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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

Pembahasan dalam kajian teori ini adalah mengenai Teknologi 

Pembelajaran Peningkatan Minat dan Kemandirian Belajar Dasar Desain Grafis, 

Minat dan Kemandirian Belajar Dasar Desain Grafis, E-modul Interaktif sebagai 

Media Peningkatan Minat dan Kemandirian Belajar Dasar Desain Grafis, 

Karakteristik Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan, Pengembangan E-modul 

Interaktif Dasar Desain Grafis, dan Teori Belajar yang Melandasi Pengembangan 

E-modul Interaktif.  

1. Teknologi Pembelajaran untuk meningkatkan Minat dan 

Kemandirian Belajar Dasar Desain Grafis  

 

a. Pembelajaran Dasar Desain Grafis SMK  

1) Hakikat Dasar Desain Grafis 

Sebelum pada pengakaran istilah desain, dalam bukunya 

Pengantar Metodologi Penelitian Budaya Rupa, Sachari (2005) 

menjelaskan bahwa awalnya desain merupakan kata baru berupa peng-

indonesia-an dari kata design yang berasal dari bahasa Inggris, istilah 

ini melengkapi kata rancang/rancangan/merancang yang dinilai kurang 

mengekspresikan keilmuan, keluasan, dan kewibawaan profesi. Hampir 

dalam kurun waktu tiga dekade, istilah desain telah masuk dalam 

kosakata bahasa Indonesia yang sering digunakan secara meluas dalam 

keilmuan maupun profesi dibandingkan istilah rancang yang 

mengandung pengertian amat umum.  
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Akar-akar istilah desain pada hakikatnya telah ada sejak zaman 

purba, dengan penamaan yang sangat beragam. Istilah arch, techne, 

kunst, kagunan, kabingakitan, anggitan, dan sebagainya merupakan 

bukti bahwa terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan kegiatan 

desain, hanya dalam penggunaannya belum menyeluruh dan dinilai 

belum bermuatan aspek-aspek modernitas seperti yang dikenal saat ini.  

Secara etimologis, kata desain diduga berasal dari Italia yaitu 

designo yang memiliki makna gambar (Jervis, 1984). Kata ini diberi 

makna baru dalam bahasa Inggris pada abad ke-17, yang digunakan 

untuk membentuk sebuah sekolah bernama School of Design pada tahun 

1836. Dalam dunia seni rupa di Indonesia, kata desain sering 

dipadankan dengan reka bentuk, reka rupa, tata rupa, perupaan, 

anggitan, rancangan, rancang bangun, gagas rekayasa, perencanaan 

kerangka, sketsa ide, gambar, busana, hasil ketrampilan, karya 

kerajinan, kriya, teknik presentasi, penggayaan, komunikasi rupa, 

denah, layout, ruang (interior), benda yang bagus, pemecahan masalah 

rupa, seni rupa, susunan rupa, tata bentuk, tata warna, ukiran, motif, 

ornamen, grafis, dekorasi, (sebagai kata benda) atau menata, 

mengkomposisi, merancang, merencana, menghias, memadu, 

menyusun, mencipta, berkreasi, menghayal, merenung, menggambar, 

meniru gambar, menjiplak gambar, melukiskan, menginstalasi, 

menyajikan karya (sebagai kata kerja) dan berbagai kegiatan yang 

berhubungan dengan proses perupaan dalam arti luas. Istilah desain 
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menurut Pujiriyanto (2005: 1) diartikan sebagai suatu bentuk rumusan 

dan suatu proses pemikiran. 

Grafis dalam istilah bahasa Inggris yaitu graphic dimaknai 

sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan 

dengan kegiatan percetakan (Basuki, 2000). Desain grafis merupakan 

rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar 

untuk mengalihkan gagasan dalam bentuk gambar (Pujiriyanto, 2005). 

Proses desain grafis ini dapat dilakukan secara manual maupun 

menggunakan bantuan komputer. Seni grafis merupakan suatu jenis 

karya seni murni yang umumnya memiliki dwimatra, merupakan hasil 

kerja di atas kertas, lempengan batu, logam, kayu, lembar sablon atau 

yang lain yang pada permukaannya terlebih dahulu seseorang telah 

mengungkapkan gagasan dan cita rasa seninya dalam bentuk goresan, 

cukilan, torehan, guratan, sapuan, dan sebagainya. Pada umumnya, 

istilah grafis meliputi semua bidang visual yang dituangkan pada suatu 

permukaan dua dimensional sebagaimana lukisan, drawing, atau 

fotografi. 

Pemanfaatan desain grafis dalam pendidikan digunakan sebagai 

media yang dapat membantu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

pembelajaran. Grafis sebagai sebuah ilustrasi visual mampu 

menyampaikan pesan-pesan pembelajaran yang dapat memberikan 

stimulus/rangsangan dengan berbagai kekuatan antara satu dengan yang 

lainnya. Francis M. Dwyer dalam Pujiriyanto (2005) melakukan 
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eksperimen yang menghasilkan kesimpulan bahwa manusia belajar 1% 

dilakukan dengan indera perasa, 15% dilakukan dengan indera 

pendengaran, 83% dilakukan melalui penglihatan. Manusia umumnya 

mengingat 10% dari apa yang pernah dibaca, 20% dari apa yang  pernah 

didengar, 30% dari apa yang pernah dilihat, 50% dari apa yang pernah 

dilihat dan didengar, 70% dari apa yang pernah diperbincangkan dan 

90% dari apa yang pernah dilakukan.  

Berdasarkan penjabaran di atas,  dapat disimpulkan bahwa 

desain grafis merupakan suatu pemikiran dalam bentuk seni terapan 

yang memberikan kebebasan kepada perancang untuk memilih, 

menciptakan, atau mengatur ilustrasi, gambar, foto, tulisan, dan garis 

dengan tujuan untuk diproduksi dan dipublikasikan yang mengandung 

sebuah pesan yang disampaikan untuk khalayak umum.  

2) Unsur-unsur Desain Grafis 

Grafis memiliki unsur-unsur yang dapat digabungkan dan 

dirancang untuk menghasilkan sebuah karya seni yang komunikatif dan 

sugestif. Sebagai seorang desainer, kemampuan untuk memadukan 

unsur satu dengan unsur yang lain sangat dibutuhkan sehingga dapat 

menghasilkan karya yang berkualitas. Pujiriyanto (2005) menjabarkan 

unsur-unsur komunikasi grafis antara lain: 

a) Teks (Tulisan) 

Teks merupakan bagian penting dalam desain grafis yang 

mampu menarik perhatian serta mengarahkan pembaca untuk 
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lebih mendalam memahami isi pesan dari karya yang 

disampaikan.  

b) Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital disajikan 

mulai dari goresan atau titik sederhana hingga kearah yang lebih 

kompleks. Ilustrasi berfungsi untuk menarik perhatian, 

merangsang minat pembaca, memberikan eksplanasi atas 

pernyataan, menonjolkan keistimewaan produk, memenangkan 

persaingan, menciptakan suasana khas, dramatisasi pesan, serta 

menonjolkan suatu merk atau semboyan.  

c) Rentangan  

Rentangan adalah spanduk yang di dalamnya terdapat kata 

singkat yang kuat untuk menjelaskan pesan.  

d) Pancaran Sinar  

Pancaran sinar atau flash merupakan visualisasi pancaran lampu 

kilat (blitz) kamera dengan maksud memberikan penekanan 

terhadap hal-hal penting dan spesifik yang diarahan untuk 

menjadi point of interest. 

e) Warna 

Pemilihan warna merupakan hal yang sangat penting dalam 

menentukan respon dari pembaca. Warna memberikan dampak 

psikologis kepada orang yang melihat, memberikan kesan atau 

mood untuk keseluruhan gambar/grafis sehingga komposisi 
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warna dalam suatu karya perlu dipertimbangkan dengan tepat 

sehingga pesan tersampaikan dengan baik.  

 

3) Elemen-elemen Desain Grafis  

Elemen grafis erat kaitannya dengan pembuatan layout. Setiap 

elemen perlu dipelajari sehingga antar elemen dapat digabungkan 

dengan serasi. Elemen-elemen yang mendasari desain grafis antara lain:  

a) Garis  

Garis terdiri dari unsur titik yang memiliki peran untuk 

mendukung keindahan, keseimbangan, dan harmoni. Setiap 

bentuk garis yang berbeda memiliki karakter yang berbeda.  

b) Bentuk atau Form 

Bentuk atau form berkaitan dengan benda-benda dua 

dimensional serta tiga dimensional. 

c) Tekstur 

Tekstur menyangkut sifat dan kualitas fisik permukaan suatu 

benda, seperti kusam, mengkilap, kasar, halus, dapat 

diaplikasikan dalam desain.   

d) Ruang atau Space 

Ruang terkait dengan tingkat kedalaman sehingga memberikan 

kesan jauh, dekat, tinggi, dan rendah.  

(Pujiriyanto, 2005) 
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4) Prinsip-Prinsip Desain Grafis  

Pengorganisasian elemen-elemen grafis sesuai dengan prinsip-

prinsip desain secara tepat dengan memperhatikan bahan akan 

menghasilkan desain yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan 

kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan karya yang kreatif. Kusmiati 

(2001) menjelaskan lima prinsip-prinsip desain, antara lain:  

a) Keseimbangan 

Prinsip mendasar dari komposisi yang budah diidentifikasi dan 

terlihat jelas adalah keseimbangan. Keseimbangan berkaitan 

dengan komposisi. 

b) Keserasian atau Harmoni 

Keserasian adalah suatu usaha untuk menyusun berbagai 

macam bentuk, bangun, warna, tekstur, dan elemen-elemen lain 

dalam satu komposisi yang utuh agar nikmat dipandang.  

c) Proporsi  

Proporsi adalah perbandingan antara satu bagian objek dengan 

objek lain atau dengan keseluruhannya.  

d) Skala 

Skala merupakan ukuran relatif dari suatu objek akan terlihat 

setelah dibandingkan dengan objek lain. Penggunaan skala 

dapat menciptakan keserasian dan kesatuan objek dalam desain. 

Elemen-elemen yang digunakan memiliki hubungan dalam 

skala secara konsisten. 



 32   
  

e) Irama atau Ritme 

Ritme biasanya terkait dengan kesan gerak yang ditimbulkan 

oleh pengulangan elemen. Ritme yang baik dapat memberikan 

kesan gerakan yang lembut dan berkesinambungan.  

 

b. Karakteristik dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran Dasar Desain 

Grafis  

 

Mata pelajaran Dasar Desain Grafis merupakan mata pelajaran pada 

kompetensi keahlian Multimedia bidang keahlian Teknologi Informasi dan 

Komunikasi program keahlian Teknik Komputer dan Infromatika. Mata 

pelajaran ini menekankan pada keterampilan melaksanakan tugas spesifik 

dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja dasar-dasar desain grafis. Kompetensi keahlian ini 

diharapkan dapat menghasilkan bibit unggul yang siap bekerja pada bidang 

pekerjaan desain grafis di dunia industri/usaha, dan instansi atau perusahaan 

pribadi (wirausaha). 

Tujuan dari kompetensi keahlian Multimedia ini secara umum 

mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 

mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 15 yang 

menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah 

yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang 

tertentu. Secara khusus tujuan kompetensi keahlian multimedia  adalah 

adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan 

sikap agar berkompeten sebagaimana telah dirumuskan pada kurikulum.  
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Penjabaran ruang lingkup pembelajaran Dasar Desain Grafis 

dituangkan dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No 

330/D.D5/KEP/KR/2017 yang meliputi: (1) unsur-unsur tata letak berupa 

garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap-terang, tekstur, dan ruang, (2) fungsi, 

dan unsur warna CMYK dan RGB, (3) prinsip-prinsip tata letak, (4) format 

gambar, (5) prosedur scanning gambar/ ilustrasi/teks dalam desain, (6) 

perangkat lunak pengolah gambar vektor, (7) manipulasi gambar vektor 

dengan menggunakan fitur efek, (8) desain berbasis gambar vektor, (9) 

perangkat lunak pengolah gambar bitmap (raster), (10) manipulasi gambar 

raster dengan menggunakan fitur efek, (11) desain berbasis gambar bitmap 

(raster), serta (12) evaluasi penggabungan gambar vektor dan bitmap 

(raster).  

Salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa dalam mata 

pelajaran Dasar Desain Grafis adalah siswa mampu menerapkan dan 

memanipulasi gambar bitmap menggunakan aplikasi pegolah gambar 

bitmap (raster). Pada kompetensi ini aplikasi pengolah gambar bitmap yang 

digunakan dalam pembelajaran praktik adalah Adobe Photoshop dimana 

aplikasi tersebut merupakan salah satu aplikasi yang telah banyak 

digunakan editor untuk mengolah dan memanipulasi foto sebagai salah satu 

jenis gambar bitmap. Kompetensi ini dipilih untuk menjadi materi pada 

pembuatan e-modul interaktif karena merupakan pengetahuan baru bagi 

siswa sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat, ketertarikan, dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran.  
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Dasar desain grafis memegang peranan penting dalam pembuatan 

desain, penerapan komponen yang meliputi elemen-elemen desain grafis, 

unsur-unsur desain grafis, dan prinsip-prinsip yang tepat pada pembuatan 

desain grafis sehingga dapat menghasilkan rancangan dan karya berkualitas 

yang sesuai dengan kriteria desain grafis seperti kartu nama, logo, banner, 

poster, desain kaos, cover buku, dan lain-lain.  

 

c. Teknologi Pembelajaran Peningkatan Minat dan Kemandirian 

Dasar Desain Grafis melalui Resources 

 

Teknologi pembelajaran merupakan teori dan praktek tentang 

desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi sumber 

dan proses untuk belajar ( Seels & Richey: 1994, 9) yang melibatkan pesan, 

orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar (lingkungan) (Miarso, 2007: 120). 

Definisi teknologi pembelajaran dari waktu ke waktu selalu mengalami 

perkembangan, AECT (2008: 1) mendefinisikan teknologi pendidikan 

sebagai studi dan praktik etis dalam memfasilitasi dan meningkatkan kinerja 

melalui penciptaan, penggunaan dan pengelolaan proses dan sumber daya 

teknologi yang tepat. 

  
Gambar 1. Definisi Teknologi Pendidikan 

(Sumber: Januszewski & Molenda, 2008: 5) 
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Obyek kajian dari teknologi pembelajaran adalah aktivitas belajar. 

Masalah penelitian bidang teknologi pembelajaran sangat luas, bisa 

dikatakan juga tidak terbatas selama obyek penelitian tersebut adalah 

aktivitas belajar. Dikatakan tidak terbatas karena belajar dapat dilakukan 

dimanapun dan kapanpun. Dasar pertimbangan kesimpulan ini adalah 

sebagai berikut: (1) belajar dapat dilakukan oleh siapa saja, baik secara 

individu maupun kelompok, (2) belajar dapat mendalami apa saja, meskipun 

yang menjadi perhatian utama kita adalah yang bertujuan, terarah, dan 

disengaja serta yang sesuai dengan norma dan nilai dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa, (3) belajar dapat dilaksanakan kapan saja, 

sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, (4) belajar dapat dilaksanakan 

dimana saja, baik di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di tempat ibadah, 

maupun di masyarakat luas, (5) belajar dapat dilakukan dengan berbagai 

cara (aneka proses), baik dilakukan secara individu maupun massal, (6) 

belajar dapat dilakukan dengan rangsangan internal yaitu dari dalam diri 

sendiri dan eksternal yaitu dari apa dan siapa saja di luar diri (aneka 

sumber), dan (7) belajar dapat dilakukan untuk kepentingan apa saja, 

tentunya yang bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungannya. (Miarso, 

2007).  

Berdasarkan definisi AECT di atas, penelitian bidang teknologi 

pembelajaran mengkaji tiga bidang garapan yaitu kawasan penciptaan, 

penggunaan dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologi yang sesuai 

untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Setiap 
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kawasan/bidang garapan yang menjadi ranah teknologi pembelajaran 

memiliki keterkaitan satu sama lain. Setiap kawasan memberikan kontribusi 

pada penelitian kawasan lain yang menghasilkan hubungan yang bersifat 

sinergistik. 

Kawasan pertama yaitu kawasan penciptaan (creating). Kawasan ini 

mengacu pada riset, teori dan praktik etis dalam menciptakan materi, 

lingkungan, dan sistem pembelajaran dalam beberapa latar yang berbeda 

baik formal maupun nonformal. Kawasan kedua adalah kawasan 

pemanfaatan (using) dimana kawasan ini mengacu pada teori dan praktik 

etis yang berkaitan dengan hubungan peserta didik dengan kondisi, proses 

dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Kawasan ketiga yaitu 

pengelolaan (managing), kawasan ini mengacu pada masalah 

pengorganisasian orang dan perencanaan, perencanaan, pengendalian, 

penyimpanan, dan pengelolaan informasi.  

Berdasarkan penjabaran bidang garapan yang dikaji oleh teknologi 

pembelajaran di atas, penelitian ini termasuk penelitian dalam kawasan 

creating. Kajian penelitian ini adalah menciptakan sumber belajar sebagai 

pendukung proses pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran dalam 

meningkatkan minat dan kemandirian belajar siswa.  Proses pembelajaran 

untuk meningkatkan minat dan kemandirian belajar adalah rangkaian 

pelaksanaan pembelajaran dengan bantuan bahan ajar berupa e-modul 

interaktif yang membahas materi Pengolahan Gambar Bitmap (Raster) pada 

mata pelajaran Dasar Desain Grafis untuk siswa SMK Multimedia. Bahan 
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ajar merupakan salah satu sumber belajar yang membantu proses 

pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Miarso (2007: 7) sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 

dapat digunakan siswa untuk belajar, baik secara khusus dirancang maupun 

secara alamiah tersedia di sekitar untuk digunakan.  

Pada jenjang pendidikan vokasi, SMK menghadapi tantangan besar 

untuk menyambut derasnya perkembangan dan daya saing di era globalisasi. 

Semakin meningkatnya standar sumber daya manusia yang dibutuhkan 

untuk mengimbangi perkembangan jaman, membuat kepercayaan diri 

khususnya pada siswa SMK semakin menurun saat ini. Oleh karena itu, 

keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan 

kreativitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan skill sebagai bekal 

bekerja nantinya. Dalam upaya peningkatan kepercayaan diri menghadapi 

perkembangan jaman inilah, minat dan kemandirian belajar siswa sangat 

penting ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan agar mampu menghadapi 

tantangan abad 21 khususnya dalam dunia kerja. Pembelajaran Dasar 

Desain Grafis untuk meningkatkan minat dan kemandirian belajar 

difasilitasi melalui proses dan sumber belajar yang tepat dengan 

karakteristik siswa SMK Mulitmedia. Proses pembelajaran menggunakan e-

modul interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik siswa SMK 

Multimedia ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran serta 

meningkatkan minat dan kemandirian belajar.   
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d. Model Pembelajaran Dasar Desain Grafis 

Inti dari proses pembelajaran adalah penyusunan lingkungan belajar 

dimana siswa dapat berinteraksi dan mempelajari cara belajar (Dewey, 

1916). Pembelajaran berlangsung tidak sekedar siswa memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman, akan tetapi juga diajarkan 

bagaimana siswa belajar. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang matang 

dalam pelaksanaan pembelajaran agar tujuan dapat dicapai secara 

maksimal. Joyce & Weil (1996) menjelaskan bahwa pada kenyataannya, 

Outcome long-term yang paling penting adalah peningkatan kapabilitas 

siswa untuk belajar lebih mudah dan efektif untuk masa mendatang yang 

dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh serta 

penguasaan proses pembelajaran. Berdasarkan penyataan tersebut, sejatinya 

guru mata pelajaran Dasar Desain Grafis harus merancang model 

pembelajaran yang cocok sesuai dengan karakteristik siswa SMK 

Multimedia.  

Model pembelajaran adalah deskripsi dari lingkungan belajar (Joyce 

& Weil, 1996). Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

menggambarkan tahapan yang sistematis dalam mengorganisasi 

pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, 

serta mempunyai fungsi sebagai acuan pagi desainer pembelajaran dan guru 

untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan belajar. (Joyce & 

Weil (1971) dalam Sumantri & Permana (1999). Sejalan dengan penjabaran 

di atas, Permendikbud No.103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada 
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Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual dan operasional 

pembelajaran yang mempunyai nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan 

budaya.  

Dasar desain grafis merupakan salah satu mata pelajaran produktif 

di Sekolah Menengah Kejuruan. Keterampilan mengoperasikan komputer 

dan berbagai software yang berkaitan dengan pembelajaran sangat 

diperlukan dalam pembelajaran ini. Model pembelajaran keterampilan 

merupakan salah satu model pembelajaran yang sering digunakan. Uno 

(2009) menjelaskan bahwa belajar praktik adalah belajar keterampilan yang 

membutuhkan gerakan motorik, dimana dalam pelaksanaan 

pembelajarannya dilakukan di ruang praktik dengan kerja observasi.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka model pembelajaran keterampilan 

ini menjadi salah satu model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam 

pembelajaran Dasar Desain Grafis.  

Klausmeier (dalam Uno, 2009) mengidentifikasi beberapa tahapan 

dalam pembelajaran keterampilan antara lain: (1) tahap kognitif, pada 

tahapan ini siswa siswa mengkaji dan berfikir bagaimana melakukan 

keterampilan yang harus dikuasai. Tahap kognitif ini biasanya berlangsung 

singkat, (2) tahap pengorganisasian (intermediate), dalam tahap ini operasi 

reseptor-efektor-umpan balik menjadi semakin terorganisasi dengan baik, 

(3) tahap penyempurnaan, dalam tahap ini gerakan spesifik menjadi 

semakin lancar dan kurang mendapat perhatian dan kontrol. Kontrol justru 
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diberikan kepada gerakan secara keseluruhan sehingga keterampilan 

menjadi semakin otomatis dilakukan. Pada prinsipnya, pembelajaran 

keterampilan memiliki empat komponen aktivitas yaitu: (1) melakukan 

persepsi terhadap stimulus, (2) menggunakan pengetahuan prasyarat, (3) 

merencanakan respon, dan (4) melaksanakan respon yang dipilih. 

(Romizowki dalam Uno, 2009)  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

model pembelajaran keterampilan cocok diterapkan dalam pembelajaran 

Dasar Desain Grafis dimana model tersebut menekankan pada proses 

pembelajaran praktik yang bergantung pada kehadiran pengetahuan yang 

dimiliki siswa yang dikonstruk oleh pengalaman belajar dengan penerapan 

prinsip-prinsip umum yang sesuai atau strategi khusus yang telah disusun.  

e. Media Pembelajaran Dasar Desain Grafis 

Erat kaitannya dengan metode pembelajaran, banyak faktor yang 

menjadi pendukung berhasilnya pencapaian tujuan pembelajaran. Salah satu 

faktor yang memiliki pengaruh tinggi terhadap keberhasilan pembelajaran 

adalah media pembejalaran. Proses pembelajaran yang lebih efektif dan 

efisien dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan 

media dalam merancang pembelajaran (Sanjaya, 2015). Menurut Degeng 

(2013) media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian 

pembelajaran yang mengandung pesan yang ditujukan kepada siswa. Media 

pembelajaran dapat berupa orang, alat atau bahan. Pengertian tersebut 

memberikan makna yang sama dengan Kosasih & Angkowo (2007) bahwa 
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media pembelajaran dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang 

efektif untuk siswa dan guru. Dengan begitu, tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan dapat dicapai bersama. AECT memberikan batasan 

terhadap pengertian media yakni segala bentuk dan saluran yang digunakan 

untuk proses penyampaian pesan. Pendapat lain diungkapkan oleh Schramm 

(1982) dalam Susilana dan Riyana (2009) bahwa media pembelajaran 

merupakan teknologi yang membawa pesan yang dapat dimanfaatkan dalam 

proses pembelajaran.  

Pembelajaran Dasar Desain Grafis yang menerapkan pembelajaran 

keterampilan dengan menekankan banyak kegiatan praktik tentunya perlu 

didukung media pembelajaran yang tepat. Banyak pertimbangan yang harus 

diperhatikan dalam memilih media yang tepat kaitannya dengan mata 

pelajaran yang memiliki berbagai jenis karakteristik dan ruang lingkup. 

Susilana & Riyana (2009) memberikan alasan dasar dari pemilihan media 

dalam pembelajaran mengacu pada konsep pembelajaran yang merupakan 

sebuah sistem yang dirancang secara maksimal yang terdiri dari beberapa 

komponen yang saling berhubungan dengan maksud untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Kriteria umum pemilihan media yaitu (1) kesesuaian dengan 

tujuan; (2) kesesuaian dengan materi; (3) kesesuaian dengan gaya belajar; 

(4) kesesuaian dengan fasilitas; (5) kesesuaian dengan karakteristik siswa; 

(6) kesesuaian dengan teori. Secara sederhana Heinich, et al (1996) 

mengaktegorikan tiga aspek yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

media. Aspek tersebut yaitu karakteristik umum dari media, kompetensi 
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spesifik siswa, dan gaya belajar siswa. Aspek-aspek yang dijabarkan di atas 

menjadi pedoman disainer dalam memilih media pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan.  

Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran Dasar Desain Grafis seperti buku, modul pembelajaran, video 

animasi, multimedia pembelajaran interaktif, jurnal dan lain-lain. Sesuai 

dengan model pembelajaran Dasar Desain Grafis yang menggunakan model 

pembelajaran keterampilan modul menjadi salah satu pilihan yang sesuai 

dengan kebutuhan. Keunggulan modul yang dikemukakan oleh Smaldino, 

Lowther, & Russell (2018) antara lain siswa dapat menentukan kecepatan 

belajar masing-masing dengan evaluasi yang telah disediakan dan 

berkembang dalam waktu yang teratur, modul dikembangan dengan 

kemasan total atau dapat dikatakan paket pengajaran terpadu, dan 

pengembangan modul telah tervalidasi sebelum digunakan secara luas.  

Perkembangan dunia teknologi informasi juga mempengaruhi 

kemajuan di aspek media pembelajaran. Banyak media dikembangkan 

dengan bentuk elektronik atau digital sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan 

faktor pendukung lain demi berhasilnya proses pembelajaran. Oleh karena 

itu, segala aspek pembelajaran termasuk media pembelajaran tak akan lepas 

dari perkembangan teknologi informasi. Dengan begitu perlu diadakan 

sebuah inovasi dalam perancangan media untuk menjadikan pembelajaran 

yang lebih efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran.  
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E-modul yang dikemas lebih interaktif menjadi salah satu inovasi 

media yang dapat menjawab kebutuhan pembelajaran Dasar Desain Grafis 

yang menekankan keterampilan dalam kegiatan belajarnya. Kemasan 

lengkap yang dapat menjadi pedoman siswa kapanpun dan dimanapun 

diharapkan dapat membantu proses pembelajaran yang mandiri. 

Interaktivitas didalam pengembangannya juga diharapkan meningkatkan 

minat dalam mengikuti kegiatan praktik. Didukung dengan keunggulan-

keunggulan yang telah disebutkan di atas, e-modul yang dikemas lebih 

interaktif dapat meningkatkan minat dan kemandirian belajar Dasar Desain 

Grafis sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, 

dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

  

2. Minat dan Kemandirian Belajar Dasar Desain Grafis  

a. Pengertian Minat Belajar Dasar Desain Grafis 

Secara psikologis minat terbentuk dari perasaan senang yang 

terbentuk pada setiap fase perkembangan yang dapat mendorong seseorang 

untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Khususnya di sekolah, minat 

belajar siswa tentunya menjadi salah satu faktor pendukung berjalannya 

pembelajaran dengan baik. Siagian (2015) menjelaskan bahwa minat belajar 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara tetap dalam 

proses belajar. Sejalan dengan pendapat Sardiman (2007) yang menyatakan 

bahwa suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhan 

pribadi. Kecenderungan seseorang terhadap suatu objek, yang umumnya 
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disertai perasaan senang karena merasa ada kepentingan dengan objek 

tersebut (Susanto: 2018). Renninger & Hidi (2011) dalam William (2018) 

menjelaskan salah satu karakteristik dari minat belajar berkaitan erat dengan 

komponen kognitif dan afektif, seseorang secara kognitif menilai suatu 

kegiatan atau objek memegang intrik (menggugah rasa ingin tahu) dan 

memiliki potensi untuk merasakan kebahagiaan atau kepuasan. Hidi & 

Baird (1988), Krapp (2002), dan Renninger (1990, 2000) dalam Hidi & 

Renninger (2006) menjelaskan bahwa minat merupakan hubungan tertentu 

antara seseorang dengan konten seperti tugas, topik atau domain dengan 

ciri-ciri memiliki perhatian dan fokus serta keterlibatan tinggi didalamnya.  

Minat merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh pada 

hasil belajar. Menurut Irwanti & Widodo (2018) siswa yang memiliki minat 

belajar cenderung mengemukakan kemampuan belajarnya untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. Minat belajar yang dimiliki siswa sangat 

beragam ada yang tinggi sedang dan rendah berdasarkan faktor lingkungan 

belajar, kondisi fisik dan psikologis siswa, cita-cita, serta penyampaian 

pembelajaran.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Deci & Ryan (1985: 34) bahwa 

ketika seseorang memiliki motivasi intrinsik, minat dan kesenangan yang 

saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, dampak yang 

ditimbulkan adalah perasaan bahwa ia merasa berkompeten atau mampu 

dalam melakukan suatu hal sehingga ia merasa mampu menentukan 
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pilihannya sendiri. Dengan perasaan tersebut maka secara perlahan aspek 

kemandirian belajar siswa dapat mulai ditumbuh-kembangkan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

Dasar Desain Grafis merupakan kecenderungan dan perasaan senang siswa 

terhadap mata pelajaran Dasar Desain Grafis yang ditandai oleh perhatian 

dan keterlibatan siswa terhadap pembelajaran, keingintahuan, dan 

kecederungan siswa untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dasar 

desain grafis, kebutuhan siswa mengenai mata pelajaran serta kegigihan 

siswa dalam mempelajari dasar desain grafis sehingga ia merasa 

berkompeten dan mampu menentukan langkah pembelajaran.  

 

b. Faktor yang mempengaruhi Minat Belajar Dasar Desain Grafis 

Indikator keberhasilan dari pembelajaran Dasar Desain Grafis dapat 

dilihat melalui kemampuan siswa dalam mencapai tujuan yang dirumuskan. 

Siswa dikatakan mampu apabila telah menguasai seluruh materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru, menyelesaikan tugas belajar, 

serta berhasil dalam kegiatan evaluasi. Keberhasilan pembelajaran 

dipengaruhi oleh minat belajar siswa. Ouly dan Hamid (2016) berpendapat 

bahwa terdapat beberapa faktor untuk meningkatkan minat belajar siswa, 

salah satu faktor dari luar diri siswa yang berpengaruh dalam keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran adalah tersedianya media pembelajaran yang 

efektif. Media pembelajaran ini akan memberikan kemudahan bagi siswa 

untuk mempelajari materi pembelajaran, sehingga menghasilkan 

pengalaman belajar yang lebih nyata dan lebih bermakna bagi siswa.  
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Slameto (2003: 54) mengkategorikan 2 faktor yang mempengaruhi 

minat belajar siswa antara lain: (1) faktor intern, yang terdiri dari faktor 

jasmani seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh dan faktor psikologi seperti 

kecerdasan, perhatian, bakat, dan kesiapan; (2) faktor ekstern yang terdiri 

dari faktor keluarga seperti cara mendidik, suasana rumah, keadaan 

ekonomi, dan latar belakang budaya setempat serta faktor sekolah seperti 

kurikulum, metode pembelajaran, hubungan guru dengan siswa, waktu 

sekolah, kedisiplinan, lingkungan gedung, dan standar penialaian.  

Selain itu, minat belajar yang dapat berkembang dengan baik ketika 

memiliki perasaan senang sehingga pengetahuan yang tersimpan lebih 

banyak. Renninger, 1989, 1990, 2000; Renninger et al., 2002; Renninger & 

Wozniak, 1985 dalam Hidi & Renninger (2010) dengan begitu dampak yang 

terasa adalah perubahan perilaku yang ditunjukkan siswa seperti 

pengecekan kembali tugas yang telah dikerjakan. Selain faktor dari dalam 

diri seseorang, faktor dari luar yang mempengaruhi minat belajar dijelaskan 

oleh Csikszentmihalyi, Rathunde, & Whalen (1993) serta Renninger (2000) 

dalam Hidi & Renninger (2010) bahwa dukungan dari pihak lain seperti 

rekan dan orang-orang yang lebih tahu yang berada di sekelilingnya. Hal 

tersebut berdampak pada tingkat pemahaman seseorang.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulan bahwa 

minat belajar Dasar Desain Grafis dapat dilihat dari keterlibatan siswa 

terhadap mata pelajaran Dasar Desain Grafis, kompetensi yang dikuasai 

siswa terhadap pembelajaran Dasar Desain Grafis, serta kecenderungan 
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siswa terhadap pembelajaran Dasar Desain Grafis sehingga siswa mampu 

menentukan pilihan-pilihan terhadap suatu hal.  

 

c. Pengertian Kemandirian Belajar Dasar Desain Grafis 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mandiri memiliki arti berdiri 

sendiri. Zimmerman (1990: 4) menjelaskan bahwa kemandirian belajar atau 

self-regulated learning adalah derajat metakognisi, motivasi, dan perilaku 

aktif seseorang dalam proses belajar mereka sendiri. Kemandirian belajar 

mengacu pada sikap pribadi seseorang untuk memulai dan mengarahkan diri 

untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tanpa mengandalkan 

guru, orang tua, atau fasilitator pengajaran lainnya. Pendapat lain dari 

Bandura (1994: 2) yang menyatakan bahwa self-regulation merupakan 

latihan pengaruh atas motivasi sendiri, proses berpikir, keadaan emosional 

dan pola perilaku. Kemandirian belajar siswa adalah belajar mandiri, tidak 

menggantungkan diri kepada orang lain, siswa dituntut untuk memiliki 

keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar, bersikap, berbangsa maupun 

bernegara (Ahmadi dan Uhbiyati, 1990). Kemandirian belajar harus 

ditumbuhkembangkan khususnya dalam konteks belajar dan pembelajaran 

karena sangat diperlukan sebagai pendukung tercapaianya tujuan (Wahyuni 

& Djukri (2016)). 

Susilawati (2009: 7-8) mendiskripsikan kemandirian belajar siswa 

sebagai berikut:  

1) Siswa berusaha untuk meningkatkan tanggung jawab dalam 

mengambil berbagai keputusan.  



 48   
  

2) Kemandirian dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada 

setiap orang dan situasi pembelajaran.  

3) Kemandirian bukan berarti memisahkan diri dari orang lain.  

4) Pembelajaran mandiri dapat mentransfer hasil belajarnya yang 

berupa pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai situasi.  

5) Siswa yang belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya 

dan aktivitas seperti membaca sendiri, belajar kelompok, latihan dan 

kegiatan korespondensi.  

6) Peran efektif guru dalam belajar mandiri masih dimungkinkan 

seperti berdialog dengan siswa, mencari sumber, mengevaluasi hasil 

dan mengembangkan berfikir kritis.  

7) Beberapa institusi pendidikan menemukan cara untuk 

mengembangkan belajar mandiri melalui program pembelajaran 

terbuka.  

 

Minat belajar sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 

belajar siswa. Rasa senang dan kecenderungan siswa dalam suatu hal yang 

menarik perhatian sehingga menimbulkan minat secara perlahan seseorang 

dapat memulai dan mengarahkan diri untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan tanpa mengandalkan orang lain. Kemandirian belajar akan 

sulit dikembangkan apabila minat siswa terhadap suatu hal rendah. Maka 

dari itu minat dan kemandirian belajar ini memiliki hubungan yang erat yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Yanti, Trisoni, & Fajar (2018) 

mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara minat dan kemandirian belajar siswa secara bersama-sama dengan 

hasil belajar. Oleh karena itu, kemandirian belajar dapat dikembangkan 

secara bersama-sama dengan minat belajar untuk mendapatkan hasil belajar 

yang maksimal.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kemandirian belajar siswa merupakan kondisi atau aktifitas belajar 

yang mandiri tidak tergantung pada orang lain, memiliki kemauan serta 
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bertanggung jawab sendiri dalam menyelesaikan masalah belajarnya. 

Kemandirian belajar siswa akan terwujud apabila siswa aktif mengontrol 

sendiri segala sesuatu yang dikerjakan dengan kata lain ia mampu 

menentukan pilihannya sendiri, mengevaluasi dan selanjutnya 

merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui dan 

siswa juga mau aktif dalam proses pembelajaran. 

d. Faktor yang mempengaruhi Kemandirian Belajar Dasar Desain 

Grafis 

 

Kemandirian belajar berkaitan dengan tingkah laku yang 

ditunjukkan, Hargis (http:/www.jhargis.co/) dalam Sumarmo (2004) 

melaporkan bahwa siswa menunjukkan kemandirian belajar yang tinggi 

ketika belajar sains melalui internet, dan mereka memperoleh peningkatan 

skor sains setelah pembelajaran. Siswa yang memiliki kemandirian belajar 

yang tinggi memiliki ciri-ciri antara lain: (1) cenderung belajar lebih baik 

dalam pengawasannya sendiri dari pada dalam pengawasan program, (2) 

mampu memantau, mengevaluasi, dan mengatur belajarnya secara efektif; 

(3) menghemat waktu dalam menyelesaikan tugasnya; dan (4) mengatur 

belajar dan waktu secara efisien.  

Karakteristik yang tercermin pada diri siswa yang mempunyai 

kemandirian belajar adalah sama halnya dengan siswa yang mempunyai 

kinerja dan kapasitas tinggi (Zimmerman, 1998 dalam Pardjono (2007)). 

Secara umum, karakteristik siswa yang mempunyai kemandirian  belajar 

yang tinggi dapat dijabarkan adalah sebagai berikut: (1) siswa terbiasa dan 

mengetahui bagaimana beberapa strategi kognitif yang akan membantu 
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mencapai pengubahan, pengorganisasian, dan penguraian informasi; (2) 

siswa mengetahui bagaimana merencanakan, mengendalikan, dan 

mengarahkan proses mentalnya untuk pencapaian tujuan; (3) siswa 

menunjukkan keyakinan motivational dan emosi yang adaptif; (4) siswa 

merencanakan dan mengendalikan waktu dan usaha untuk digunakan saat 

mengerjakan tugas, dan mengetahui bagaimana menciptakan dan menyusun 

lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan; (5) sejauh konteksnya 

memungkinkan, siswa akan menunjukkan usaha yang lebih besar untuk 

berpartisipasi dalam mengendalikan dan mengatur tugas-tugas akademik 

dan iklim kelas serta; (6) siswa mampu menggunakan dan memanfaatkan 

strategis yang baik, untuk meminimalisasi gangguan secara internal maupun 

eksternal, agar dapat menjaga konsentrasi, usaha, dan motivasinya ketika 

melakukan tugas-tugas akademik (Corno, L.~ 2001; dan Zimmerman, 

2001,2002 dalam Pardjono (2007: 89)). 

Paris & Winograd (1998) dalam Sumarmo (2004: 3), 

mengemukakan karakteristik kemandirian belajar antara lain adalah 

kesadaran berfikir, penerapan strategi, dan motivasi yang berkelanjutan. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa yaitu 

faktor yang ada didalam dirinya sendiri atau disebut faktor endogen dan 

faktor-faktor yang ada di luar dirinya atau disebut faktor eksogen (Basri 

dalam Astuti (2005)). Faktor intenal (endogen) adalah semua pengaruh yang 

berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti keadaan keturunan dan konstitusi 

tubuhnya sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang melekat 
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padanya. Segala sesuatu yang dibawa sejak lahir adalah merupakan bekal 

dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan individu selanjutnya. Berbagai 

sifat dasar dari ibu dan ayah mungkin akan didapatkan didalam diri 

seseorang, seperti bakat, potensi intelektual dan potensi pertumbuhan 

tubuhnya. Faktor eksternal (eksogen) adalah semua keadaan atau pengaruh 

yang bersumber dari luar dirinya, sering juga dinamakan dengan faktor 

lingkungan. Lingkungan kehidupan yang dihadapi individu sangat 

mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, baik dalam segi 

positif maupun negatif. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik 

terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup akan 

membentuk kepribadian seseorang, termasuk dalam hal kemandiriannya.  

  Berdasarkan penelitian Zimmerman (1989) dalam Cole & Chan 

(1994) ditemukan bahwa terdapat 3 fase strategi yang digunakan siswa 

untuk meningkatkan kemandirian belajar antara lain: (1) self evaluation,  

yaitu siswa menilai sendiri kemampuan dan kemajuan tugasnya seperti 

memeriksa kembali kelengkapan tugas untuk memastikan bahwa apa yang 

dikerjakan benar dan sesuai, (2) organizing and transforming, yaitu 

mengkonstruk kerangka pikir sebelum merumuskan gagasan atau ide, dan 

(3) goal setting and planning, yaitu menuliskan tujuan dan merancang 

kegiatan guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar, 

Syam (1999) menjelaskan terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

kemandirian belajar siswa yaitu pertama, faktor internal dengan indikator 
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tumbuhnya kemandirian belajar yang terpancar dalam fenomena antara lain: 

(1) sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dipercayakan 

dan ditugaskan, (2) kesadaran hak dan kewajiban siswa disiplin moral yaitu 

budi pekerti yang menjadi tingkah laku, (3) kedewasaan diri mulai konsep 

diri, motivasi sampai berkembangnya pikiran, karsa, cipta dan karya (secara 

berangsur), (4) kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan 

jasmani, rohani dengan makanan yang sehat, kebersihan dan olahraga, (5) 

disiplin diri dengan mematuhi tata tertib yang berlaku, sadar hak dan 

kewajiban, keselamatan lalu lintas, menghormati orang lain, dan 

melaksanakan kewajiban. Kedua, faktor eksternal sebagai pendorong 

kedewasaan dan kemandirian belajar meliputi: potensi jasmani rohani yaitu 

tubuh yang sehat dan kuat, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, sosial 

ekonomi, keamanan dan ketertiban yang mandiri, kondisi dan suasana 

keharmonisan dalam dinamika positif atau negatif sebagai peluang dan 

tantangan meliputi tatanan budaya dan sebagainya secara komulatif.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

metakognitif adalah kemampuan seseorang dalam merefleksikan proses 

berpikirnya sendiri dan mengendalikannya serta merupakan faktor yang 

menyumbang pada kemandirian belajar. Siswa yang memiliki kemampuan 

metakognitif akan mampu memonitor dan mengevaluasi dirinya sendiri 

dalam proses berpikir. Dengan demikian kemampuan metakognisi 

merupakan parameter kemandirian belajar siswa dalam belajar secara 

kognitif. Selanjutnya kemandirian belajar siswa dipengaruhi oleh faktor 



 53   
  

internal dan faktor eksternal. Keseluruhan aspek dalam penelitian ini dapat 

dilihat selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Aspek yang 

diukur dalam penelitian ini untuk melihat tingkat kemandirian belajar siswa 

antara lain: (1) self evaluation, (2) organizing and transforming, dan (3) 

goal setting and planning. 

 

3. E-modul Interaktif sebagai Media Peningkatan Minat dan 

Kemandirian Belajar Dasar Desain Grafis 

 

a. Pengertian E-modul Interaktif 

1) Pengertian E-modul 

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi era ini 

mulai mengalami peralihan yaitu dari penggunaan media cetak 

berangsur beralih pada penggunaan media digital. Hal ini juga 

ditunjukkan pada bidang pendidikan, terutama kaitannya dalam 

penyajian bahan ajar untuk siswa. Penyajian bahan ajar tidak hanya 

terbatas pada media cetak saja, namun saat ini telah banyak 

memanfaatkan media digital. Salah satu bentuk penyajian bahan ajar 

menggunaan media digital tersebut adalah e-book. Buku elektronik atau 

sering disebut juga e-book merupakan versi elektronik dari buku teks 

yang dapat dibaca pada standar layar desktop atau laptop, PDA atau 

perangkat portabel lainnya. (Educause, 2006). Menurut Mawarni & 

Muhtadi (2017) saat ini mulai marak dikembangkan jenis ebook atau 

buku elektronik yang lebih menekankan pada aspek interaktivitas serta 
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konten media yang saling dipadukan menjadi suatu media yang 

menarik.  

Rao (2003: 86) dalam jurnalnya yang berjudul Electronic books: 

review and evaluation mendefinisikan istilah yang lebih komprehensif 

untuk sebuah e-book yaitu teks dalam bentuk digital, atau buku diubah 

menjadi bentuk digital, atau bahan bacaan digital, atau buku dalam 

format file komputer, atau file elektronik yang berisi kata-kata dan 

gambar yang dapat ditampilkan pada desktop, komputer, notebook atau 

perangkat portabel, atau diformat untuk ditampilkan pada pembaca e-

book khusus. 

Perkembangan e-book dari waktu ke waktu mendorong 

kreativitas dan inovasi seorang desainer dalam mengemas suatu bahan 

ajar dengan tujuan menunjang kegiatan pembelajaran. Berkembangnya 

e-book tersebut menimbulkan terjadinya gabungan penggunaan 

teknologi cetak dengan teknologi komputer dalam kegiatan 

pembelajaran. Salah satu bahan ajar media cetak lain yang dapat 

dikembangkan ke media digital adalah modul yang ditransformasikan 

menjadi modul elektronik (e-modul) yang dapat dilengkapi dengan 

komponen media lain seperti audio, video, film, kuis, atau 

interaktivitas.  

Suparman (2014) menjelaskan bahwa modul merupakan satu set 

bahan instruksional dalam kemasan terkecil dilihat dari lingkup isi, 

namun mengandung semua unsur dalam sistem istruksional, sehingga 
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dapat dipelajari secara terpisah dari modul lain. Struktur penulisan e-

modul pada dasarnya mengadaptasi karakteristik, format, dan bagian-

bagian yang terdapat pada modul cetak pada umumnya. Namun, 

terdapat beberapa perbedaan-perbedaan antara e-modul dan modul 

cetak yang dijabarkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan E-modul dengan Modul Cetak 

E-modul Modul Cetak 

Format modul bersifat elektronik 

(dapat berupa file .doc, .exe, .swf, 

dll) 

Format modul berbentuk cetak 

(kertas) 

Ditampilkan dengan  bantuan 

perangkat elektronik dan software 

khusus (Laptop, PC, HP, Internet) 

Tampilannya berupa kumpulan 

kertas yang tercetak. 

Pembawaannya lebih praktis Berbentuk fisik, sehingga 

untuk membawa dibutuhkan 

ruang untuk meletakkannya. 

Biaya produksi lebih murah  Biaya produksi lebih mahal 

Tidak lapuk dimakan waktu 

sehingga bersifat tahan lama 

Daya tahan kertas terbatas oleh 

waktu 

Membutuhkan bantuan sumber 

daya tenaga listrik  

Tidak perlu sumber daya 

khusus 

Dapat dilengkapi dengan audio 

atau video dalam penyajiannya 

Tidak dapat dilengkapi dengan 

audio atau video dalam 

penyajiannya 

Sumber: (Tim P2M LPPM UNS, 2013) 

Tidak jauh berbeda, modul elektronik atau sering disebut e-

modul merupakan suatu bahan ajar dengan penerjemahan atau 

pengkompilasian dari bentuk media cetak yang dapat diakses melalui 

media komputer. Penggunaan e-modul menggunakan sistem program 

kerja yang mampu memfasilitasi pengguna, dalam hal ini adalah siswa, 

yang secara mandiri dapat menggunakan e-modul dimana saja, kapan 
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saja, dan dengan siapa saja. Hal tersebut dilihat dari sisi aspek 

pembelajaran individual (Sudarman, 2014). 

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa e-

modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara 

sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan 

yang ditampilkan dengan media elektronik dengan menggunakan 

bantuan software khusus seperti laptop, PC, HP, maupun internet, tetapi 

tetap tidak menghilangkan karakteristik dari sebuah modul 

pembelajaran pada umumnya. 

2) Pengertian E-modul Interaktif 

Inovasi terbaru dari perkembangannya, e-modul dikemas dalam 

bentuk yang lebih interaktif. Interaktif merupakan komunikasi yang 

bersifat dua arah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk memberikan respon, melakukan berbagai aktivitas serta akan 

diberikan umpan balik dari program. (Warsita, 2008). Pendapat lain 

dikemukakan oleh Prastowo (2012) yang menjelaskan bahwa interaktif 

adalah suatu yang bersifat aktif, artinya dedesain agar dapat melakukan 

instruksi kepada siswa untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. 

E-modul interaktif memuat multimedia dalam perancangannya. Lee & 

Owens (2004) menyatakan bahwa salah satu keunggulan dari 

multimedia adalah kapasitas dari interaktivitasnya. 
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Serevina, et al (2018) memaparkan bahwa e-modul interaktif 

merupakan serangkaian materi pembelajaran dengan memanfaatkan 

interaktivitas dalam pengembangannya, dimana siswa tidak hanya 

membaca teks tetapi juga melihat animasi dari proses yang menyerupai 

proses yang sebenarnya sehingga dapat memfasilitasi pemahaman 

siswa yang menyediakan beragam tampilan animasi, simulasi yang 

dapat dijalankan oleh para siswa untuk memfasilitasi pemahaman siswa 

tentang materi yang disajikan. Disisi lain, Abidin & Walida (2018) 

memaparkan pengajaran e-modul interaktif adalah salah satu bahan 

yang proses penerbitannya dalam bentuk digital yang terdiri teks, 

gambar atau kombinasi keduanya. E-modul interaktif dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar mandiri yang dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan kompetensi atau pemahaman secara 

kognitif yang dimilikinya serta tidak bergantung lagi pada satu-satunya 

sumber informasi. E-modul juga dapat digunakan di mana saja, 

sehingga lebih praktis untuk dibawa. Karena e-modul merupakan 

penggabungan dari media cetak dan komputer, maka e-modul dapat 

menyajikan informasi secara terstruktur, menarik serta memiliki tingkat 

interaktifitas yang tinggi. Selain itu, proses pembelajaran tidak lagi 

bergantung pada instruktur sebagai satu-satunya sumber informasi 

(Gunadharma, 2011). 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya e-modul interaktif merupakan bahan ajar mandiri yang 
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dapat membantu siswa dalam meningkatkan kompetensi atau 

pemahaman secara kognitif dengan memanfaatkan interaktivitas dalam 

pengembangannya, dimana siswa tidak hanya membaca teks tetapi juga 

melihat gambar, video, animasi serta simulasi yang dapat dijalankan 

oleh para siswa untuk memfasilitasi pemahaman siswa tentang materi 

yang disajikan dimana dalam penelitian ini memuat materi 

pembelajaran terkait Dasar Desain Grafis untuk SMK kompetensi 

keahlian Multimedia. 

 

3) Pengertian E-modul Interaktif Dasar Desain Grafis 

Berdasarkan penjabaran di atas, e-modul interaktif Dasar Desain 

Grafis merupakan bahan ajar mandiri yang berisi materi-materi Dasar 

Desain Grafis, metode pembelajaran Dasar Desain Grafis, batasan-

batasan Dasar Desain Grafis, dan cara mengevaluasi Dasar Desain 

Grafis yang dirancang secara sistematis dan menarik. Bahan ajar ini 

dirancang dengan memanfaatkan interaktivitas dalam desain 

pengembangannya, dimana siswa tidak hanya membaca teks tetapi juga 

melihat ilustrasi, gambar, video, serta interaktivitas yang dapat 

dijalankan oleh para siswa untuk memfasilitasi pemahaman siswa 

tentang materi yang disajikan.  

Tujuan dikembangkannya e-modul interaktif Dasar Desain 

Grafis ini adalah agar dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

kompetensi atau pemahaman secara kognitif untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan serta mampu meningkatkan minat dan 
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kemandirian belajar siswa SMK. E-modul interaktif ditampilkan 

dengan media elektronik menggunakan bantuan software khusus yang 

telah diinstal dalam alat elektronik pendukung seperti laptop, komputer, 

ponsel, maupun internet, akan tetapi tidak menghilangkan karakteristik 

dari sebuah modul pembelajaran pada umumnya.  

 

b. Karakteristik E-modul Interaktif yang Efektif untuk Pembelajaran 

Dasar Desain Grafis  

 

Hal yang perlu dilakukan untuk menghasilkan modul pembelajaran 

yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang 

efektif, modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan 

beberapa elemen yang mensyaratkannya. Rahdiyanta (2005: 4) menjelaskan 

elemen mutu modul antara lain: (1) format, (2) organisasi, (3) daya tarik, (4) 

bentuk dan ukuran huruf, (5) ruang (spasi kosong), dan (6) konsistensi. 

Smaldino, et al (2018) menjelaskan bahwa sebuah modul harus 

menarik perhatian siswa, memperkenalkan topik, menyajikan konten baru, 

memberikan latihan dengan kegiatan umpan balik, menguji penguasaan, dan 

memberikan perbaikan tindaklanjut atau pengayaan. Perbedaan utama 

antara modul dengan bahan ajar lain adalah bahwa seluruh prosedur 

pengelolaan pengajaran harus disediakan atau disebut wraparound. 

Sebelum dikembangkan, seorang desainer perlu mengetahui 

karakteristik dari modul pembelajaran tersebut. Santyasa dalam Yaumi 

(2018) menguraikan enam kriteria utama modul pembelajaran yang baik, 

antara lain:  
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1) Didahului oleh penyataan sasaran belajar. Sasaran belajar yang 

dimaksud adalah tujuan pembelajaran yang dirancang secara tepat 

dalam setiap satuan pelajaran.  

2) Pengetahuan disusun terstruktur dan sistematis sehingga dapat 

menarik pastisipasi siswa secara aktif. Pengetahuan tersebut 

mencakup kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi 

verbal, sikap dan keterampilan psikomotor. (Yaumi, 2013)  

3) Memuat sistem penilaian berdasarkan penguasaan. Bloom (1971) 

dan Zimmerman & Dibenedetto (2008) menjelaskan bahwa 

pengukuran penguasaan siswa secara individu dapat dilakukan 

dengan pemantauan kemajuan, pemberian umpan balik, menjalani 

prosedur perbaikan dan pengarahan pembelajaran agar kesenjangan 

pencapaian hasil belajar dapat diminimalisasi.  

4) Memuat semua unsur bahan pelajaran dan semua tugas pelajaran. 

Bahan pelajaran terdiri dari bahan cetak dan bahan non cetak atau 

perpaduan dari keduanya. Adapaun hasil analisis tugas 

pembelajaran digunakan untuk menentukan pengetahuan dan 

keterampilan prasyarat yang akan dipelajari siswa. 

5) Memberi peluang bagi perbedaan antar individu siswa. Karakteristik 

siswa harus menjadi fokus perhatian dalam merumuskan tujuan, 

memilih bahan, menggunakan metode, media, dan sumber belajar.  

6) Mengarah pada suatu tujuan belajar tuntas. Artinya dapat 

menjangkau seluruh siswa dengan penguasaan semua satuan (unit) 
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pelajaran dengan megidentifikasi apa yang telah dipelajari dengan 

baik oleh siswa (diagnosis) dan apa yang harus dipelajari lebih  baik 

lagi (preskriptif). Siswa yang telah dengan baik menyelesaikan suatu 

unit pembelajaran dapat melanjutnya ke aktivitas pembelajaran 

selanjutnya, sedangkan yang masih dipersyaratkan untuk belajar 

kembali dapat mengikuti program pengayaan.  

Modul yang baik yang bertujuan untuk memotivasi kemandirian 

belajar siswa yang diungkapkan oleh Suparman (2014) harus memiliki 

beberapa karakteristik tertentu. Karakteristik yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan produk yang baik adalah sebagai berikut: 

1) Self-Intructional 

Melalui modul, memungkinkan siswa mampu membelajarkan diri 

sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Bahan instruksional 

disusun menggunakan penyajian yang sistematis berlandaskan teori-

teori belajar dan teori instruksional. Ketika menggunakan modul, 

siswa seolah berhadapan langsung dengan pengajar atau guru.   

2) Self-explanatory power 

Materi dalam modul instruksional tersebut mampu menjelaskan dan 

merepresentasikan sendiri karena menggunakan bahasa yang 

sederhana dan isi yang terstruktur serta tersusun secara sistematis.  

3) Self-paced learning  

Siswa dapat mempelajari isi materi dalam modul instruksional sesuai 

dengan tingkat kecepatan belajar masing-masing individu tanpa 
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harus menunggu siswa lain yang dirasa ketinggalan atau lebih 

lambat. 

4) Self-contained 

Seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul 

tersebut, tujuannya memberikan kesempatan peserta didik untuk 

pempelajari materi pembelajaran secara tuntas.  

5) Individualized learning materials 

Materi pembelajaran dalam modul didesain sesuai dengan 

karakteristik dan kemampuan siswa yang sedang mempelajarinya.   

6) Flexible and mobile learning materials 

Siswa dapat mempelajari bahan dan isi materi yang terkandung 

dalam modul pembelajaran kapan saja, dimana saja, dalam keadaan 

diam maupun bergerak.  

7) Communicative and interactive learning materials  

Bahan instruksional tersebut didesain dan dirancang sesuai dengan 

prinsip komunikasi yang efektif dan melibatkan proses interaksi 

dengan siswa yang sedang mempelajarinya. 

8) Menggunakan multimedia, computer-based materials   

Bahan instruksional tersebut didesain dan dirancang berbasiskan 

multimedia termasuk pendayagunaan komputer secara optimal. 

9) Supported by tutorials and study groups 

Materi pembelajaran dalam modul masih mungkin membutuhkan 

dukungan tutorial dan kelompok belajar.  
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Berdasarkan karakteristik di atas, dapat dijelaskan bahwa modul 

pembelajaran merupakan bahan ajar yang dirancang menggunakan bahasa 

dan pola yang mudah dipahami oleh siswa dengan tujuan memudahkan 

siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Modul dikatakan baik 

apabila telah memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) modul memuat 

rumusan tujuan pembelajaran; (2) modul dapat digunakan siswa untuk 

belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa; (3) 

modul  dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; (4) modul menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 

siswa; (5) modul memuat isi yang terstruktur.  

c. Tujuan Pengembangan E-modul Interaktif Dasar Desain Grafis 

Penyusunan suatu modul pembelajaran pastilah berlandaskan tujuan 

yang ingin dicapai. Mudhlofir (2011) menguraikan tujuan penulisan modul 

pembelajaran antara lain: 

1) Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan sehingga 

terkesan tidak terlalu bersifat verbal 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera baik pada 

siswa maupun guru. 

3) Mengefektifkan belajar siswa seperti meningkatkan motivasi 

belajar siswa, mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan sumber 

belajar lain, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai minat dan 
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kemampuannya, dan memungkinkan siswa dapat mengukur hasil 

belajarnya sendiri. 

Salah satu tujuan penyusunan modul adalah sebagai alat bantu siswa 

dalam proses pembelajaran secara mandiri dan membantu siswa dalam 

evaluasi pembelajaran. Prastowo (2011) menjabarkan tujuan penyusunan 

atau pembuatan modul pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Agar siswa belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan 

pendidik. 

2) Agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3) Untuk melatih kejujuran siswa. 

4) Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar siswa. 

Bagi siswa yang kecepatan belajarnya tinggi, maka mereka dapat 

belajar lebih cepat serta menyelesaikan modul dengan lebih cepat 

pula. Sebaliknya, bagi yang lambat maka mereka dipersilahkan 

untuk mengulanginya kembali.  

5) Agar siswa mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi 

yang telah dipelajari.  

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan di atas, sebagai bahan ajar 

modul akan memiliki keefektifan yang seimbang dengan pembelajaran 

secara tatap muka. Hal ini tergantung pada proses perancangan dan 

penyusunan modul pembelajaran tersebut. Seorang desainer modul yang 

baik akan merancang modul seolah-olah ia sedang mengajarkan kepada 
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seorang peserta tentang suatu topik tertentu melalui tulisan. Segala sesuatu 

yang ingin disampaikan oleh desainer saat proses pembelajaran dituangkan 

dalam modul yang akan dirancang.  

Penggunaan modul dapat dikatakan sebagai kegiatan tutorial secara 

tertulis. Akan tetapi dalam hal penulisan modul, kebutuhan siswa juga 

menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Penyusunan modul hendaknya 

disesuaikan dengan karakteristik materi ajar, karakteristik siswa, gaya 

belajar, serta setting atau latar belakang lingkungan sekolah. 

d. Manfaat E-modul Interaktif Dasar Desain Grafis 

Penggunaan modul dalam kegiatan pembelajaran memiliki berbagai 

manfaat baik untuk guru maupun siswa dalam proses belajarnya. Nasution 

(2015) menyatakan beberapa manfaat pengajaran modul, antara lain: 

1) Balikan atau feedback 

Modul memberikan feedback secara langsung sehingga siswa 

dapat mengetahui taraf hasil belajarnya. Kesalahan yang telah 

diketahui dapat segera diperbaiki sehingga hasil belajar dapat 

dicapai dengan maksimal. 

2) Penguasaan tuntas atau mastery 

Setiap siswa mendapat kesempatan untuk mencapai angka tertinggi 

dengan menguasai bahan pelajaran secara tuntas. Dengan 

pengusaaan itu sepenuhnya ia memperoleh dasar yang lebih 

mantap untuk mengahadapi pelajaran baru.  
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3) Tujuan 

Modul disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai tujuan yang 

jelas, spesifik, dan dapat dicapai siswa. Dengan tujuan yang 

spesifik siswa dapat menyusun strategi yang tepat guna 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

4) Motivasi 

Pengajaran yang membimbing siswa untuk mencapai sukses 

melalui langkah yang teratur tentu akan menimbulkan motivasi 

yang kuat untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. 

5) Fleksibilitas 

Pengajaran modul disesuaikan dengan perbedaan siswa antara lain 

kecepatan belajar, cara belajar, dan bahan pelajaran. 

6) Kerjasama 

Pengajaran modul mengurangi atau menghilangkan sedapat 

mungkin rasa persaingan di kalangan siswa oleh sebab itu semua 

dapat mencapai hasil tertinggi. Siswa tidak bersaing untuk 

mencapai rangking tertinggi karena tidak digunakan kurva normal 

dalam penentuan angka. Mereka justru diarahkan untuk 

bekerjasama dengan guru karena merasa saling bertanggung jawab 

atas keberhasilannya pengajaran. 

7) Pengajaran remidial 

Pengajaran modul memberikan kesempatan siswa untuk remedial, 

yaitu memperbaiki kelemahan, kesalahan atau kekurangan siswa 
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yang segera dapat ditemukan sendiri berdasarkan evaluasi yang 

diberikan secara kontinu. Siswa tidak perlu mengulangi pelajaran 

seluruhnya, akan tetapi hanya yang berkenaan dengan kekurangan 

tersebut.  

Manfaat modul yang dirasakan oleh siswa yaitu adanya umpan balik 

(feedback), penguasaan tuntas, tujuan yang jelas, motivasi, fleksibilitas, 

kerjasama dan perbaikan (remidial). Sedangkan manfaat yang didapatkan 

oleh guru adalah timbulnya rasa kepuasan, dapat memberikan bantuan 

individual dan mengadakan pengayaan, adanya kebebasan rutinitas, 

menghemat waktu, meningkatkan prestasi keguruan seperti adanya evaluasi 

formatif. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, dapat diambil 

indikator bahwa modul bermanfaat apabila mampu (1) meningkatkan 

motivasi belajar siswa, (2) mempermudah peserta didik dalam belajar, (3) 

siswa mampu menguasai materi secara tuntas, (4) membantu guru 

menyampaikan materi, (5) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya 

indera, (6) siswa mampu mengukur dan mengevaluasi sendiri hasil 

belajarnya. 

Penggunaan modul dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 

menunjang pelaksanaan pembelajaran sehingga berjalan lebih baik dan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Siswa dapat belajar lebih optimal, 

baik dalam pembelajaran teori maupun pembelajaran praktik dengan 
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menggunakan sistem pembelajaran berbantuan modul yang berbasis 

elektronik. 

e. Prinsip Penyusunan E-modul Interaktif Dasar Desain Grafis 

Modul merupakan media pembelajaran yang dapat berfungsi sama 

dengan pengajar/pemandu pada pembelajaran tatap muka. Belajar adalah 

proses yang melibatkan penggunaan memori, motivasi, dan berfikir. 

Banyaknya hal yang dapat dipelajari sesuai dengan kapasitas pemrosesan, 

kedalaman pemrosesan, banyaknya upaya yang dilakukan oleh peserta didik 

dalam menerima dan mengolah informasi. Terkait dengan hal tersebut, 

implikasi penting prinsip belajar terhadap penulisan modul menurut 

Depdiknas (2008) antara lain sebagai berikut:  

1) Rancangan strategi untuk menarik perhatian sehingga siswa dapat 

memahami informasi yang disajikan. 

2) Menginformasikan tujuan pembelajaran secara jelas dan tegas pada 

siswa. 

3) Menghubungkan bahan ajar yang merupakan informasi baru bagi 

siswa dengan pengetahuan yang telah dikuasai sebelumnya. 

4) Informasi perlu dipenggal-penggal untuk memudahkan pemrosesan 

dalam ingatan pengguna modul. 

5) Untuk memfasilitasi siswa memproses informasi secara mendalam, 

siswa perlu didorong supaya mengembangkan peta informasi pada 

saat pembelajaran atau sebagai kegiatan merangkum setelah 

pembelajaran. 
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6) Mempersiapkan latihan kepada siswa untuk mentransfer secara 

efektif informasi ke dalam memori jangka panjang. 

7) Penyajian modul harus memberikan motivasi untuk belajar. 

Widodo & Jasmadi (2008) menambahkan kaidah-kaidah dalam 

penulisan bahan ajar berupa modul yaitu: (1) modul harus disesuaikan 

dengan siswa yang mengikuti proses pembelajaran, (2) modul diharapkan 

mampu mengubah tingkah laku siswa, (3) modul dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik diri, (4) modul mencakup tujuan 

pembelajaran yang spesifik serta materi pembelajaran secara rinci, dan (5) 

modul harus memuat evaluasi serta umpan balik untuk mengukur 

keberhasilan siswa. 

Penyusunan modul pembelajaran merupakan proses penyusunan 

materi pembelajaran yang dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari 

oleh siswa untuk mencapai kompetensi atau sub kompetensi. Penyusunan 

atau pengembangan modul pembelajaran perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi yang ada. Pengembangan modul pembelajaran yang 

tidak memperhatikan hal tersebut menyebabkan modul pembelajaran 

kurang dapat dipergunakan oleh siswa sehingga siswa mengalami kesulitan 

dalam menyerap pengetahuan yang termuat pada modul pembelajaran. 

Seperti penggunaan bahasa yang terlalu kompleks, hal tersebut 

menyebabkan siswa kurang dapat dipahami maksud dari penyampaian ilmu 

atau materi. (Daryanto, 2013).   
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Berdasarkan prinsip-prinsip penulisan modul di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dalam hal penulisan/penyusunan modul hendaknya 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa diantaranya adalah modul harus 

menarik dan memberikan motivasi belajar serta dapat merangsang siswa 

untuk berfikir sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

f. Prinsip-prinsip E-modul Interaktif Dasar Desain Grafis berbasis 

Multimedia 

 

Proses pengembangan e-modul interaktif Dasar Desain Grafis ini 

tidak lepas dari pengintegrasian aspek-aspek multimedia didalamnya. 

Kombinasi teks, gambar, video, animasi dan interaktivitas diterapkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Reddi & Mirsha (2003) memaparkan bahwa 

multimedia adalah kombinasi teks yang diperhatikan, seni grafis, suara, 

animasi, dan elemen video yang mengizinkan pengguna untuk mengontrol 

apa, kapan dan bagaimana elemen disampaikan dan disajikan menjadi 

multimedia interaktif. Definisi lain diungkapkan oleh Mayer (2009) bahwa 

multimedia adalah representasi materi menggunakan kata-kata dan gambar-

gambar (foto, ilustrasi, grafis serta peta). Multimedia secara terminologis 

merupakan kombinasi berbagai media seperti teks, suara, gambar, video, 

animasi, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis yang dirancang 

menggunakan bantuan komputer atau peralatan lain untuk mencapai tujuan 

tertentu. (Surjono, 2017).  

Berdasarkan pengertian multimedia yang telah dijabarkan di atas, e-

modul interaktif dalam penelitian ini termasuk salah satu bentuk multimedia 

karena memuat beberapa konten media yang digunakan yaitu teks, gambar, 
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video dan animasi untuk mendesain materi Dasar Desain Grafis. 

Pengembangan e-modul interaktif ini dirancang berdasarkan pada prinsip-

prinsip multimedia. Penerapan prinsip-prinsip multimedia dalam 

pengembangan modul akan memudahkan pengguna mencapai tujuan 

belajarnya serta menghasilkan produk yang efektif dan efisien dalam 

pembelajaran. Pengembangan produk ini disesuaikan dengan prinsip-

prinsip multimedia yang dijabarkan oleh Mayer (2009) antara lain:  

1) Prinsip Multimedia (Multimedia Principle) 

Siswa belajar lebih baik jika disajikan kata-kata dan gambar dari 

pada dari kata-kata saja.  

2) Prinsip Koherensi (Coherence Principle)  

Siswa akan belajar lebih efektif jika kata, gambar, suara, dan video 

yang tidak penting dan tidak relevan dihilangkan. 

3) Prinsip Signaling (Signaling Principle)  

Siswa akan lebih mudah belajar jika pada multimedia dilengkapi 

dengan penanda sebagai identitas.  

4) Prinsip Redudansi (Redudancy Principle) 

Penggunaan teks, gambar, suara, dan video tidak berlebihan. 

5) Prinsip Kedekatan Ruang (Spatial Contiguity Principle) 

Siswa akan belajar lebih efektif jika gambar dan penjelasan 

diletakkan berdekatan.  

6) Prinsip Kedekatan Waktu (Temporal Contiguity Principle)  



 72   
  

Siswa akan belajar lebih efektif jika animasi dan video disajikan 

bersamaan dengan narasi yang relevan. 

7) Prinsip Segmenting (Segmenting Principle) 

Materi pembelajaran yang kompleks, rumit dan luas sebaiknya 

dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sehingga siswa 

mudah memahami.  

8) Prinsip Pre-Training (Pre-Training Principle) 

Siswa akan belajar lebih mudah jika didahului informasi 

pengenalan untuk materi-materi yang disajikan masih baru dan 

asing bagi siswa.  

9) Prinsip Modalitas (Modality Principle) 

Siswa akan belajar lebih efektif jika gambar atau animasi disajikan 

dengan narasi daripada teks tertulis. 

Berdasarkan kedelapan prinsip multimedia yang telah dijabarkan 

oleh Mayer tersebut, prinsip-prinsip tersebut akan digunakan sebagai dasar 

dalam pengembangan e-modul interaktif Dasar Desain Grafis terutama yang 

berhubungan dengan elemen multimedia. Penerapan prinsip-prinsip di atas 

diharapkan akan menghasilkan produk yang efektif dan berkualitas dalam 

upaya pendukung tercapainya tujuan pembelajaran. 

 

g. Peran E-modul Interaktif Dasar Desain Grafis dalam 

Meningkatkan Minat dan Kemandirian Belajar 

 

Kawasan ketiga teknologi pembelajaran yang dijabarkan Molenda 

& Januszewski (2008) adalah using atau pemanfaatan. Pemanfaatan 
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sumber-sumber dan proses-proses untuk pembelajaran sebagai sarana untuk 

memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja menjadi tujuan umum dari 

kawasan ini. Erat kaitannya dengan implementasi kawasan ini, penelitian 

pengembangan e-modul interaktif Dasar Desain Grafis menjadi salah satu 

resources atau sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran. Pemanfaatan e-modul interaktif Dasar Desain Grafis dalam 

kegiatan pembelajaran diharapkan menunjang pelaksanaan pembelajaran 

sehingga berjalan lebih efektif serta dapat mencapai tujuan pembelajaran.  

Pembelajaran Dasar Desain Grafis yang menekankan pada 

keterampilan ini mengharuskan siswa lebih menguasai pembelajaran 

praktik sebagai bekal memasuki dunia kerja. Berdasarkan penjabaran 

sebelumnya bahwa e-modul interaktif merupakan bahan ajar mandiri yang 

dapat membantu siswa dalam meningkatkan kompetensi secara kognitif 

dengan memanfaatkan interaktivitas, dimana siswa tidak hanya membaca 

teks tetapi juga melihat gambar, video, animasi serta simulasi yang dapat 

dijalankan oleh para siswa untuk memfasilitasi pembelajaran dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran keterampilan 

khususnya belajar praktik siswa SMK Multimedia.  

E-modul yang dikemas secara interaktif dengan mengkombinasi 

beberapa komponen multimedia sangat berpengaruh terhadap ketertarikan 

siswa dalam pembelajaran. Interaktivitas yang terkandung didalam e-modul 

dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar khususnya 

dalam kegiatan pembelajaran praktik. Siswa cenderung merasa senang dan 
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aktif sehingga berdampak pada meningkatnya penguasaan kompetensi 

siswa. Pemanfaatan e-modul interaktif ini memungkinkan siswa belajar 

dimanapun dan kapanpun. Siswa mampu belajar sendiri tanpa bantuan 

orang lain serta dapat menyesuaikan kecepatan belajar masing-masing. 

Siswa merasa belum secara tuntas menguasai materi pembelajaran yang 

dimuat dalam e-modul dapat mengulang kembali kegiatan belajarnya sesuai 

dengan kebutuhan. E-modul interaktif yang disusun lengkap dan sistematis 

mampu membantu siswa dalam mengorganisasi pembelajaran sehingga 

tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan 

maksimal. Perancangan e-modul dengan memperhatikan berbagai 

karakteristik, prinsip penyusunan, dan tahapan yang telah ditentukan akan 

menghasilkan e-modul interaktif Dasar Desain Grafis yang dapat 

meningkatkan minat dan kemandirian belajar siswa SMK kompetensi 

keahlian Multimedia. Siswa juga dapat belajar lebih optimal, baik dalam 

pembelajaran teori maupun pembelajaran praktik.  

 

h. Evaluasi E-modul Interaktif Dasar Desain Grafis 

Modul dinyatakan layak digunakan oleh siswa jika telah memenuhi 

kriteria evaluasi modul dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. 

Evaluasi terhadap modul yang telah dibuat dimaksudkan agar mengetahui 

dan mengukur ketercapaian implementasi pembelajaran dengan modul yang 

dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangan modul (Suprawoto, 

2009). Terdapat beberapa aspek dalam melakukan evaluasi modul menurut 

Sungkono (2012) yang melibatkan ahli media, ahli materi, dan pengguna. 
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Penyusunan rambu-rambu dalam menyusun instrumen berupa angket 

terbuka adalah sebagai berikut: 

1) Ahli Materi 

Terdiri dari aspek pendahuluan, aspek pembelajaran, aspek isi, aspek 

bahasa, aspek tugas/ penilaian/ evaluasi serta aspek rangkuman. 

2) Ahli Media 

Terdiri dari aspek fisik/tampilan, aspek pendahuluan, aspek 

pemanfaatan, aspek bahasa, aspek tugas/evaluasi, serta aspek 

rangkuman 

3) Bagi Pengguna 

Terdiri dari aspek fisik/tampilan Terdiri dari aspek fisik/tampilan, 

aspek pendahuluan, aspek bahasa, aspek tugas/evaluasi/latihan, serta 

aspek rangkuman 

Diperkuat dengan penjabaran dari Depdiknas (2010) terkait 

pendekatan yang dapat digunakan sebagai evaluasi formatif untuk e-modul 

adalah sebagai berikut: 

1) Evaluasi oleh para pakar. Pakar media pembelajaran diambil segi 

materi dan segi media yang akan membantu memberikan masukan 

dan saran tentang kualitas bahan ajar dalam mengkomunikasikan 

pesan dan informasi. 

2) Tes dalam proses pengembangan. Evaluasi dilakukan dengan cara 

menghadirkan siswa secara individual sehingga diperoleh 

informasi interaksi siswa dengan bahan ajar yang dikembangkan. 
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Informasi ini digunakan untuk penyempurnaan e-modul yang 

dikembangkan. 

3) Model evaluasi formatif tiga tahap. Tahap pertama adalah prototipe 

bahan ajar yang dievaluasi diuji secara individual ke siswa, 

informasi yang diperoleh untuk revisi. Tahap kedua, bahan ajar 

yang telah direvisi selanjutnya diuji cobakan ke sekelompok kecil 

siswa, informasi yang diperoleh digunakan sebagai bahan acuan 

revisi dalam format yang mendekati final. Tahap ketiga, e-modul 

yang telah direvisi pada tahap kedua diuji di lapangan pada kondisi 

sebenarnya. Setelah dilakukan revisi pada tahap ketiga ini maka e-

modul siap untuk digunakan secara masal. 

Erat hubungannya dengan evaluasi di yang telah dijabarkan diatas, 

Heinich, et al (1996) menjelaskan beberapa penilaian aspek materi yaitu:  

1) Materi harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan  

2) Materi akurat dan mengikuti perkembangan saat ini  

3) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami 

4) Dapat membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran  

5) Pastisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran  

6) Memiliki kualitas teknik yang baik  

7) Teruji tingkat keefektifannya  

8) Tidak bias 

9) Memberikan petunjuk penggunaan atau sumber lain yang 

dilampirkan 
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Selain itu, Heinich, et al (1996) menjelaskan beberapa kriteria 

sebagai penilaian untuk program multimedia yaitu akurasi materi, kontrol 

siswa terhadap media, identifikasi keterampilan prasyarat yang siswa miliki, 

kemudahan mengoperasikan produk, dan fitur atau fasilitas yang disajikan 

yang mengganggu fokus siswa terhadap komponen yang ditampilkan.  

Sungkono (2012) dalam penelitiannya menjabarkan aspek-aspek 

instrumen penilaian modul untuk ahli media antara lain: (1) aspek 

fisik/tampilan; (2) aspek pendahuluan; (3) aspek pemanfaatan; (4) aspek 

tugas/evaluasi dan (5) aspek rangkuman. Sedangkan instrumen penilaian 

modul untuk ahli materi meliputi: (1) aspek pendahuluan; (2) aspek 

pembelajaran; (3) aspek isi; (4) aspek tugas/evaluasi/penilaian; dan (5) 

aspek rangkuman. 

Poin yang dapat diambil beberapa penjabaran tersebut adalah 

penilaian e-modul harus memperhatikan beberapa aspek yaitu: (1) 

kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan, (2) kesesuaian materi 

dengan analisis masalah dan kebutuhan, (3) kemudahan navigasi, (4) 

kejelasan pentunjuk penggunaan bahan ajar, (5) kesesuaian materi dengan 

elemen multimedia, (6) kesesuaian contoh dan latihan soal dengan tujuan, 

(7) keterikatan materi pembelajaran dengan materi yang telah disampaikan 

sebelumnya, (8) kelengkapan identitas modul, (9) ketepatan pemberian 

umpan balik, (10) kontrol siswa terhadap produk, (11) kejelasan e-modul 

interaktif, (12) tingkat kemudahan dan kesulitan materi, (13) rangkuman, 

(14) materi akurat dan sesuai perkembangan.  
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Berdasarkan rincian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

mendesain sebuah modul pembelajaran sangat diperlukan evaluasi modul 

yang baik untuk mengukur kelayakan modul baik dinilai dari segi materi, 

media, maupun pengguna. Aspek penilaian untuk ahli materi meliputi aspek 

pendahuluan, isi, pembelajaran, tugas/latihan, dan rangkuman. Aspek 

penilaian untuk ahli media meliputi aspek tampilan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan prinsip multimedia. Aspek penilaian dari segi pengguna 

meliputi aspek pembelajaran, tampilan dan manfaat. Penilaian yang 

dilakukan tersebut bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan 

dari media yang dikembangkan agar dapat dijadikan bahan perbaikan 

sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas.  

 

4. Karakteristik Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan  

a. Karakteristik Siswa Sekolah Menengah Kejuruan  

Kualitas perseorangan siswa menurut Degeng (2013) sangat 

berpengaruh terhadap pemilihan strategi pengelolaan. Aspek tersebut 

berkaitan dengan bagaimana menata pembelajaran khususnya komponen 

strategi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik siswa. Suparman 

(2012: 39) menjelaskan bahwa perilaku dan karakteristik awal siswa 

hendaknya harus relevan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

Berikut ini penjabaran karakteristik siswa yang harus dipertimbangkan 

dalam proses desain instruksional: 

1) Latar belakang pendidikan dan pengalaman sebelumnnya sesuai 

dengan kompetensi yang dimilikinya 
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2) Motivasi belajar sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan 

hasil belajar 

3) Akses sumber belajar mempermudah peserta didik untuk belajar 

kapanpun dan dimanapun 

4) Kebiasaan belajar peserta didik 

5) Domisili tempat tinggal peserta didik mempengaruhi kurangnya 

interaksi dengan sumber belajar 

6) Disiplin waktu belajar akan mempengaruhi waktu penyelesaian 

tugas 

7) Kebiasaan belajar yang sistematik untuk mempermudah peserta 

didik menguasai materi. 

 

Siswa yang menempuh pendidikan SMK berada pada rentang usia 

15-18 tahun yang dapat dikategorikan usia remaja. Rentang usia ini ditandai 

dengan berkembangnya kemampuan berpikir hal-hal yang baru, mulai 

terbentuk kematangan tingkah laku, mulai belajar mengendalikan 

impulsivitas, dan menentukan keputusan-keputusan awal yang berhubungan 

dengan tujuan yang ingin dicapai (Febianti & Wijaya, 2017). Papalia dan 

Olds (2001) dalam Jahja (2015) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek 

perkembangan anak remaja yaitu perkembangan fisik, perkembangan 

kognitif, serta perkembangan kepribadian dan sosial.  

1) Perkembangan fisik  

Kuhlen dan Thompson (Hurlock, 1956) dalam Jahja (2015: 39) 

merinci empat aspek perkembangan fisik yaitu sistem saraf, otot-

otot, kelenjar endokrin, serta struktur fisik seperti tinggi badan, berat 

tubuh, dan proporsi. Perkembangan fisik siswa SMK dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan emosional, 

kemampuan motorik dan kekuatan, serta pola tingkah laku yang 

baru.  
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2) Pekembangan kognitif 

Selain perkembangan fisik tubuh, otak dan fungsinya juga 

mengalami perubahan (Djiwandono, 1889: 96). Berdasarkan teori 

perkembangan kognitif Piaget, remaja dimana berada pada usia 12 

ke atas memasuki masa transisi dari pengimplementasian berpikir 

konkret operasional ke berpikir formal operasional. Fase ini remaja 

termotivasi untuk memahami segala sesuatu serta menyesuaikan 

pemikirannya untuk mendapatkan pengetahuan baru (Piaget dalam 

Santrock, 2003: 58). Piaget & Inhelder (1969), Piaget (1981) dalam 

Suparno (2012) menjelaskan bahwa seorang remaja sudah mampu 

berpikir secara logis, berpikir dengan pemikiran-pemikiran teoritis 

formal berdasarkan proporsi serta hipotesis, dan dapat menarik 

kesimpulan setelah mengamati sesuatu. Namun, siswa SMK 

Muhammadiyah Wonosari belum sepenuhnya dapat menerapkan 

kemampuan berpikir tersebut.  

3) Perkembangan kepribadian dan sosial 

Kepribadian menurut Lecky (1945) merupakan sistem pemikiran 

atau gagasan yang konsisten satu sama lain dan dengan dasar ide, 

gagasan tentang diri. Sedangkan sosial berarti berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar. Pada masa ini perkembangan sosial dan 

intelektual lebih sempurna (Aisyah, 2015). Perkembangan 

kepibadian dan sosial remaja banyak dipengaruhi oleh faktor dari 

luar diri, seperti teman sebaya, media massa, dan media elektronik. 
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Perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran 

sehingga harus terus dipantau perkembangannya. 

Menurut Degeng (2013) karakteristik siswa berpengaruh terhadap 

bakat, motivasi belajar, atau kemampuan awal yang telah dimiliki 

sebelumnya. Karakteristik siswa SMK Muhammadiyah Wonosari 

kompetensi keahlian Multimedia dalam penelitian ini memiliki rata-rata 

usia 16-18 tahun, siswa belum sepenuhnya memasuki tahap operasional 

formal, kecepatan belajar praktik beragam, kemandirian belajar masih 

tergolong rendah, minat belajar masih dipengaruhi oleh komponen materi 

yang menarik perhatian sehingga materi yang disajikan monoton misalnya 

berupa teks saja tidak banyak diminati. Berdasarkan karakteristik tersebut, 

media pembelajaran yang cocok untuk siswa SMK kompetensi keahlian 

Multimedia adalah bahan ajar dalam bentuk e-modul yang didesain 

interaktif untuk mendukung minat dan kemandirian belajar.  

 

5. Pengembangan E-modul Interaktif Dasar Desain Grafis  

Modul pembelajaran dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari modul 

sebagai pedoman belajar, kurangnya bahan ajar pendukung untuk kegiatan 

praktik, rendahnya tingkat kemandirian belajar siswa saat pembelajaran 

praktik, diperlukannya alat atau sarana untuk mendalami materi serta 

dibutuhkannya suatu alat evaluasi dalam pembelajaran. Penjelasan diatas 

merupakan alasan sehingga penyusunan modul pembelajaran ini dilakukan.  

Pengembangan modul dapat dilakukan dengan berbagai macam metode 

antara lain kompilasi, adaptasi, dan merancang sendiri. Kaitannya dengan 
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penyusunan modul pembelajaran ini, pengembangan dilakukan dengan metode 

kompilasi karena masih menggunakan beberapa referensi untuk merancang 

dan menyusun kegiatan pembelajaran. Tahapan pengembangan e-modul 

interaktif sama dengan tahapan pengembangan modul cetak. Belawati (2003) 

menyebutkan tahapan pengembangan e-modul yaitu: (1) mengidentifikasi 

tujuan pembelajaran, (2) memformulasikan garis besar materi, (3) menulis 

materi, (4) menentukan format dan tata letak.  

Selain itu, Depdiknas (2008) menjabarkan tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam menyusun modul pembelajaran adalah sebagai berikut:  

a. Analisis Kebutuhan Modul 

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis 

kompetensi/tujuan pembelajaran untuk menentukan jumlah dan judul modul 

yang dibutuhkan dalam mencapai suatu kompetensi tertentu. Penetapan 

judul modul pembelajaran didasarkan pada kompetensi yang ada pada garis 

besar program yang telah ditetapkan. Analisis kebutuhan modul bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan judul modul yang harus 

dikembangkan. Analisis kebutuhan modul dapat dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1) Menetapkan kompetensi yang ada pada garis-garis besar program 

pembelajaran yang akan disusun modulnya 

2) Mengidentifikasi dan metentukan ruang lingkup unit kompetensi 

yang telah ditetapkan 
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3) Mengidentifikasi dan menentukan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang dipersyaratkan. 

4) Menentukan judul modul yang akan dirancang dan disusun 

5) Kegiatan analisis kebutuhan modul dilaksanakan pada periode awal 

pengembangan modul pembelajaran 

b. Penyusunan Draft 

Penyusunan draft modul pembmerupakan proses penyusunan dan 

pengorganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau sub 

kompetensi menjadi satu kesatuan yang sistematis. Penyusunan draft modul 

bertujuan menyediakan draft suatu modul sesuai dengan kompetensi atau 

sub kompetensi yang telah ditetapkan. Penulisan draft modul dapat 

dilaksanakan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut: 

1) Menetapkan judul modul 

2) Menetapkan tujuan akhir berupa kemampuan yang harus dicapai 

siswa setelah menyelesaikan satu modul 

3) Menetapkan garis-garis besar modul 

4) Mengembangkan materi pada garis-garis besar modu 

5) Memeriksa ulang draft yang telah dihasilkan 

c. Uji Coba 

Uji coba draft modul pembelajaran adalah kegiatan penerapan 

modul pada siswa dengan jumlah terbatas untuk mengetahui keterlaksanaan 

dan manfaat modul dalam kegiatan pembelajaran sebelum modul tersebut 
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digunakan secara luas. Uji coba draft dilaksanakan dengan tujuan antara lain 

untuk: 

1) Mengetahui kemampuan dan kemudahan peserta dalam memahami 

dan menggunakan modul. 

2) Mengetahui efisiensi waktu belajar dengan menggunakan modul 

3) Mengetahui efektifitas modul dalam membantu peserta mempelajari 

dan menguasai materi pembelajaran. 

Berikut merupakan tahapan dalam melakukan uji coba draft modul: 

1) Menyiapkan dan menggandakan draft modul yang akan diuji 

cobakan sebanyak peserta yang akan diikutkan dalam uji coba. 

2) Menyusun instrumen pendukung uji coba. 

3) Mendistribusikan draft modul dan instrumen pendukung uji coba 

kepada peserta uji coba. 

4) Menginformasikan kepada peserta uji coba tentang tujuan uji coba 

dan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta uji coba. 

5) Mengumpulkan kembali draft modul dan instrumen uji coba. 

6) Memproses dan menyimpulkan hasil pengumpulan masukan yang 

dijaring melalui instrumen uji coba. 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, diharapkan 

diperoleh masukan-masukan dan saran dalam kaitanya untuk 

menyempurnakan draft modul pembelajaran yang telah diuji cobakan. 

Terdapat dua jenis uji coba, yaitu uji coba dalam kelompok kecil dan uji 

coba lapangan. Uji coba kelompok kecil adalah uji coba yang dilakukan 
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hanya kepada 2-4 orang siswa, sedangkan uji coba lapangan adalah uji coba 

yang dilakukan kepada 20-30 orang siswa. 

d. Validasi 

Validasi merupakan proses permintaan persetujuan atau pengesahan 

terhadap kesesuaian modul dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan 

pengakuan kesesuaian tersebut, maka validasi perlu dilakukan dengan 

melibatkan pihak praktisi yang ahli sesuai dengan bidang-bidang terkait 

dalam modul. Validasi modul bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau 

pengesahan kesesuaian modul dengan kebutuhan sehingga modul tersebut 

layak dan cocok digunakan dalam pembelajaran. Validasi dapat diajukan 

kepada beberapa pihak yang memiliki kompetensi sesuai keahliannya 

masing-masing yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli instrumen. 

Validasi draft modul dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Menyiapkan dan gandakan draft modul yang akan divalidasi sesuai 

dengan banyaknya validator yang terlibat. 

2) Menyusun instrumen pendukung validasi. 

3) Mendistribusikan draft modul dan instrumen validasi kepada peserta 

validator. 

4) Menginformasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan 

kegiatan yang harus dilakukan oleh validator. 

5) Mengumpulkan kembali draft modul dan instrumen validasi. 

6) Memproses dan Menyimpulkan hasil dari instrumen validasi. 
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Dari validasi draft modul yang telah dilaksanakan akan dihasilkan 

draft modul yang didapati masukan-masukan dan persetujuan dari para 

validator atau ahli yang sesuai dengan kompetensinya. Masukan tersebut 

berguna untuk penyempurnaan modul pembelajaran yang dibuat atau 

dikembangkan. 

e. Revisi 

Revisi adalah proses penyempurnaan atau perbaikan modul yang 

diperoleh setelah mendapatkan masukan dari tahap uji coba dan tahap 

validasi. Revisi draft modul bertujuan untuk melakukan fiksasi atau 

penyempurnaan akhir yang komprehensif terhadap modul, sehingga modul 

telah siap diproduksi sesuai dengan masukan yang diperoleh tersebut. 

Diperkuat oleh penjabaran dari Widodo & Jasmadi (2008: 44-49) 

bahwa tahapan pengembangan bahan ajar berupa modul sebagai berikut:  

1) Menetapkan standar kompetensi dan rencana pembelajaran  

2) Analisis kebutuhan modul  

3) Uji coba modul  

4) Validasi modul  

5) Revisi modul 

6) Produksi modul  

Proses penyusunan modul tidak dapat lepas dari sistematika 

penulisan yang telah ditetapkan. Depdiknas (2008: 21) merinci kerangka 

atau format penulisan modul sebagai berikut.  
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 Halaman Sampul 

 Halaman Francis 

 Kata Pengantar 

 Daftar Isi 

 Peta Kedudukan Modul 

 Glosarium 

 PENDAHULUAN 

A. Deskripsi 

B. Prasyarat 

C. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Penjelasan bagi Siswa 

2. Peran Guru  

D. Tujuan Akhir 

E. Kompetensi 

F. Tes Awal 

 PEMBELAJARAN 

A. Rencana Belajar Siswa 

B. Kegiatan Belajar 

1. Kegiatan Belajar 1 

b. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

c. Uraian Materi 

d. Rangkuman 

e. Tugas 

f. Tes Formatif 

g. Kunci Jawaban Formatif 

h. Lembar Kerja 

2. Kegiatan Belajar N 

 EVALUASI 

A. Tes Akhir 

B. Produk/Benda Kerja sesuai Kriteria Standar 

C. Kunci Jawaban 

 PENUTUP 

Daftar Pustaka 

Gambar 2. Kerangka Penulisan Modul 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirangkum urutan langkah-langkah 

penyusunan modul pembelajaran yaitu: (1) menganalisis kebutuhan modul, 

(2) menyusun draft modul, (3) menguji coba draft modul, (4) validasi draft 

modul, (5) revisi draft modul. 
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6. Teori Belajar yang Melandasi Pengembangan E-modul Interaktif  

a. Teori Belajar Kognitif 

Aliran psikologi kognitif telah mulai mengambil alih selama sekitar 

tahun 1970-an (Alessi & Trollip, 2001). Menurut psikologi kognitif, belajar 

dipandang sebagai usaha untuk mengerti tentang sesuatu yang dilakukan 

secara aktif oleh si-belajar. Salah satu tokoh aliran kognitif terkenal, Jean 

Piaget membangun teorinya dengan memunculkan istilah inteligensi, 

skema, akomodasi, dan ekuilibrum. Penekanan Piaget tentang pentingnya 

fungsi kognitif dalam belajar didasarkan pada tahap perkembangan kognitif 

anak yang dikategorikan dalam suatu struktur hierarkis yang terdiri atas 

empat tingkat perkembangan kognitif berdasarkan usia anak. Menurut 

Piaget (dalam, Suparno, 2001) setiap anak mengembangkan kemampuan 

berpikirnya menurut tahap yang teratur. Pada satu tahap perkembangan 

tertentu akan muncul skema atau struktur tertentu yang keberhasilannya 

pada setiap tahap amat bergantung pada tahap sebelumnya. Menurut Piaget 

(dalam, Suparno, 2001), tahapan-tahapan perkembangan tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1) Tahap Sensori Motoris (Umur 0-2 Tahun)  

2) Tahap Pra-Operasional (Umur 2-7 Tahun) 

3) Tahap Operasi Konkret (Umur 7-11 Tahun) 

4) Tahap Operasi Formal (Umur 11-15 Tahun) 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpilkan bahwa teori kognitif 

merupakan pemrosesan informasi yang berupa pengetahuan secara bertahap 
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sesuai dengan kemampuan berpikir individu. Implikasi teori ini dalam 

penelitian adalah e-modul interaktif  menyajikan pengetahuan bertahap 

yang susun secara teratur dan terstruktur.  

 

b. Teori Belajar Behavioristik  

Belajar dalam perspektif behavioristik merupakan perubahan 

tingkah laku yang dapat diamati manusia melalui adanya interaksi stimulus 

dan respon . Skinner dalam Olson & Hergenhahn (2012) memaparkan 

bahwa belajar akan belangsung sangat efektif apabila: (1) informasi yang 

akan dipelajari disajikan secara bertahap, (2) pembelajaran segera diberi 

umpan balik (feedback) mengenai akurasi apakah peserta didik sudah 

memahami informasi dengan benar atau tidak, (3) peserta didik mampu 

belajar dengan caranya sendiri. Adapun prinsip-prinsip stimulus respon 

yang diungkapkan oleh Knowles (1990) antara lain: 

1) Peserta didik harus aktif, bukan hanya sebagai pendengar yang pasif  

2) Frekuensi pengulangan masih sangat penting untuk memperoleh 

keterampilan 

3) Penguatan adalah penting. Hal tersebut berarti pengulangan 

dilakukan jika diinginkan atau respon yang benar harus diberi 

penghargaan 

4) Generalisasi dan diskriminasi penting untuk praktek pada konteks 

yang bervariasi, sehingga belajar menjadi sesuai dengan berbagai 

stimuli yang diberikan. 

5) Pembaharuan perilaku dapat ditingkatkan melalui model tiruan dan 

pembentukan dan tidak bertentangan dengan pendekatan stimulus 

dan respon 

6) Dorongan sangat penting dalam belajar  

7) Konflik sering muncul dalam proses belajar yang apabila dilakukan 

sistem diskriminasi. 

 

Budiningsih (2005) menjelaskan bahwa faktor terpenting dalam 

teori behavioristik adalah input yang berupa stimulus, output yang berupa 
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respon, dan penguatan (reinforcement). Stimulus merupakan segala sesuatu 

yang diberikan pendidik kepada siswa. Erat kaitannya dengan 

pengembangan multimedia interaktif, penerapan stimulus pada 

pembelajaran adalah peran guru pada saat memberikan materi kepada siswa, 

sedangkan respon adalah apa yang dihasilkan siswa. Implikasi pada 

penelitian adalah pada penyusunan bahan ajar dari materi yang sederhana 

ke materi yang lebih kompleks. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya 

perilaku sesuai yang diharapkan. Penguatan diberikan ketika perilaku yang 

diharapkan ditunjukkan oleh siswa.  

 

c. Teori Belajar Konstruktivistik 

Teori konstruktivistik memandang belajar merupakan pemberian 

makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan 

akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognisi 

(Budiningsih, 2005: 58). Bruning (dalam, Schunk, (2012) memaparkan 

bahwa konstruktivisme dalam perspektif psikologis dan filosofis 

memandang bahwa masing-masing membentuk atau membangun sebagian 

besar dari apa yang mereka pelajari dan pahami. Berdasarkan pendapat 

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruktivistik merupakan 

pemberian pengalaman baru dalam hal ini adalah pengetahuan yang 

diberikan. Implikasi dalam penelitian adalah e-modul interaktif menjadi 

tambahan pengalaman baru siswa dalam proses pembelajaran, tugas proyek 

yang diberikan dalam modul juga mengasah proses asimilasi dan akomodasi 

yang membantu proses pemutakhiran struktur kognisi siswa.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian Imansari dan Sunaryantiningsih (2017) menghasilkan 

kesimpulan bahwa (1) media pembelajaran e-modul interaktif yang dibuat telah 

layak untuk digunakan pada proses belajar mengajar dikelas pada mata kuliah 

bengkel listrik, (2) hasil belajar mahasiswa yang menggunakan media e-modul 

interaktif dinyatakan tuntas dengan nilai rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 82,22,  

(3) respon mahasiswa terhadap penggunaan media e-modul interaktif pada proses 

pembelajaran juga masuk pada kategori baik. Relevansi dengan penelitian ini 

adalah terletak pada pemilihan sumber belajar berupa e-modul interaktif yang dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. E-modul merupakan salah 

satu inovasi media yang mampu mendukung pembelajaran mandiri serta dapat 

dilaksanakan dimanapun, kapanpun serta dapat menyesuaikan tingkat kecepatan 

siswa dalam proses belajarnya.  

Berdasarkan temuan yang dihasilkan memberitahukan respon siswa 

terhadap penggunaan e-modul interaktif dalam proses pembelajaran baik didukung 

dengan dengan ketuntasan hasil belajar siswa yang mencapai angka diatas rata-rata. 

Secara signifikan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa e-modul interaktif 

yang diterapkan dalam pembelajaran memiliki pengaruh yang tinggi dapat pada 

penerapan model pembelajaran tradisional. Hal tersebut mendorong untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang lain yaitu multimedia dengan 

penerapan e-modul interaktif dalam pembelajaran mandiri namun tetap dalam 

monitoring guru sebagai fasilitator siswa.  
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Kajian selanjutnya diungkap oleh Sutirman (2017) melalui disertasinya, 

penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain (1) e-modul berbasis 

experiential learning yang dikembangkan telah memenuhi kriteria sangat layak 

pada aspek materi, aspek pembelajaran, dan aspek media, (2) e-modul berbasis 

experiential learning terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab siswa dalam 

pembelajaran.   

 Berdasarkan temuan yang dihasilkan memberitahukan respon siswa 

terhadap penggunaan e-modul dalam proses pembelajaran tergolong baik 

dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar siswa yang mencapai angka diatas rata-

rata. Secara signifikan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa e-modul yang 

diterapkan dalam pembelajaran memiliki pengaruh yang tinggi dapat pada 

penerapan model pembelajaran manajemen arsip elektronik. Hal tersebut 

mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang lain yaitu 

multimedia dengan penerapan e-modul interaktif dalam pembelajaran.  

Penelitian Mulyani, Hidayat, & Lisnawati (2015) memaparkan bahwa 

smartbook yang merupakan bahan ajar modul yang telah dikemas ulang dalam 

format buku elektronik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian 

belajar siswa. Relevansi dengan penelitian ini adalah terletak pada pemilihan 

sumber belajar berupa e-modul interaktif yang dapat meningkatkan kemandirian 

belajar siswa.  

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa peran e-modul sangat besar 

kaitanya dengan beberapa faktor intern siswa seperti kemandirian belajar. Hal ini 
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sangat penting guna menunjang keberhasilan pembelajaran dengan pendekatan 

scientifik yang memusatkan pembelajaran pada siswa. Siswa dituntut untuk lebih 

kritis, mandiri, aktif berpartisipasi, kreatif dan inovatif untuk mengembangkan 

potensi diri yang sesuai dengan tujuan kurukulum 2013. Hasil temuan tersebut 

mendorong untuk melakukan peelitian lebih lanjut terkait e-modul yang dikemas 

secara interaktif yang dapat dikembangkan untuk pembelajaran praktik guna 

meningkatkan kemandirian belajar siswa.  

 

C. Kerangka Pikir  

Dasar desain grafis merupakan pelajaran yang diminati banyak siswa karena 

memberikan kebebasan berkarya dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi 

yang dimiliki. Kurangnya sumber-sumber belajar sebagai pendukung kegiatan 

siswa menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi guru sehingga belum 

tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. Aktivitas yang ditunjukkan 

siswa dalam kegiatan praktik di laboratorium cenderung pasif karena kurangnya 

panduan belajar siswa. Bahan ajar yang secara khusus membahas terkait desain 

grafis sebagai panduan belajar siswa saat kegiatan praktik di laboratorium sebagai 

pendukung kemandirian belajar siswa belum banyak dikembangkan. Kemandirian 

belajar siswa juga tergolong rendah, hal tersebut tercermin dari perilaku siswa saat 

pembelajaran praktik yang selalu menunggu arahan guru tahap demi tahapnya. 

Beberapa siswa juga masih membutuhkan bantuan guru secara intensif saat 

mengalami kesulitan. Kurangnya kemandirian belajar ini mengakibatkan siswa 

pasif dan berdampak pada siswa yang memiliki kecepatan belajar lebih cepat, 
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mereka harus menyesuaikan guru yang mengajarkan materi pembelajaran yang 

masih membimbing siswa yang belajar lebih lambat.  

Permasalahan tersebut akhirnya mengharuskan guru untuk lebih aktif, 

kreatif, dan inovatif dalam mempersiapkan materi-materi disertai model dan 

strategi pembelajaran yang sesuai yang mampu mendorong siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Namun, dari beberapa metode dan sumber belajar yang telah 

digunakan masih belum mencapai hasil yang diinginkan melihat aktivitas kegiatan 

praktik membutuhkan suatu alat atau sarana pendamping khusus dalam 

pelaksanaannya sehingga kemandirian belajar siswa dapat terbentuk secara 

perlahan. 

Dari permasalahan di atas, penelitian ini berusaha mengembangkan sebuah 

sumber belajar yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bahan ajar 

pendukung dalam pembelajaran dasar desain grafis untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa yaitu pengembangan e-modul interaktif. Penggunaan e-

modul interaktif dirasa efektif, menarik dan mampu melatih kemandirian siswa 

karena karakteristik e-modul interaktif yang dirancang  ini yaitu membantu belajar 

secara mandiri, yang memuat materi secara tuntas, tidak bergantung pada bahan 

ajar/media lain, bersifat fleksibel dan luwes terhadap perkembangan ilmu dan 

teknologi, serta mudah digunakan oleh pengguna. Berdasarkan konsep perancangan 

e-modul interaktif tersebut, modul ini dapat membangun sikap kemandirian siswa 

dalam mengikuti kegiatan praktik di laboratorium. 

E-modul interaktif dirancang dengan berlandaskan teori-teori pembelajaran 

yaitu teori kognitif, behavioristik, dan konstruktivistik. Prinsip desain pesan dan 
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desain pengembangan dari beberapa aspek multimedia menjadi dasar 

pengembangan e-modul interaktif. Penggunaan e-modul interaktif nantinya akan 

digunakan dalam pembelajaran praktik di laboratorium. Proses penggunaan e-

modul interaktif ini dengan menerapkan perspektif kognitif, behavioristik, dan 

konstruktivistik dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian siswa.  

Pengembangan produk e-modul interaktif Dasar Desain Grafis ini memiliki 

tujuan utama sebagai pemberi alternatif sumber belajar pendukung pembelajaran. 

Produk e-modul interaktif yang berkualitas tentunya melewati tahap uji kelayakan. 

Produk yang telah dikembangkan kemudian diuji kelayakannya oleh ahli media dan 

ahli materi. Produk yang telah valid akan diuji cobakan kepada siswa melalui post 

test untuk mengetahui apakah produk ini efektif digunakan dalam pembelajaran 

praktik dasar desain grafis dan apakah kemandirian siswa meningkat saat 

melakukan proses belajar praktik di laboratorium. 

E-modul interaktif Dasar Desain Grafis ini dikembangkan melalui beberapa 

tahapan, antara lain (1) analisis kebutuhan, (2) persiapan desain, (3) penyusunan, 

(4) validasi dan (5) revisi. Setiap tahapan memiliki beberapa prosedur kerja yang 

harus dilakukan. Langkah-langkah secara detail terkait kerangka pengembangan 

modul elekronik interaktif Dasar Desain Grafis dapat dilihat pada gambar berikut.  
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian dalam 

mengembangkan e-modul interaktif untuk meningkatkan kemandirian belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana e-modul interaktif yang dihasilkan untuk meningkatkan 

minat dan kemandirian belajar Dasar Desain Grafis siswa SMK 

Kompetensi Keahlian Multimedia? 

2. Apakah e-modul interaktif layak untuk meningkatkan minat dan 

kemandirian belajar Dasar Desain Grafis siswa SMK Kompetensi 

Keahlian Multimedia ditinjau dari: 

Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir 
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a. Penilaian ahli materi dilihat dari aspek pendahuluan, isi, 

pembelajaran, rangkuman, dan tugas/latihan? 

b. Penilaian ahli media dilihat dari aspek tampilan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan prinsip multimedia? 

c. Penilaian respon siswa dilihat dari aspek pembelajaran, tampilan, 

dan manfaat? 

3. Apakah e-modul interaktif efektif dalam meningkatkan minat dan 

kemandirian belajar Dasar Desain Grafis siswa SMK Kompetensi 

Keahlian Multimedia? 
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