
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Modul Pembelajaran 

a. Pengertian dan Tujuan Modul 

Modul merupakansbahan ajar yang disusun secarassistematis dengan bahasa 

yang mudah dipahamisoleh peserta diklat, sesuai usiasdan tingkatspengetahuan 

mereka agarsmereka dapat belajarssecara mandirisdengan bimbingansminimal dari 

pendidiks(Andi Prastowo, 2012: 106). Penggunaan modul dalam 

pembelajaransbertujuan agar peserta diklat dapat belajarsmandiri tanpasatau 

dengan minimalsdari guru.sDi dalam pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator. 

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sukiman (2011: 131) yang 

menyatakan bahwa modul adalah bagian kesatuan belajar yang terencana yang 

dirancang untuk membantu peserta diklat secara individual dalam mencapai tujuan 

belajarnya. Peserta diklat yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih 

cepat menguasai materi. Sementara itu, peserta diklat yang memiliki kecepatan 

rendah dalam belajar bisa belajar lagi dengan mengulangi bagian-bagian yang 

belum dipahami sampai paham. 

Menurut Rudi Susilanas dan Cepi Riyanas(2008: 14) modulsmerupakan suatu 

paket programsyang disusun dansdidesain sedemikian rupasuntuk kepentingan 

belajarspeserta diklat. Pendekatan dalamspembelajaran modul 

menggunakanspengalaman peserta diklat. Menurut Tiwan (2010:257) modul 

merupakansalat atau sarana pembelajaransyang berisi materi, metode,  batasan-

batasan,sdanscarasmengevaluasisyangsdirancang secara sistematissdan menarik 



 

untuksmencapai kompetensisyang diharapkan sesuai denganstingkat 

kompleksitasnya.s 

Berdasarkanspendapat-pendapat di atas terdapatshal-hal penting dalam 

mendefinisikansmodul yaitu bahan belajarsmandiri, membantu pesertasdiklat 

menguasai tujuansbelajarnya, dan paket program yangsdisusun dan didesain 

sedemikian rupa untukskepentingan belajar peserta diklat.sJadi dapat disimpulkan 

bahwa modul merupakanspaket program yang disusun dansdidesain sedemikian 

rupassebagai bahansbelajar mandiri untuksmembantu pesertasdiklat menguasai 

tujuansbelajarnya. Oleh karenasitu, peserta diklatsdapat belajar sesuaisdengan 

kecepatannyasmasing-masing. 

Penggunaansmodul pembelajaran menurutsHartoyo (2010:65) bertujuan 

untuk memperjelassdan mempermudahspenyajian pesan agar tidaksterlalu bersifat 

verbal,smengatasi keterbatasanswaktu, ruang, dansdaya indera baik 

pesertasdiklat maupunsinstruktur, dapat digunakanssecara tepat dansbervariasi 

seperti meningkatkansmotivasi dan gairahsbelajar bagi pesertasdiklat, 

mengembangkan kemampuanspeserta diklat dalam berinteraksislangsung dengan 

lingkungan,sdan sumber belajarslainnya, memungkinkan pesertasdiklat belajar 

mandiri sesuaiskemampuan dan minat,smemungkinkan pesertasdiklat mengukur 

atau mengevaluasissendiri hasil belajarnya.  

 

b. Karakteristik Modul 

Modul yang dikembangkansharus memiliki karakteristiksyang diperlukan 

sebagaismodul agar mampusmenghasilkan modulsyang mampu meningkatkan   



 

motivasispenggunannya. Menurut DirektoratsPembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan (2008: 4-7),smodul yang akansdikembangkan harussmemperhatikan 

limaskaraktersistik sebuah modulsyaitu selfsinstruction, selfscontained, stand 

alone, adaptif,sdan usersfriendly. 

1) Self Instruction,speserta diklat dimungkinkansbelajar secara mandiri dan 

tidakstergantung pada pihakslain. Self Intructionsdapat terpenuhisjika modul 

tersebut: memuatstujuan pembelajaran yangsjelas; materispembelajaran 

dikemas dalamsunit-unit kegiatan yang kecil/sspesifik; ketersediaan contoh 

dansilustrasi yang mendukung kejelasanspemaparan materi pembelajaran; 

terdapatssoal-soal latihan, tugassdan sejenisnya;skontekstual; bahasanya 

sederhanasdan komunikatif; adanya rangkumansmateri pembelajaransadanya 

instrumen penilaiansmandiri (self assessment);sadanya umpan baliksatas 

penilaianspeserta diklat; dan adanyasinformasi tentangsrujukan. 

2) Self Contained,sseluruh materi pembelajaransyang dibutuhkanstermuat 

dalam modulstersebut. Karakteristik inismemberikan kesempatanskepada 

pesertasdiklat untuk mempelajarismateri pembelajran secarastuntas. 

3) Stand Alone,smodul yang dikembangkanstidak bergantung pada bahansajar 

lain ataustidak harus digunakansbersama-sama dengan bahansajar lain. 

Peserta diklatstidak perlu bahan ajarslain untuk mempelajarisatau 

mengerjakan tugasspada modulstersebut. 

4) Adaptif, modul tersebutsdapat menyesuaikan perkembangansilmu 

pengetahuan dansteknologi, fleksibel/ luwessdigunakan di berbagai 



 

perangkatskeras (hardware). Modulsyang adaptif adalahsjika modulstersebut 

dapatsdigunakan sampaiskurun waktustertentu. 

5) User Friendly (bersahabat/ akrab),smodul memiliki instruksisdan paparan 

informasisbersifat sederhanasmudah dimengerti, sertasmenggunakan istilah 

yangsumum digunakan. Penggunaansbahasa sederhanasdan penggunaaan 

istilah yangsumum digunakan merupakanssalah satu bentuksuser friendly. 

c. Elemen Modul 

Menurut Daryanto (2013: 13-15) untuksmenghasilkan modulsyang efektif 

perlusdirancang dan dikembangkansdengan memerhatikan beberapaselemen mutu 

modulsantara lain: 

1) Format 

a) Modul menggunakan formatskolom (tunggal atau multi) yangsproporsional. 

Menggunakan kolomstunggal atau multi harusssesuai dengansbentuk dan 

ukuranskertas yangsdigunakan. 

b) Modul menggunakansformat kertas (vertikalsatau horizontal)syang tepat. Jadi 

harussmemperhatikan tatasletak dansformat pengetikan.s 

c) Modul menggunakanstanda-tanda (icon)syang mudahsditangkap dans 

d) Bertujuan untuksmenekankan terhadapshal-hal yang penting.sTanda dapat 

berupasgambar, cetak tebal,scetak miring atauslainnya. 

 

 

 

 



 

2) Organisasis 

a) Modul menampilkanspeta/ bagan yangsmenggambarkan cakupansmateri yang 

akan dibahas.s 

b) Pengorganisasian isismateri pembelajaran dengansurutan dan susunansyang 

sistematis, sehinggasmempermudah peserta diklatsmemahami materi 

pembelajaran.s 

c) Penyusunan danspenempatan naskah, gambarsdan illustrasi sedemikiansrupa 

sehingga informasismudah dimengertisoleh pesertasdiklat. 

d) Pengorganisasian antarsbab, antar unitsdan antar paragrafsdengan susunan 

yangsmudah dimengertisoleh peserasdidik. 

e) Pengorganisasian antarsjudul, subjudul dansuraian yangsmudah diikutisoleh 

pesertasdiklat. 

3) Daya Tariks 

a) Bagian sampuls(cover) depan, dengansmengkombinasikan warna,sgambar 

(ilustrasi), bentuksdan ukuran hurufsyang serasi.s 

b) Bagian isismodul dengansmenempatkan rangsangan-rangsangansberupa 

gambar atausilustrasi, pencetakan hurufstebal, miring, garissbawah atau 

warna.s 

c) Tugas danslatihan dikemasssedemikian rupassehinggasmenarik 

 

 

4) BentuksdansUkuransHuruf 



 

a) Menggunakansbentuk dan ukuranshuruf yang mudahsdibaca sesuaisdengan 

karakteristikspesertasdiklat. 

b) Menggunakan perbandinganshuruf yang proposionalsantara judul,ssub judul 

padasisisnaskah 

c) Menghindari penggunaanshuruf kapital untuksseluruh teks, karenasdapat 

membuat prosessmembaca menjadissulit. 

5) Ruang Kosongs(spasi) 

Menggunakansruang kosong tanpasnaskah atau gambarsdapat menambah 

kontrasspenampilan modul.sRuang kosong berfungsisuntuk menambahscatatan 

pentingssehingga dapatsmemberikan kesempatansuntuk pesertasdiklat. 

Penggunaan spasisatau penempatan ruangskosong dapatsdilakukan disbeberapa 

tempat antaraslain: Ruang sekitarsjudul babsdan sub bab,sbatas tepi (margin); 

batasstepi yangsluas memaksasperhatian pesertasdiklat untuksmasuk ke tengah-

tengahshalaman, spasi antar kolom; semakislebar kolomnya semakinsluas spasi 

diantaranya,spergantian antar paragrafsdimulai dengan hurufskapital, pergantian 

antarsbab atausbagian.  

6) Konsistensis 

a) Penulisan modulsmenggunakan bentuk danshuruf secara konsistensdari 

halaman keshalaman. Di usahakansagar tidak menggabungkansbeberapa 

cetakansdengansbentuksdansukuranshurufsyangsterlalusbanyaksvariasi. 

b) Menggunakansjarak spasi konsisten.sJarak antarsjudul dengansbaris pertama, 

antarasjudul dengansteks utama. Jaraksbaris atausspasi yangstak samassering 

dianggaapsburuk,stidaksrapi. 



 

c) Menggunakan tatasletak pengetikansyang konsisten, baikspola pengetikan 

maupunsmargin/sbatas-batasspengetikan. 

d. Prosedur Penulisan Moduls 

Prosedur penulisansmodul merupakansproses pengembangan modul yang 

dilakukanssecarassistematis. Penulisan modul menurut Depdiknas (2008: 12-16) 

dilakukan dengansprosedur sebagai berikut: 

1) Analisis kebutuhan moduls 

Analisis kebutuhansmodul merupakanskegiatan menganalisisskompetensi 

untuksmenentukan jumlah dansjudul modul yangsdibutuhkan dalamsmencapai 

suatu kompetensistertentu. Berikut ini langkah-langkahsdalam menganalisis 

kebutuhansmodulsyaitu; 

a) Menetapkansterlebihsdahuluskompetensi yang terdapatsdi dalam garis- garis 

besar programspembelajaransyang akansdikembangkansmenjadismodul. 

b) Mengidentifikasisdansmenentukansruangslingkupsunitsdanskompetensi yang 

akansdicapai. 

c) Mengidentifikasisdan menentukanspengetahuan,sketrampilan dan sikapsyang 

disyaratkan. 

d) Menentukansjudul modulsyang akansdikembangkan. 

 

2) Penyusunan draf 

Penyusunan draf merupakansproses pengorganisasiansmateri pembelajaran 

darissatu kompetensi ataussub kompetensi kesdalam satuskesatuan yang 



 

sistematis. Penyusunan drafsini dilakukansmelalui langkah-langkahssebagai 

berikut; 

a) Menetapkansjudul modul. 

b) Menetapkanstujuan akhirsyang akansdicapai pesertasdiklat setelahsselesai 

mempelajarismodul. 

c) Menetapkanskemampuan yangsspesifik yangsmenunjang tujuansakhir. 

d) Menetapkansoutline (garis besar)smodul. 

e) Mengembangkansmateri padasgaris-garis besar. 

f) Memeriksasulang drafsmodul yangsdihasilkan. 

g) Menghasilkansdraf modul 

3) Validasi 

Validasisadalah prosesspermintaan persetujuanspengesahan terhadap 

kelayakansmodul. Validasisini dilakukansoleh dosen ahlismateri dan ahlismedia. 

Tujuan dilakukannyasvalidasi adalah mengetahuiskelayakan terhadapsmodul yang 

telahsdibuat. 

4) Uji cobasmodul 

Uji cobasmodul dilakukanssetelah drafsmodul selesaisdirevisi dengan 

masukansdari validators(dosen ahlismateri dan dosensahli media).sTujan dari 

tahapsinisadalahsmemperolehsmasukansdarispesertasdiklatsuntuksmenyempurna

kan modul. 

5) Revisi 

Revisi atausperbaikan adalahsproses perbaikansmodul setelahsmendapat 

masukansdari ahlismateri dan ahlismedia. Perbaikan modulsmencangkup aspek 



 

pentingspenyusunansmodulsyaitu:spengorganisasiansmaterispembelajaran,speng

gunaan metodesintruksional,spenggunaansbahasa danspengorganisasian tata tulis. 

e. Sistematika Modul 

Menurut Sungkono (2003) ada delapan komponen utama yang perlu 

terdapat dalam modul yaitustinjauan mata pelajaran,spendahuluan, kegiatan 

belajar, latihan, rambu-rambusjawaban latihan, rangkuman,stes formatif, dan 

kunci jawabanstes formatif. 

1) Tinjauan Mata Pelajaran 

Tinjauan mataspelajaran berupa paparan umumsmengenai keseluruhan pokok-

pokok isi mataspelajaran yang mencakupsdeskripsi mata pelajaran, kegunaaan 

mata pelajaran, kompetensi dasar, bahan pendukungslainnya (kaset, kit, 

dll),spetunjuksbelajar. 

2) Pendahuluan 

Pendahuluan dalamsmodul merupakan pembukaanspembelajaran suatu 

modulsyangsberisi: 

a) Deskripsi singkat isi modul 

b) Indikatorsyang inginsdicapail 

c) Memuat pengetahuansdan keterampilan yangssebelumnya sudahsdiperoleh. 

 

 

d) Relevansi,syangsterdirisatas: 

• Urutanskegiatansbelajarslogis 

• Petunjuksbelajar 



 

3) Kegiatan Belajar 

Kegiatan belajarsmemuat materi yangsharus dikuasai pesertasdiklat.  

Bagian inisterbagi menjadi beberapassub bagian yang disebutskegiatan belajar. 

Disdalam kegiatansbelajar tersebutsberisi uraian, contoh,slatihan, rambu-rambu 

jawabanslatihan, rangkuman,stes formatif, kuncisjawaban tes formatifsdan 

tindakslanjut. 

Anggun Astria (2014) menjelaskansstruktur penulisan suatusmodul sering 

dibagismenjadi tiga bagiansyaitu bagian pembuka,sbagian isi, dansbagian penutup. 

1) Bagianspembuka 

Bagianspembuka meliputi: 

a) Judul modulsmenarik dan memberisgambaran tentangsmateri yangsdibahas 

dansmengambarkan isismateri. 

b) Daftarsisi menyajikanstopik-topik yangsakan dibahas. 

c) Peta informasisberupa kaitansantara topik-topiksyangsdibahas. 

d) Daftarstujuan kompetensi. 

e) Tessawal. 

2) Bagiansinti 

a) Pendahuluan/stinjauan umumsmateri 

b) Hubungansdengan materisatau pelajaransyang lain 

c) Uraiansmateri 

Uraian materismerupakan penjelasanssecara terperinci tentangsmateri 

pembelajaransyang disampaikan dalam modul.sApabila materisyang akan 

dituangkanscukup luas, makasdapat dikembangkan kesdalam beberapasKegiatan 



 

Belajar (KB).sSetiap KB memuatsuraian materispenugasan, dansrangkuman. 

Adapun sistematikanyasmisalnya sebagaisberikut. 

a) Kegiatansbelajar 

• Tujuanskompetensi 

• Uraiansmateri 

• Tessformatif 

• Tugas 

• Rangkuman 

b) Kegiatansbelajar 2 

• Tujuanskompetensi 

• Uraiansmateri 

• Tessformatif 

• Tugas 

• Rangkuman 

3) BagiansPenutup: 

a) Glossarysatau daftarsistilah 

Glossary berisikansdefinisi-definisi konsepsyang dibahassdalam modul. 

Definisistersebut dibuat ringkassdengan tujuan untuksmengingat kembaliskonsep 

yang telahsdipelajari. 

b) TessAkhir 

Tes akhir merupakanslatihan yang dapatspembelajar kerjakanssetelah 

mempelajari suatusbagian dalam modul. Aturansumum untukstes-akhir ialah 

bahwastes tersebut dapatsdikerjakan olehspembelajar dalam waktussekitar 20% 

dari waktusmempelajari modul. Jadi,sjika suatu modulsdapat diselesaikansdalam 



 

tiga jamsmaka tes akhirsharus dapatsdikerjakan olehspeserta belajarsdalam waktu 

sekitarssetengah jam. 

c) Indeks 

Indeks memuatsistilah-istilah penting dalamsmodul serta halaman di mana 

istilah tersebut ditemukan. Indeks perlusdiberikan dalam modul supaya pembelajar 

mudahsmenemukan topik yang inginsdipelajari. Indeks perlu mengandung kata 

kunci yang kemungkinan pembelajarsakan mencarinya. 

2. Standar, Standarisasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

a. Standar 

Standar adalahspersyaratan teknissatau sesuatu yangsdibakukan,stermasuk 

tata carasdan metode yangsdisusun berdasarkanskonsensus semuaspihak/ 

Pemerintah/ keputusansinternasional yangsterkait dengan memperhatikanssyarat 

keselamatan,skeamanan, kesehatan, lingkunganshidup, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pengalaman,sserta perkembangan masaskini dan masa 

depan untuk memperolehsmanfaat yangssebesar-besarnya (UU 29, 2014). 

b. Standarisasi  

Standardisasi adalahsproses merencanakan, merumuskan,smenetapkan, 

menerapkan, memberlakukan,smemelihara, dan mengawasisStandar yang 

dilaksanakanssecara tertib dan bekerjassama dengan semuasPemangku 

Kepentingans(UU 29, 2014). 

a) TujuansStandarisasi Nasional (PP 102, 2000) 

1. Meningkatkan perlindunganskepada konsumen,spelaku usaha, tenagaskerja, 

dan masyarakatslainnya baik untukskeselamatan, keamanan,skesehatan 

maupun pelestariansfungsi lingkunganshidup; 



 

2. Membantu kelancaransperdagangan;  

3. Mewujudkan persaingansusaha yang sehatsdalam perdagangan. 

c. Standar Nasional Indonesia  

Standar Nasional Indonesia (SNI), adalahsstandar yang ditetapkan oleh 

BadansStandardisasi Nasional dansberlaku secara nasional (PP 102,2000). 

d. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 

1) Sejarah PUIL 

Peraturan instalasi listrik yangspertama kali digunakanssebagai pedoman 

beberapa instansisyang berkaitan dengansinstalasi listrik adalahsAVE (Algemene 

Voorschriften voor Electrische Sterkstroom Instalaties) yangsditerbitkan sebagai 

NormasN 2004 oleh DewansNormalisasi PemerintahsHindia Belanda. Kemudian 

AVE Ns2004 ini diterjemahkanske dalam bahasa Indonesia dansditerbitkan pada 

tahuns1964 sebagai NormasIndonesia NI6 yang kemudiansdikenal sebagai 

PeraturansUmum InstalasisListrik disingkat PUILs1964, yang merupakan 

penerbitanspertama dan PUILs1977 dan 1987 adalahspenerbitan PUILsyang kedua 

dansketiga yang merupakanshasil penyempurnaan atausrevisi dari PUIL 

sebelumnya,smaka PUIL 2000 inismerupakan terbitan kes4. Jika dalam 

penerbitansPUIL 1964, 1977 dan 1987 namasbuku ini adalahsPeraturan Umum 

InstalasisListrik, maka padaspenerbitan sekarangstahun 2000, namanya menjadi 

PersyaratansUmum Instalasi Listriksdengan tetap mempertahankanssingkatannya 

yang samasyaitu PUIL (SNI 04-0225-2000).  

Penggantian dari katas“Peraturan” menjadi “Persyaratan”sdianggap lebih 

tepatskarena padasperkataan “peraturan” terkaitspengertian adanyaskewajiban 

untuk mematuhisketentuannya danssangsinya. Sebagaimana diketahuissejak AVE 



 

sampai dengansPUIL 1987 pengertianskewajiban mematuhisketentuan dan 

sangsinyastidak diberlakukanssebab isinya selainsmengandung hal-halsyang dapat 

dijadikansperaturan juga mengandungsrekomendasi ataupunsketentuan atau 

persyaratansteknis yang dapatsdijadikan pedoman dalamspelaksanaan pekerjaan 

instalasislistrik (SNI 04-0225-2000).  

Sejaksdilakukannya penyempurnaansPUIL 1964, publikasisatau terbitan 

standar IECs(International Electrotechnical Commission)skhususnya IEC 60364 

menjadissalah satu acuansutama disamping standarsinternasional lainnya.sJuga 

dalam terbitansPUIL 2000, usahasuntuk lebih mengacusIEC ke dalamsPUIL terus 

dilakukan,swalaupun demikian darissegi kemanfaatan atauskesesuaian dengan 

keadaansdi Indonesia beberapasketentuan mengacu padasstandar dari 

NECs(National ElectricsCode), VDE (VerbandsDeutscher Elektrotechniker)sdan 

SAA (Standards Association Australia) (SNI 04-0225-2000). 

PUIL 2000 merupakan hasil revisi darisPUIL 1987, yangsdilaksanakan oleh 

PanitiasRevisi PUIL 1987syang ditetapkan olehsMenteri Pertambangan dan 

Energisdalam Surat KeputusansMenteri No:24-12/40/600.3/1999, tertanggals30 

April 1999sdan No:51-12/40/600.3/1999, tertanggal 20 Agustus 1999. Anggota 

Panitia Revisi PUILstersebut terdiri dariswakil dari berbagaisDepartemen seperti 

DEPTAMBEN, DEPKES, DEPNAKER, DEPERINDAG, BSN, PT PLN, PT 

Pertamina, YUPTL, APPI, AKLI, INKINDO, APKABEL, APITINDO, MKI, 

HAEI, PerguruansTinggi ITB, ITI, ISTN, UNTAG, STTY-PLN, PT Schneider 

Indonesiasdan pihakspihak lain yang terkait (SNI 04-0225-2000). 

2) Tujuan PUIL 



 

Maksudsdan tujuan PersyaratansUmum Instalasi Listriksmenurut SNI 04-

0225-2000 ialahsagar pengusahaan instalasislistrik terselenggara dengansbaik, 

untuksmenjamin keselamatan manusiasdari bahaya kejut listrik,skeamanan 

instalasi listriksbeserta perlengkapannya, keamanansgedung serta isinyasdari 

kebakaran akibatslistrik, dansperlindungan lingkungan. 

3. Standar Mutu Pekerjaan Elektrikal Pada Bangunan Rumah Tinggal 4400 

VA 

a. Standar Mutu Sistem Proteksi Petir 

Petir pada umumnya terjadi karena adanya muatan negatif yang terkumpul di 

bagian bawah awan dan menyebabkan terinduksinya muatan positif di atas 

permukaan tanah sehingga terbentuk medan listrik antara awan dan tanah. Semakin 

besar beda potensial antara muatan pada awan dan permukaan bumi, maka terjadi 

pelepasan muatan berupa petir. 

Gangguan petir dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam beraktifitas dan 

juga dapat merusak peralatan-peralatan rumah tangga. Oleh karena kerugian 

tersebut, maka diperlukan suatu sistem proteksi yang dapat melindungi semua 

bagian bangunan beserta manusia dan peralatan di dalamnya. Salah satu cara yang 

ditempuh untuk melindungi bangunan tinggi dari sambaran petir adalah dengan 

instalasi atau pemasangan sistem proteksi petir yang handal dan memenuhi 

persyaratan yang berlaku, sehingga jika terjadi sambaran petir maka sistem inilah 

yang akan menyalurkan arus petir ke dalam tanah. 

Sistem proteksi petir (SPP) merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk 

memproteksi bangunan serta segala hal yang ada di dalamnya dari bahaya 



 

sambaran petir. Standar dari SPP sangatlah penting supaya bangunan dan mahluk 

hidup didalamnya tidak mengalami bahaya. SPP pada bangunan dibagi menjadi 2 

yaitu SPP Ekternal dan SPP Internal. SPP eksternal difokuskan untuk menangkap 

kilat petir dengan sistem terminasi udara, mengalirkan arus petir dengan aman 

menuju bumi dengan sistem down conductor, lalu menyebarkan arus petir ke bumi 

dengan menggunakan sistem terminasi pembumian. Sedangkan SPP internal 

difokuskan untuk mencegah percikan bahaya didalam struktur bangunan 

menggunakan ikatan penyama potensial (IPP) antara komponen SPP Eksternal dan 

elemen pengatur elektrik lainnya yang berada didalam struktur bangunan. 

Dalam pemasangan sistem proteksi petir pada bangunan harus memenuhi 

standar yang berlaku. Hal ini sangat penting karena apabila instalasi penangkal 

petir tidak memenuhi standar, instalasi penangkal petir tidak akan bekerja dengan 

maksimal. Standar yang digunakan pada pokok bahasan sistem proteksi petir ini 

adalah SNI 03-7015-2004 tentang sistem proteksi petir pada bangunan gedung, 

PUIL 2011, dan IEC 622305-3. 

b. Standar Mutu Sistem Instalasi Listrik 

Instalasi listrik adalah suatu sistem/ rangkaian yang digunakan untuk 

menyalurkan daya listrik (Electric Power) untuk kebutuhan manusia dalam 

kehidupannya. Contoh komponen-komponen dalam sistem instalasi listrik adalah 

penghantar dan pengaman sistem instalasi listrik. 

Setiap komponen pada instalsi memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. 

Tidak semua komponen dapat digunakan pada bangunan rumah tinggal. 



 

Komponen-komponen instalasi tersebut haruslah sesuai dengan standar yang 

berlaku dan kegunaannya masing-masing agar tidak terjadi gangguan dan dapat 

memenuhi standar mutu sistem instalasi listrik pada bangunan. Standar yang 

digunakan pada pokok bahasan sistem instalasi listrik ini adalah PUIL 2011 dan 

IEC 60446 Identification of conductors by colours or alphanumerics. 

c. Standar Mutu Sistem Pencahayaan 

Standar sistem pencahayaan rumah tinggal memuat ketentuan pedoman 

pencahayaan pada bangunan gedung untuk memperoleh sistem pencahayaan 

dengan pengoperasian yang optimal. Hal ini dimaksudakan supaya penggunaan 

energi dapat efisien tanpa harus mengurangi dan atau mengubah fungsi bangunan, 

kenyamanan dan produktivitas kerja penghuni serta mempertimbangkan aspek 

biaya. 

Tingkat pencahayaan suatu ruangan sudah diatur pada SNI 6197-2011 tentang 

konservasi energi sistem pencahayaan supaya memenuhi standar dan sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. Ada 2 jenis sistem pencahayaan yang telah diatur 

oleh SNI yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. 

Pencahayaan alami dalam bangunan gedung harus memenuhi ketentuan SNI 

03-2396-2001, tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada 

bangunan gedung. Standar tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada 

bangunan gedung ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para perancang dan 

pelaksana pembangunan gedung di dalam merancang sistem pencahayaan alami 

siang hari dan bertujuan agar diperoleh sistem pencahayaan alami siang hari yang 



 

sesuai dengan syarat kesehatan, kenyamanan dan sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan lain yang berlaku. Standar pencahayaan buatan, mengacu pada SNI 03-

6575-2001. Petunjuk teknis sistem pencahayaan buatan dimaksudkan untuk 

digunakan sebagai pegangan bagi para perancang dan pelaksana pembangunan 

gedung didalam merancang sistem pencahayaan buatan dan sebagai pegangan bagi 

para pemilik atau pengelola gedung didalam mengoperasikan dan memelihara 

sistem pencahayaan buatan. 

d. Standar Mutu Sistem Tata Udara 

Pada rumah tinggal 4400 VA biasanya memiliki instalasi tata udara berupa AC 

untuk mendinginkan atau menyejukan ruangan. Penggunaan instalasi tata udara 

sudah diatur dalam SNI 6390:2011 tentang konservasi energi sistem tata udara. 

Standar suhu pada ruangan mengacu pada SNI adalah 27°C. untuk mencapai suhu 

tersebut dengan optimal, instalasi pemasangan tata udara harus memenuhi syarat 

standar yang berlaku. 

Beberapa hal yang diatur dalam pemasangan sistem tata udara adalah 

penentuan kebutuhan AC, Standar OTTV pada suatu ruangan, Pemilihan tipe AC, 

dan Pemasangan AC yang sesuai dengan standar. Untuk menentukan AC yang 

akan digunakan pada suatu ruangan harus melakukan perhitungan kebutuhan AC 

yang diperlukan. Perhitungan ini dipengaruhi oleh luas bangungan, fungsi 

bangunan, dan orang dalam ruangan. Mengacu pada SNI 6389:2011, Overall 

thermal Transfer Value (OTTV) atau nilai perpindahan termal menyeluruh adalah 

suatu nilai yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding dan kaca 

bagian luar bangunan gedung yang dikondisikan. Ada beberapa tipe AC yang dapat 



 

digunakan pada suatu bangunan. Rekomendasi AC yang dapat digunakan pada 

bangunan bergantung pada fungsi dari bangunan tersebut. Mengingat AC split 

terdiri dari dua bagian, yaitu unit indoor dan outdoor, kita harus pertimbangkan 

tempat yang tepat untuk memasang masing-masing bagian. Sebaiknya pasang unit 

indoor AC membelakangi pintu agar udara dingin yang dihasilkannya tidak cepat 

keluar saat pintu terbuka. Untuk pemasangan unit outdoor pastikan 

unit outdoor tidak terpasang terbalik, kipas harus menghadap ke depan (jangan 

menghadap ke dinding) karena ini dapat menghambat kinerja unit serta 

menyebabkan mengalirnya oli pelumas kompresor akan masuk ke sirkuit 

pendingin dan merusak AC. 

4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Pendidikan danspelatihan dilakukan untuksmengembangkan sumber daya 

manusiasterutama untuk mengembangkanskepribadian dan kemampuan 

intelektualsmanusia. Oleh karenasitu, supayasmemperoleh hasil yangsmaksimal 

dalam mengembangkanspegawai diperlukan pendidikan danslatihan sesuai 

dengansjabatan supaya pegawaismengetahui tujuan pendidikansdan pelatihan 

yangsdijalankan. 

Menurut AbdurrahmansFatoni (2006: 98) bahwa tujuan pendidikansdan 

pelatihanspada umumnya dalamsrangka pembinaan terhadap para pegawai agar 

mendapatkan:  

a. Meningkatkan kepribadaiansdan semangat pengabdianskepada organisasi dan 

masyarakat. 



 

b. Meningkatkan mutu danskemampuan, sertasketerampilan baik dalam 

melaksanakanstugasnya maupun kepemimpinannya. 

c. Melatih dansmeningkatkansmekanisme kerja danskepekaan dalam 

melaksanakanstugas.  

d. Melatih dansmeningkatkan kerjasdalamsperencanaan.  

e. Meningkatkan ilmuspengetahuan dansketerampilan kerja. 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003: 18-23) bahwaspentingnya program 

pendidikansdan pelatihan antara lain: 

a. Sumbersdaya manusia atauspegawai yang mendudukissuatu jabatan tertentu 

dalamsorganisasi, belumstentu mempunyai kemampuan yangssesuai dengan 

persyaratansyang diperlukan dalam jabatan tersebut.sOleh sebab ituspegawai 

baru inisperlu penambahan kemampuansyang mereka perlukan. 

b. Kemajuan IlmusPengetahuan dan Teknologi,sjelas akan mempengaruhi suatu 

organisasi/sinstansi. Oleh karenasitu jabatan-jabatan yangsdulu belum 

diperlukan sekarang diperlukan 18 jabatan.sSehingga diperlukan 

penambahansatau peningkatan kemampuansyang diperlukan olehsjabatan 

tersebut. 

c. Di dalam masaspembangunan ini, organisasisatau instansi baikspemerintah 

atau swastasmerasa terpanggil untuksmenyelenggarakan pelatihan-pelatihan 

bagi paraspegawainya agar diperoleh efektivitassdan efisiensi kerjassesuai 

dengan masaspembangunan. 



 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian darisAgus Kamaludin (2011) yangsberjudul “Pengembangan 

ModulsPembelajaran Sains Terpadu UntuksMeningkatkan Pemahaman Peserta 

diklatsSMP/ MTs Tentang Zat adiktifsDalam Makanan”. Penelitiansini 

menunjukan bahwaspembelajaran dengan modulspembelajaran sainssterpadu 

dapat meningkatkanspemahaman kelas eksperimens(modul)sdan mengalami 

peningkatansskor post testssebesar 42,0% denganspersentase ketuntasanspeserta 

diklat 94,0%. Kelasskontrol yang menggunkansbuku sains mengalami sskor post 

test 47,6% danspersentase ketuntasan 75%. Persamaansdengan penelitiansini 

adalah sama-samasbentuk penelitian pengembangansmodul pada pembelajaran 

terpadu dan subjek penelitiannya sama yaitu peserta diklat. Perbedaannyasdengan 

penelitian inisadalah peneliti mengembangkansmodul terpadu dalamsStandar 

mutu pekerjaan elektrikalsbukan modul terpadusdalam IPA. 

Hasil penelitiansWahyu Wiji Astuti (2010) yang berjudul “Pengembangan 

Modul Pembelajaran Sains Terpadu Berbasis Aktivitas Laboratorium Dengan 

Tema Wujud Zat Dan Kelarutannya” Untuk Peserta diklat Kelas VIII SMP N 4 

Depok Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini menunjukan adannyasperbedaan yang 

signifikan pada prestasi belajar sains pada peserta diklat yang menggunakan 

modulspembelajaran sains terpadusberbasis aktivitas laboratoriumsyang 

dikembangkan denganspeserta diklat yangsbelajar menggunakan modul 

pembelajaranssains terpadu berbasis aktivitasslaboratorium yang dikembangkan 

denganspeserta diklat yang belajarsdengan menggunakan buku cetakssains yang 

ditunjukan dengansnilai P pada aspek psikomotorikssebesar P=0,0028, dan aspek 



 

afektif sebesar P=0,035. Perbedaannyasdengan penelitian inisadalah peneliti 

mengembangkan modulsterpadu dalam standarsmutu pekerjaan elektrikal,sbukan 

modulsterpadu dalamsIPA. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, proses diklat dapat berjalan optimal dan 

mengarah pada tujuan diklat maka trainer haruslah memiliki strategi pembelajaran 

atau metode pembelajaran yang mendukung proses belajar peserta diklat. Adapun 

dalam pelaksanaan proses diklat dengan suatu metode pembelajaran, masih ada 

komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar-mengajar atau proses 

diklat yaitu media dan bahan ajar. Penggunaan media dan bahan ajar yang tepat 

dapat mendukung peserta diklat untuk lebih mudah dan cepat dalam menyerap 

materi atau pelajaran yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

peserta diklat. Media atau bahan ajar yang digunakan salah satunya adalah berupa 

modul. 

Penelitian pengembangan modul standar mutu pekerjaan elektrikal merupakan 

penelitian dan pengembangan (Research and Development) menggunakan model 

pengembangan 4-D (Four D Models). Model pengembangan 4-D yang digunakan 

memiliki empat tahap pengembangan, yaitu define (pendefinisian kebutuhan 

proses pembelajaran dengan beberapa analisis), design (perancangan media 

dengan tahapan penyusunan, pemilihan media, pemilihan format, dan desain awal), 

develop (pengembangan produk yang bertujuan untuk menghasilkan media yang 

sudah direvisi berdasarkan masukan ahli dan uji coba pada peserta diklat), dan 



 

disseminate (penyebaran produk yang dilakukan secara terbatas dalam hal ini pada 

peserta diklat). 

D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana cara menyusun modul pembelajaran tentang Standar mutu 

pekerjaan elektrikal menggunakan model penembangan 4D yang baik? 

2. Bagaimana kelayakan modul pembelajaran tentang Standar mutu pekerjaan 

elektrikal menurut ahli media dan ahli materi? 

3. Bagaimana tanggapan pengguna terhadap modul pembelajaran tentang 

Standar mutu pekerjaan elektrikal? 


