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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

1. Masalah Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi belajar memiliki 

arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Dari definisi tersebut dapat 

diuraikan bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk memperoleh kepandaian atau 

ilmu yang belum dipunyai sebelumnya. Belajar merupakan proses yang harus 

ditempuh oleh setiap individu agar mampu menghadapi tantangan yang akan 

datang. Istilah belajar pada dunia pendidikan adalah proses seorang guru dalam 

mentransfer ilmu kepada muridnya. Belajar merupakan kegiatan pokok atau inti 

dalam seluruh proses pendidikan. Belajar dikatakan berhasil apabila seseorang 

dapat memberikan perubahan dari keadaan yang dialami sebelum seseorang itu 

belajar. Perubahan tersebut berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap.  

Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang 

ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau dibawah standar nilai 

yang telah ditentukan. Warkitri dkk, (1990) dalam Sugihartono (2013: 151) 

mengemukakan permasalahan peserta didik yang menimbulkan kesulitan belajar 

sebagai berikut. 

a. Kekacauan belajar (learning disorder) 

Suatu keadaan dimana proses belajar anak terganggu karena timbulnya 

respon yang bertentangan. Anak yang mengalami kekacauan belajar potensi 

dasarnya tidak diragukan, akan tetapi belajar akan terhambat oleh adanya reaksi-
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reaksi belajar yang bertentangan, sehingga anak tidak dapat menguasai bahan yang 

dipelajari dengan baik.  

b. Ketidakmampuan belajar (learning disability) 

Suatu gejala anak tidak mampu belajar atau selalu menghindari kegiatan 

belajar dengan berbagai sebab sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah 

potensi intelektualnya. 

c. Learning disfunctions 

Kesulitan belajar yang mengacu pada gejala proses belajar yang tidak dapat 

berfungsi dengan baik, walaupun anak tidak menunjukan adanya subnormal mental, 

gangguan alat indra ataupun gangguan psikologis yang lain, misalnya anak sudah 

belajar dengan tekun tetapi tidak mampu menguasai bahan ajar dengan baik. 

d. Under archiever 

Suatu kesulitan belajar yang terjadi pada anak yang memiliki potensi 

intelektual tergolong di atas normal tetapi prestasi belajar yang dicapai tergolong 

rendah. Dalam hal ini prestasi belajar yang dicapai anak tidak sesuai dengan tingkat 

kecerdasan yang dimiliki. 

e. Lambat belajar (slow learner) 

Kesulitan belajar yang disebabkan anak sangat lemah dalam proses 

belajarnya, sehingga setiap melakukan kegiatan belajar membutuhkan waktu yang 

lebih lama dibandingkan dengan anak lain yang memiliki tingkat potensi intelektual 

yang sama. 

Menurut Yuwono (2011: 23-24), pembelajaran berfungsi membawa peserta 

didik dari tidak tahu menjadi tahu. Untuk itu maka tugas seorang pengajar harus 
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melakukan beberapa hal seperti mengkondisikan lingkungan belajar sehingga 

pembelajaran menjadi menyenagkan, membawa peserta didik aktif mengikuti 

pembelajaran, memanfaatkan komponen-komponen pembelajaran dengan baik, 

mendesain strategi, metode mengajar sehingga sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, serta menggunakan media yang tepat. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Menurut Hujair (2013: 4-5), media pembelajaran diartikan sebagai 

sarana atau alat bantu dalam pendidikan guna meningkatkan efektifitas serta 

efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adanya pengertian tersebut 

mendapatkan substansi bahwa media pembelajaran merupakan: (1) bentuk saluran 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada 

penerima pesan atau pembelajaran; (2) berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

pembelajaran yang dapat merangsang pembelajaran untuk belajar; (3) bentuk alat 

fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang pembelajar untuk belajar: dan 

(4) bentuk-bentuk komunikasi dan metode yang dapat merangsang pembelajaran 

untuk belajar, baik cetak maupun audio, visual dan audio-visual. 

Menurut Mustholiq (2007: 7), media sebagai alat bantu pendidikan dibagi 

menjadi menjadi beberapa klasifikasi menurut fungsi, jenis, dan sumbernya. 

Berdasarkan jenisnya, media terbagi menjadi media cetak, elektronik, dan 

multimedia. 
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Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaan 

adalah alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran untuk mempertinggi 

efektivitas dan efisien dalam mencapai pengajaran, yang bisa mengatasi adanya 

perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi yang berbeda-beda dari peserta didik. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Arief Sadiman, dkk (2011: 17) fungsi media pembelajaran adalah 

untuk menimbulkan gairah belajar, memungkinkan adanya interaksi yang langsung 

antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan, dan memungkinkan peserta 

didik belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media dibuat 

dari pengembangan materi yang dikemas lebih menarik membuat peserta didik 

memiliki gairah dalam belajar, karena ada sesuatu hal baru yang mereka lihat selain 

tulisan dan penjelasan lisan. Media yang biasanya disertai gambar nyata membuat 

fungsi otak peserta didik lebih mudah membayangkan keadaan langsung di 

lapangan. 

Fungsi media pembelajaran dalam sebuah proses pembelajaran yaitu untuk 

meningkatkan rangsangan peserta didik dalam kegiatan belajar. Proses 

pembelajaran adalah proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik.  

 

 

 

Menurut Munadi (2013: 37-38) fungsi media pembelajaran sebagai berikut: 

1) Fungsi menjadi sumber belajar 
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Media pembelajaran dapat menggantikan fungsi guru sebagai sumber 

belajar yaitu penyalur, penyampai, penghubung, dan lain sebagainya. 

2) Fungsi sematik 

Media pembelajaran mampu menambah pembendaharaan kata yang 

maknanya benar-benar bisa dipahami siswa. 

3) Fungsi manipulatif 

Media pembelajaran mampu mengatasi hambatan ruang dan waktu, 

kemudian juga bisa mengatasi keterbatasan panca indra manusia. 

4) Fungsi psikologis 

Fungsi psikologis terbagi lagi menjadi lima bagian, yaitu: 

a) Fungsi atensi, yaitu meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang 

diajarkan. 

b) Fungsi afektif, yaitu menunjukan reaksi dari perasaan, emosi, serta tingkat 

penerimaan ataupun penolakan dari siswa terhadap materi yang diajarkan. 

c) Fungsi kognitif, yaitu memberikan persepsi, mengingat, berfikir, kemudian 

mengembangkan gagasan dan tanggapan yang dituangkan dalam kata-kata. 

d) Fungsi imajinatif, yaitu melalui pembelajaran harus bisa meningkatkan 

serta mengembangkan imajinasi yang dimiliki siswa. 

e) Fungsi motivasi, yaitu melalui media pembelajaran guru dapat 

memberikan motivasi. 

5) Fungsi sosio-kultural 
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Media pembelajaran harus bisa mengatasi masalah adat, budaya, keyakinan, 

dan lain-lain antar peserta didik dengan cara memberikan rangsangan yang sama, 

menyamakan pengalaman, dan memberikan persepsi yang sama. 

c. Klasifikasi media pembelajaran 

Menurut Hujair (2013: 57-59) memberikan beberapa jenis media yang 

digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut. 

1) Media cetak  

Media cetak merupakan jenis media yang paling banyak digunakan pada 

proses pembelajaran. Media ini digunakan sebagai informasi utama atau bahkan 

menjadi pendukung informasi terhadap media lain. Contoh dari media cetak adalah: 

brosur, leaflet, jurnal serta majalah ilmiah. 

2) Media pameran 

Media pameran merupakan media yang memiliki bentuk dua atau tiga 

dimensi. Informasi yang dipamerkan dari media ini adalah benda-benda 

sesungguhnya, ataupun benda-benda tiruan dari bentuk aslinya. Contoh media 

pameran adalah: poster, grafis, realita (benda nyata), dan model. 

3) Media yang diproyeksikan 

Media yang diproyeksikan merupakan jenis media yang dalam 

penggunaannya diproyeksikan atau dipantulkan. Contoh media yang diproyeksikan 

adalah: overhead transparansi, slide suara, dan film strip. 

4) Rekaman audio 
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Merupakan media yang efektif digunakan dalam pembelajaran yang 

menekankan cara pengucapan serta keterampilan mendengar ataupun latihan-

latihan yang bersifat verbal. 

5) Video dan VCD 

Merupakan jenis media yang memadukan unsur suara dan gambar bergerak. 

Bisa digunakan juga sebagai pembelajaran jarak jauh dalam penyampaian 

materinya. 

6) Komputer 

Penggunaan perangkat komputer dapat membantu proses pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan interaktif. 

 

3. Modul Pembelajaran 

a. Pengertian modul pembelajaran 

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari 

secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul disebut juga media untuk belajar 

mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar mandiri, 

pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara 

langsung. Bahasa, pola, dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul 

ini diatur sehingga ia seolah-olah merupakan “bahasa pengajar” atau bahasa guru 

yang sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya (Depdiknas, 2008: 

3). 

Menurut Hamalik (1986: 145) modul adalah suatu paket pengajaran yang 

berisi suatu unit terkecil dan bertahap dari suatu mata pelajaran tertentu. Modul 
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disusun agar siswa dapat menguasai kompetensi yang diajarkan dalam diklat atau 

kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Bagi guru, modul bisa digunakan 

sebagai acuan dalam menyajikan dan memberikan materi selama diklat atau 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Menurut Hartoyo (2009: 64), modul adalah 

bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, 

metoda, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul 

adalah media pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar secara mandiri 

serta membantu guru dalam menyampaikan materi agar tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

b. Karakteristik modul pembelajaran 

Berdasarkan peraturan Depdiknas (2008: 3-5), modul yang baik dan 

menarik bagi siswa apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1) Self Instruction artinya dengan modul yang ada, siswa bisa belajar mandiri 

tanpa tergantung dari guru. Agar bisa disebut self instruction, maka sebuah 

modul harus: 

a) Tercantum tujuan pembelajaran yang jelas. 

b) Berisi bahan pembelajaran yang dimasukan dalam unit kecil agar siswa 

mudah mempelajarinya. 

c) Memuat contoh serta ilustrasi untuk memperjelas materi pembelajaran. 

d) Tersedianya soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang digunakan siswa untuk 

mengukur kemampuannya. 
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e) Kontekstual, mempunyai maksud bahwa materi yang ditulis ada kaitannya 

dengan suasana lingkungan siswa. 

f) Menggunakan tata bahasa yang sederhana dan komulatif. 

g) Ada rangkuman dari materi pembelajaran. 

h) Terdapat instrumen yang digunakan siswa untuk melakukan penilaian diri 

sendiri. 

i) Terdapat instrumen yang digunakan siswa untuk mengukur tingkat 

penguasaan materi. 

j) Adanya umpan balik dari penilaian yang membuat siswa mengetahui tingkat 

penguasaan materi. 

k) Menyediakan informasi tentang referensi yang digunakan untuk 

mendukung pembelajaran. 

2) Self contained artinya keseluruhan materi pembelajaran yang didapatkan dari 

unit tertentu terdapat dalam modul secara lengkap. Konsep ini mempunyai 

tujuan memberikan kesempatan agar siswa dapat mempelajari materi yang 

dikemas dalam satu kesatuan utuh secara tuntas. Jika modul akan dilakukan 

pembagian ataupun pemisahan materi, maka dalam melakukannya harus hati-

hati serta memperhatikan kompetensi yang harus dikuasai. 

3) Stand alone artinya bahwa sebuah modul yang dibuat atau dikembangkan tidak 

tergantung atau harus digunakan bersamaan dengan media pembelajaran yang 

lebih baik dalam mempelajari maupun mengerjakan tugas. Apabila modul yang 

digunakan masih menggunakan atau bergantung media lain selain modul 
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tersebut, maka modul tersebut tidak memiliki karakteristik stad alone atau 

berdiri sendiri. 

4) Adaptive maksudnya modul seharusnya mampu beradaptasi dengan baik 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Apabila modul 

tersebut dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka modul tersebut dikatakan adaptive. Modul yang bahan 

pembelajarannya dapat digunakan dengan kurun waktu tertentu juga bisa 

dikatakan modul yang adaptive. 

5) User friendly artinya sebuah modul diusahakan agar bersahabat dengan siswa. 

Instruksi serta informasi yang ditulis sifatnya membantu siswa dalam 

mengolah informasi, serta memudahkan akses sesuai keinginan siswa. 

c. Tujuan penulisan modul 

Tujuan penulisan modul untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pembelajaran. Sehingga mempermudah dalam penyampaian materi yang 

disampaikan. Menurut Suryosubroto (1983: 18), tujuan penulisan modul adalah 

sebagai berikut. 

1) Tujuan pendidikan dapat dicapai secara efisien dan efektif. 

2) Murid dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan dan 

kemampuannya sendiri. 

3) Murid sebisa mungkin dapat menghayati dan melakukan kegiatan belajar 

sendiri, baik di bawah bimbingan atau tanpa bimbingan guru. 

4) Murid dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri secara 

berkelanjutan. 
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5) Kemajuan siswa dapat diikuti dengan frekuensi yang lebih tinggi melalui 

evaluasi yang dilakukan pada setiap modul berakhir. 

6) Modul disusun berdasarkan konsep Master learning, yaitu suatu konsep yang 

menekankan bahwa murid harus secara optimal menguasai bahan pelajaran 

yang disajikan dalam modul. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan fungsi dan tujuan 

pembuatan modul, yaitu sebagai bahan ajar mandiri, pengganti fungsi, sebagai alat 

evaluasi, sebagai bahan rujukan, mengatasi keterbatasan ruang, daya indera dan 

adanya umpan balik. 

d. Elemen mutu modul 

Menurut Daryanto (2013: 13) untuk menghasilkan modul pembelajaran 

yang mampu menghadirkan pembelajaran yang bersifat efektif dan efisien. 

Berdasarkan hal tersebut, modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan 

memperhatikan beberapa elemen yaitu: 

1) Format 

a) Menggunakan format kertas (vertikal atau horizontal) yang tepat, 

penggunaan format kertas secara vertikal atau horizontal harus 

memperhatikan tata letak dan format pengetikan. 

b) Menggunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap dan bertujuan 

untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau khusus. Tanda 

dapat berupa gambar, cetak tebal, cetak miring, atau lainnya. 

2) Organisasi 
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a) Menampilkan bagan yang membahas cakupan materi yang akan dibahas di 

dalam modul. 

b) Mengorganisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan 

yang sistematis agar mudah dipelajari oleh siswa. 

c) Menyusun gambar, naskah, dan ilustrasi sedemikian rupa agar mudah 

dipahami oleh siswa. 

d) Mengorganisasikan antar bab, antar unit, antar paragraf dengan susunan alur 

yang jelas agar mempermudah peserta didik memahami modul. 

e) Mengorganisasikan judul dan uraian yang mudah dipahami peserta didik. 

3) Daya tarik 

Daya Tarik modul dapat ditempatkan di beberapa bagian seperti berikut. 

a) Membuat bagian sampul (cover) depan dengan mengkombinasikan warna, 

gambar (ilustrasi), bentuk dan ukuran huruf yang serasi. 

b) Membuat bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan-rangsangan 

berupa gambar atau ilustrasi, percetakan huruf tebal, miring, garis bawah 

atau warna. 

c) Tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. 

4) Bentuk dan ukuran huruf 

a) Menggunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan 

karakteristik umum peserta didik. 

b) Menggunakan perbandingan huruf yang proporsional antar judul, subjudul 

dan isi naskah. 



26 

 

c) Menghindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, karena dapat 

membuat proses membaca menjadi sulit. 

5) Ruang spasi (kosong) 

Menggunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar untuk 

menambah kontras penampilan modul. Spasi kosong dapat berfungsi untuk 

menambahkan catatan penting dan memberikan kesempatan jeda kepada 

peserta didik. Penempatan ruang kosong dapat dilakukan di beberapa 

tempat. 

e. Cara menyusun modul 

Menurut Nasution (2008: 217-218) mengemukakan beberapa langkah 

dalam menyusun modul. 

1) Merumuskan secara jelas dan spesifikasi sejumlah tujuan yang akan diamati 

dan diukur. 

2) Tujuan yang telah dirumuskan tadi menentukan langkah-langkah yang akan 

diikuti dalam modul. 

3) Membuat tes diagnostik untuk mengukur latar belakang, pengetahuan serta 

kemampuan yang dimiliki sebagai sarana untuk menempuh modul tersebut. 

4) Menyusun alasan bahwa modul ini sangat penting bagi siswa. Siswa harus tahu 

manfaat mempelajari modul tersebut serta tahu kegunaan mempelajari modul 

tersebut. 

5) Merencanakan kegiatan belajar siswa agar kompetensi yang terdapat dalam 

tujuan bisa tercapai. Bagian merencanakan kegiatan merupakan bagian inti dari 
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proses penyusunan modul, karena sangat erat kaitannya dengan proses belajar 

siswa. 

6) Menyusun post test sebagai sarana mengukur hasil belajar siswa dan 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai tujuan-tujuan dalam modul. Butir-

butir soal tes harus berkaitan dengan tujuan yang tercantum dalam modul. 

7) Menyediakan daftar referensi agas siswa bisa memperoleh informasi tambahan 

jika suatu saat memerlukannya. 

Sementara itu Depdiknas (2008: 12-16) menyatakan bahwa karena 

penyusunan modul mengacu kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan, maka 

langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Analisis kebutuhan modul 

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi sebagai jalan untuk 

menentukan jumlah dan judul dari modul tersebut. Menganalisis kompetensi bisa 

dilakukan dengan cara melihat silabus mata pelajaran yang akan dibutuhkan modul. 

Langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis kebutuhan modul adalah sebagai 

berikut. 

a) Menetapkan kompetensi yang akan dipelajari dan dituliskan pada modul. 

b) Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup dari kompetensi di atas. 

c) Mengidentifikasi pengetahuan, ketrampilan serta sikap yang dijadikan 

syarat. 

d) Menentukan judul dari modul yang akan dibuat. 

e) Seluruh rangkaian analisis modul dilakukan pada awal pengembangan 

modul. 
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2) Penyusunan draft 

Kegiatan ini adalah memulai menyusun serta mengorganisasikan secara 

sistematis materi pembelajaran yang akan ditulis. Penyusunan draft modul bisa 

dilakukan dengan cara: 

a) Menentukan judul modul. 

b) Menentukan tujuan akhir yang merupakan kemampuan yang dicapai oleh 

siswa setelah menggunaka modul. 

c) Menentukan tujuan antara yang merupakan kemampuan spesifikasi untuk 

mendukung tujuan akhir. 

d) Menentukan garis besar dari isi modul. 

e) Mengembangkan materi yang ada pada garis besar modul. 

f) Memeriksa ulang draft yang dibuat. 

Dalam menyusun draft sesuai langkah di atas, maka draft yang telah dibuat 

tadi minimal menghasilkan: 

a) Judul dari modul yang akan dibuat harus memberikan gambaran materi di 

dalamnya. 

b) Kompetensi ataupun sub kompetensi yang akan dicapai. 

c) Tujuan modul yang meliputi tujuan akhir dan tujuan antara yang akan 

dicapai oleh siswa. 

d) Materi pembelajaran yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa dalam 

mempelajari modul. 

e) Prosedur ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa dalam 

mempelajari modul. 
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f) Soal, latihan, permasalahan atau tugas yang harus serta dikerjakan oleh 

siswa sesuai instruksinya. 

g) Evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa 

menguasai modul. 

h) Kunci jawaban dari soal, latihan, permasalahan atau tugas. 

3) Uji Coba 

Uji coba pada langkah ini maksudnya adalah uji coba draft modul secara 

terbatas agar bisa diketahui kelayakan serta manfaat modul sebelum modul tersebut 

digunakan siswa. 

4) Validasi 

Validasi merupakan langkah yang dilakukan untuk meminta maupun 

pengesahan kesesuaian modul berdasarkan kebutuhan sehingga modul layak untuk 

digunakan. Validasi modul harus dilakukan oleh ahli sesuai keterkaitan bidang yang 

ditulis dalam modul agar bisa mendapat pengakuan. Validasi modul meliputi: isi 

materi yang divalidasi oleh ahli dari industri, tata bahasa yang divalidasi oleh ahli 

bahasa, serta penggunaan metode instruksi yang divalidasi oleh ahli metode 

instruksional. Berikut adalah langkah yang bisa dilakukan untuk memvalidasi 

modul. 

a) Menyiapkan serta menggandakan draft modul yang akan divalidasi sesuai 

jumlah ahli validasi. 

b) Menyusun instrumen untuk validasi. 

c) Membagikan draft modul beserta instrumen validasi kepada para ahli. 
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d) Menginformasikan tentang tujuan diadakannya validasi serta kegiatan yang 

harus dilakukan oleh ahli validasi 

e) Memproses serta membuat kesimpulan dari hasil pengumpulan masukan 

yang diperoleh melalui instrumen validasi. 

5) Revisi 

Revisi merupakan proses perbaikan untuk penyempurnaan modul setelah uji 

coba serta validasi draft modul. Agar mutu dari modul bisa meningkat maka modul 

perlu ditinjau ulang dan diperbaiki. Aspek-aspek perbaikannya bisa meliputi: 

a) Pengorganisasian materi yang akan dipelajari. 

b) Penggunaan metode instruksi. 

c) Penggunaan tata bahasa. 

d) Pengorganisasian tata tulis serta desain. 

4. Pembelajaran Teknik Pengukuran Tanah 

Pengukuran tanah merupakan pekerjaan dasar yang sangat penting dalam 

sebuah pembangunan proyek. Saat merencanakan desain bangunan hal pertama 

yang harus dilakukan adalah pengukuran tanah (surveying) untuk menentukan luas 

tanah, batas lahan, dan garis as bangunan. Pekerjaan surveying sangat diperlukan 

dalam sebuah proyek bangunan, agar bangunan memiliki kedataran, kelurusan dan 

kesikuan yang tepat.  

Secara tradisional pengukuran tanah telah didefinisikan sebagai ilmu dan 

seni menentukan letak nisbi dari titik-titik di atas, pada dan bawah permukaan bumi, 

atau untuk menetapkan titik-titik semacam itu. Tetapi dalam pengertian lebih 

umum, pengukuran tanah dapat dianggap sebagai disiplin yang meliputi semua 
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metode untuk pengumpulan dan pemrosesan sistem informasi tentang bumi dan 

lingkungan fisis. Sistem-sistem konvensional sekarang dilengkapi dengan metode-

metode pemetaan udara dan satelit yang berkembang secara bertahap melalui 

program-program pertahanan dan ruang angkasa. 

Pembelajaran teknik pengukuran tanah di SMK Negeri 1 Pajangan siswa 

diajarkan teknik-teknik pengukuran tanah, seperti membuat garis lurus dilapangan, 

membuat garis sejajar dilapangan hingga pengoperasian pesawat penyipat datar. 

Setiap pertemuan siswa diberikan lembar kerja praktik pengukuran serta diberi 

pemahaman tujuan praktik, langkah-langkah pengukuran dan cara pengoperasian 

alat ukur. Selanjutnya siswa terjun langsung ke lapangan untuk mempraktikkan 

lembar kerja yang sudah dijelaskan oleh guru.  

Sistem pelaksanaan pengukuran, siswa dalam satu kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok, agar siswa dapat lebih berkonsentrasi dan mengerjakan praktik 

pengukuran. Setiap pekerjaan praktik pengukuran siswa diwajibkan untuk membuat 

laporan sebagai hasil dan evaluasi pembelajaran. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Permana (2017) “Pengembangan Modul Pembelajaran AutoCAD dengan 

Konsep Pembelajaran Berbasis Proyek di Jurusan Teknik Arsitektur SMK 

Negeri 2 Wonosari”. Hasil ditentukan melalui tiga kegiatan penilaian 

produk yaitu: (a) hasil penilaian yang dilakukan oleh ahli materi 

memperoleh tingkat kelayakan sebesar 87% dalam kategori sangat baik, (b) 

hasil penilaian oleh ahli media memperoleh tingkat kelayakan sebesar 89% 
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dalam kategori sangat layak, dan (c) hasil penelitian respon siswa 

memperoleh tingkat kelayakan sebesar 82% dalam kategori sagat layak. 

2. Sasmayaputra (2015) “ Pengembangan Media Modul Pembelajaran 

Konstruksi Bangunan untuk Pembelajaran Konstruksi Bangunan di SMK N 

1 Sedayu Bantul”. Hasil ditentukan melalui kegiatan penilaian produk yaitu: 

(a) hasil penilaian yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media 

memperoleh tingkat kelayakan sebesar 85,81% dengan kriteria sangat 

layak, dan (b) hasil penilaian respon siswa memperoleh tingkat kelayakan 

sebesar 82,32% dengan kriteria sangat layak. 

3. Aisyah (2016) “Pembuatan Media Pembelajaran Mata Pelajaran Ukur 

Tanah Untuk Siswa Kelas X SMK”. Hasil ditentukan melalui tiga kegiatan 

penilaian produk yaitu: (a) hasil penilaian yang dilakukan oleh ahli materi 

memperoleh tingkat persentase sebesar 75,5% dalam kategori layak, (b) 

hasil penilaian oleh ahli media memperoleh tingkat persentase sebesar 96% 

dalam kategori sangat layak, dan (c) hasil penelitian respon siswa 

memperoleh tingkat persentase sebesar 76% dalam kategori layak. 

4. Yuwono & Suprapto (2011), “Pengembangan Modul Praktikum 

Mikrokontroler (AVR) Menggunakan Perangkat Lunak Proteus 

Professional v7.5 SP3”. Hasil pengujian dengan pengguna dalam hal ini 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah mikrokontroler menunjukan hasil 

cukup layak. 

5. Hartoyo (2009), “Upaya Meningkatkan Prestasi Melalui Pembelajaran 

Dengan Modul Berbasis Kompetensi”. Hasil penelitian menunjukan hasil 
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belajar mahasiswa dengan menggunakan modul pembelajaran Teknik 

Pendingin dan Tata Udara berbasis kompetensi telah berhasil meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa. 

6. Mustholiq, Sukir & Chandra (2007), “Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis Multimedia Pada Mata Kuliah Dasar Listrik”. Hasil 

pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia mata 

kuliah Dasar Listrik mempunyai unjuk kerja yang baik, yang ditunjukkan 

skor rata-rata penilaian yang diberikan oleh ahli media, ahli materi, dan 

mahasiswa terhadap unjuk kerja hasil pengembangan media pembelajaran 

interaktif sebesar 3,18 atau secara persentase  79,71 %. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Sesuai dengan kajian teori dan latar belakang yang sudah dibahas 

sebelumnya, maka untuk mencapai tujuan dari suatu proses pembelajaran dapat 

dipilih dengan sarana dan model pembelajaran yang tepat. Sarana dan model 

pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam 

memahami pelajaran yang telah disampaikan. 

Selama ini di SMK Negeri 1 Pajangan pada Mata Pelajaran Dasar-dasar 

Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah Program Keahlian Desain 

Permodelan dan Informasi Bangunan dalam mengajar masih menggunakan metode 

konvensional dan berpusat pada guru. Hal ini disebabkan karena belum adanya 

modul sebagai sarana pembelajaran mandiri untuk siswa. Hal ini akan 

membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk memahami materi yang 
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disampaikan, karena guru harus menjelaskan materi secara berulang-ulang dan 

kemampuan siswa dalam menyimpulkan suatu materi akan menjadi rendah. 

Pembuatan dan pengembangan modul pembelajaran Teknik Pengukuran 

Tanah ini diharapkan dapat mempermudah guru sebagai pedoman dalam mengajar. 

Diharapkan pengembangan modul ini dapat memudahkan siswa dalam belajar 

mandiri dan memahami materi teknik pengukuran tanah. 

Pengembangan modul menggunakan 4D meliputi define, design, develop, 

dan disseminate. Proses pengembangan tahap awal, modul pembelajaran masih 

berupa draft yang diujikan kepada ahli media dan ahli materi untuk mengetahui 

tingkat kelayakan modul. Setelah modul dikategorikan layak maka modul 

diperbaiki sesuai dengan saran dari ahli media dan ahli materi, setelah itu modul 

baru siap untuk digunakan dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 Pajangan. 

Kerangka berpikir penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Seberapa besar tingkat kelayakan yang diperoleh dari pengujian validasi modul 

pembelajaran Teknik Pengukuran Tanah siswa Kelas X Program Keahlian 

Tidak adanya sumber belajar berupa modul 

yang terstandar untuk siswa, menyebabkan 

pembelajaran berpusat pada guru. 

SOLUSI Pengembangan modul pembelajaran Teknik 

Pengukuran Tanah. 

METODE 

PROSES 

PENGEMBANGAN 

MODUL 

 

Metode 4D  

(Define, Design, Develop, and Disseminate). 

 

Observasi silabus, penentuan butir materi 

modul dan pembuatan draft modul. 

Uji kelayakan oleh ahli media dan ahli materi. 

Revisi sesuai saran ahli media dan ahli materi. 

Produk akhir modul pembelajaran Teknik 

Pengukuran Tanah. 

OBSERVASI 

PEMBELAJARAN 
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Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Pajangan oleh ahli 

media? 

2. Seberapa besar tingkat kelayakan yang diperoleh dari pengujian validasi modul 

pembelajaran Teknik Pengukuran Tanah siswa Kelas X Program Keahlian 

Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Pajangan oleh ahli 

materi? 

3. Seberapa besar tingkat kelayakan yang diperoleh dari pengujian validasi modul 

pembelajaran Teknik Pengukuran Tanah siswa Kelas X Program Keahlian 

Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Pajangan oleh 

guru mata pelajaran? 

 

 

 

 

 

 

 


