 0 0 1 0 

28 0 0 0 1 

29 0 0 0 1 

30 0 0 1 0 

31 0 0 0 1 

6 Konsistensi 

32 0 0 0 1 

33 0 0 0 1 

34 0 0 0 1 

35 0 0 0 1 

36 0 0 1 0 

37 0 0 0 1 

38 0 0 0 1 

39 0 0 0 1 

JUMLAH 0 0 8 31 

SKOR 0 0 24 124 

JUMLAH SKOR 148 
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Tabel tersebut berisi informasi penilaian dari ahli 

materi yang menyatakan untuk nilai 0, merupakan keterangan 

jika ahli materi tidak memilih jawaban pada baris skor dan 

untuk nilai 1, berarti ahli materi memilih jawaban dari baris 

skor. Jumlah skor yang didapat kemudian dikalikan sesuai 

dengan ketentuan perhitungan skor. Berdasarkan data 

penilaian yang diberikan ahli media memperoleh skor 148 dari 

skor terbesar 156, Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk 

mencari tingkat kelayakan modul Sistem Utilitas Bangunan 

Gedung. 

Dengan menggunakan kriteria penilaian pada bab 

sebelumnya, maka dapat dikategorikan penilaian ahli media 

sebagai berikut.  

Mi= 
1 

2
 𝑥 (skor maksimal ideal + skor minimum ideal)  

Mi= 
1 

2
  𝑥 [(39*4) + (39*1)]  

Mi = 97,5 

SBi = 
1 

2
. 

1 

3
 𝑥 (skor maksimal ideal - skor minimum ideal)  

SBi = 
1 

2
. 

1 

3
 𝑥 [(39*4) - (39*1)]  

SBi = 19,5 

Setelah didapat Mi dan SBi terus dimasukkan ke dalam rumus 

kriteria kategori kelayakan ideal.  
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1) Sangat Layak = Mi + 1,5 SBi < x ≤ Mi + 3 SBi  

= 97,5 + 1,5. 19,5 < x ≤ 97,5 + 3. 19,5 

= 126,75 < x ≤ 156 

2) Layak   = Mi < x ≤ Mi + + 1,5 SBi  

= 97,5 < x ≤ 97,5 + 1,5. 19,5 

= 97,5< x ≤ 126,75 

3) Cukup Layak = Mi - 1,5 SBi < x ≤ Mi  

= 97,5 - 1,5. 19,5 < x ≤ 97,5 

= 68,25 < x ≤ 97,5 

4) Tidak Layak  = Mi - 3 SBi < x ≤ Mi – 1,5 SBi  

= 97,5 – 3. 19,5 < x ≤ 97,5 – 1,5. 19,5 

= 39 < x ≤ 68,25 

 

Tabel 13. Konversi Skor ke Kategori Kelayakan Aspek Media 

NO RENTANG SKOR KATEGORI 

1 Mi + 1,5 SBi < x ≤ Mi + 3 SBi 126,75 < x ≤ 156 Sangat Layak 

2 Mi < x ≤ Mi + + 1,5 SBi 97,5< x ≤ 126,75 Layak 

3 Mi - 1,5 SBi < x ≤ Mi 68,25 < x ≤ 97,5 Cukup Layak 

4 Mi - 3 SBi < x ≤ Mi – 1,5 SBi 39 < x ≤ 68,25 Tidak Layak 

 

Kelayakan % = 
skor kenyataan 

skor diharapkan
 x 100 % 

Kelayakan % = 
148 

156
 x 100 % 

Kelayakan % = 94,87 % 
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Berdasarkan data yang telah diolah modul Sistem 

Utilitas Bangunan Gedung mendapatkan total skor 148. kor 

masuk kedalam rentang skor 126,75 <148≤ 156dengan 

presentase kelayakan 94,87% dan masuk kategori “Sangat 

Layak”.  

Penghitungan kelayakan juga berdasarkan aspek 

materi dalam modul, yaitu: Format, organisasi, daya tarik, 

bentuk dan ukuran huruf, ruang (spasi kosong), konsistensi. 

Aspek-aspek tersebut disusun dan dihitung. Berikut rumus 

prosentase kelayakan di setiap aspek.  

 

 

 

Berdasarkan penghitungan tersebut, didapatkan tingkat 

kelayakannya sebagai berikut:  

1) Format  

Tingkat kelayakan = 16/16 x 100% = 100% 

2) Organisasi  

Tingkat kelayakan = 34/36 x 100% = 94,4%  

3) Daya Tarik  

Tingkat kelayakan = 26/28 x 100% = 92.85%  

 

Tingkat kelayakan = 
Jumlah skor yang didapatkan tiap aspek 

Jumlah skor maksimal tiap aspek
  𝑥 100% 



90 
 

4) Bentuk dan Ukuran Huruf   

Tingkat kelayakan = 23/24 x 100% = 95,83%  

5) Ruang (spasi kosong) 

Tingkat kelayakan = 18/20 x 100% = 90%  

6) Konsistensi  

Tingkat kelayakan = 31/32 x 100% = 96,88%  

 

Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh ahli 

media. Layout  modul yang digunakan sudah baik, antar lain aspek 

penggunaan kertas, adanya peta konsep, adanya table dan gambar 

sebagai alat bantu penjelas, adanya tes formatif dan tidak 

menggunakan banyak jenis huruf. Meski demikian, modul masih 

perlu disempurnakan dari penambahan gambar dan juga tes 

formatif lebih ditingkatkan pada ranah kognitif yang lebih tinggi 

sehingga modul dapat lebih menarik dan lebih mudah dipahami. 

Setelah menganalisis berdasarkan poin atau aspek yang ada, 

selanjutnya merangkum tingkat kelayakannya berdasarkan validasi 

yang telah dilakukan. Terdapat 2 penilaian, yaitu berdasarkan 

validasi ahli materi dan validasi ahli media. Dalam hal ini penilaian 

ahli materi merupakan gabungan dari penilaian ahli materi 1 dan 

ahli materi 2 kemudian di rata-rata, sehingga diperoleh nilai 

gabungan. Berikut hasil kelayakan dari ahli materi dan ahli media.  
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Tabel 14. Hasil Kelayakan Modul 

Penilaian Kelayakan Ahli Materi Ahli Media 

Skor 64,5 148 

% Kelayakan 73,3% 94,87% 

Kategori Layak Sangat Layak 

 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

modul yang dikembangkan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran pada mata pembelajaran Sistem Utilitas Bangunan 

Gedung Semester 1 Kelas XI Kompetensi Keahlian  Konstruksi 

Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 2 Depok. 

 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate)  

Setelah melakukan tahapan-tahapan dan pengembangan Modul 

Sistem Utilitas Bangunan Gedung kelas XI, maka tahapan selanjutnya 

adalah proses pembuatan modul. Modul Sistem Utilitas Bangunan Gedung 

kelas XI untuk siswa Kompetensi Keahlian  Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan dapat dikatakan layak digunakan sebagai sumber belajar siswa 

karena telah melewati tahap revisi dan pengujian. Namun, pada penelitian 

ini tidak dilakukan produksi massal karena modul hanya sampai pada uji 

kelayakannya saja. Modul kemudian dicetak secara terbatas sebagai bahan 

ajar untuk pembelajaran siswa di kelas XI Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan SMK N 2 Depok. Meski tidak diproduksi secara massal, namun 

produk sudah dapat digunakan oleh kalangan tertentu, terutama pendidik 

dan peserta didik di SMK N 2 Depok. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan dan 

memperbaiki suatu produk, baik yang sudah ada maupun membuat produk 

pengembangan berdasarkan yang ada tapi masih belum mencukupi melalui 

proses yang sistematis. Penelitian pengembangan ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan sebuah produk yang layak berupa modul pembelajaran dengan 

materi plambing dan sanitasi. Pembuatan produk ini didasari pada 

permasalahan di kelas yang menyangkut guru dan murid. Untuk guru yang 

terbatas dalam menyampaikan materi dan jam tatap muka maupun siswa yang 

terkadang masih kurang memperhatikan di kelas atau bosan dengan metode 

belajar yang konvensional.  

Untuk model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model 4D dari Thiagarajan. Model ini dianggap oleh peneliti mudah 

digunakan untuk mengembangkan produk yang akan dibuat oleh peneliti. Pada 

tahap define ada 5 langkah pokok yaitu: front end analysis, learner analysis, 

task analysis, concept analysis, dan specifying intructional objectives. Tahap-

tahap ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa yang kemudian 

dianalisis dan setelah itu akan dibuat rumusan tujuan pembelajaran yang cocok 

sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya tahap design peneliti merancang media 

pembelajaran yang cocok untuk siswa berupa modul. Media ini dinilai lebih 

efektif oleh karena dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. Tahap 

selanjutnya yaitu tahap develop. Pada tahap ini peneliti membuat rancangan 

produk modul dengan susunan modul seperti berikut: (1) Modul 1 adalah 
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pendahuluan dalam modul, yang terdiri dari deskripsi, prasyarat, petunjuk 

penggunaan modul, serta kompetensi yang akan dicapai, glosarium dan peta 

konsep. (2) Materi pembelajaran yang terdiri dari 5 kegiatan belajar yaitu: (a) 

Kegiatan belajar 1 tentang Kesehatan dan keselamatan kerja pada pekerjaan 

utilitas. (b) Kegiatan belajar 2 tentang pekerjaan utilitas secara umum. (c) 

Kegiatan belajar 3 tentang dasar-dasar plambing. (d) Kegiatan belajar 4 tentang 

symbol-simbol dalam gambar teknik plambing. (e) Kegiatan belajar 5 tentang 

sistem instalasi pipa air bersih. (3) Setiap kegiatan pembelajaran terdiri dari 

tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, tes formatif. (4) Bagian 

terakhir modul berisi daftar pustaka dan kunci jawaban dari tes formatif setiap 

kegiatan pembelajaran.  

Pada tahap develop peneliti melakukan validasi untuk menilai apakah 

modul yang dibuat sudah layak atau belum. Validasi dilakukan oleh ahli materi 

dan ahli media dimana untuk ahli materi dari dosen Jurusan Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan dan guru dari SMK N 2 Depok, sedangkan untuk ahli 

media hanya dari dosen. Setelah divalidasi media di evaluasi dan diperbaiki 

kemudian menuju validasi yang kedua jika skor yang didapat dari penilaian 

media tersebut masih dianggap kurang. Hasil yang diperoleh pada tahap 

validasi yaitu terjadi perbedaan skor yang tinggi antara penilaian ahli materi 

dan ahli media. Penilaian dari ahli materi dirasa masih kurang, namun peneliti 

tidak melakukan tindakan lebih lanjut karena sudah masuk kategori layak tetapi 

dengan skor yang kecil. Berdasarkan perhitungan gabungan antara ahli materi 

1 dan ahli materi 2 didapatkan hasil dengan prosentase kelayakan modul 
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sebesar 73,3% dan modul masuk kategori “Layak” digunakan sebagai sumber 

belajar. Berdasarkan perhitungan dari ahli media didapatkan hasil dengan 

prosentase kelayakan modul sebesar 94,87% dan modul masuk kategori 

“Sangat Layak” digunakan sebagai sumber belajar. Pada tahap disseminate 

produk akhir media akan di produksi masal untuk disebarluaskan, namun 

peneliti tidak sampai tahap ini karena keterbatasan waktu.  

Pada tahap validasi selain memberikan penilaian juga memberikan 

saran perbaikan. Adapun saran yang diberikan ahli materi 1 dan ahli materi 2, 

antara lain: (1) Dijelaskan tahap pelaksanaan pekerjaan bisa dengan gambar 

jika dibutuhkan. (2) Berikan soal analisis bisa berupa perhitungan atau analisis 

soal gambar. (3) Dalam membuat soal tidak boleh ada kata kecuali. (4) 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan utilitas dibahas lebih detail. 

Komentar yang diberikan ahli media berdasarkan hasil validasi yang telah 

dilakukan yaitu, layout  modul yang digunakan sudah baik, antar lain aspek 

penggunaan kertas, adanya peta konsep, adanya tabel dan gambar sebagai alat 

bantu penjelas, adanya tes formatif dan tidak menggunakan banyak jenis huruf. 

Meski demikian, modul masih perlu disempurnakan dari penambahan gambar 

dan juga tes formatif lebih ditingkatkan pada ranah kognitif yang lebih tinggi 

sehingga modul dapat lebih menarik dan lebih mudah dipahami.  

Berikut akan dipaparkan beberapa contoh pengembangan modul 

diantaranya adalah: “Pengembangan modul berbasis pembelajaran saintifik 

untuk peningkatan kemampuan mencipta siswa dalam proses pembelajaran 

akuntansi siswa kelas XII SMA N Islogohimo 2014” dengan hasil Prosedur 
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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. 

“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. 
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“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 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.  

 


