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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Sugihartono, dkk., 2007: 74). Sementara menurut Gasong (2018: 8-9), belajar 

merupakan proses yang memungkinkan mengubah perilaku manusia karena 

interaksi lingkungan dan kemampuan di dalam otak. Sedangkan menurut Aritonang 

(2008: 13), belajar adalah suatu proses yang dilewati bukan suatu hasil, dimana 

sangat bergantung dengan kebutuhan dan motivasi seorang individu. Dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses memperoleh kebutuhan hidup dilakukan 

dengan interaksi yang dipengaruhi motivasi dan lingkungan sekitar. 

Pembelajaran merupakan proses mengajar dan menerima pelajaran 

dilakukan dengan sengaja oleh pendidik dan peserta didik dengan menyampaikan 

ilmu pengetahuan dan menciptakan suatu perubahan untuk tujuan yang hendak 

dicapai atau diperoleh peserta didik (Setiawan, 2007: 20-23). Sementara menurut 

Pane dan Dasopang (2017: 334), pembelajaran adalah proses interaksi antara guru 

dan peserta didik dalam suatu kelas degan bahan ajar, metode, penyampaian, dan 

strategi dengan suatu tujuan pembelajaran. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
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sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran memerlukan upaya untuk menyampaikan ilmu pembelajaran melalui 

interaksi. Interaksi yang dilakukan adalah antara pendidik dan peserta didik,  

melalui suatu cara atau model pembelajaran berdasarkan sumber belajar agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran khususnya pembelajaran vokasi 

sebaiknya dilakukan lebih aktual tidak sekadar kontekstual, konkret yang merujuk 

kepada realita, membuat siswa menjadi aktif (Slamet, 2011: 196) 

Dalam proses pembelajaran, interaksi antara peserta didik dan pendidik atau 

guru dilakukan dengan melakukan pendekatan. Pendekatan (approach) 

pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik untuk 

mengerjakan tugas, yang berdasarkan persepsi peserta didik mengenai tugas dan 

perlengkapan lainnya (Entwislte & Peterson, 2004 dalam Lopez, et al., 2012: 4).   

Persepsi yang dimaksud adalah bagaimana peserta didik memandang proses 

pembelajaran yang terjadi. Pandangan yang diharapkan adalah peserta didik secara 

aktif dan berkeinginan untuk dapat memahami materi yang mereka terima. Dilihat 

dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik (student centered 

approach) dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru 

(teacher centered approach) (Wulandari, 2015: 2). Pendekatan yang berpusat pada 

peserta didik mengondisikan suasana proses belajar menjadi aktif antara pendidik 
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dan peserta didik, interaksi dilakukan dua arah dan membuat peserta didik berpikir 

kritis atau berpendapat akan materi yang mereka terima.  

Pendekatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik, mendorong 

peserta didik untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri kemudian 

berupaya keras memahami materi dan mencapai kompetensi yang diinginkan. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara berdiskusi, mengemukakan pendapat, belajar 

memecahkan masalah yang dihadapi dan tidak takut pada guru (Kurdi, 2009: 109). 

Menurut Wulandari (2015: 2) salah satu pendekatan yang dianggap berpusat pada 

peserta didik adalah pendekatan ilmiah (scientific approach). Pendekatan ilmiah 

dalam proses pembelajaran mencakup: mengamati, bertanya, menalar, mencoba, 

menyajikan, dan mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2013). Kompetensi yang 

tersaji pada kurikulum dalam suatu mata pelajaran saat ini mendukung peserta didik 

untuk belajar mengembangkan kemampuan diri. Bila kegiatan proses belajar tidak 

dilakukan sebagaimana direncanakan, maka akan ada beberapa kompetensi yang 

tidak dicapai. Pandangan belajar yang berpusat pada peserta didik sangat 

diharapkan dapat diterapkan dalam proses belajar saat ini.  

Pendekatan pembelajaran berpusat pada guru, hanya memberikan informasi 

satu arah kepada peserta didik, karena yang ingin dicapai adalah bagaimana guru  

dapat mengajar dengan baik dan menjadi kegiatan transfer pengetahuan (Kurdi, 

2009: 109). Dengan pendekatan yang berkonsentrasi pada guru, proses 

pembelajaran hanya berfokus pada guru sendiri (DuFour, 2002: 15). Pendekatan 

berpusat pada guru, sudah tidak relevan digunakan untuk zaman sekarang, karena 
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peserta didik dituntut untuk aktif dalam kelas, saling berinteraksi saat proses 

belajar.  

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat, sarana, 

perantara atau penghubung yang digunakan untuk komunikasi. Menurut Susilana 

dan Riyana (2009: 6) media secara harfiah mempunyai arti perantara atau 

pengantar. Sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran, dibutuhkan alat 

komunikasi yang dapat menjadi perantara menyampaikan ilmu dari guru ke peserta 

didik. Media berkaitan dengan perantara yang berfungsi menyalurkan pesan dan 

informasi dari sumber dan diterima oleh penerima pesan, dalam hal ini terjadi 

dalam proses pembelajaran (Mahnun, 2012: 27). Media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran tersebut di sebut media pembelajaran. 

Media pembelajaran menurut Sanaky (2009: 4) adalah sarana pendidikan 

yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk 

mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Media 

pembelajaran pada dasarnya melakukan penyampaian pesan atau materi agar dapat 

dicerna oleh peserta didik dengan mudah. Isi pesan atau materi merupakan hal 

penting dalam media, maka diharapkan bagaimanapun rangkaian media yang 

disusun, tetap harus memuat pesan atau materi yang sesuai. Segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik untuk belajar merupakan media 
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pembelajaran (Miarso, 1989 dalam Susilana & Riyana, 2009 :6). Media 

pembelajaran sebagai perantara menyampai ilmu dan juga alat  merangsang peserta 

didik untuk aktif belajar. Sejalan dengan pendekatan dalam proses belajar, 

pendekatan berpusat pada peserta didik dapat juga didukung dengan penggunaan 

media pembelajaran yang interaktif. Seperti yang disampaikan Amir (2014: 80) 

Media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan oleh pendidik untuk 

menyalurkan pesan atau informasi kepada peserta didiknya, agar peserta didik 

tersebut dapat terangsang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran.  

 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Sanaky (2009: 4-5) mengemukakan manfaat media pembelajaran sebagai 

alat bantu dalam proses pembelajaran, yaitu: (1) Pengajaran lebih menarik 

perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; (2) Bahan 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh 

pembelajar, serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan pembelajaran 

dengan baik; (3) Metode mengajar  akan  lebih  bervariasi,  tidak  semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan guru, proses belajar tidak 

membosankan, dan guru tidak kehabisan tenaga; (4) Pembelajar lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

saja, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan,  mendemonstrasikan,  

memetakan,  dan lain-lain. 
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Media pembelajaran dalam berbagai sajian memiliki manfaat sebagai alat 

pengantar materi dari guru kepada peserta didik. Media pembelajaran menciptakan 

suasana belajar yang lebih variatif dan menggugah motivasi peserta didik agar 

berperan aktif di dalam kelas. Guru tidak hanya mengajar menggunakan cara lisan, 

tapi juga mengajak peserta didik nya untuk terlibat dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran. Peserta didik dapat mengamati, 

mengerjakan tugas terpadu, bahkan ikut mendemonstrasikan materi melalui media 

pembelajaran.  

 

c. Jenis Media Pembelajaran 

Arysad (2015: 31-34) mengelompokkan media pembelajaran atau sumber 

belajar berdasarkan perkembangan teknologi ke dalam empat kelompok yaitu, (1) 

Media hasil teknologi cetak; (2) Media hasil teknologi audio-visual; (3) Media 

teknologi yang berdasarkan komputer; dan (4) Media hasil gabungan teknologi 

cetak dan komputer. 

Media hasil teknologi cetak adalah media yang penyampaiannya 

menggunakan suatu bahan ajar yang dapat dibaca dan dilihat  oleh peserta didik 

umumnya dalam bentuk kertas. Contohnya seperti buku modul, buku bacaan, kertas 

kuis, poster, hand out dan lainnya. Media teknologi audio visual disampaikan 

dengan penggunaan suara atau audio dalam proses pembelajaran, contohnya radio 

atau penyampaian materi melaui rekaman materi tersimpan. Media teknologi 

komputer adalah media yang memanfaatkan aplikasi software yang ada dalam 
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komputer, misalnya Microsoft Power Point (PPT), Adobe Flash, Video Tutorial 

dan lain sebagainya. Media-media tersebut memiliki kegunaan dan penyajian 

tersendiri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan materi. Media komputer juga 

dapat digunakan dengan kolaborasi media cetak lainnya, seperti penggunaan PPT 

dengan hand out. PPT dan hand out digunakan bersamaan agar saat peserta didik 

melihat PPT, dapat menuliskan catatan atau melihat detail materi lebih jelas kecil 

di hand out tersebut.  

Selain hal yang sudah disampaikan diatas, dengan kemajuan dan 

berkembangnya zaman banyak sekali jenis media pembelajaran yang 

dikategorikan. Media pembelajaran memiliki jenis yang beragam. Media hadir 

dalam berbagai jenis format diantarnya modul cetak, program audio, video, animasi 

komputer dan sebagainya. Menurut Wiroatmodjo dan Sosonoharjo (2002: 20-21) 

karakteristik beberapa jenis media untuk mengajar adalah sebagai berikut:   

1) Media Grafis 

Contohnya yaitu: Gambar/Foto, Sketsa, Diagram, Grafik, Bagan, Animasi, Poster, 

Peta, Papan Flanel, dan Papan Buletin. 

2) Media Audio 

Contohnya yaitu: Radio dan audio CD  

3) Media Proyeksi Diam 

Contohnya yaitu: Film Bingkai (Slide Film/Mocrosoft Power Point) dan Media 

Proyektor (Over Head Tranparansi dan Infocus) 

4) Media Proyeksi Gerak (Audio Visual) 
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Contohnya yaitu: Film, Program TV, dan Video Tersimpan. 

5) Multimedia  

Contohnya yaitu: berbagai jenis File Program komputer. 

6) Benda atau Model 

Berupa benda nyata, yaitu benda asli objek dan benda tiruan, yaitu berupa benda 

yang menyerupai objek.  

 

3. Pengembangan Modul 

a. Pengembangan  

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru  (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002). Pengembangan merupakan upaya 

untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu produk berupa materi, media, alat, 

dan strategi pembelajaran, yang digunakan di dalam kelas (Tegeh, dkk., 2015: 209). 

Pengembangan menurut KBBI adalah proses, cara untuk mengembangkan.. 

Darmawan (2014: 12-13) mengungkapkan bahwa pengembangan merupakan 

proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik.  

Dapat disimpulkan bahwa  pengembangan adalah suatu cara yang dilakukan 

untuk meningkatkan fungsi, ilmu, dan aplikasi ilmu tersebut untuk menghasilkan 
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produk  yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Acuan undang-undang 

tersebut sesuai dengan konteks pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini. 

 

b. Modul 

Menurut Susilana dan Riyana (2008: 14), modul yaitu suatu paket program 

yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna 

kepentingan belajar peserta didik. Modul sebagai unit pengajaran yang dirancang 

dengan lengkap yang bertujuan untuk memudahkan pembelajar agar dapat belajar 

secara mandiri tanpa pengawasan yang intensif (Smaldino et al, 2012: 132). Modul 

berisi bahan ajar yang disusun secara sistematis, sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai, karakteristik dan kebutuhan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri 

degan atau tanpa bimbingan pendidik (Mardiansyah, dkk., 2013: 31). Dari beberapa 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modul adalah bahan belajar yang 

dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam 

bentuk sedemikian rupa, memungkinkan dipelajari secara mandiri agar mencapai 

tujuan pembelajaran. Modul dipandang sebagai paket program pengajaran yang 

terdiri dari beberapa komponen yang berisi tujuan belajar, bahan pelajaran, metode 

belajar, alat atau media, serta sumber belajar dan sistem evaluasinya. 
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c. Karakeristik Modul 

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2013: 4-7), 

modul harus mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya. Modul 

tersebut harus memperhatikan karakteristik modul, antara lain: 

1) Self Instructional.  

Karakteristik penting dalam modul adalah self Instructional, dengan 

karakter tersebut memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak 

tergantung pada pihak lain. Untuk memenuhi karakter self instruction, maka modul 

harus: 

a) Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan pencapaian 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

b) Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan yang kecil 

atau spesifik, sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas. 

c) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi 

pembelajaran. 

d) Terdapat soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan untuk 

mengukur penguasaan peserta didik. 

e) Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas atau konteks 

kegiatan dan lingkungan peserta didik. 

f) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. 

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran. 
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h) Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta didik melakukan 

penilaian mandiri (self assessment). 

i) Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga peserta didik 

mengetahui tingkat penguasaan materi. 

j) Terdapat informasi tentang rujukan atau pengayaan dan referensi yang mendukung 

materi pembelajaran dimaksud. 

2) Self Contained 

Modul dikatakan self contained bila seluruh materi pembelajaran yang 

dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah 

memberikan kesempatan peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran 

secara tuntas, karena materi belajar dikemas kedalam satu kesatuan yang utuh. Jika 

harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keluasan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

3) Stand Alone (Berdiri Sendiri)  

Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak 

tergantung pada bahan ajar atau media lain, atau tidak harus digunakan bersama-

sama dengan bahan ajar atau media lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik 

tidak perlu bahan ajar yang lain untuk dipelajari dan atau mengerjakan tugas pada 

modul tersebut. Jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung pada bahan 

ajar lain selain modul yang digunakan, maka bahan ajar tersebut tidak dikategorikan 

sebagai modul yang berdiri sendiri.  
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4) Adaptif  

Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel 

digunakan di berbagai perangkat keras (hardware). 

5) User Friendly 

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat atau 

akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil 

bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan 

pemakai dalam merespons dan mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan 

bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum 

digunakan, merupakan salah satu bentuk user friendly. 

 

d. Fungsi dan Tujuan Modul 

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008: 5-6) fungsi modul 

dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran mandiri (self instruction), maka dari itu 

modul harus memiliki isi atau materi yang lengkap. Materi tersebut disajikan 

sedemikian rupa agar peserta didik dapat memahami bidang kajian tertentu harus 

dari belajar melalui modul tersebut.   

Karena konsep belajarnya yang cukup rinci, kegiatan belajar menggunakan 

modul tidak terbatas pada masalah tempat, dan bahkan orang yang berada di tempat 

lain dapat mengikuti pembelajaran. Modul sebagai bahan ajar akan sama efektifnya 
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dengan pembelajaran tatap muka. Terkait hal tersebut, modul memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1) Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan/materi agar tidak terlalu bersifat 

verbal. 

2) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik pendidik maupun 

peserta didik. 

3) Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan motivasi 

dan gairah belajar. Mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung 

dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang memungkinkan peserta didik 

belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. 

4) Memungkinkan peserta didik atau pendidik untuk mengevaluasi sendiri hasil 

belajarnya.  

 

e. Penyusunan Modul 

Menurut Rahdiyanto (2015: 9-13) kerangka penyusunan modul sebagai 

berikut: 
Halaman Sampul  

Halaman Francis  

Kata Pengantar  

Daftar Isi  

Peta Kedudukan Modul  

Glosarium  

 

I. PENDAHULUAN  

Deskripsi  

Prasarat  

Petunjuk Penggunaan Modul  

Penjelasan Bagi Peserta Didik 
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Peran Guru Antara Lain  

Tujuan Akhir  

Kompetensi  

Cek Kemampuan  

 

II. PEMBELAJARAN  

A. Rencana Belajar Peserta Didik 

B. Kegiatan Belajar  

1. Kegiatan Belajar 1  

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran  

b. Uraian Materi  

c. Rangkuman  

d. Tugas  

e. Tes Formatif  

f. Kunci Jawaban Formatif  

g. Lembar Kerja  

2. Kegiatan Belajar 2  

3. Kegiatan Belajar N  

 

III. EVALUASI  

Kognitif Skill  

Psychomotor Skill  

Attitude Skill  

Produk/Benda Kerja Sesuai Kriteria Standar  

Batasan Waktu Yang Telah Ditetapkan  

Kunci Jawaban  

Daftar Pustaka  

Gambar 2.1 Teknik Penyusunan Modul 

Sumber: Jurnal Teknik Penyusunan Modul 

 

1) Halaman sampul, berisi label kode modul, bidang program studi/keahlian dan 

kompetensi keahlian, judul modul, gambar ilustrasi (mewakili kegiatan yang 

dilaksana pada pembahasan modul), tulisan lembaga dan tahun modul di susun.  

2) Kata pengantar, memuat informasi tentang peran modul dalam proses 

pembelajaran.  
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3) Daftar isi, termasuk daftar gambar dan daftaran tabel. Memuat kerangka (outline) 

modul dilengkapi nomor dan halaman.  

4) Peta kedudukan modul, diagram yang menujukan kedudukan modul dalam 

keseluruhan program pembelajaran. 

5) Glosarium, memuat penjelasan tentang arti dari setiap istilah, kata-kata sulit dan 

asing yang digunakan san disusun menurut abjad.  

6) Bab I Pendahuluan, berisi (a) Standar Kompetensi; (b) Deskripsi; (c) Waktu; (d) 

Prasyarat; (e) Petunjuk Penggunaan Modul; (f) Tujuan Akhir; dan (g) Cek 

Penguasaan Standar Kompetensi.  

7) Bab II Pembelajaran, misalnya dalam Pembelajaran I dan selanjutnya. Berisi (a) 

Tujuan; (b)Uraian Materi; (c) Rangkuman; (d) Tugas; (e) Tes; (f) Lembar Kerja 

Praktik. 

8) Evaluasi, memuat metode evaluasi disesuaikan dengan ranah yang dinilai, serta 

indikator keberhasilan yang diacu. Contohnya yaitu: (a) Tes Kognitif; (b) Tes 

Psikomotorik; dan (c) Penilaian Sikap. 

9) Kunci jawaban, berisi jawaban pertanyaan dari tes yang diberikan pada setiap 

kegiatan pembelajaran dan evaluasi pencapaian, dilengkapi dengan kriteria 

penilaian pada setiap item tes. 

10) Daftar pustaka, semua referensi pustaka yang digunakan sebagai acuan pada saat 

penyusunan modul. 
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4. Estimasi Biaya Konstruksi 

a. Estimasi Biaya Konstruksi 

Estimasi biaya konstruksi adalah suatu proses utama dalam proyek untuk 

mengetahui berapa besar dana yang harus disediakan untuk sebuah bangunan. 

Sebagai dasar untuk membuat sistem pembiayaan dalam sebuah proyek, estimasi 

juga digunakan untuk merencanakan jadwal konstruksi.  (Ervianto, 2005: 129). 

Estimasi biaya merupakan suatu perkiraan yang paling mendekati biaya 

sesungguhnya. Sedangkan nilai sebenarnya dari suatu proyek tidak akan diketahui 

sampai proyek terselesaikan secara lengkap (Soemardi & Kusumawardani, 2010: 

M-297). Dapat dikatakan estimasi biaya pekerjaan konstruksi biasanya 

memberikan indikasi tertentu terhadap total biaya proyek. Estimasi biaya 

konstruksi diperlukan sebagai tolak ukur atau acuan seberapakah jumlah uang 

dalam nominal perkiraan yang akan di keluarkan dalam membangun proyek 

tertentu. Dengan adanya estimasi biaya baik pemilik proyek, kontraktor, dan pihak 

lain yang terlibat dapat menentukan tujuan dan proses dari pembangunan 

konstruksi tersebut.  

Estimasi biaya konstruksi umunya di buat oleh pemilik terlebih dahulu oleh 

owner estimate atau estimator pemilik.  Hasil dari estimasi pemilik, menjadi 

tawaran bagi kontraktor yang akan mengerjakan proses proyek konstruksi. Lalu 

kontraktor itu sendiri akan menyusun estimasi biaya sebagai mana menawarkan 

sejumlah harga yang dapat ditawarkan pada pemilik. Bila kedua belah pihak sudah 

sepakat atas estimasi biaya yang ada, maka proyek konstruksi dilakukan. Begitulah 
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gambaran pentingnya estimasi biaya konstruksi dalam pekerjaan proyek 

konstruksi. Estimasi berperan penting dalam segala aspek proyek konstruksi.  

Estimasi biaya dapat juga disebut sebagai Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

atau Estimasi Teknik (Cost Engineer). Menurut Dysert (2004: 9.2) Estimasi biaya 

adalah proses prediksi yang digunakan untuk mengukur, biaya, dan harga sumber 

daya yang dibutuhkan oleh ruang lingkup investasi opsi, aktivitas, atau proyek. 

Hasil dari proses estimasi, estimasi biaya, dapat digunakan untuk berbagai tujuan, 

yaitu: (a) Menentukan kelayakan ekonomi suatu proyek; (b) Mengevaluasi antara 

alternatif proyek; (c) Menetapkan anggaran proyek; dan (d) Menyediakan dasar 

untuk biaya proyek dan pengendalian jadwal. 

b. Estimasi Biaya Konstruksi pada Kurikulum 2013 Revisi 2017 

Mata pelajaran estimasi biaya di Kurikulum 2013 Revisi 2017 bermaksud 

mengajarkan peserta didik SMK agar dapat menganalisis suatu anggaran biaya dari 

proyek yang menghasilkan penentuan suatu hasil harga pekerjaan proyek. Selain 

analisis harga, terdapat materi lain berupa pemahaman manajemen konstruksi. 

Dalam Kurikulum 2013 revisi 2017, materi pelajaran EBK tersusun cukup luas 

berupa perhitungan estimasi biaya pada gedung, jalan dan jembatan. Berikut 

kompetensi dasar mata pelajaran EBK Gedung. 
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Tabel 2.1. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Estimasi Biaya 

Konstruksi 

Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.1 Memahami jenis-jenis 

pekerjaan konstruksi gedung 

4.1 Menyajikan unsur-unsur dan fungsi 

pengelola pekerjaan konstruksi 

gedung 

3.2 Memahami tahapan-tahapan 

pekerjaan konstruksi gedung 

4.2 Menyajikan tahapan-tahapan 

pekerjaan konstruksi gedung 

3.3 Memahami dokumen 

kontrak 

4.3 Menyajikan dokumen kontrak 

3.4 Memahami Rencana Kerja dan 

Syarat-syarat (RKS) 

4.4 Menyajikan Rencana Kerja dan 

Syarat-syarat (RKS) 

3.5 Memahami Spesifikasi 

Teknis pekerjaan 

4.5 Menyajikan Spesifikasi Teknis 

pekerjaan 

3.6 Memahami Spesifikasi 

Bahan-bahan pekerjaan 

konstruksi gedung 

4.6 Menyajikan Spesifikasi Bahan-bahan 

pekerjaan konstruksi gedung 

3.7 Memahami Jenis Peralatan 

pekerjaan konstruksi gedung 

4.7 Menyajikan Jenis Peralatan 

pekerjaan konstruksi gedung 

3.8 Memahami metode estimasi biaya 4.8 Menyajikan metode estimasi biaya 

3.9 Memahami metode analisis 

harga satuan 

4.9 Menyajikan metode analisis 

harga satuan 

3.10     Menerapkan perhitungan 

volume pekerjaan konstruksi 

gedung 

4.10     Menghitung volume pekerjaan 

konstruksi gedung 

3.11     Menerapkan analisis harga 

satuan pekerjaan konstruksi 

gedung 

4.11    Menghitung harga satuan pekerjaan 

konstruksi gedung 

3.12    Menganalisis estimasi biaya 

pekerjaan konstruksi gedung 

4.12    Menghitung estimasi biaya pekerjaan 

konstruksi gedung 

3.13     Mengevaluasi estimasi biaya 

pekerjaan konstruksi gedung 

4.13    Memeriksa hasil estimasi biaya 

pekerjaan konstruksi gedung 

3.14     Memahami konsep Time 

Schedule dan Kurva S 

4.14     Menyajikan konsep Time Schedule dan 

Kurva S 
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Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.15    Menerapkan dasar-dasar 

perhitungan bobot persentase 

pekerjaan RAB 

4.15     Menghitung bobot persentase pekerjaan 

RAB 

3.16     Menerapkan cara pembuatan 

Time Schedule 

4.16    Membuat Time Schedule 

3.17     Menerapkan prosedur 

pembuatan Kurva S 

4.17    Membuat Kurva S 

3.18     Mengevaluasi Time Schedule 

dan Kurva S 

4.18    Menyempurnakan Time Schedule dan 

Kurva S 

3.19     Menerapkan prosedur 

penyusunan laporan pekerjaan 

konstruksi gedung 

4.19    Membuat laporan pekerjaan konstruksi 

gedung 

Sumber: Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, 

Direktorat Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Muhammad Kholil (2016), meneliti tentang Pengembangan Modul Perekayasaan 

Sistem Audio pada Mata Pelajaran Perekayasaan Sistem Audio Kelas XI Teknik 

Audio Video di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Modul Perekayasaan Sistem Audio 

yang dihasilkan garis besar isinya terdiri dari judul, pokok bahasan, tujuan 

pembelajaran, pokok materi, penilaian, dan kepustakaan. Pokok bahasan yang 

dimuat terdiri dari Tone Control, Audio Mixer, Penguat Daya dan Speaker 

Protector. Format pembelajaran modul menggunakan sistem pembelajaran mandiri 

(self instructional) yang di dalamnya memuat uraian materi, soal latihan, soal 

evaluasi, kunci jawaban dan umpan balik sebagai bahan penilaian mandiri (self 

assessment) bagi peserta didik. Adanya penggunaan media visual di setiap uraian 
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materi modul dapat memperjelas informasi pada teks, dan modul yang dihasilkan 

tersebut telah sesuai dengan spesifikasi desain modul yang direncanakan. Hasil 

penilaian modul oleh ahli materi memperoleh nilai persentase 89,50 % dengan 

kategori sangat layak, hasil penilaian modul oleh ahli media memperoleh 

persentase total penilaian dari ahli media sebesar 85,50 % dengan kategori sangat 

layak, serta perolehan persentase total dari respons peserta didik sebesar 84,58% 

dengan kategori sangat layak. 

2. Rifqi Zulhilmi (2016) ), meneliti tentang Pengembangan Modul Pembelajaran pada 

Mata Pelajaran Teknik Pembentukan dan Perakitan Fabrikasi Logam untuk Kelas 

XI Teknik Fabrikasi Logam di SMK Negeri 1 Seyegan. Modul pembelajaran 

Teknik Pembentukan dan Perakitan Fabrikasi Logam telah dihasilkan untuk Kelas 

XI Jurusan Teknik Fabrikasi Logam di SMK Negeri 1 Seyegan. Produk yang 

dihasilkan melalui 11 langkah pengembangan, yaitu: (1) Identifikasi Masalah; (2) 

Pengumpulan Informasi; (3) Desain Modul Pembelajaran; (4) Validasi Modul 

Pembelajaran; (5) Revisi Desain Modul Pembelajaran; (6) Pembuatan Produk; (7) 

Uji Coba Terbatas; (8) Revisi Produk 1; (9) Uji Coba Keterbacaan; (10) Revisi 

Produk 2; dan (11) Produk Siap Digunakan. Setelah melalui semua langkah 

pengembangan, maka modul pembelajaran Teknik Pembentukan dan Perakitan 

Fabrikasi Logam layak untuk digunakan sebagai sarana belajar mandiri peserta 

didik dan media pembelajaran di kelas. Hasil validasi ahli materi dari 8 aspek 

penilaian didapat rerata 3.33 berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, hasil validasi 

ahli media dari 7 aspek penilaian didapat rerata 3.23 berada pada klasifikasi “Baik”, 
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uji coba terbatas dari 2 aspek penilaian didapat rerata 3.54 berada pada klasifikasi 

“Sangat Baik” dan uji coba keterbacaan dari 2.80 aspek penilaian didapat rerata 

3.60 berada pada klasifikasi “Sangat Baik”. Rerata totalnya adalah 3.43 berada 

pada klasifikasi “Sangat Baik”. 

3. Nur Alfian Sasmayaputra (2015), Pengembangan Media Modul Pembelajaran 

Konstruksi Bangunan untuk Pembelajaran Konstruksi Bangunan di SMK Negeri 1 

Sedayu Bantul. Prosedur pengembangan Modul Pembelajaran Konstruksi 

Bangunan ini melalui beberapa tahapan antara lain: define (menganalisis 

Kurikulum 2013 yang diterapkan di SMK Negeri 1 Sedayu Bantul, merumuskan 

tujuan pembelajaran konstruksi bangunan semester genap Kelas X, 

mengidentifikasi karakter peserta didik untuk merencanakan desain modul, analisis 

materi, mendesain, dan menyusun modul hingga didapatkan rancangan modul 

konstruksi bangunan yang sesuai), design (pembuatan rancangan produk yang 

sesuai dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi), develop (validasi 

ahli materi dan ahli media, revisi modul, serta uji coba modul), disseminate 

(penyebaran modul pada kelas uji coba dan evaluasi efektivitas modul yang 

dikembangkan). Modul Pembelajaran Konstruksi Bangunan yang dikembangkan 

berdasarkan penilaian dari ahli materi memperoleh skor 85,81 dengan kriteria 

“Sangat Layak” dan berdasarkan penilaian ahli media, Modul Pembelajaran 

Konstruksi Bangunan memperoleh skor 82,32 dengan kriteria “Sangat Layak” 

untuk digunakan dan diuji coba kepada peserta didik Teknik Gambar Bangunan 

SMK Negeri 1 Sedayu Bantul. 
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C. Kerangka Berfikir 

Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara peserta didik dengan 

guru, metode, kurikulum, sarana serta aspek lingkungan yang terkait untuk 

mencapai kompetensi pembelajaran. Kurikulum 2013 Revisi 2017, disusun dengan 

tujuan agar dapat mendukung proses pembelajaran yang baik. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan pada Kelas XI DPIB 

SMK Negeri 1 Sedayu,  Kurikulum 2013 Revisi 2017 yang diajarkan pada mata 

pelajaran EBK di Kelas XI belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Hal 

tersebut terjadi karena sulit untuk menerapkan seluruh materi mata pelajaran EBK 

dalam jangka waktu mengajar yang terbatas. Materi yang diajarkan merupakan 

ruang lingkup materi estimasi biaya konstruksi gedung. Selain itu karena media 

pembelajaran yang digunakan saat ini belum efektif,  materi pengetahuan umum 

tidak seluruhnya dapat tersampaikan.  

Pengembangan modul dapat menjadi solusi dalam masalah tersebut. 

Pengembangan modul dilakukan dengan ruang lingkup khusus materi estimasi 

biaya konstruksi gedung pada Kurikulum 2013 Revisi 2017. Pengembangan modul 

juga dilakukan agar dapat melengkapi bahan ajar baik untuk pengetahuan umum 

dan perhitungan. Serta modul dapat mendukung peserta didik agar dapat belajar 

secara mandiri.  

Pada Kelas XI  DPIB SMK Negeri 1 Sedayu, proses belajar terjadi secara 

satu arah, yaitu hanya dari guru terhadap peserta didik. Hal tersebut terjadi karena 

penggunaan media pembelajaran yang kurang maksimal. Modul dapat digunakan 
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sebagai media pembelajaran untuk membatu proses pembelajaran menjadi dua arah 

atau student certer, serta membuat peserta didik menjadi berpikir kritis. 

Modul Estimasi Biaya Konstruksi Gedung pada mata pelajaran EBK adalah 

salah satu bentuk sumber belajar yang dirancang dan dibuat untuk mendukung 

proses tercapainya kompetensi Kurikulum 2013 Revisi 2017. Pengembangan 

Modul Estimasi Biaya Konstruksi Gedung pada mata pelajaran EBK dilakukan 

dengan beberapa langkah mulai dari penyusunan modul, uji validitas hingga produk 

akhir.  Produk akhir penelitian ini adalah Modul Estimasi Biaya Konstruksi Gedung 

pada mata pelajaran EBK bagi peserta didik SMK DPIB yang mengacu pada 

Kurikulum 2013 Revisi 2017. 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengadaptasi model 

pengembangan 4D oleh Thiagarajani dan Semmel (1974: 5), tahapannya meliputi: 

(1) Define (pendefinisian); (2) Design (perancangan); (3) Develop 

(pengembangan); dan (4) Disseminate (penyebaran). Tahap Disseminate, 

penyebarluasan hanya terbatas sampai di sekolah tempat penelitian. Pemilihan 

penelitian menggunakan model pengembangan 4D karena pada prinsipnya inti dari 

prosedur pengembangan produk sudah terwakili dan sering digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan bahan ajar seperti modul. 
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir  

ANALISIS KEBUTUHAN: 

1. Dibutuhkan pengembangan modul khusus untuk materi estimasi biaya 

konstruksi gedung. 

2. Dibutuhkan media pembelajaran yang dapat mendukung interaksi di dalam 

proses pembelajaran menjadi dua arah dan berpusat pada peserta didik.  

3. Dibutuhkan media pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan materi 

pengetahuan umum. 

4. Dibutuhkan bahan ajar dalam media pembelajaran yang dapat mendukung 

peserta didik untuk belajar secara mandiri dan berpikir kritis.  

PERLU ADANYA PENGEMBANGAN MODUL 

(Menggunakan Metode 4D) 

DEFINE/PENDEFINISIAN MODUL 

DESIGN/PERANCANGAN MODUL 

DEVELOP/PENGEMBANGAN MODUL 

 

DESSIMINATE/PENYEBARAN  

 

1. Evaluasi akhir Modul 

2. Pengemasan Modul  

3. Hasil akhir Modul Estimasi Biaya Konstruksi Gedung 

pada Mata Pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi di SMK 

Negeri 1 Sedayu 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan Modul Estimasi Biaya Konstruksi 

Gedung pada mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi Kelas XI DPIB di 

SMK Negeri 1 Sedayu? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan menurut Ahli Materi (Dosen dan Guru) dalam 

pengembangan Modul Estimasi Biaya Konstruksi Gedung pada mata 

pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi Kelas XI DPIB di SMK Negeri 1 

Sedayu? 

3. Bagaimana tingkat kelayakan menurut Ahli Media dalam pengembangan 

Modul Estimasi Biaya Konstruksi Gedung pada mata pelajaran Estimasi 

Biaya Konstruksi Kelas XI DPIB di SMK Negeri 1 Sedayu? 

4. Bagaimana tingkat kelayakan menurut Pengguna dalam pengembangan 

Modul Estimasi Biaya Konstruksi Gedung pada mata pelajaran Estimasi 

Biaya Konstruksi Kelas XI DPIB di SMK Negeri 1 Sedayu? 


