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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengembangan Modul 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian R & D (Research and 

Development). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan atau menghasilkan 

produk berupa modul pembelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti 

kelas XI program keahlian bisnis konstruksi dan properti. Dari hasil penelitian ini 

dapat diketahui kelayakan modul yang telah dikembangkan, sehingga nantinya 

modul siap digunaka sebagai media atau bahan ajar disekolah. Model 

pengembangan yang digunakan adalah pengembangan 4D yaitu define 

(pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate 

(penyebarluasan). Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing tahap 

pengembangan. 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan 

analisis kebutuhan. Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan 

analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian dan pengembangan 

(model R&D) yang cocok digunakan untuk mengembangkan produk. Pada 

tahapan pertama pengembangan media pembelajaran modul ini, diperoleh data 

berupa informasi hasil analisis melalui beberapa tahapan berikut. 
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a. Front end analysis 

Analisis pada tahap ini bertujuan untuk menetapkan masalah dasar yang 

terjadi didalam proses belajar pembelajaran. Analisis ini dilakukan dengan 

cara pengumpulan informasi dari guru pengampu mata pelajaran pengelolaan 

bisnis konstruksi dan properti melalui observasi dan wawancara. Dari hasil 

observasi dan wawancara didapatkan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1) Kurangnya sumber belajar berupa buku referensi Pengelolaan Bisnis 

Konstruksi dan Properti yang digunakan siswa kelas XI Kompetensi 

Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti di SMK Negeri 3 Yogyakarta. 

2) Kurangnya media pembelajaran yang digunakan untuk menunjang mata 

pelajaran Pengelolaan Bisnis Konstruksi dan Properti Kelas XI 

Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti di SMK Negeri 3 

Yogyakarta. 

Pembelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti di SMK Negeri 3 

Yogyakarta masih berpusat pada guru yang sebagian materi pembelajaran 

disampaikan oleh guru. Penggunaan kurikulum 2013 dalam mata pelajaran 

pengelolaan bisnis konstruksi dan properti menuntun peserta didik untuk 

belajar mandiri dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga dengan 

permasalahan yang terjadi dikembangkan media pembelajaran berupa modul 

pengelolaan bisnis konstruksi dan properti yang diharapkan nantinya dapat 

membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran, menambah pengetahuan, 

wawasan serta dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri. 
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b. Learner analysis 

Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai karakteristik siswa dalam 

proses pembelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Hasil dari 

observasi pada proses pebelajaran diketahui siswa cenderung kurang 

perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini menyebabkan 

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Guru sebagai 

sumber belajar utama dalam proses pembelajaran membuat sebagaian besar 

siswa merasa kurang tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru karena 

masih menggunakan metode lama yaitu guru sebagai sumber belajar dan 

penggunaan media yang kurang bervariasi. 

Hasil analisis karakter siswa ini nantinya  menjadi salah satu acuan bagi 

peneliti untuk membuat suatu produk media pembelajaran yang membuat 

siswa tertarik untuk mempelajari materi pada mata pelajaran pengeolaan 

bisnis konstruksi dan properti sehingga tujuan dalam proses pembelajaran 

dapat tercapai. 

c. Task analysis 

Mata pelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti kelas XI 

merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang pengelolaan suatu 

proyek konstruksi. Pada mata pelajaran pengelolaan bisnis konstruksi terdapat 

20 kompetensi yang harus dipenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

20 kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5. Kompetensi dasar pengelolaan bisnis konstuksi dan properti 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1. Memahami konsep jenis-

jenis bisnis konstruksi dan 

properti. 

4.1. Menyajikan jenis-jenis bisnis 

konstruksi dan properti. 

3.2. Memahami konsep 

pengelolaan bisnis 

konstruksi dan properti. 

4.2. Menyajikan pengelolaan 

bisnis konstruksi dan 

property. 

3.3. Menerapkan prosedur 

penjadwalan proyek 

konstruksi. 

4.3. Membuat penjadwalan 

proyek konstruksi. 

3.4. Menganalisa penjadwalan 

proyek konstruksi. 

4.4. Merancang penjadwalan 

proyek konstruksi. 

3.5. Mengevaluasi 

penjadwalan proyek 

konstruksi. 

4.5. Memperbaiki penjadwalan 

proyek konstruksi. 

3.6. Memahami konsep 

pembobotan setiap jenis 

pekerjaan konstruksi. 

4.6. Menyajikan pembobotan 

setiap jenis pekerjaan 

konstruksi. 

3.7. Menerapkan prosedur 

pembobotan setiap jenis 

pekerjaan konstruksi. 

4.7. Membuat pembobotan setiap 

jenis pekerjaan konstruksi. 

3.8. Mengevaluasi 

pembobotan setiap jenis 

pekerjaan konstruksi. 

4.8. Memperbaiki pembobotan 

setiap jenis pekerjaan 

konstruksi. 

3.9. Memahami konsep jenis-

jenis diagram penjadwalan 

proyek. 

4.9. Menyajikan jenis-jenis 

diagram penjadwalan proyek. 

3.10. Menerapkan tahapan 

pembuatan jenis-jenis 

diagram penjadwalan 

proyek konstruksi.  

4.10. Membuat jenis-jenis diagram 

penjadwalan proyek 

konstruksi. 

3.11. Memahami konsep 

pengelolaan sumber daya 

manusia, bahan, dan 

peralatan 

4.11. Menyajikan pengelolaan 

sumber daya manusia, 

bahan, dan peralatan. 

3.12. Menerapkan prosedur 

pengelolaan sumber daya 

mausia, bahan, dan 

peralatan. 

4.12. Melaksanakan pengelolaan 

sumber daya manusia, 

bahan, dan peralatan. 

3.13. Menganalisis pengelolaan 4.13. Merancang pengelolaan 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

sumber daya manusia, 

bahan, dan peralatan 

sumber daya manusia, 

bahan, dan peralatan 

3.14. Mengevaluasi pengelolaan 

sumber daya manusia, 

bahan, dan peralatan. 

4.14. Memperbaiki pengelolaan 

sumber daya manusia, 

bahan, dan peralatan. 

3.15. Memahami konsep 

pembuatan laporan 

harian, mingguan, 

bulanan, dan laporan akhir 

pekerjaan konstruksi. 

4.15. Menyajikan pembuatan 

laporan harian, mingguan, 

bulanan, dan laporan akhir 

pekerjaan konstruksi. 

3.16. Menerapkan prosedur 

pemuatan laporan harian, 

mingguan, bulanan, dan 

laporan akhir pekerjaan 

kostruksi. 

4.16. Membuat laporan harian, 

mingguan, bulanan, dan 

laporan akhir pekerjaan 

konstruksi. 

3.17. Mengevaluasi pembuatan 

laporan harian, mingguan, 

bulanan dan laporan akhir 

pekerjaan konstruksi. 

4.17. Memperbaiki laporan harian, 

mingguan, bulanan, dan 

laporan akhir pekerjaan 

konstruksi. 

3.18. Memahami konsep 

pengajuan termin 

pembayaran pekerjaan 

konstruksi, 

4.18. Menyajikan pengajuan termin 

pembayaran pekerjaan 

konstruksi. 

3.19. Menerapkan perosedur 

pengajuan termin 

pembayaran pekerjaan 

konstruksi 

4.19. Membuat pengajuan termin 

pebayaran pekerjaan 

konstruksi. 

3.20. Mengevaluasi pengajuan 

termin pembayaran 

pekerjaan konstruksi. 

4.20. Memperbaiki pengajuan 

termin pembayaran 

pekerjaan konstruksi. 

 

d. Concept analysis 

Pembuatan media pembelajaran didasarkan pada sepuluh kompetensi dasar 

yang nantinya akan dibuat dalam empat materi pokok pembelajaran yang 

didesain interaktif dan mudah dipahami oleh siswa yang  sedang menempuh 

mata pelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Materi disusun 
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berdasarkan tingkat kemudahan materinya dan juga urutannya secara 

prosedural agar materi satu dengan materi lainnya saling berhubungan. 

Sepuluh kompetensi dasar yang akan dikembangkan dalam pembuatan media 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Tabel 6. Kompetensi dasar yang dikembangkan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1. Memahami konsep jenis-

jenis bisnis konstruksi dan 

properti. 

4.1. Menyajikan jenis-jenis bisnis 

konstruksi dan properti. 

3.2. Memahami konsep 

pengelolaan bisnis 

konstruksi dan properti. 

4.2. Menyajikan pengelolaan 

bisnis konstruksi dan 

property. 

3.3. Menerapkan prosedur 

penjadwalan proyek 

konstruksi. 

4.3. Membuat penjadwalan 

proyek konstruksi. 

3.4. Menganalisa penjadwalan 

proyek konstruksi. 

4.4. Merancang penjadwalan 

proyek konstruksi. 

3.5. Mengevaluasi 

penjadwalan proyek 

konstruksi. 

4.5. Memperbaiki penjadwalan 

proyek konstruksi. 

3.6. Memahami konsep 

pembobotan setiap jenis 

pekerjaan konstruksi. 

4.6. Menyajikan pembobotan 

setiap jenis pekerjaan 

konstruksi. 

3.7. Menerapkan prosedur 

pembobotan setiap jenis 

pekerjaan konstruksi. 

4.7. Membuat pembobotan setiap 

jenis pekerjaan konstruksi. 

3.8. Mengevaluasi 

pembobotan setiap jenis 

pekerjaan konstruksi. 

4.8. Memperbaiki pembobotan 

setiap jenis pekerjaan 

konstruksi. 

3.9. Memahami konsep jenis-

jenis diagram penjadwalan 

proyek. 

4.9. Menyajikan jenis-jenis 

diagram penjadwalan proyek. 

3.10. Menerapkan tahapan 

pembuatan jenis-jenis 

diagram penjadwalan 

proyek konstruksi.  

4.10. Membuat jenis-jenis diagram 

penjadwalan proyek 

konstruksi. 
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Pada penelitian ini jenis media pembelajaran yang dikembangkan adalah 

modul. Modul merupakan media pembelajaran yang dikemas secara 

sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dengan menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami. Modul memuat tujuan pembelajaran, materi pelajaran dan 

evaluasi. Modul bertujuan membantu peserta didik untuk belajar secara 

mandiri. 

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan DITJEN PMPTK (2008: 2-5) 

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 tergantung pada pihak 

lain.  

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 pembelajar 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, pebelajar 
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tidak tergantung dan harus menggunakan media yang lain untuk mempe- 

lajari 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 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. 

 

e. Specifiying instructional objectives 

Analisis tujuan pembelajaran ini disesuaikan berdasarkan materi dan tugas 

yang akan disajikan, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. 

Perumusan tujuan pembelajaran pada aspek kognitif, yaitu: (1) menjelaskan 
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mengenai bisnis konstruksi dan properti (2) menjelaskan mengenai unsur-

unsur pengelola pada proyek konstruksi (3) menjelaskan diagram 

penjadwalan proyek konstruksi. Perumusan tujuan pembelajaran aspek 

psikomotorik, yaitu: (1) siswa dapat menghitung pembobotan suatu pekerjaan 

konstruksi (2) siswa dapat membuat penjadwalan proyek konstruksi. 

Perumusan tujuan aspek afektif, yaitu: (1) meningkatkan rasa ingin tahu siswa 

terhadap materi yang disajikan (2) bertanggung jawab dalam mengerjakan 

berbagai tugas. 

 

2. Tahap Perancangan (Design) 

a. Media selection (pemilihan media) 

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh 

dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang 

terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan 

belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, 

materi/substansi belajar dan evaluasi. (Depdiknas, 2008:4). 

Pemilihan media yang tepat maka akan dapat membantu dalam kegiatan 

pembelajaran. Pemilihan media disesuaikan berdasarkan materi yang akan 

digunakan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang digunakan 

dalam pengembangan penelitian ini merupakan modul pembelajaran yang 

didesain interaktif dan mudah dipahami oleh siswa yang mengikuti mata 

pelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti.  
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b. Format selection (pemilihan format) 

Pemilihan format disesuaikan dengan pemilihan strategi dan metode 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Guru akan menggunakan 

media presentasi untuk menjelaskan materi pembelajaran, oleh sebab itu 

pengembangan media yang digunakan merupakan media cetak modul yang 

dapat digunakan siswa untuk membantu proses belajar secara mandiri. 

Tabel 7. Format selection 

No Indikator Sub Indikator Keterangan 

1 Ukuran Modul Ukuran Modul pada peneitian ini menggunakan 

ukuran A4 (210 X 297 mm) sesuai 

dengan standar ISO. Ukuran modul 

menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

format modul karena materi yang 

disajikan cukup banyak dan terdapat 

gambar-gambar yang harus disajikan 

dengan dimensi yang besar agar 

memudahkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang disajikan. 

2 Desain Cover 

Modul 

Tata letak cover 

modul 

Komposisi yang disajikan pada cover 

modul berisi gambar ilustrasi materi, 

judul modul, satuan pendidikan, kelas, 

program keahlian, semester, dan 

pembuat modul. Penataan tata letak 

penting dilakukan agar memberikan 

kesan baik dan menarik bagi siswa. 

  Tipografi cover 

modul 

Pada cover modul disajikan 

penggunaan kombinasi warna, jenis 

huruf ukuran huruf, serta penulisan 

yang baik. 

  Ilustrasi kulit 

modul 

Pada cover modul disajikan ilustrasi 

gambar yang diharapkan akan membuat 

siswa memiliki gambaran mengenai 

materi yang akan disajikan. 

 

3 Desain Isi 

Modul 

Tata letak isi 

modul 

Materi yang disajikan dibuat dalam 

format yang seragam agar tampilan isi 

modul nantinya konsisten. Hal-hal yang 

akan dimasukan dalam format isi  
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No Indikator Sub Indikator Keterangan 

   modul meliputi judul bab, sub judul 

bab, angka halaman, keterangan 

gambar, judul bab pada header tiap 

halaman, mata pelajaran pada footer 

tiap halaman.spasi, dan margin. 

  Tipografi isi modul Tipografi isi modul memuat hal 

mengenai tampilan huruf dan kalimat 

yang ada pada modul. Ini dilakukan 

agar tampilan isi modul konsisten dan 

nyaman saat dibaca oleh siswa 

  Ilustrasi isi modul Pemberian ilustrasi pada isi modul 

berupa gambar dan tabel diharapkan 

akan menambah pemahaman siswa 

terhadap materi yang disajikan. 

(Sumber: Sugiarto, H. (2019, Juni 19). Komponen Kelayakan Kegrafikan. 

Retrieved from Anzdoc: https://anzdoc.com/komponen -kelayakan-

kegrafikan.html) 

c. Initial design (desain awal) 

Desain awal bertujuan untuk merancang isi modul pengelolaan bisnis 

konstruksi dan properti yang terdiri dari empat materi pokok. Isi modul 

pengelolaan bisnis konstruksi dan properti dibuat berdasarkan beberapa 

sumber buku yang berkaitan dengan materi yang disampaikan pada 

pembelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Selain itu didalam 

pembuatan modul terdapat beberapa kerangka penulisan yang terdiri dari: 

1) Deskripsi Kerangka 

a) Halaman Sampul 

Halaman sampul pada modul terdiri dari judul modul “ Pengelolaan 

Bisnis Konstruksi dan Properti”, ilustrasi gambar yang sesuai dengan 

materi yang dibuat pada modul, satuan pendidikan “Sekolah 

Menengah Kejuruan”, kelas “XI”, program keahlian “Bisnis 

https://anzdoc.com/komponen%20-kelayakan-kegrafikan.html
https://anzdoc.com/komponen%20-kelayakan-kegrafikan.html
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Konstruksi dan Properti”, semester “Gasal/Ganjil” dan pembuat 

modul “Zulfikar Abdul Aziz”. Berikut ini adalah gambar halaman 

sampul pada modul pembelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan 

properti. 

 

Gambar 3. Halaman sampul modul 

 

b) Kata Pengantar  

Kata pengantar berisi tentang ucapan terima kasih atas 

terselesaikannya modul dan harapan yang ingin dicapai dalam modul 

pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. 
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Gambar 4. Kata pengantar modul 

 

c) Daftar Isi 

Daftar isi berisi tentang materi-materi yang akan disajikan dalam 

modul yang dilengkapi dengan nomor halaman. 
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Gambar 5. Daftar isi modul 

 

d) Daftar Gambar 

Daftar gambar berisi tentang informasi gambar-gambar yang 

disajikan dalam modul yang dilengkapi dengan nomor halaman. 
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Gambar 6. Daftar gambar modul 

 

e) Daftar Tabel 

Daftar tabel berisi tentang table-tabel yang akan disajikan dalam 

modul yang dilengkapi dengan nomor halaman. 
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Gambar 7. Daftar tabel modul 

 

2) Pendahuluan 

a) Deskripsi, Prasyarat, dan Petunjuk Penggunaan Modul 

Deskripsi dalam modul menjelaskan secara singkat tentang ruang 

lingkup yang terdapat didalam isi modul, sedangkan prasyarat 
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memuat tentang syarat dalam mempelajari modul, sehingga dengan 

adanya beberapa prasyarat tersebut diharapkan peserta didik mampu 

menguasai dan memahami materi yang ada didalam modul. Petunjuk 

penggunaan modul merupakan petunjuk yang harus dilakukan peserta 

didik maupun fasilitator didalam menggunakan atau mempelajari 

modul.  

 

Gambar 8. Deskripsi, prasyarat, dan petunuk penggunaan pada modul 
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b) Tujuan  

Tujuan pembelajara dari pengelolaan bisnis konstruksi adalah: 

1. Memahami unsur-unsur pengelolaan yang ada pada suatu proyek 

konstruksi. 

2. Memahami dan merancang penjadwalan pada suatu proyek 

konstruksi. 

3. Mengevaluasi penjadwalan dan memahami konsep pembobotan 

pekerjaan pada suatu proyek konstruksi . 

4. Menerapkan dan mengevaluasi pembobotan pekerjaan pada suatu 

proyek konstruksi. 

5. Memahami jenis-jenis diagram penjadwalan. 

 

Gambar 9. Tujuan pembelajaran modul 
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c) Kompetensi dasar 

Kompetensi dasar merupakan konpetensi yang akan dipelajari dan 

harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi dasar pada modul 

pengelolaan bisnis konstruksi dan properti dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 10. Kompetensi dasar pembuatan modul 
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3) Isi Modul 

a) Uraian materi  

Menjelaskan materi-materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Contoh uraian materi didalam modul dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 11. Contoh uraian materi pada modul 
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b) Rangkuman  

Rangkuman berisi tentang ringkasan yang terdapat pada uraian materi 

disetiap bab yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam 

mereview kembali materi yang telah disampaikan. Contoh 

rangkuman dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 12. Contoh rangkuman pada modul 
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c) Evaluasi  

Evaluasi diberikan kepada peserta didik bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana peserta didik memahami materi yang disampaikan. 

Contoh evaluasi dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 13. contoh evaluasi pada modul 
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d) Kunci Jawaban 

Kunci jawaban berisi jawaban dari soal latihan yang diberikan pada 

setiap bab dalam modul. Tujuan dari diberikannya kunci jawaban 

agar peserta didik dapat menilai hasil soal latihan yang telah 

dikerjakan dengan melihat kunci jawaban yang tersedia. Contoh 

kunci jawaban dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 14. Contoh kunci jawaban pada modul 
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e) Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang digunakan dalam 

penyusunan modul pengelolaanbisnis konstruksi dan poperti. Daftar 

pustaka pada modul dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 15. Daftar pustaka modul 
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3. Tahap Pengembangan (Develop) 

a. Validasi 

Develop merupakan tahap pengembangan yang terdiri atas penilaian dari 

validator ahli (ahli materi dan ahli media) yang bertujuan untuk mengetahui hasil 

akhir dan kelayakan dari produk media pembelajaran. 

1) Validasi oleh Ahli Materi 

Validasi materi untuk modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti 

dilakukan oleh dosen ahli Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas 

Negeri Yogyakarta sebagai validator. Validasi ahli materi dilakukan untuk 

mendapatkan saran dan masukan terhadap materi yang terdapat dalam modul 

pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Uji validasi materi dilakukan oleh 

dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan yaitu Bapak Drs. 

Sumarjo H, M.T. 

Tabel 8. Saran perbaikan dan revisi oleh ahli materi. 

No Saran Revisi 

1 Pada bagan pokok materi tiap 

bab ditulis topiknya. 

Bagan pokok materi yang semula 

ditulis “Bab II, Bab III, Bab IV, Bab 

V” diperbaiki menjadi judul tiap 

bab. 

2 Perbaiki gambar halaman 8 Gambar telah diperbaki 

3 Gambar diberi keterangan 

sumber. 

Gambar telah diberi keterangan 

sumber. 

4 Gambar salah pada halaman 16 Gambar telah diperbaiki. 

5 Gambar salah pada halaman 18 Gambar telah diperbaiki. 

6 Tabel tidak jelas pada halaman 

23. 

Table telah dipebaiki. 

7 Tujuan pembelajaran setiap bab 

harus berdasarkan tujuan 

pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran tiap bab 

diperbaiki sehingga sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

8 Tambahkan contoh soal pada 

materi bab III. 

Ditambahkan contoh soal pada bab 

III. 

9 Ditambah penjelasan mengenai  Ditambahkan penjelasan mengenai  
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No Saran Revisi 

 pembuat upah pekerja pada bab 

IV. 

pembuat upah pekerja pada bab IV. 

10 Gambar tidak relevan untuk 

materi RAB pada halaman 53 

Gambar diganti yang semula gambar 

balok menjadi gambar sloof. 

11 Ganti gambar kolom pada halam 

56 menjadi gambar kolom 

struktur. 

Gambar telah diganti yang semula 

gambar tulangan kolom menjadi 

gambar kolom struktur. 

12 Pada halaman 63 total harga 

pekerjaan sloof belum diketahui. 

Ditambahkan total harga pekerjaan 

sloof pada halam 63. 

 

2) Validasi oleh Ahli Media 

Validasi media untuk modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti 

dilakukan oleh dosen ahli Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas 

Negeri Yogyakarta sebagai validator I dan guru mata pelajaran pengelolaan bisnis 

konstruksi dan properti di SMK Negeri 3 Yogyakarta sebagai validator II. 

Validasi ahli materi dilakukan untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap 

media yang terdapat dalam modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Uji 

validasi media dilakukan oleh dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan yaitu Bapak Dr. V. Lilik Hariyanto, M.Pd. 

Tabel 9. Saran perbaikan dan revisi oleh ahli media. 

No Saran Revisi 

1 Tujuan pembelajaran dibuat 

dengan kata kerja tunggal. 

Tujuan pembelajaran dipebaiki 

menggunakan kata kerja tunggal. 

2 Evaluasi mengacu pada tujuan. Evaluasi disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran. 

3 Gambar pada halaman 20 dan 21 

dibuat landscape agar lebih jelas 

Gambar telah dibuat landscape agar 

lebih jelas. 

4 Tabel dibuat/diusahakan dalam 1 

halaman. 

Tabel dibuat pada 1 halaman. 

5 Struktur daftar pustaka 

disesuaikan dengan kaidah 

penulisan daftar pustaka yang 

benar. 

Penulisan daftar pustaka diperbaiki 

sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka. 
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3) Validasi oleh guru 

Validasi oleh guru dilakukan untuk mendapatkan saran dari guru pengampu mata 

pelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti  mengenai produk media 

yang dibuat berupa modul. Guru berperan memvalidasi modul dari dua aspek 

yaitu materi dan media. Berikut ini disajikan hasil validasi oleh guru pengampu. 

a) Uji validasi materi dilakukan oleh guru mata pelajaran pengelolaan bisnis 

konstruksi dan properti di SMK Negeri 3 Yogyakarta yaitu Bapak Drs. Joko 

Ismono. 

Tabel 10. Saran perbaikan dan revisi materi oleh guru. 

Saran Revisi 

Modul yang disusun sudah baik 

dan runtut, hanya ada beberapa 

kata typo atau salah ketik untuk 

dapat disempurnakan. 

Kata typo atau salah ketik telah 

diperbaiki. 

 

b) Uji validasi media dilakukan oleh guru mata pelajaran pengelolaan bisnis 

konstruksi dan properti di SMK Negeri 3 Yogyakarta yaitu Bapak Drs. Joko 

Ismono. 

Tabel 11. Saran perbaikan dan revisi media oleh guru. 

Saran Revisi 

Gambar pada cover sudah bagus, 

tetapi kurang selaras saja. 

Keseluruhan sudah baik. 

Tidak ada perbaikan. 
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b. Deskripsi Data Validasi 

Pada penelitian ini modul Pengelolaan Bisnis Konstruksi dan Properti 

dilakukan penilaian kelayakan oleh ahli materi dan ahli media melalui proses 

validasi untuk meminta saran dan pendapat. Saran dan pendapat yang diperoleh 

selanjutnya dilakukan tindak lanjut terhadap modul melalui tahap revisi agar 

modul dapat dinyatakan valid dan layak digunakan. 

1) Data Validasi Ahli Materi 

Data hasil penilaian materi dalam modul pengelolaan bisnis konstruksi 

dan properti diperoleh dari beberapa ahli materi yang memberikan saran dan 

pendapat. Validasi ahli materi dilakukan oleh Dosen Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Bapak Drs. Sumarjo H, M.T.. Penilaian dilakukan dengan mengisi 

lembar validasi yang dinilai dari 5 aspek yaitu self instruction, self contained, 

stand alone, adaptif, user friendly. Berikut adalah hasil data penilaian ahli materi. 

Tabel 12. Data Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Aspek 
Frekuensi Jumlah 

Butir 1 2 3 4 

1 Self Instruction 0 1 6 0 7 

2 Self Contained 0 0 0 2 2 

3 Stand Alone 0 0 1 1 2 

4 Adaptif 0 0 0 1 1 

5 User Friendly 0 0 0 1 1 

TOTAL 13 

 

2) Data Validasi Ahli Media 

Data hasil penilaian media dalam modul pengelolaan bisnis konstruksi dan 

properti diperoleh dari beberapa ahli media yang memberikan saran dan pendapat. 
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Validasi ahli media dilakukan oleh Dosen Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Bapak Dr. V. Lilik Hariyanto, M.Pd.. Penilaian dilakukan dengan 

mengisi lembar validasi yang dinilai dari 3 aspek yaitu ukuran modul, desain 

cover modul, dan desain isi modul. Berikut adalah hasil data penilaian ahli media. 

Tabel 13. Data Hasil Penilaian Ahli Media 

No Aspek 
Frekuensi Jumlah 

Butir 1 2 3 4 

1 Ukuran Modul 0 0 2 0 2 

2 Desain Cover Modul 0 1 12 3 16 

3 Desain Isi Modul 0 0 26 3 29 

TOTAL 47 

 

3) Data Validasi oleh Guru 

Data hasil penilaian guru dalam modul pengelolaan bisnis konstruksi dan 

properti diperoleh dari guru yang memberikan saran dan pendapat. Validasi 

dilakukan oleh guru SMK Negeri 3 Yogyakarta Bapak Drs. Joko Ismono. 

Penilaian dilakukan dengan mengisi lembar validasi materi yang dinilai dari 5 

aspek yaitu self instruction, self contained, stand alone, adaptif, user friendly dan 

lembar validasi media yang dinilai dari 3 aspek yaitu ukuran modul, desain cover 

modul, dan desain isi modul. Berikut adalah hasil data penilaian oleh guru. 

Tabel 14. Data Hasil Penilaian Materi oleh Guru 

No Aspek 
Frekuensi Jumlah 

Butir 1 2 3 4 

1 Self Instruction 0 0 5 2 7 

2 Self Contained 0 0 2 0 2 

3 Stand Alone 0 0 1 1 2 
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No Aspek 
Frekuensi Jumlah 

Butir 1 2 3 4 

4 Adaptif 0 0 1 0 1 

5 User Friendly 0 0 1 0 1 

TOTAL 13 

 

Tabel 15. Data Hasil Penilaian Media oleh Guru 

No Aspek 
Frekuensi Jumlah 

Butir 1 2 3 4 

1 Ukuran Modul 0 0 2 0 2 

2 Desain Cover Modul 0 2 11 3 16 

3 Desain Isi Modul 0 0 27 2 29 

TOTAL 47 

 

c. Analisis Data 

Analisis pada penelitian pegembangan ini menggunakan analisis 

deskriptif. Data hasil validasi kelayakan oleh ahli materi dan ahli media kemudian 

dilakukan analisis mengguanakan analisis deskriptif, berikut adalah hasil analisis 

data penilaian modul oleh ahli materi dan ahli media. 

1) Analisis Data Validasi Ahli Materi 

Penilaian ahli materi berdasarkan 5 aspek yaitu self instruction, self 

contained, stand alone, adaptif, user friendly. Hasil analisis penelitian oleh ahli 

materi adalah sebagai berikut. 
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Tabel 16. Analisis Data Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Aspek 
Frekuensi Jumlah 

Butir 

Jumlah 

Skor 

Skor 

Max 1 2 3 4 

1 Self Instruction 0 1 6 0 7 19 28 

2 Self Contained 0 0 0 2 2 8 8 

3 Stand Alone 0 0 2 0 2 6 8 

4 Adaptif 0 0 0 1 1 4 4 

5 User Friendly 0 0 0 1 1 4 4 

TOTAL 13 41 52 

RATA-RATA SKOR  3,15 4 

 

Berdasarkan hasil analisis data hasil penilaian ahli materi pada tabel 16, 

maka dapat diperoleh data-data sebagai berikut. 

 Jumlah skor penilaian ahli materi = 41 

 Jumlah butir skor = 13 

 Skor tertinggi = 4 

 Skor terendah = 1 

 Skor maksimal = 4 x 13 = 52 

 Skor minimal = 1 x 13 = 13 

 Rata-rata skor = 
  

  
 = 3,15 

 Konversi skor dalam persen: 

= 
    

 
 x 100 = 78,84% 

 



78 
 

Berdasarkan tabel 16, diperoleh rata-rata skor 3,15 atau 78,84%. Sehingga 

tingkat kelayakan modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti pada aspek 

materi masuk dalam kriteria “Layak”. 

2) Analisis Data Validasi Ahli Media 

Penilaian ahli media berdasarkan 3 aspek yaitu ukuran buku, desain cover 

buku, dan desain isi buku. Hasil analisis penelitian oleh ahli materi adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 17. Analisis Data Hasil Penilaian Ahli Media 

No Aspek 
Frekuensi Jumlah 

Butir 

Jumlah 

Skor 

Skor 

Max 1 2 3 4 

1 Ukuran Modul 0 0 2 0 2 6 8 

2 Desain Cover Modul 0 1 12 3 16 50 64 

3 Desain Isi Modul 0 0 26 3 29 90 116 

TOTAL 47 146 188 

RATA-RATA SKOR  3,10 4 

 

Berdasarkan hasil penggabungan analisis data hasil penilaian ahli media 

pada tabel 17, maka dapat diperoleh data-data sebagai berikut. 

 Jumlah skor penilaian ahli media = 146 

 Jumlah butir skor = 47 

 Skor tertinggi = 4 

 Skor terendah = 1 

 Skor maksimal = 4 x 47 = 188 

 Skor minimal = 1 x 47 = 47 
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 Rata-rata skor = 
   

  
 = 3,10 

 Konversi skor dalam persen: 

= 
    

 
 x 100 = 77,5% 

Berdasarkan tabel 17, diperoleh nilai rata-rata skor 3,10 atau 77,5%. 

Sehingga tingkat kelayakan modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti 

pada aspek media masuk dalam kriteria “Layak”. 

3) Analisis Data Validasi Guru 

a) Validasi Materi oleh Guru 

Penilaian materi oleh guru berdasarkan 5 aspek yaitu self instruction, self 

contained, stand alone, adaptif, user friendly. Hasil analisis penelitian oleh guru 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 18. Analisis Data Hasil Penilaian Materi oleh Guru 

No Aspek 
Frekuensi Jumlah 

Butir 

Jumlah 

Skor 

Skor 

Max 1 2 3 4 

1 Self Instruction 0 0 5 2 7 23 28 

2 Self Contained 0 0 2 0 2 6 8 

3 Stand Alone 0 0 1 1 2 7 8 

4 Adaptif 0 0 1 0 1 3 4 

5 User Friendly 0 0 1 0 1 3 4 

TOTAL 13 42 52 

RATA-RATA SKOR  3,23 4 

 

Berdasarkan hasil analisis data hasil penilaian ahli materi pada tabel 18, 

maka dapat diperoleh data-data sebagai berikut. 

 Jumlah skor penilaian ahli materi = 42 
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 Jumlah butir skor = 13 

 Skor tertinggi = 4 

 Skor terendah = 1 

 Skor maksimal = 4 x 13 = 52 

 Skor minimal = 1 x 13 = 13 

 Rata-rata skor = 
  

  
 = 3,23 

 Konversi skor dalam persen: 

= 
    

 
 x 100 = 80,75% 

Berdasarkan tabel 18, diperoleh nilai rata-rata skor 3,23 atau 80,75%. 

Sehingga tingkat kelayakan modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti 

pada aspek materi masuk dalam kriteria “Layak”. 

b) Validasi Media oleh Guru 

Penilaian ahli media berdasarkan 3 aspek yaitu ukuran buku, desain cover 

buku, dan desain isi buku. Hasil analisis penelitian oleh ahli materi adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 19. Analisis Data Hasil Penilaian Media oleh Guru 

No Aspek 
Frekuensi Jumlah 

Butir 

Jumlah 

Skor 

Skor 

Max 1 2 3 4 

1 Ukuran Modul 0 0 2 0 2 6 8 

2 Desain Cover Modul 0 2 11 3 16 49 64 

3 Desain Isi Modul 0 0 27 2 29 89 116 

TOTAL 47 144 188 

RATA-RATA SKOR  3,06 4 
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Berdasarkan hasil penggabungan analisis data hasil penilaian ahli media 

pada tabel 19, maka dapat diperoleh data-data sebagai berikut. 

 Jumlah skor penilaian ahli media = 144 

 Jumlah butir skor = 47 

 Skor tertinggi = 4 

 Skor terendah = 1 

 Skor maksimal = 4 x 47 = 188 

 Skor minimal = 1 x 47 = 47 

 Rata-rata skor = 
   

  
 = 3,06 

 Konversi skor dalam persen: 

= 
    

 
 x 100 = 76,5% 

Berdasarkan Table 20, diperoleh nilai rata-rata skor 3,06 atau 76,5%. 

Sehingga tingkat kelayakan modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti 

pada aspek media masuk dalam kriteria “Layak”. 

 

4. Tahap Penyebarluasan (Disseminate) 

Disseminate merupakan tahap penyebarluasan produk media pembelajaran 

yang telah dikembangkan setelah melalui penilaian pada ahli materi dan ahli 

media serta dilakukan revisi berdasarkan saran yang didapat dari ahli materi dan 

ahli media. Tujuan pada tahap ini adalah menyebarluaskan produk penelitian agar 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran pengelolaan 

bisnis konstruksi dan properti.  
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Tahap penyebaran luasan produk dilakukan melalui pengemasan 

(packaging), yaitu media dikemas dalam betuk modul yang selanjutnya 

diserahkan kepada guru mata pelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti 

SMK Negeri 3 Yogyakarta supaya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan suatu produk melalui suatu proses yang sistematis. Hasil dari 

pengembangan ini adalah produk media pembelajaran berupa modul pengelolaan 

bisnis konstruksi dan properti . Penyusunan media pembelajaran ini didasari oleh 

beberapa permasalahan yang ditemukan, yaitu (1) Kurangnya sumber belajar 

berupa buku referensi pengelolaan bisnis konstruksi dan properti, (2) Kurangnya 

media pembelajaran yang digunakan untuk menunjang mata pelajaran 

pengelolaan bisnis konstruksi dan properti.  

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengembangan dengan model 4D Thaigarajan dan telah disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian. Tahapan penelitian tersebut yaitu define (pendefinisian), 

design (perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate 

(penyebarluasan). Setelah media pembelajaran selesai dibuat, selanjutnya 

dilakukan uji kelayakan media yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media.  

Hasil dari pengujian kelayakan modul oleh ahli materi dan ahli media 

adalah saran dan masukan dari ahli materi dan ahli media yang selanjutnya 
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digunakan menyempurnakan modul yang telah dibuat. Penyempurnaan modul 

bertujuan agar produk modul yang dikembangkan lebih mudah dipahami oleh 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Hasil analisis yang diperoleh dari penilaian validator ahli materi untuk 

modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti termasuk dalam kategori 

“Layak”. Rincian penilaian kelayakan materi pembelajaran modul berdasarkan 

hasil dari ahli materi adalah sebagai berikut. 

Tabel 20. Persentase Penilaian oleh Ahli Materi 

No Aspek  % Kategori 

1 Self Instruction 67,85 Layak 

2 Self Contained 100 Sangat Layak 

3 Stand Alone 75 Layak 

4 Adaptive 100 Sangat Layak 

5 User Friendly 100 Sangat Layak 

 

Hasil analisis yang diperoleh dari penilaian validator ahli media untuk 

modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti termasuk dalam kategori 

“Layak”. Rincian penilaian kelayakan materi pembelajaran modul berdasarkan 

hasil dari ahli media adalah sebagai berikut. 

Tabel 21. Persentase Penilaian oleh Ahli Media 

No Aspek  % Kategori 

1 Ukuran modul 75 Layak 

2 Desain cover modul 78,125 Layak 

3 Desain isi modul 77,58 Layak 

 

Hasil analisis yang diperoleh dari penilaian guru mengenai materi untuk 

modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti termasuk dalam kategori 
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“Layak”. Rincian penilaian kelayakan materi pembelajaran modul berdasarkan 

hasil dari ahli materi adalah sebagai berikut. 

Tabel 22. Persentase Penilaian Materi oleh Guru 

No Aspek  % Kategori 

1 Self Instruction 82,14 Sangat Layak 

2 Self Contained 75 Layak 

3 Stand Alone 87,5 Sangat Layak 

4 Adaptive 75 Layak 

5 User Friendly 75 Layak 

 

Hasil analisis yang diperoleh dari penilaian validator ahli media untuk 

modul pengelolaan bisnis konstruksi dan properti termasuk dalam kategori 

“Layak”. Rincian penilaian kelayakan materi pembelajaran modul berdasarkan 

hasil dari ahli media adalah sebagai berikut. 

Tabel 23. Persentase Penilaian Media oleh Guru 

No Aspek  % Kategori 

1 Ukuran modul 75 Layak 

2 Desain cover modul 76,56 Layak 

3 Desain isi modul 76,72 Layak 

 

Setelah dilakukan penilaian kelayakan modul, selanjutnya produk dikemas 

dalam bentuk modul yang selanjutnya diserahkan kepada guru mata pelajaran 

pengelolaan bisnis konstruksi dan properti SMK Negeri 3 Yogyakarta supaya 

dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

 


