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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Media berasal dari 

bahasa latin medius yang secara harafiah berarti tengah, pengantar atau 

perantara. Dalam bahasa arab media disebut „wasail‟  bentuk jamak dari „wasilah‟ 

yakni sinonim al-wasth yang artinya juga tengah. Dalam proses pembelajaran, 

media seringkali diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau alat 

elektronik yang berfungsi untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. Media merupakan segala bentuk alat yang 

dipergunakan dalam proses penyaluran atau penyampain informasi (Ega Rima 

Wati, 2016: 2). Menurut Gerlach & Ely dalam Azhar Arsyad (2015: 3) 

menyatakan bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi, yang menyebabkan siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi, menurut 

pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan sekolah dan luar 

sekolah adalah media bagi siswa. Menurut Ega Rima Wati (2016: 3) media 

merupakan sesuatu yang bersifat menyakinkan pesan dan dapat merangsang 

pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada diri siswa tersebut.  

Menurut Nasution dalam Sugihartono dkk (2012: 80) mendefinisikan 

pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan 
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sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak didik sehingga terjadi proses 

belajar. Lingkungan dalam pengertian ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga 

meliputi guru, alat peraga, perpustakaan, laboraturium, dan  sebagainya yang 

relevan dengan kegiatan belajar siswa. Sementara itu menurut Agung Prijo 

Budijono dan Wahyu Dwi Kurniawan (2012: 107) pembelajaran pada hakikatnya 

adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga 

terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.  

Dari beberapa pengertian di atas maka secara umum media pembelajaran 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu 

proses pembelajaran, bisa digunakan kapanpun dan dimanapun, serta mampu 

mendorong atau merangsang perhatian, keterampilan, sikap, pengetahuan 

seseorang sehingga pada akhirnya tercipta proses belajar.  

b. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran pun 

mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri. 

Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, Azhar Arsyad (2002) yang dikutip 

oleh Sukiman (2012: 46) mengklasifikasikan media atas empat kelompok: 1) 

media hasil teknologi cetak, 2) media hasil teknologi audio-visual, 3) media hasil 

teknologi berbasis komputer, dan 4) media hasil gabungan teknologi cetak dan 

komputer.  

Ega Rima Wati (2016: 5) membedakan jenis media pembelajaran 

berdasarkan fitur spesifik yang dapat digunakan untuk keperluan yang spesifik 

pula, yang dapat dibedakan kedalam 6 jenis, yaitu: (1) Media visual, (2) Audio 

visual, (3) Komputer, (4) Microsoft power point, (5) Internet, (6) Multimedia.  
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Menurut Rudy Bretz yang dikutip oleh Arief S. Sadiman, dkk (2010: 20), 

mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok, yaitu: suara, 

visual dan gerak. Visual dibedakan menjadi tiga yaitu: gambar, garis (line 

graphic) dan simbol yang merupakan suatu kontinum dari bentuk yang dapat 

ditangkap dengan indera penglihatan. Disamping itu Bretz juga membedakan 

media siar (telecommunication) dan media rekam (recording) sehingga terdapat 

8 klasifikasi media: (1) Media audio visual gerak, (2) Media audio visual diam, (3) 

Media audio semi gerak, (4) Media visual gerak, (5) Media visual diam, (6) Media 

semi gerak, (7) Media audio, (8) Media cetak.  

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat penggunaan media pembelajaran menurut Midun (2009) yang 

dikutip oleh Rayandra Asyhar (2012: 41) sebagai berikut: 

1) Dengan media pembelajaran yang bervariasi dapat memperluas cakrawala 

sajian materi pembelajaran yang diberikan di kelas seperti buku, foto-foto 

dan nara sumber. Dengan demikian peserta didik akan memiliki banyak 

pilihan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing. 

2) Dengan menggunakan berbagai jenis media, peserta didik akan memperoleh 

pengalaman beragam selama proses pembelajaran. Pengalaman yang 

bervariasi ini akan sangat berguna bagi peserta didik dalam menghadapi 

berbagai tugas dan tanggung jawab yang berbagai macam, baik dalam 

pendidikan, di masyarakat dan di lingkungan kerjanya. 

3) Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang konkret 

dan langsung kepada peserta didik, seperti kegiatan karyawisata ke pabrik, 

pusat tenaga listrik, swalayan, bank, industri, pelabuhan dan sebagainya. 
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Dengan demikian peserta didik akan merasakan dan melihat secara langsung 

keterkaitan antara teori dan praktik atau memahami aplikasi ilmunya di 

lapangan. 

4) Media pembelajaran menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, dikunjungi 

atau dilihat oleh peserta didik, baik karena ukurannya yang terlalu besar 

seperti sistem tatasurya, terlalu kecil seperti virus, atau rentang waktu 

prosesnya yang terlalu panjang misalnya proses metamorfosa dan pelapukan 

batuan, atau masa kejadiannya sudah lama seperti terjadinya perang uhud. 

Dengan media, keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat diatasi. Misalnya 

dengan menggunakan berbagai jenis media berupa model, prototipe, peta, 

denah, foto, video, film, mengunjungi situs, dan sebagainya. 

5) Media-media pembelajaran dapat memberikan informasi yang akurat dan 

terbaru, misalnya penggunaan buku teks, majalah dan orang sebagai 

sumber informasi. 

6) Media pembelajaran dapat menambah kemenarikan tampilan materi 

sehingga meningkatkan motivasi dan minat serta mengambil perhatian 

peserta didik untuk fokus mengikuti materi yang disajikan, sehingga 

diharapkan efektivitas belajar akan meningkat pula. 

7) Media pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk berfikir kritis, 

menggunakan kemampan imajinasinya, bersikap dan berkembang lebih 

lanjut, sehingga melahirkan kreativitas dan karya-karya inovatif. 

8) Penggunaan media dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, 

karena dengan menggunakan media dapat menjangkau peserta didik di 

tempat yang berbeda-beda, dan di dalam ruang lingkup yang tak terbatas 
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pada suatu waktu tertentu. Dengan media, durasi pembelajaran juga bisa 

dikurangi. Misalnya guru tidak memerlukan waktu berlama-lama 

menjelaskan satu topik, dengan bantuan media materinya sudah bisa 

langsung dipahami oleh peserta didik. 

9) Media pembelajaran dapat memecahkan masalah pendidikan atau 

pengajaran baik dalam lingkup mikro maupun makro. 

2. Modul 

a. Pengertian Modul 

Menurut Rayandra Asyhar (2012: 155) modul adalah salah satu bentuk 

bahan ajar berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh 

peserta pembelajaran, karena itu modul dilengkapi dengan petunjuk untuk 

belajar sendiri. Dalam hal ini, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar 

sendiri tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Modul bisa dipandang sebagai 

paket program pembelajaran yang terdiri dari komponen-komponen yang berisi 

tujuan belajar, bahan pelajaran, metode belajar, alat atau media; serta sumber 

belajar dan sistem evaluasinya (Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, 2007: 132) yang 

dikutip oleh Sukiman (2012: 131). 

Sedangkan menurut Goldschmid “...module as a self-contained, 

independent unit of a planned series of learning activities designed to help the 

student accomplish certain well defined...”. Modul sebagai sejenis satuan 

kegiatan belajar yang terencana didesain guna membantu siswa menyelesaikan 

tujuan-tujuan tertentu (Cece Wijaya, dkk., 1992: 96) yang dikutip oleh Sukiman 

(2012: 132). Menurut Walter Dick dan Lou Cary (1985) yang dikutip oleh Made 

Wena (2013: 231) mengemukakan pengertian modul ditinjau dari wujud fisik 
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berupa bahan pembelajaran cetak, fungsinya sebagai media belajar mandiri, dan 

isinya berupa unit materi pembelajaran. Menurut Yudhi Munandi (2013: 99) 

modul merupakan bahan ajar yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar 

secara mandiri dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain.   

Dari uraian pengertian modul di atas dapat dipahami bahwa ciri-ciri suatu 

modul adalah: pertama, modul merupakan suatu unit bahan belajar yang 

dirancang secara khusus sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik secara 

mandiri, kedua modul merupakan program pembelajaran yang utuh, disusun 

secara sistematis mengacu pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

jelas dan terukur,  ketiga, modul memuat tujuan pembelajaran/kompetensi, 

bahan dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta alat evaluasi terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran, dan keempat, modul biasanya digunakan 

sebagai bahan belajar mandiri pada sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) yang 

dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan bagi para peserta didik yang tidak dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional tatap muka di kelas.  

b. Karakteristik Modul  

Kriteria modul yang ditetapkan oleh Depdiknas (2008) yang dikutip oleh 

Rayandra Asyhar (2012: 155) sebagai berikut: 

1) Self Instructional;  yaitu mampu membelajaran peserta didik secara mandiri. 

Melalui modul tersebut, seseorang atau peserta belajar mampu 

membelajarkan diri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain. Untuk 

memenuhi karakter self instructional, maka dalam modul harus; 

a) Berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas 
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b) Berisi materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit kecil/spesifik 

sehingga memudahkan belajar dengan tuntas; 

c) Menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan 

materi pembelajaran; 

d) Menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan 

pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat penguasaannya; 

e) Kontekstual yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana atau 

konteks tugas dan lingkungan penggunanya; 

f) Menggunakan  bahasa yang sederhana dan komunikatif; 

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran; 

h) Terdapat instrumen penilaian/assessment, yang memungkinkan penggunaan 

diklat melakukan ,,self assessment; 

i) Terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya mengukur atau 

mengevaluasi tingkat penguasaan materi; 

j) Terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya mengetahui 

tingkat penguasaan materi; dan tersedia informasi tentang 

rujukan/pengayaan/referensi yang mendukung materi pembelajaran 

dimaksud. 

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 
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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 media lain untuk 

mempelajari dan atau mengerjakan tugas pada modul tersebut, jika 

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. Begitu pula 

penampilan gambar dan format penyajiannya disesuaikan dengan selera 

peserta didik.  
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c. Unsur-Unsur Modul Pembelajaran 

Menurut Russel (1974) yang dikutip oleh Made Wena (2013: 230) modul 

sebagai suatu paket pembelajaran yang berisi satu konsep tunggal. Houston & 

Howson (1992) mengemukakan modul pembelajaran meliputi seperangkat 

aktivitas yang bertujuan mempermudah siswa untuk mencapai seperangkat 

tujuan pembelajaran. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat unsur-unsur sebuah 

modul pembelajaran yaitu: 

1) Modul merupakan seperangkat pengalaman belajar yang berdiri sendiri, 

2) Modul dimaksudkan untuk mempermudah siswa mencapai seperangkat 

tujuan yang telah ditetapkan, 

3) Modul merupakan unit-unit yang berhubungan satu dengan yang lain secara 

hirarkis. 

Suryobroto (1983) yang dikutip oleh Made Wena (2013: 233) 

mengemukakan unsur-unsur modul sebagai berikut: 

1) Pedoman guru, yang berisi petunjuk untuk guru agar pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara efisien. Selain itu, juga memberikan petunjuk tentang 

(a) macam-macam kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kelas; (b) waktu 

yang disediakan untuk modul itu; (c) alat pelajaran yan harus digunakan; (d) 

petunjuk evaluasi. 

2) Lembaran kegiatan siswa, yang berisi materi pelajaran yang harus dikuasai 

oleh siswa. 

3) Lembaran kerja, yaitu lembaranyang digunakan untuk engerjakan tugas 

yang harus dikerjakan. 
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4) Kunci lembaran kerja, yaitu jawaban atas tugas-tugas, agar siswa dapat 

mencocokkan pekerjaannya, sehingga dapat mengevaluasi sendiri hasil 

pekerjaannya. 

5) Lembaran tes, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tercapai 

tidaknya tujuan yang telah dirumusan di dalam modul. 

6) Kunci lembaran tes, yaitu alat koreksi terhadap penilaian. 

Menurut Dickson dan Leonard yang dikutip oleh Made Wena (2013: 232) 

mengemukakan bahwa ada 12 unsur modul yaitu: 

1) Topik statement, yaitu sebuah kalimat yang menyertakan pokok masalah 

yang akan diajarkan. 

2) Rational, yaitu pernyataan singkat yang mengungkapkan rasional dan 

kegunaan materi tersebut untuk siswa. 

3) Concept statement and prerequisite, yaitu pernyataan yang mendefenisikan 

tentang ruang lingkup dan sekuen dari konsep-konsep dan hubungannya 

dengan konsep dalam bidang pokok. 

4) Concept, yaitu abstraksi atau ide pokok dari materi pelajaran yang tertuang 

di dalam modul. 

5) Behavioral objective, yaitu pernyataan tentang kemampuan apa yang harus 

dikuasai siswa. 

6) Pretest, tes yang mengukur kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

7) Suggest teacher technique, yaitu petunjuk  kepada guru tentang metode apa 

yang diterapkan dalam membantu siswa. 
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8) Suggest student activities, yaitu aktivitas yang harus dilakukan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

9) Multimedia resources, yaitu menunjukan sumber dan berbagai pilihan materi 

yang dapat digunakan dalam mengerjakan modul. 

10) Post test and evaluation, yaitu guru menerapkan kondisi dan kriteria 

penilaian terhadap penampilan siswa. 

11) Remidiations plans, yaitu untuk membantu siswa yang lemah dalam 

mencapai kriteria tertentu. 

12) General reassessment potential, yaitu mengacu pada kebutuhan penilaian 

terus menerus dari unsur-unsur modul.  

d. Pengembangan Modul 

Ika lestari (2013:84) menjelaskan bahwa pengembangan bahan ajar 

dalam konteks modul dirancang dan disusun agar dapat dipelajari siswa secara 

mandiri tanpa bergantung pada kehadiran seorang guru, namun bukan berarti 

keberadaan modul dapat menggantikan keberadaan guru sebagai fasilitator. 

Pengembangan modul memuat suatu proses perencanaan yang baik untuk 

menghasilkan bahan ajar yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien (Purwanto, Arsito Rahardi, & Suharso 

Lasmono, 2007:15). Pengembangan modul merupakan suatu proses kegiatan 

dalam pembuatan modul yang inovatif dan dibangun secara kreatif, sehingga 

modul mampu menjadi bahan ajar yang menarik dan memotivasi peserta didik 

untuk belajar (Andi Prastowo, 2011:131). 

Berdasar pendapat para ahli mengenai pengembangan modul dan uraian 

yang berkaitan dengan pengembangan dan modul dalam sub bab sebelumnya di 
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atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan modul merupakan suatu 

proses kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sebuah 

modul yang dapat digunakan belajar oleh siswa secara mandiri sehingga tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan secara khusus dapat tercapai. 

e. Prosedur Penyusunan modul 

Untuk menghasilkan suatu modul yang baik dalam arti sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka pembuatan modul harus dilakukan 

secara sistematis, melalui prosedur yang benar dan sesuai kaedah-kaedah yang 

baik. Widodo dan Jasmadi (2006) yang dikutip oleh Rayandra Asyhar (2012: 159-

161) menyebutkan beberapa kaedah umum atau langkah-langkah kegiatan 

dalam proses penyusunan modul sebagai berikut: 

1) Analisis Kebutuhan Modul 

Dalam analisis kebutuhan dilakukan telaah terhadap kompetensi yang 

diharapkan dicapai peserta didik. Kompetensi didasarkan pada silabus atau 

rencana pembelajaran. Dari hasil analisa akan bisa dirumuskan jumlah dan judul 

modul yang akan disusun. Dalam analisis kebutuhan dapat dilakukan langkah-

langkah berikut: 

a) Menetapkan kompetensi yang telah dirumuskan pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) atau silabus. 

b) Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup unit kompetensi atau bagian 

dari kompetensi utama. 

c) Mengidentifikasi dan menetukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

di persyaratkan. 
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d) Menentukan judul modul yang akan disusun. 

2) Penyusunan naskah/draft modul 

Setelah analisi kebutuhan selesai, dilanjutkan dengan penyusunan naskah 

atau draft modul. Tahap ini sesungguhnya merupakan kegiatan pemilihan, 

penyusunan dan pengorganisasian materi pembelajaran, yaitu mencakup judul 

media, judul bab, sub bab, materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh pembaca dan daftar pustaka. 

Sebelum proses uji coba lapangan dilakukan, sebaiknya terlebih dahulu draft 

modul diserahkan kepada tim ahli untuk diminta saran dan komentarnya tentang 

konten materi, pedagogik dan bahasa modul. 

3) Validasi 

Validasi adalah proses permintaan persetujuan atau pengesahan terhadap 

kesesuaian modul dengan kebutuhan. Validasi modul meliputi: isi materi atau 

substansi modul, penggunaan bahasa, penggunaan metode instruksional serta 

kemenarikan tampilan modul. Untuk melakukan validasi draft  modul dapat 

diikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Siapkan dan gandakan draft  modul yang akan divalidasi sesuai degan 

banyaknya validator yang terlibat. 

b) Susun instrumen pendukung validasi. 

c) Distribusikan draft modul dan instrumen validasi kepada peserta validator. 

d) Informasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan kegiatan yang 

harus dilakukan oleh validator. 

e) Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukkan yang dijaring melalui 

instrumen validasi. 
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4) Uji Coba 

Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai saran dan masukan tim 

ahli, maka modul dianggap laik untuk dilakukan uji coba lapangan.  

5) Revisi dan Produksi 

Setelah disempurnakan, modul tersebut bisa diproduksi untuk diaplikasikan 

dalam proses pembelajaran atau didistribusikan kepada pengguna lain. 

f. Struktur Penulisan modul 

Penstrukturan modul bertujuan untuk memudahkan peserta belajar 

mempelajari materi. Satu modul dibuat untuk mengajarkan suatu materi yang 

spesifik supaya peserta belajar mencapai kompetensi tertentu. Struktur penulisan 

modul dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Bagian Pembuka, Inti dan Penutup 

seperti diuraikan (Depdiknas ,2008) yang dikutip oleh Rayandra Asyhar (2012: 

165-169): 

1) Bagian Pembuka 

a) Judul  

b) Daftar isi 

c) Peta Informasi 

d) Daftar Tujuan Kompetensi 

e) Tes Awal  

2) Bagian Inti 

a) Pendahuluan/Tinjauan Umum Materi   

b) Hubungan dengan materi atau pelajaran yang lain 

c) Uraian Materi 

d) Penugasan 
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e) Rangkuman  

3) Bagian Penutup 

a) Glosarium 

b) Tes Akhir 

c) Indeks 

g. Fungsi Modul 

Sistem pengajaran modul dikembangkan di berbagai negara dengan 

maksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem pengajaran tradisional. 

Melalui sistem pengajaran modul sangat dimungkinkan (Cece Wijaya, dkk., 1992: 

96) yang dikutip oleh Sukiman (2012: 133): 1) adanya peningkatan motivasi 

belajar secara maksimal; 2) adanya peningkatan kreativitas guru dalam 

mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan pelayanan individual yang 

lebih mantap; 3) dapatnya mewujudkan prinsip maju berkelanjutan secara tidak 

terbatas; dan 4) dapat mewujudkan belajar yang lebih berkonsentrasi. 

Menurut Purwanto, dkk (2007: 10) fungsi modul ialah sebagai bahan 

belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik. Dengan 

modul peserta didik dapat belajar lebih terarah dan sistematis. Berdasarkan 

pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi modul 

adalah bahan belajar yang tersusun secara sistematis untuk membantu peserta 

didik dalam belajar agar lebih terarah.  

3. Kajian Tentang Gambar Teknik  

a. Pengertian Gambar Teknik 

Menurut G. Takeshi Sato dan N. Sugiarto Hartanto (2008: 1) gambar 

merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. 
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Oleh karena itu gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa 

untuk sarjana teknik. Penerusan informasi adalah fungsi yang penting untuk 

bahasa maupun gambar. Gambar bagaimanapun juga adalah bahasa teknik, oleh 

karena itu diharapkan bahwa gambar harus meneruskan keterangan-keterangan 

secara tepat dan objektif. Keterangan-keterangan dalam gambar, yang tidak 

dapat dinyatakan dalam bahasa, harus diberikan secukupnya untuk lambang-

lambang. 

Oleh karena itu, berapa banyak dan berapa tinggi mutu keterangan yang 

dapat diberikan dalam gambar, tergantung dari bakat perancang gambar (design 

drafter). Sebagai juru gambar sangat penting untuk memberikan gambar yang 

tepat dengan mempertimbangkan pembacanya. Untuk pembaca, penting juga 

berapa banyak keterangan-keterangan yang dapat dibacanya dengan teliti dari 

gambar. 

b. Fungsi Gambar 

G. Takeshi Sato dan N. Sugiarto Hartanto (2008: 1-3), mengemukakan 

bahwa gambar teknik memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: 

1) Penyampaian informasi 

Gambar mempunyai tugas meneruskan maksud dari perancang dengan 

tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, kepada perencanaan proses, 

pembuatan, pemeriksaan, perakitan dan sebagainya. Orang-orang yang 

bersangkutan bukan saja orang-orang dalam pabrik sendiri, tetapi juga orang-

orang dalam sub kontrak ataupun orang-orang asing dengan bahasa latin.  
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Penafsiran gambar diperlukan untuk penentuan secara objektif. Untuk itu 

standar-standar sebagai tata bahasa teknik diperlukan untuk menyediakan 

ketentuan-ketentuan yang cukup. 

2) Pengawetan, penyimpanan dan penggunaan keterangan 

Gambar merupakan data teknis yang sangat ampuh, dimana teknologi 

dari suatu perusahaan dipadatkan dan dikumpulkan. Oleh karena itu gambar 

bukan saja diawetkan untuk mensuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan 

(reparasi) atau untuk diperbaiki, tetapi gambar-gambar diperlukan juga untuk 

disimpan dan dipergunakan sebagai bahan informasi untuk rencana-rencana baru 

dikemudian hari. Untuk itu diperlukan cara-cara penyimpanan, kodefikasi nomor 

urut gambar dan sebagainya. 

3) Cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi 

Dalam perencanaan, konsep abstrak yang melintas dalam pikiran 

diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses. Kemudian gambarnya diteliti 

dan dievaluasi. Proses ini diulang-ulang, sehingga dapat dihasilkan gambar-

gambar yang sempurna. Dengan demikian gambar tidak hanya melukiskan 

gambar, tetapi berfungsi juga sebagai peningkat daya berpikir untuk perencana. 

Oleh karena itu sarjana teknik tanpa kemampuan menggambar, kekurangan cara 

penyampaian keinginan, maupun kekurangan cara menerangkan merupakan 

sesuatu yang sangat penting. 

Dari fungsi gambar yang dijabarkan diatas dapat dilihat bahwa 

kemampuan menggambar sangatlah penting bagi seseorang yang berkecimpung 

di dunia teknik. Kemampuan menggambar juga sangat berpengaruh terhadap 

hasil gambar. Oleh karena itu kemampuan gambar teknik merupakan 
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kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh orang yang berkecimpung di dunia 

teknik. 

4. Silabus Mata Pelajaran Gambar Teknik Kelas X Kompetensi 

Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan 

Dalam membuat modul gambar teknik ini disesuaikan dengan silabus 

yang ada pada sekolah. Sehingga dalam penyusunan materi tidak meluas dan 

susuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Untuk silabus mata pelajaran 

gambar teknik Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung dan Sanitasi kelas X yang 

dirangkum dalam tabel dibawah. Untuk silabus Gambar Teknik Kompetensi 

Keahlian Konstruksi Gedung dan Sanitasi Kelas X secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran. 

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Materi Pokok Gambar Teknik Kelas X 
Semester Ganjil 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 

3.1 Memahami jenis-jenis dan 
fungsi peralatan 

4.1 Menyajikan jenis-jenis dan 
fungsi peralatan 

3.2 Menerapkan prosedur 
penggunaan peralatan gambar 
teknik 

4.2 Menggunakan peralatan 
gambar teknik 

Pengenalan dan penggunanaan 
peralatan serta kelengkapan gambar 
teknik: 
1. Penggaris 
2. Jangka 
3. Pensil 
4. Mal 
5. Penghapus  
6. Kertas 

3.3 Menerapkan konsep dan 
aturan jenis-jenis garis pada 
gambar teknik 

4.3 Menggambar jenis-jenis garis 
pada gambar teknik 

Pengenalan bentuk dan fungsi garis 
gambar : 
1. Garis gambar (garis kontinyu 

tebal) 
2. Garis sumbu (garis bertitik tipis) 
3. Garis ukuran (garis kontinyu tipis) 
4. Garis potongan (garis bertitik 

tipis, ujung tebal atau garis tipis 
bebas) 

5. Garis bantu (garis kontinyu tipis) 
6. Garis arsiran (garis kontinyu tipis)  
7. Garis benda yang tertutup (garis 

putus-putus sedang) 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok 

3.4 Mengklarifikasi huruf, angka 
dan etiket pada gambar teknik 

4.4 Menggunakan huruf, angka 
dan etiket pada gambar teknik 

Pengenalan aturan kelengkapan 
informasi gambar teknik: 
1. Huruf gambar 
2. Angka gambar  
3. Etiket gambar 

3.5 Menerapkan konsep gambar 
bentuk-bentuk bidang 

4.5 Menggambar bentuk-bentuk 
bidang 

Gambar konstruksi geometris: 
1. Konstruksi garis 
2. Konstruksi sudut 
3. Konstruksi lingkaran 
4. Konstruksi garis singgung 
Konstruksi gambar bidang 

 

5. Metode Penelitian Four-D (4D) 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

modifikasi dari Four D yang dikembangkan oleh Thiagarajan (1974). Model ini 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu Define (pendefinisian), Design 

(perencanaan), Develop (pengembangan), dan Disseminate (penyebarluasan). 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan model Four-

D menurut Thiagarajan dalam Endang Mulyatiningsih (2012:195-199) dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Define (Pendefinisian)  

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. Dalam 

konteks pengembangan bahan ajar (modul, buku, LKS), tahap pendefinisian 

dilakukan dengan cara:  
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1) Analisis kurikulum  

Pada tahap awal, peneliti perlu mengkaji kurikulum yang berlaku pada 

saat itu. Dalam kurikulum terdapat kompetensi yang ingin dicapai. Analisis 

kurikulum berguna untuk menetapkan pada kompetensi yang mana bahan ajar 

tersebut akan dikembangkan. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan tidak 

semua kompetensi yang ada dalam kurikulum dapat disediakan bahan ajarnya.  

2) Analisis karakteristik peserta didik  

Seperti layaknya seorang guru akan mengajar, guru harus mengenali 

karakteristik peserta didik yang akan menggunakan bahan ajar. Hal ini penting 

karena semua proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengetahui karakteristik 

peserta didik antara lain: kemampuan akademik individu, karakteristik fisik, 

kemampuan kerja kelompok, motivasi belajar, latar belakang ekonomi dan sosial, 

pengalaman belajar sebelumnya, dan sebagainya.  

3) Analisis materi  

Analisis materi dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi utama yang perlu 

diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi yang relevan, dan menyusunnya 

kembali secara sistematis.  

4) Merumuskan tujuan  

Sebelum menulis bahan ajar, tujuan pembelajaran dan kompetensi yang hendak 

diajarkan perlu dirumuskan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk membatasi 

peneliti supaya tidak menyimpang dari tujuan semula pada saat mereka sedang 

menulis bahan ajar.  
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b. Design (Perancangan)  

Dalam tahapan ini dilakukan pembuatan prototype modul Gambar Teknik. 

Tahap rancangan yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Menentukan topik atau pokok bahasan yang disajikan 

Pemilihan topik pembahasan materi disesuaikan dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Dengan indikator, materi tidak akan meluas dan lebih terarah.  

2) Mengatur materi sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran 

Penyusunan materi disusun secara urut dari materi yang mudah ke materi 

yang sulit. Urutan materi atau topik pembahasan disusun secara logis dalam 

upaya membantu peserta didik menyerap materi pelajaran yang disajikan. Pada 

setiap materi diberikan tes formatif atau tugas untuk peserta didik. Hal ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah diserap oleh 

peserta didik.  

3) Mempersiapkan rancangan/outline penulisan 

Pembuatan draft rancangan pembuatan modul merupakan proses penyusunan 

materi pembelajaran dari suatu kompetensi menjadi satu kesatuan yang 

terstruktur.  

4) Menulis materi modul  

Pada tahapan ini penulisan materi disesuaikan dengan draft  yang telah dibuat. 

Dalam menulis materi ini mendeskripsikan tentang bab yang telah ditentukan. 

5) Pemberian gambar untuk materi yang disajikan 

Pemberian gambar pada modul ini bertujuan untuk memperjelas materi yang 

perlu diberikan gambar. Gambar didapat dari referensi buku, internet, modul lain 

atau membuat sendiri.  
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6) Desain modul  

Modul didesain semenarik mungkin sehingga dapat meningkatkan minat peserta 

didik untuk membacanya. Desain modul meliputi: desain sampul, desain isi 

modul, dan desain layout modul.  

c. Develop (Pengembangan)  

Thiagarajan membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan yaitu: 

expert appraisal dan development testing. Expert appraisal merupakan teknik 

untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan ini 

dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang diberikan 

digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran yang telah 

disusun. Development testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk 

pada sasaran subyek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data 

respon, reaksi atau komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji coba 

digunakan untuk memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki kemudian 

diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif.  

Dalam konteks pengembangan bahan ajar (buku atau modul), tahap 

pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul atau 

buku ajar tersebut kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan 

peserta didik yang akan menggunakan modul atau buku ajar tersebut.  Hasil 

pengujian kemudian digunakan untuk revisi sehingga modul atau buku ajar 

tersebut benar-benar telah memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk mengetahui 

efektifitas modul atau buku ajar tersebut dalam meningkatkan hasil belajar, 

kegiatan dilanjutkan dengan memberi soal-soal latihan yang materinya diambil 

dari modul atau buku ajar yang dikembangkan.  
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d. Disseminate (Penyebarluasan)  

Thiagarajan membagi tahap ini dalam tiga kegiatan yaitu:  validation 

testing, packing, dan diffusion and adoption. Pada tahap validation testing, 

produk yang telah direvisi pada tahap pengembangan kemudian 

diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pada saat implementasi 

dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Pengukuran ini untuk mengetahui 

efektifitas produk yang dikembangkan. Kegiatan terakhir dari tahap 

pengembangan adalah packing (pengemasan) dan diffusion and adoption. Tahap 

ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Pengemasan 

model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan 

model pembelajaran.  

Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap disseminate dilakukan 

dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas 

kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh respon dan umpan balik terhadap bahan ajar yang telah 

dikembangkan. Apabila respon yang diberikan sudah baik maka kemudian 

dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar 

itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas.  

 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Very Hadi Kuncoro (2016) yang meneliti tentang “Pengembangan Modul 

Sistem Bahan Bakar Bensin Karburator Pada Siswa Kelas XI Teknik Kendaraan 

Ringan Di SMK Muhammadiyah 2 Tempel”. Hasil penelitian diketahui bahwa 

proses Pengembangan Modul Sistem Bahan Bakar Bensin Karburator 

berdasarkan tahap define (pendefenisian), design (perencanaan), develop 
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(pengembangan) dan disseminate (penyebarluasan). Hasil tingkat kelayakan 

modul yang dilakukan oleh ahli materi dari industri memperoleh tingkat 

kelayakan 3,27 atau 81,81% dengan kategori sangat layak. Hasil tingkat 

kelayakan modul yang dilakukan oleh ahli bahasa memperoleh tingkat kelayakan 

3,38 atau 84,61% dengan kategori sangat layak. Hasil tingkat kelayakan yang 

dilakukan oleh ahli metode instruksional memperoleh tingkat kelayakan 35,525 

atau 88,125% dengan kategori sangat layak. Hasil tingkat kelayakan yang 

dilakukan oleh guru pengampu mata pelajaran memperoleh tingkat kelayakan 

36,94 atau 92,361% dengan kategori sangat layak. Hasil respon penilaian dari 

peserta didik kelas XI TKR di SMK Muhammadiyah 2 Tempel sebesar 3,52 atau 

88,02% dengan kategori sangat layak. 

Ryan Fitrian Pahlevi yang meneliti tentang “Pengembangan Modul Untuk 

Meningkatkan Prestasi Siswa Pada Mata Diklat Menginterprestasikan Gambar 

Teknik Di SMK Muhammadiyah 01 Paguyangan Brebes”. Hasil penelitian 

diketahui bahwa proses Pengembangan Modul Untuk Meningkatkan Prestasi 

Siswa Pada Mata Diklat Menginterprestasikan Gambar Teknik berdasarkan 

langkah pengembangan Borg & Gall yaitu (1) pengumpulan infomasi awal, (2) 

perencanaan, (3) pengembangan modul awal, (4) uji terbatas dan revisi produk 

dan (5) Uji coba luas dan revisi produk. Hasil tingkat kelayakan modul adalah 

80% termasuk dalam kriteria sangat baik. Pengujian keefektifan dilakukan 

dengan membandingkan niai protest kelas eksperimen dengan nilai protest kelas 

kontrol dan didapatkan hasil 𝑡 h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 3,701. 

Khoirul Madi yang meneliti tentang “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Interaktif Pada Mata Pelajaran Gambar Teknik untuk Kelas X Teknik Pemesinan 



33 
 

Di SMK Negeri 2 Depok”. Hasil penelitian diketahui menggunakan 11 langkah 

pengembangan, yaitu: (1) identifikasi masalah, (2) pengumpulan informasi, (3) 

desain modul pembelajaran interaktif, (4) validasi desain modul interaktif, (5) 

revisi desain modul pembelajaran interaktif, (6) pembuatan produk, (7) uji coba 

terbatas, (8) revisi produk 1, (9) uji coba keterbacaan, (10) revisi produk 2, (11) 

produk siap digunakan. Hasil tingkat kelayakan modul dari ahli materi 

memperoleh 3,46 dikategorikan sangat baik, hasil tingkat kelayakan modul dari  

ahli media memperoleh 3,11 dikategorikan baik. Hasil uji coba terbatas dari 2 

aspek penilaian didapat 3,36 dikategorikan sangat baik. Hasil uji coba 

keterbacaan dari 2 aspek didapat 3,35 dikategorikan sangat baik. 

Kadarisman Tejo Yuwono dan Suprapto, dosen Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang meneliti tentang 

“Pengembangan Modul Praktikum Mikrokontroler (AVR) Menggunakan Perangkat 

Lunak Proteus Professional v7.5 SP3”. Hasil penelitian diketahui menggunakan 

tahap analisis kebutuhan, desain, implementasi dan pengujian. Dari hasil uji 

kelayakan dengan angket ke mahasiswa yang mengambil mata kuliah 

mikrokontroler sejumlah 40 responden memperoleh kategori cukup layak atau 

skor ≥3 pada masing-masing butir indikator. 

Tiwan, dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta yang meneliti tentang “Penerapan Modul 

Pembelajaran Bahan Teknik sebagai Upaya Peningkatan Proses Pembelajaran di 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY”. Hasil penelitian diketahui 

menggunakan pendekekatan penelitian reserch and develpment (R&D). Hasil 

menunjukkan bila modul Bahan Teknik Dasar cukup baik kelayakannya 
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berdasarkan rerata total 2,89 dari skala 4 dari Dosen Pengampu dan 3,04 dari 

skala 4 oleh mahasiswa. Untuk daya tarik memperoleh 2,47 dari skala 4 oleh 

dosen dan 2,64 dari skala 4 oleh mahasiswa. Isi materi memperoleh skore 3,1 

dari skala 4.  

Hartoyo, dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta yang meneliti tentang “Upaya Meningkatkan 

Prestasi melalui Pembelajaran dengan Modul Berbasis Kompetensi”. Hasil 

penelitian diketahui menggunakan penelitian tindakan kelas dengan tahap-tahap 

penelitian meliputi: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar mahasiswa dengan 

menggunakan modul pembelajaran Teknik Pendingin dan Tata Udara berbasis 

kompetensi telah berhasil meningkatkan belajar mahasiswa. Semua mahasiswa 

elah berhasil melampaui nilai kriteria minimal (nilai C). Disamping itu , terjadi 

peningkatan nilai hasil belajar mahasiswa yang signifikan antara siklus I dan 

siklus II. Hal ini ditunjukkkan oleh perolehan nilai sebagai berikut. Siklus I: A- (4 

orang); B (3 orang), C+ (3orang), C (3 orang), sedang siklus II: Nilai A- (6 

orang), B+ (2 orang), B (4 orang), dan B- (1orang). Dari sisi penilaian 

mahasiswa terhadap modul yang dikembangkan, bahwa modul tersebut (1) 

lengkap, (2) berkualitas, (3) materinya mudah dipahami, (4) materinya runtut, 

(5) kontekstual, (6) latihan cukup sesuai, (7) kunci jawaban cukup jelas, (8) 

evaluasi cukup sesuai, (9) membantu dalam belajar, dan (10) sangat 

bermanfaat.  
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C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran akan baik apabila ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh 

pendidik dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Dalam mengikuti 

proses pembelajaran Gambar Teknik siswa diharapkan dapat memahami dan 

mengerti materi yang dipelajari. Untuk itu peserta didik harus memiliki 

kemandirian dalam belajar sehingga peserta didik dapat aktif, kreatif dan mandiri 

saat proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya proses pembelajaran 

masih cenderung berpusat pada pendidik. 

Mata pelajaran Gambar Teknik di Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung 

dan Sanitasi di SMKN 1 Seyegan diberikan secara teori dan praktik. Teori 

diberikan dengan maksud memberi pengetahuan kepada peserta didik mengenai 

materi dan segala sesuatu yang harus disiapkan peserta didik sebelum praktik. 

Kemudian praktik merupakan tindak lanjut setelah peserta didik diberikan teori 

tentang materi yang dipelajari. Pada saat ini proses pembelajaran teori masih 

berpusat pada pendidik, sehingga peserta didik cenderung kurang aktif.  

Pengembangan media pembelajaran khususnya modul Gambar Teknik ini 

menyesuaikan dengan kompetensi dan silabus yang digunakan pendidik. 

Ditambah dengan modul Gambar Teknik diukur kelayakannya oleh ahli materi 

dan ahli media. Sehingga dalam proses pengembangan modul ini diperlukan 

revisi dari para ahli sampai modul siap untuk diaplikasikan kepada peserta didik 

untuk pembelajaran.  

Untuk mendorong kemandirian peserta didik modul sangat diperlukan. 

Selain itu modul juga dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran. 

Pengembangan modul Gambar Teknik dapat menjadi salah satu solusi dalam 



36 
 

pembelajaran di Kelas X Kompetensi Keahlian Kostruksi Gedung dan Sanitasi di 

SMKN 1 Seyegan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat bagan kerangka 

berpikir pada gambar berikut:  

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir Pengembangan Modul Mata 
Pelajaran Gambar Teknik 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan kerangka berpikir di atas, maka pertanyaan 

penelitian yang diajukan adalah: 

Mata Pelajaran Gambar Teknik 

Modul Gambar 

Teknik 

Pengembangan modul untuk mata pelajaran 

Gambar Teknik 

Permasalahan: 

1. Pembelajaran terpusat pada pendidik 
2. Peserta didik melakukan aktifitas sendiri saat pembelajaran 

berlangsung 
3. Peserta didik memerlukan media belajar mandiri 

Menguji kelayakan media pembelajaran modul 

1.  

Alternatif pemecahan masalah: 

1. Media belajar mandiri untuk peserta didik 

2. Inovasi media pembelajaran dengan modul  

3.  

Revisi 

2.  
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1. Bagaimana tahap pendefinisian dalam pengembangan modul mata pelajaran 

Gambar Teknik untuk siswa Kelas X Kompetensi Keahlian Konstrukis Gedung 

Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan?  

2. Bagaimana tahap perancangan dalam pengembangan modul mata pelajaran 

Gambar Teknik untuk siswa Kelas X Kompetensi Keahlian Konstrukis Gedung 

Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan? 

3. Bagaimana tahap pengembangan dalam pengembangan modul mata 

pelajaran Gambar Teknik untuk siswa Kelas X Kompetensi Keahlian 

Konstrukis Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan?  

4. Bagaimana tahap penyebarluasan dalam pengembangan modul mata 

pelajaran Gambar Teknik untuk siswa Kelas X Kompetensi Keahlian 

Konstrukis Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan? 

 


