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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran  didefinisikan sebagai media yang di dalamnya 

menyajikan pesan yang erat kaitanya dengan tujuan pembelajaran (Smaldino et 

al., 2014: 09). Definisi lain dikemukakan Sadiman et al. (2006: 07), media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menyampaikan 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan agar siswa dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, serta minat sehingga proses pembelajaran dapat tercapai. 

Media pembelajaran diartikan pula sebagai semua bentuk alat komunikasi dalam 

pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari sumber ke 

peserta didik (Uno & Nina, 2011:122). Mengacu pada beberapa definisi di atas, 

media pembelajaran merupakan segala perangkat pembelajaran yang di dalamnya 

menyajikan pesan untuk merangsang pikiran, perasaan dan perhatian peserta didik 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Keuntungan dari penggunaan media pembelajaran dalam proses kegiatan 

belajar mengajar secara umum adalah untuk mempermudah serta memperlancar 

interaksi antara pendidik dan peserta didik. Secara khusus, keuntungan dari 

penggunaan dari media pembelajaran dijabarkan oleh Kemp & Dayton (1985) 

antara lain : 

a. Keseragaman dalam penyampaian materi pembelajaran 

b. Proses pembelajaran menjadi menarik 



11 
 

c. Media dapat berbentuk audio, visual, maupun gabungan dari keduanya, 

sehingga dengan keragaman bentuk media tersebut dapat mendeskripsikan 

materi secara lengkap dan jelas 

d. Proses pembelajaran semakin interaktif 

e. Mereduksi pembelajaran satu arah 

f. Mengurangi jumlah waktu belajar 

g. Meningkatkan kualitas belajar peserta didik 

h. Proses pembelajaran menjadi lebih efisien, karena media dapat membantu 

penyerapan materi secara utuh dan mendalam 

i. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapan saja dan dimana saja 

j. Media dapat digunakan kapan saja tanpa tergantung pada keberadaan 

pendidik 

k. Sikap positif peserta didik dalam proses belajar dapat ditingkatkan 

l. Meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap materi yang diberikan 

m. Peran pendidik dapat berubah ke arah produktif dan lebih positif 

n. Media dapat mengurangi penjelasan verbal oleh pendidik, sehingga 

pendidik dapat lebih memberikan porsi perhatian lebih terhadap aspek 

motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagainya. 

Media pembelajaran dikategorikan menjadi beberapa jenis sesuai dengan 

taksonomi kesamaan ciri serta karakteristik yang digunakan. Menurut Sardiman et 

al., (2014), media pembelajaran dibagi menjadi tiga taksonomi, yakni : taksonomi 

Gagne, taksonomi Briggs, dan taksonomi Rudy Brezt. Taksonomi Gagne 

menyelaraskan media dengan kemampuan untuk mencapai fungsi sesuai tingkatan 
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hirarki belajar yang dikembangkan. Taksonomi Briggs merujuk pada stimulus 

respon yang muncul dari media pembelajaran itu sendiri yaitu keselarasan 

rangsangan dengan karakteristik peserta didik, tugas pembelajaran, bahan, serta 

transmisinya. Taksonomi Rudy Brezt mengategorikan media menjadi tiga unsur 

pokok yakni suara, visual, dan gerak. Sesuai dengan tiga unsur pokok tersebut 

selanjutnya dapat dijabarkan menjadi delapan kategori media yaitu : audio visual 

gerak, audio visual diam, audio semi gerak, visual gerak, visual diam, audio semi 

gerak, media audio, dan cetak (Sardiman et al., 2014: 20). Dari berbagai macam 

kategori media tersebut, salah satu contoh dari media cetak adalah modul. 

 

2. Modul Pembelajaran 

Modul termasuk bagian dari media yang mampu mendukung proses 

kegiatan pembelajaran. Modul merupakan media pembelajaran yang berbentuk 

buku yang didalamnya memuat materi yang diperlukan oleh peserta didik. Modul 

yang digunakan oleh peserta didik sebagai salah satu sumber belajar. 

a. Pengertian modul pembelajaran 

Modul secara harfiah diartikan sebagai alat ukur lengkap, merupakan suatu 

unit yang berfungsi secara mandiri, terpisah tetapi juga dapat berfungsi sebagai 

kesatuan dari seluruh unit. Menurut Nasution (2010: 205), menerangkan bahwa 

modul merupakan suatu unit yang tersusun secara lengkap, yang berdiri sendiri 

dan tersusun atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang digunakan untuk 

membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan secara khusus dan jelas. Smaldino et al. (2012: 132) mengartikan 

modul itu sebagai unit pengajaran yang dirancang dengan lengkap yang bertujuan 
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untuk memudahkan pembelajar agar dapat belajar secara mandiri tanpa 

pengawasan yang intensif. Definisi lain dikemukakan oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan (BP3K) dalam Sudjana dan Rivai (2007: 132-133), 

mereka mendeskripsikan bahwasanya modul merupakan suatu unit program 

pengajaran yang disusun dengan susunan tertentu untuk menunjang keperluan 

belajar yang secara rinci di dalamnya berisi : 

1.) Tujuan instruksional 

2.) Topik yang akan dijadikan dasar proses belajar mengajar 

3.) Pokok-pokok materi yang diajarkan 

4.) Fungsi dan kedudukan modul dalam satuan program yang lebih luas 

5.) Tugas guru dalam proses belajar mengajar 

6.) Media yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar 

7.) Urutan kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati peserta didik 

8.) Lembaran kerja yang wajib diisi oleh peserta didik 

9.) Program evaluasi pada setiap akhir materi pembelajaran 

Sesuai dengan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

modul merupakan suatu bahan ajar yang digunakan melatih peserta didik untuk 

belajar secara mandiri  yang disusun secara sistematis, lengkap, terencana, dan 

independen sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang telah dirumuskan secara 

khusus. 

b. Karakteristik modul pembelajaran 

Modul pembelajaran yang baik tentu memiliki karakteristik sendiri, 

menurut Smaldino, Lowther, dan Russel (2012: 279) modul dikatakan baik 
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apabila modul tersebut menarik perhatian peserta didik, memperkenalkan topik, 

menyajikan konten baru, memberikan latihan dengan umpan balik. Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2008: 4-7) modul dianggap baik dan 

berkualitas adalah modul yang mampu memberikan nilai tambah bagi kemudahan 

pembelajaran serta meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya. Maka 

untuk mencapai modul yang baik tersebut, modul harus memiliki karakteristik :  

1.) Self Instructional; yaitu dengan modul tersebut pembelajar atau peserta didik 

mampu belajar secara mandiri dan tidak bergantung dengan pihak lain. Untuk 

mencapai karakter ini modul harus memenuhi : 

a.) Terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas 

b.) Terdapat materi-materi yang dikemas secara menarik dan spesifik 

c.) Menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan 

pemaparan materi  pembelajaran 

d.) Terdapat soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan 

penggunanya memberikan respon dan mengukur tingkat 

pemahamannya 

e.) Konstekstual 

f.) Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami 

g.) Terdapat rangkuman materi pembelajaran 

h.) Terdapat instrumen penilaian yang memungkinkan pengguna 

melakukan self assesment 

i.) Terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya mengukur 

tingkat penguasaan materi 
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j.) Terdapat umpan balik atas penilaian 

k.) Tersedia informasi tentang rujukan yang mendukung materi 

pembelajaran 

2.) Self Contained; yaitu keseluruhan materi pembelajaran dari satu unit 

kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari disusun di dalam satu modul 

secara utuh. Karakteristik ini bertujuan memberikan kesempatan bagi 

pembelajar untuk mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena 

materi ini dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. 

3.) Stand Alone; modul yang dikembangkan tidak bergantung dengan media lain 

atau minimal tidak harus digunakan bersama-sama dengan media 

pembelajaran lain. 

4.) Adaptive; modul yang baik hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi 

terhadap perkembangan iptek serta fleksibel untuk digunakan. Modul tersebut 

dikatakan adaptif apabila materi pembelajaran dapat terus digunakan hingga 

durasi waktu tertentu. 

5.) User Friendly; modul sebaiknya bersahabat dengan penggunannya, artinya 

dalam setiap informasi dan instruksinya bersifat membantu pemakainya 

termasuk kemudahan dalam penggunaan bahasa yang digunakan dalam modul 

tersebut. 

c. Tujuan dan manfaat pengembangan modul pembelajaran 

Dikembangkannya modul pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas pembelajaran sehingga mempermudah dalam 
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penyampaian materi serta mempermudah peserta didik dalam memahami materi 

yang disampaikan secara mandiri.  

Peranan modul sebagai sumber belajar yang diterapkan menggunakan 

metode yang tepat dalam proses pembelajaran akan mampu meningkatkan 

prestasi belajar (Ikhwanuddin et al., 2018: 213). Secara spesifik Suryosubroto 

(1983: 18) menjelaskan tujuan dari penulisan modul adalah : 

1.) Tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien 

2.) Peserta didik mampu mengikuti program pendidikan sesuai dengan 

kemampuannya sendiri 

3.) Peserta didik mampu menghayati dan melaksanakan kegiatan belajar 

secara mandiri, baik dengan bimbingan maupun tanpa bimbingan pendidik 

4.) Peserta didik mampu mengukur hasil belajarnya sendiri secara 

berkelanjutan 

5.) Perkembangan peserta didik dapat dipantau dengan frekuensi yang lebih 

tinggi melalui evaluasi yang dilakukan pada setiap bagian akhir modul 

6.) Modul disusun berdasarkan konsep master learning, yaitu suatu konsep 

yang menitikberatkan bahwa peserta didik harus secara optimal menguasai 

bahan ajar yang telah disajikan dalam modul 

d. Syarat modul pembelajaran 

Modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan mempertimbangkan 

beberapa syarat, agar modul tersebut dapat berfungsi efektif dan efisien. 

Depertemen Pendidikan Nasional (2008: 18-22) mendeskripsikan bahwa modul 

yang dirancang perlu memperhatikan beberapa persyaratan, antara lain : 



17 
 

1.) Format 

a.) Menggunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proporsional 

b.) Menggunakan format kertas (vertikal atau horisontal) yang tepat 

c.) Menggunakan tanda-tanda (ikon) yang mudah ditangkap dan bertujuan 

menekankan hal-hal yang penting. Misalnya : gambar, cetak tebal, cetak 

miring, dan sebagainya 

2.) Organisasi; beberapa hal yang harus diperhatikan dalam organisasi adalah : 

a.) Menampilkan peta cakupan materi yang dibahas dalam modul 

b.) Untuk memudahkan dalam memahami materi, isi materi pembelajaran 

perlu diurutkan secara sistematis  

c.) Mengorganisasikan naskah, gambar, dan ilustrasi secara proporsional 

d.) Mengorganisasikan antar bab, antar unit, dan antar paragraf dengan 

susunan dan alur yang mudah dipahami 

e.) Mengorganisasikan antar judul, sub judul, dan uraian dengan agar yang 

mudah dipahami 

3.) Daya tarik; tampilan yang menarik dapat menambah daya tarik bagi 

penggunaan modul tersebut. Bagian yang perlu ditampilkan secara menarik 

antara lain : 

a.) Bagian sampul, dengan mengombinasikan warna, gambar ilustrasi, bentuk, 

dan ukuran font yang serasi 

b.) Bagian isi modul, dengan menambahkan rangsangan-rangsangan berupa 

gambar ilustrasi, huruf yang dicetak tebal, miring, garis bawah, atau warna 

c.) Latihan dan tugas yang dikemas secara menarik 
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4.) Bentuk dan ukuran huruf; mempunyai syarat tertentu antara lain : 

a.) Menggunakan bentuk serta ukuran huruf yang mudah dan nyaman dibaca 

b.) Menggunakan perbandingan huruf yang proporsional 

c.) Menghindari penggunaan huruf kapital untuk teks, karena akan 

menyulitkan pembaca 

5.) Ruang kosong; dapat digunakan untuk menambah kontras penampilan dari 

modul. Ruang spasi kosong juga dapat digunakan untuk memberikan catatan 

penting dan memberikan kesempatan jeda bagi peserta didik. 

6.) Konsisten; semua elemen yang tersusun di dalam modul berupa teknis 

penulisan, pengorganisasian, bentuk huruf, serta ruang kosong harus 

diterapkan secara konsisten. 

 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses berlangsungnya interaksi antara peserta 

didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Suatu usaha yang sadar dan 

dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk memberikan ilmu pengetahuan, 

mengorganisir serta membentuk system lingkungan dengan berbagai macam 

metode sehingga peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar secara efektif 

dan efisien disebut sebagai pembelajaran (Sugihartono et al, 2007:81). Pengertian 

pembelajaran menurut Dimyati dan Midjiono (2009:7) didefinisikan sebagai 

sebuah usaha yang dipersiapkan oleh pendidik untuk menarik dan menyampaikan 
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informasi kepada peserta didik sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam 

mencapai tujuan. 

Merujuk dari beberapa definisi di atas, maka disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan usaha sadar, sengaja, serta terencana yang dilakukan 

oleh pendidik untuk mempermudah proses kegiatan belajar mengajar sehingga 

tujuan belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

 

4. Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah 

Kejuruan, kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti merupakan salah 

satu dari empat kompetensi keahlian yang ada dalam program keahlian Teknologi 

Konstruksi dan Properti. Bisnis konstruksi dan properti merupakan program 

pendidikan tiga tahun. Bisnis konstruksi dan properti terdiri dari beberapa mata 

pelajaran yang terbagi menjadi tiga muatan, yaitu muatan nasional, muatan lokal, 

serta muatan peminatan kejuruan.  

Muatan peminatan kejuruan dalam kompetensi keahlian bisnis konstruksi 

dan properti terdiri dari tiga aspek yaitu dasar bidang keahlian (C1), dasar 

program keahlian (C2), dan kompetensi keahlian (C3). Sesuai dengan kompetensi 

keahlian bisnis konstruksi dan properti, muatan peminatan kejuruan bidang 

kompetensi keahlian (C3) lebih ditekankan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, serta pengelolaan bisnis konstruksi dan properti.  
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Perencanaan bisnis konstruksi dan properti merupakan salah satu mata 

pelajaran produktif yang diajarkan untuk kelas XI dan kelas XII pada program 

keahlian bisnis konstruksi dan properti. Mata pelajaran ini mengarahkan pada 

tercapainya beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai 

oleh siswa pada kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti yang mengacu 

pada Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 

330/D.D5/KEP/KR/2017 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata 

Pelajaran Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian 

(C1), Dasar Program Keahlian (C2), dan Komptensi Keahlian (C3).  

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian pengembangan oleh Yola Agustin (2019) yang berjudul 

“Pengembangan Modul pada Mata Pelajaran Sistem Utilitas Bangunan 

Gedung Kelas XI Semester Genap Program Keahlian TKGSP SMK Negeri 2 

Pengasih Kulonprogo”. Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan modul 

pembelajaran sistem utilitas bangunan gedung kelas XI semester genap 

program keahlian TKGSP di SMK Negeri 2 Pengasih Kulonprogo, serta 

mengetahui tingkat kelayakan modul teknik bangunan yang telah 

dikembangkan. Model pengembangan menggunakan model 4D milik 

Thiargarajan dengan tahapan pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan 

penyebarluasan. Hasil penilaian tingkat kelayakan modul dari validasi ahli 

materi I diperoleh tingkat kelayakan sebesar 4.46 (sangat layak), ahli materi II 

diperoleh tingkat kelayakan sebesar 4.52 (sangat layak), sedangkan hasil dari 
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validasi media dari ahli media I diperoleh sebesar 4.46 (sangat layak), ahli 

media II diperoleh sebesar 4.46 (sangat layak). 

2. Penelitian yang disusun oleh Muhammad Fahmi Ma’ruf (2018) dengan judul 

“Pengembangan Modul Pendidikan dan Pelatihan Kendali Mutu dan 

Pengujian Material Infrastruktur pada Departement Project Real Estate di PT. 

Summarecon Agung Tbk. Penelitian ini bertujuan 1.) mengembangkan media 

pembelajaran berupa modul mata diklat kendali mutu dan pengujian material 

insfrastruktur, dan 2.) mengetahui kelayakan modul mata diklat kendali mutu 

dan pengujian insfrastruktur yang akan diaplikasikan pada Departement 

Project Real Estate di PT. Summarecon Agung Tbk. Produk yang 

dikembangkan mengadaptasi model pengembangan four-D (define, design, 

develop, disseminate). Tingkat kelayakan modul ini memperoleh penilaian 

dari ahli media memperoleh tingkat kelayakan 81% dalam kategori sangat 

layak, sedangkan dari ahli materi memperoleh tingkat kelayakan sebesar 91% 

dalam kategori sangat layak. 

3. Penelitian yang disusun oleh Permana (2017) dengan judul “Pengembangan 

Modul Pembelajaran AutoCAD dengan Konsep Pembelajaran Berbasis 

Proyek di Jurusan Teknik Arsitektur SMK Negeri 2 Wonosari”. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran berupa modul 

pembelajaran AutoCAD yang mampu mendukung pembelajaran berbasis 

proyek pada mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak, serta 

mengetahui kelayakan modul tersebut. Produk dalam penelitian ini 

dikembangkan dengan mengacu pada sepuluh langkah pengembangan Borg 
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dan Gall (1983). Tingkat kelayakan modul ini memperoleh penilaian dari ahli 

media memperoleh tingkat kelayakan 89% dalam kategori sangat layak, 

sedangkan dari ahli materi memperoleh tingkat kelayakan sebesar 87% dalam 

kategori sangat layak, dan penilaian respon peserta didik memperoleh tingkat 

kelayakan sebesar 82% dalam kategori sangat layak. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Selama proses pembelajaran berlangsung, akan terjadi proses interaksi 

antara siswa dengan guru, kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, 

serta aspek lingkungan yang terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran tersebut tidak lepas dari pencapaian siswa terhadap kompetensi 

yang telah ditetapkan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut perlu perpaduan yang tepat antara masing-masing komponen. 

Mata pelajaran Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti di SMK 

Negeri 3 Yogyakarta kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi Properti dalam 

praktiknya masih terdapat kendala selama proses pembelajaran karena tergolong 

mata pelajaran baru. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya 

bahan ajar untuk mata pelajaran tersebut.  Apabila kondisi tersebut terjadi dalam 

rentang waktu yang lama, maka guru akan membutuhkan tenaga serta waktu yang 

lebih untuk memastikan bahwa peserta didik telah memahami materi yang telah 

disampaikan. Guru akan menyampaikan materi tersebut secara berulang-ulang 

sehingga menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam menyimpulkan 
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suatu materi dan akan berimbas pada tingkat ketercapaian pengimplementasian 

kurikulum 2013 di SMK Negeri 3 Yogyakarta. 

Diperlukan sebuah kreasi dalam pembelajaran untuk menuntaskan kondisi 

tersebut. Pembuatan serta pengembangan bahan ajar berbasis modul untuk mata 

pelajaran Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti berbasis kurikulum 2013 

diharapkan dapat meringankan guru dalam proses penyampaian materi serta dapat 

menunjang keberhasilan pengimplementasian kurikulum 2013. Selain itu, 

pengembangan modul juga berdampak pada kemudahan siswa dalam belajar serta 

mempermudah untuk memahami materi. 

Produk yang berupa bahan ajar berbasis modul mata pelajaran 

Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti untuk kelas XI semester gasal yang 

dihasilkan sebagai produk awal dari hasil analisis perangkat pembelajaran. Produk 

awal yang telah dihasilkan ini selanjutnya akan divalidasi oleh beberapa ahli 

terkait aspek materi pembelajaran dan dari aspek media pembelajaran. Setelah 

selesai pada tahap validasi, produk awal akan memasuki tahap revisi berdasarkan 

pada saran dan masukan dari ahli materi dan ahli media pembelajaran. Produk 

awal yang telah direvisi dan dianggap layak, maka produk siap disebarkan dan 

digunakan. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang 

dapat dirumuskan menjadi : 

1. Bagaiman tingkat kelayakan modul pembelajaran mata pelajaran Perencanaan 

Bisnis Kosntruksi Dan Properti yang dikembangkan menurut ahli materi dan 

ahli media? 

2. Apa komponen yang menjadikan modul pembelajaran Perencanaan Bisnis 

Konstruksi dan Properti layak dari aspek materi ? 

3. Apa komponen yang menjadikan modul pembelajaran Perencanaan Bisnis 

Konstruksi dan Properti layak dari aspek media? 

Standar 

Kompetensi, 

Kompetensi 

Dasar 


