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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penilitian 

Hasil dari penelitian dan pengembangan ini adalah sumber belajar yang 

berupa modul pembelajaran dasar-dasar konstruksi untuk peserta didik kelas X 

Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti di SMK Negeri 1 Seyegan. 

Spesifikasi dari bahan modul pembelajaran yang dikembangkan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Cover Depan dan Belakang Modul 
 

1. Judul : Modul Dasar-Dasar Konstruksi 

2. Warna dasar cover : Putih 

3. Warna dasar isi : Putih 

4. Cover : Ivory 230 

5. Kertas isi : HVS 80 gram 

6. Ukuran : B5 

7. Ketebalan : 131 Halaman 
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Adapun deskripsi dari pengembangan modul pembelajaran ini meliputi: 

1. Daftar Isi dan Peta konsep pembelajaran 

Pemberian daftar isi dimaksudkan untuk mempermudah peserta didik  

dalam  mencari  materi dengan melihat halaman materi tersebut. Desain daftar isi 

modul dapat dilihat di gambar  berikut 

 

Gambar 4. Daftar Isi Modul 

Peta konsep pembelajaran diberikan untuk mengetahui langkah-langkah kegiatan 

belajar dari awal dengan menggunakan modul tersebut hingga peserta didik 

mampu menguasai materi dalam modul dasar-dasar konstruksi. Desain peta 

konsep pembelajaran dapat dilihat pada gambar  berikut  
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Gambar 5. Peta Konsep Modul 

2. Desain layout modul 

Desain dibuat sedemkian rupa untuk mempermudah peserta didik dalam 

memahami. Pemberian sub judul pada bagian atas halaman agar peserta didik 

mengetahui sedang mempelajari materi bab apa. Pemberian gambar dimaksudkan 

untuk memperjelas materi yang diuraikan. Desain layout isi modul dapat dilihat 

pada Gambar 6 berikut 

 

Gambar 6. Desain Isi Layout Modul 
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3. Bagian Isi 

Pada modul pembelejaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan terdiri dari 5 

bab yang berupa bab pekerjaan konstruksi tanah, pekerjaan konstruksi batu, jenis-

jenis alat berat, perencanaan material dan alat, serta pemeriksaan hasil pekerjaan. 

Masing-masing bab terdiri dari pendahuluan, subbab materi, rangkuman, dan 

latihan soal. 

4. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir modul pembelajaran Dasar-Dasar Konstruksi berisikan 

daftar pustaka, kunci jawaban, dan glosarium. 

B. Pengembangan 

Pengembangan modul pembelajaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan 

menggunakan empat tahapan dalam 4D models yaitu (1) Pendefinisian (define), 

(2) Perancangan (design), (3) Pengembangan (develop), (4) Penyebaran 

(disseminate) (Mulyatiningsih, 2012). Berikut ini rincian dari masing-masing 

tahapan. 

1. Pendefinisian (define) 

Tahap pendefinisian (define) ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Tahap define 

ini meliputi empat tahapan, yaitu: 

a. Analisis Awal 

Tahap analisis awal dilakukan wawancara dengan guru mata pelajaran 

Dasar-Dasar Konstruksi di SMK Negeri 1 Seyegan. Hasil dari tahapan ini adalah 

pada proses pembelajaran belum terdapat sumber belajar berupa modul yang 
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memudahkan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi dalam 

pembelajaran konvensional (tatap muka). Dengan belum adanya sumber belajar 

berupa modul dan dalam kegiatan pembelajaran hanya berjalan satu arah atau 

berpusat pada guru (teacher centered) yang menyebabkan peserta didik kesulitan 

berkreasi dan berinovasi dalam mengungkapkan pola pemikirannya dalam proses 

pembelajaran. 

b. Analisis Kurikulum 

Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di SMK N 1 Seyegan 

khususnya kelas X Teknologi Konstruksi dan Properti ini adalah kurikulum 2013 

edisi revisi. Pada kurikulum 2013 edisi revisi terdapat berbagai macam informasi 

yang berkaitan dengan pembelajaran di SMK meliputi: kompetensi inti, 

kompetensi dasar,  tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, dan durasi waktu 

pembelajaran yang berlangsung. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar 

program keahlian teknologi konstruksi dan properti dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 8. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3. 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, 

3.9  Menerapkan prosedur pekerjaan 

konstruksi tanah 

3.10 Menerapkan prosedur pekerjaan 

konstruksi batu 

3.11 Memahami jenis-jenis alat berat 

pada pekerjaan konstruksi. 

3.12 Menganalisis penggunaan 

material dan alat untuk 

pekerjaan konstruksi. 

3.13 Mengevaluasi pekerjaan 

konstruksi 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

budaya, dan humaniora dalam 

konteks pengembangan potensi diri 

sebagai bagian dari keluarga, 

sekolah, dunia kerja, warga 

masyarakat nasional, regional, dan 

internasional. 

4. 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. 

4.9 Melaksanakan pekerjaan 

konstruksi tanah 

4.10 Melaksanakan pekerjaan 

konstruksi batu 

4.11 Menyajikan jenis-jenis alat berat 

pada pekerjaan konstruksi. 

4.12 Merencanakan penggunaan 

material dan alat untuk 

pekerjaan konstruksi. 

4.13 Memeriksa hasil pekerjaan 

konstruksi 
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c. Analisis Peserta didik 

Tahap analisis peserta didik didapatkan bahwa peserta didik kelas X 

Program keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti belum mendapatkan 

pembelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan secara mandiri, hal tersebut dapat 

mempengaruhi hasil pembelajaran yang dilakukan. Dalam proses pembelajaran, 

diharapkan peserta didik lebih aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar 

tersebut. Akan tetapi dalam realita yang ada, sumber belajar untuk peserta didik 

belum dikembangkan, sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. 

d. Perumusan Tujuan 

Perumusan tujuan digunakan untuk menentukan karakteristik objek 

penelitian. Perumusan tujuan ini menjadi dasar untuk menyusun dan merancang 

bahan ajar yang sesuai digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian 

diimplementasikan dalam bentuk modul yang akan dikembangkan pada proses 

selanjutnya. Hal ini berguna untuk membatasi peneliti agar tidak keluar dari 

tujuan semula yang sudah direncanakan. 

2. Perancangan (design) 

Tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang produk yang akan 

dikembangkan. Produk awal harus memperhatikan kelayakan agar dapat 

digunakan di lapangan. Tahap perancangan ini meliputi empat tahapan, yaitu: 

a. Penyusunan garis besar isi modul 

Penyusunan garis besar isi modul pada rencana awal berisikan tentang apa 

yang akan dituliskan dalam modul dasar-dasar konstruksi pada program keahlian 
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Teknologi Konstruksi dan Properti. Ditambahkan dengan penentuan konsep 

penyajian materi yang akan digunakan dalam modul. 

b. Mendesain isi materi pada modul 

Isi materi dalam modul dasar-dasar konstruksi bangunan pada Program 

Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti disesuaikan dengan silabus semester 

dua yang digunakan di SMK N 1 Seyegan yaitu pekerjaan konstruksi tanah, 

pekerjaan konstruksi batu, jenis-jenis alat berat, perecanaan material dan alat, 

serta pemeriksaan hasil kerja. 

c. Pemilihan media dan format 

Pemilihan media dan format penyajian produk media pembelajaran 

disesuaikan dengan prinsip dasar pembuatan modul. Pemilihan format dalam 

pengembangan modul dimaksudkan untuk mendesain sajian yang memenuhi 

kriteria yang layak (mudah dipahami, mudah dikuasai, mudah dalam pembacaan, 

dan mudah dikerjakan prosedurnya) dalam penggunaannya saat proses 

pembelajaran. 

d. Penulisan naskah modul (draft 1) 

Penulisan naskah modul draft pertama ini disesuaikan dengan kriteria yang 

telah dikaji pada bab sebelumnya. Bagian-bagian utama yang ada dalam modul 

pembelajaran meliputi: 

1) Pendahuluan. 

2) Tujuan Pembelajaran. 

3) Peta konsep pembelajaran 

4) Uraian Isi Pembelajaran. 
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5) Rangkuman. 

6) Latihan Soal 

7) Daftar Pustaka. 

3. Pengembangan (develop) 

Tahap pengembangan (develop) bertujuan untuk menghasilkan produk 

pengembangan. Tujuan yang lain yaitu untuk menghasilkan bentuk akhir 

perangkat sumber belajar setelah melalui revisi berdasarkan masukan validator 

dan data hasil uji coba pengembangan. Pada tahap pengembangan ini meliputi dua 

tahapan sebagai berikut: 

a. Validasi ahli 

Validasi ahli memiliki tujuan untuk mengetahui tingat kelayakan modul 

pembelajaran Dasar-Dasar Konstruksi (draft I). Penilaian validasi ahli terbagi 

menjadi dua yaitu validasi ahli materi dan validasi ahli media. Validasi ahli 

merupakan dosen jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY. 

1) Validasi ahli materi 

Validasi ahli materi dilakukan oleh dosen jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan FT UNY yaitu oleh bapak Drs. Sumardjo H, M.T., hasil 

penilaian ahli materi dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 9. Hasil Penilaian Ahli Materi 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Nomor 

Butir 
Skor 

1 

Kelayakan 

Isi 

Kesesuaian materi dengan SK dan KD 
1 3 

2 2 3 

3 

Keakuratan Materi 

3 3 

4 4 3 

5 5 3 



56 

 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Nomor 

Butir 
Skor 

6 6 3 

7 7 3 

8 
Pendukung materi pembelajaran 

8 3 

9 9 3 

10 
Kemutakhiran Materi 

10 3 

11 11 3 

12 

Kelayakan 

Penyajian 

Teknik Penyajian 
12 3 

13 13 3 

14 

Pendukung Penyajian 

14 3 

15 15 3 

16 16 3 

17 17 3 

18 18 3 

19 19 3 

20 Penyajian Pembelajaran 20 3 

21 

Kelengkapan Penyajian 

21 3 

22 22 3 

23 23 3 

24 

Penilaian 

Bahasa 

Lugas 
24 3 

25 25 3 

26 Komunikatif 26 3 

27 Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 

27 4 

28 28 3 

29 
Keruntutan dan keterpaduan alur pikir 

29 3 

30 30 3 

31 
Penggunaan Istilah, simbol atau ikon 

31 4 

32 32 4 

 Jumlah 99 

Rata-rata skor 3,1 

 

Pengolahan skor untuk ahli materi menggunakan pendekatan sturges, dimana 

setiap skor akan mempunyai interval yang sama. Interval setiap skor pada kategori 

kelayakan modul pembelajaran dapat dicari dengan menggunakan skor rata-rata 

sebagai berikut: 
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Skor maksimum = 4 

Skor minimum = 1 

Range  = skor maksimum-skor minimum 

= 4-1 

= 3 

Banyaknya kategori = 4 

Interval setiap kategori  

 

= 0,75 

Tingkat kriteria validasi ahli materi dan ahli media yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan media pembelajaran ini disajikan dalam Tabel 9. 

Tabel 10. Kriteria Validasi dari Tiap Item pada Angket 

Skor Kriteria Validasi 

3,26-4,00 Sangat layak 

2,51-3,25 Layak 

1,76-2,50 Kurang layak 

1,00-1,75 Tidak layak 

(Zainal, 2009) 

Berdasarkan data evaluasi ahli materi, rata-rata skor untuk aspek materi sebesar 

3,1 berada pada rentang skor 2,51-3,25. Jadi, aspek materi  untuk modul ini 

termasuk ke dalam kategori “Layak”. 

Validasi ahli materi memberikan saran untuk modul pembelajaran yaitu: 
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Tabel 11. Hasil Validasi Sebelum Revisi dan Sesudah Revisi 

No. Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. 

  

2. 

 
 

3. 

 
 

 

2) Validasi ahli media 

Validasi ahli media dilakukan oleh dosen jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan FT UNY yaitu oleh bapak Dr. Nuryadin Eko Raharjo, S.Pd., 

M.Pd., hasil penilaian ahli media dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut: 

Tabel 12. Hasil Penilaian Ahli Media 

No. Aspek Indikator Komponen 
Nomor 

Butir 
Skor 

1. Kelayakan Grafikan Ukuran atau format buku 1 3 

Desain bagian kulit 2 3 

3 2 

4 3 

5 3 

6 3 
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No. Aspek Indikator Komponen 
Nomor 

Butir 
Skor 

7 3 

8 4 

Desain bagian isi 9 4 

10 4 

11 2 

12 2 

13 3 

14 3 

15 3 

16 4 

17 3 

18 4 

Kualitas kertas 19 4 

Kualitas cetakan 20 3 

Kualitas jilidan 21 3 

Jumlah 66 

Rerata skor 3,143 

 

Pengolahan skor untuk ahli materi menggunakan pendekatan sturges, dimana 

setiap skor akan mempunyai interval yang sama. Interval setiap skor pada kategori 

kelayakan modul pembelajaran dapat dicari dengan menggunakan skor rata-rata 

sebagai berikut: 

Skor maksimum = 4 

Skor minimum = 1 

Range  = skor maksimum-skor minimum 

= 4-1 

= 3 

Banyaknya kategori = 4 

Interval setiap kategori  
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= 0,75 

Tingkat kriteria validasi ahli materi dan ahli media yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan media pembelajaran ini disajikan dalam Tabel 12. 

Tabel 13. Kriteria Validasi dari Tiap Item pada Angket 

Skor Kriteria Validasi 

3,26-4,00 Sangat layak 

2,51-3,25 Layak 

1,76-2,50 Kurang layak 

1,00-1,75 Tidak layak 

(Zainal, 2009) 

Berdasarkan data evaluasi ahli media, rerata skor untuk aspek media sebesar 

3,143 berada pada rentang skor 2,51-3,25. Berdasarkan aspek media, modul 

pembelajaran ini termasuk ke dalam kategori “Layak”. 

Validasi ahli media memberikan saran untuk modul pembelajaran yaitu: 

Tabel 14. Hasil Validasi Media Sebelum dan Sesudah Revisi 

No. Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. 

Margin atas berukuran 2cm, 

margin bawah berukuran 2 cm, 

margin kiri berukuran 3 cm, 

margin kanan berukuran 3 cm. 

Margin atas berukuran 3 cm, margin 

bawah berukuran 3 cm, margin kiri 

berukuran 3,5 cm, margin kanan 

berukuran 3 cm. 

2. Ukuran font sebesar 12 Ukuran font sebesar 11 

 

b. Uji coba pengembangan 

Uji coba pengembangan memiliki tujuan untuk mendapatkan penilaian dan 

masukan dari peserta didik sebagai pengguna sumber belajar terhadap produk 

modul pembelajaran yang telah dibuat. Pengguna sumber belajar yang menjadi uji 

coba pengembangan modul pembelejaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan 

adalah peserta didik kelas X SMK Negeri 1 Seyegan. Instrumen yang digunakan 
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dalam pemberian nilai dan masukan peserta didik kelas X SMK Negeri 1 Seyegan 

adalah angket yang terdiri dari aspek tampilan, penyajian materi, dan manfaat. 

Hasil angket peserta didik dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut: 

Tabel 15. Hasil Angket Peserta Didik 

No. Aspek Nomor butir 
Skor 

1 2 3 4 

1 Tampilan 1 9 22 0 0 

2 17 14 0 0 

3 6 23 2 0 

4 7 23 1 0 

5 10 17 4 0 

6 10 21 0 0 

2 Penyajian Materi 7 2 28 1 0 

8 4 25 2 0 

9 8 23 0 0 

10 4 22 5 0 

11 7 18 5 1 

12 8 21 2 0 

13 2 21 7 1 

14 7 18 5 1 

15 4 25 2 0 

3 Manfaat 16 3 26 2 0 

17 7 19 5 0 

18 0 23 3 0 

19 11 17 3 0 

20 0 26 5 0 

Diketahui: 

Rerata aspek penilaian pengguna = 62 

Butir kriteria aspek penilaian pengguna = 20 

Skor tertinggi = 4 

Skor terendah = 1 

Maka,  

Skor maksimal ideal = 

 

∑ butir kriteria x skor tertinggi 
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= 

= 

20 x 4 

80 

Skor minimal ideal = 

= 

= 

∑ butir kriteria x skor terendah 

20 x 1 

20 

Mi = 

= 

(1/2) (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)  

50 

Sbi = 

= 

(1/6) (skor maksimal ideal - skor minimal ideal) 

10 

Sehingga dapat dibuat tabel konversi skor kategori sebagai berikut: 

Tabel 16. Pedoman Konversi Skor 

Rentang Skor 
Hasil Responden 

Jumlah Kategori 

Mi+1,5 Sbi<x≤Mi + 3 Sbi 65<x≤80 7 Sangat Layak 

Mi < x≤ Mi + 1,5 Sbi 50<x≤65 24 Layak 

Mi-1,5 Sbi<x≤Mi 35<x≤50 0 Cukup Layak 

Mi-3 Sbi<x≤Mi – 1,5 Sbi 20<x≤35 0 Kurang 

 

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh, rerata aspek penilaian pengguna sumber 

belajar sebanyak 62, sehingga modul pembelajaran Dasar-Dasar Konstruksi 

berada di rentang skor 50<x≤65 dan mendapat kategori “layak” 

4. Penyebaran (disseminate) 

Tahapan penyebaran produk merupakan tahap akhir dari penelitian 

pengembangan 4D models. Tahap penyebaran dilakukan untuk mempromosikan 

produk yang telah dikembangkan agar dapat diterima oleh pengguna. Tahap 

penyebaran dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan secara luas karena 

keterbatasan peneliti. Penyebaran hanya dilakukan di SMK Negeri 1 Seyegan. 
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C. Pembahasan 

Penelitian Pengembangan modul mata pelajaran dasar-dasar konstruksi 

dilakukan di SMK Negeri 1 Seyegan untuk Program Keahlian Teknologi 

Konstruksi dan Properti. Materi yang dikembangkan dalam modul pembelajaran 

terdiri dari pekerjaan konstruksi tanah, pekerjaan konstruksi batu, jenis-jenis alat 

berat, perencanaan material dan alat, serta pemeriksaan hasil pekerjaan. Masing-

masing bab terdiri dari peta konsep, tujuan pembelajaran, isi, rangkuman, latihan 

soal, dan kunci jawaban. 

Prosedur penyusunan modul pembelajaran menggunakan tahap 4D models 

yaitu (1) Pendefinisian (define), (2) Perancangan (design), (3) Pengembangan 

(develop), dan (4) Penyebaran (disseminate) (Mulyatiningsih, 2012). Adapun 

tahap penyusunan modul pembelajaran sebagai berikut. 

1. Pendefinisian (define) 

Pada tahap ini dilakukan wawancara pada guru mata pelajaran dasar-dasar 

konstruksi yang berupa kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 1 Seyegan 

adalah Kurikulum 2013 edisi revisi, masih terbatasnya sumber belajar pada mata 

pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan, dan belum terciptanya pembelajaran 

mandiri peserta didik karena keterbatasan sumber belajar. Dengan demikian, 

peneliti melaksanakan perumusan tujuan untuk menentukan karakteristik objek 

penelitian. Perumusan tujuan ini menjadi dasar untuk menyusun dan merancang 

modul pembelajaran yang sesuai digunakan dalam proses pembelajaran. 
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2. Perancangan (design) 

Tahap perancangan memiliki empat tahap yang berupa penyusunan garis 

besar isi modul, mendesain isi materi pada modul, pemilihan media dan format, 

serta penulisan naskah modul. Bagian-bagian yang terdapat pada modul 

pembelajaran dasar-dasar konstruksi adalah pendahuluan, tujuan pembelajaran, 

peta konsep pembelajaran, uraian isi pembelajaran, rangkuman, latihan soal, 

glosarium, kunci jawaban, dan daftar pustaka. 

3. Pengembangan (develop) 

Tahap pengembangan memiliki tujuan yang berupa menghasilkan bentuk 

akhir perangkat sumber belajar setelah melalui revisi berdasarkan masukan 

validator dan data hasil uji coba pengembangan. Berdasarkan penilaian dari ahli 

media, hasil penilaian ahli media memperoleh 3,143, sehingga modul 

pembelajaran dasar-dasar konstruksi layak digunakan. Namun perlu adanya 

perbaikan pada margin dan ukuran font pada modul pembelajaran dasar-dasar 

konstruksi. Kemudian, berdasarkan penilaian dari ahli materi diperoleh nilai 

sebesar 3,1, sehingga modul pembelajaran dasar-dasar konstruksi layak 

digunakan. Namun perlu adanya perbaikan pada soal dan sebagian gambar yang 

masih perlu direvisi. Selanjutnya modul pembelajaran diuji cobakan pada peserta 

didik kelas X dan peserta didik diberi angket untuk memperoleh penilaian dan 

masukan sebagai pengguna modul. Hasil angket peserta didik diperoleh nilai 

sebesar 62 dari 31 peserta didik, yang mana termasuk dalam kategori layak. 
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4. Penyebaran (disseminate) 

Tahap penyebaran merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Tahap ini 

dilakukan untuk memperkenalkan modul pembelajaran Dasar-Dasar Konstruksi 

Bangunan kepada peserta didik kelas X SMK Negeri 1 Seyegan. Aspek yang 

dinilai peserta didik adalah tampilan, penyajian materi, dan manfaat. Dengan 

demikian, peserta didik dapat menggunakan modul pembelajaran secara mandiri 

untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 


