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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

 Menurut Daryanto (2010: 4) kata media berasal dari bahasa Latin yang 

adalah bentuk jamak dari medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara 

atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Menurut 

Arsyad (2002:3) kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Media apabila dipahami secara 

mendalam adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

 Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Pasal 1 

Ayat 20, pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Huda (2015: 

2) menyatakan pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, 

dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi 

ketika seseorang sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 Dari beberapa pengertian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dirancang secara terstruktur untuk 

menyampaikan pesan atau sumber materi kepada peserta didik yang berguna 
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mengatasi perbedaan gaya belajar, minat, dan intelegensi dalam pemahaman 

belajar. 

b. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman (2011:28) menyatakan ada beberapa jenis media yang lazim 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yaitu: (1) Media grafis adalah media 

visual yang berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Beberapa 

jenis media grafis yaitu: gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, power point, 

grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan flanel, papan buletin; (2) Media audio 

adalah media yang berkaitan dengan pendengaran. Ada beberapa jenis media audio 

yaitu : radio, alat perekam pita magnetik, laboratorium bahasa; (3) Media proyeksi 

diamadalah media yang dalam penyampaian pesan atau informasinya dengan catra 

diproyeksikan dengan proyektor. Beberapa jenis media proyeksi diam yaitu: film 

bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak tembus pandang, televisi, 

dan video. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

 Menurut Sadirman dalam Hartika (2014: 17) Media berfungsi sebagai alat 

bantu visual dalam kegiatan belajar mengajar yaitu berupa sarana yang dapat 

memberikan pengalaman visual kepada siswa, antara lain untuk mendorong 

motivasi, memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak serta mempertinggi 

daya serap atau retensi belajar. 

Penggunaan media pembelajaran mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: 

1) Media sebagai sumber belajar 
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Wujud media pembelajaran sebagai sumber belajar dapat berupa 

manusia, benda, peristiwa yang memungkinkan peserta didik memperoleh bahan 

pelajarannya. 

2) Media sebagai alat bantu 

Media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

lebih menarik dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. 

2. Modul 

a. Pengertian Modul 

Depdiknas (2008: 20) menjelaskan modul merupakan seperangkat bahan ajar 

yang disajikan secara sistematis sehingga peserta didik dapat belajar tanpa seorang 

guru. Jika guru memiliki fungsi menjelaskan maka modul harus mampu 

menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang mudah diterima peserta didik sesuai 

tingkat pengetahuannya. 

Menurut Asyhar (2012: 155) modul adalah salah satu bentuk bahan ajar 

berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta 

pembelajaran, karena itu modul dilengkapi denga petunjuk untuk belajar sendiri. 

Dalam hal ini, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar sendiri tanpa 

kehadiran pengajar secara langsung. Modul bisa dipandang sebagai paket program 

pembelajaran yang terdiri dari komponen-komponen yang berisi tujuan belajar, 

bahan pelajaran, metode belajar, alat atau media; serta sumber belajar dan sistem 

evaluasinya (Sudjana dan Rifai, 2007: 132) dalam Sukiman (2012: 131). 

Pengertian modul berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa modul merupakan suatu paket bahan ajar yang disusun terdiri atas rangkaian 
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kegiatan belajar sistematis guna membantu kegiatan belajar siswa secara mandiri. 

Dengan menggunakan modul diharapakan siswa dapat mempelajari suatu materi 

pelajaran secara mandiri sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pengetahuannya. 

b. Manfaat Modul 

Penggunaan modul dalam kegiatan belajar memiliki beberapa manfaat bagi 

proses pembelajaran. Menurut Mulyasa dalam Rijal (2014: 9), memaparkan 

keunggulan pembelajaran dengan sistem modul adalah sebagai berikut: 

1) Berfokus pada kemampuan indididual peserta didik. 

2) Adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi 

yang harus dicapai peserta didik. 

3) Relevansi kurikulum ditunjukan dengan adanya tujuan dan cara 

pencapaiannya, peserta didik dapat mengetahui keterkaitan pembelajaran dan 

hasil yang akan diperoleh. 

Berdasarkan manfaat penggunaan modul dalam kegiatan belajar diharapkan 

pelaksanaan pembelajaran akan lebih baik. Siswa sebagai peserta didik dapat 

belajar lebih optimal dengan menggunakan sistem pembelajaran menggunakan 

modul. 

c. Karakteristik Modul 

Sebuah modul dapat dikatakan baik apabila disusun dengan memperhatikan 

karakteristik modul. Depdiknas (2008:3) memaparkan karakteristik modul sebagai 

berikut: 
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1) Self instructional. Modul membuat peserta didik mampu belajar mandiri tanpa 

harus tergantung pada pihak. Untuk memenuhi karakter self instructional, maka 

modul harus: 

a) Memuat tujuan dengan jelas. 

b) Materi pembelajaran dikemas dalam unit-unit spesifik. 

c) Menyediakan contoh dan ilustrasi pendukung penjelasan materi. 

d) Menampilkan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan 

pengguna mengukur tingkat pengusaan materi. 

e) Materi yang disajikan terkait dengan suasana lingkungan dan tugas 

penggunanya (kontekstual). 

f) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. 

g) Menyediakan rangkuman materi. 

h) Menyediakan instrumen penilaian yang memungkinkan pengguna 

melakukan self assement. 

i) Menyediakan instrumen yang dapat digunakan pengguna mengukur tingkat 

penguasaan materi. 

j) Menyediakan umpan balik atas penilaian, sehingga pengguna mengetahui 

tingkat penguasaan materi. 

k) Memberikan informasi terkait referensi yang mendukung materi 

pembelajaran yang dibahas. 

2) Self contained. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipelajari 

tersaji dalam satu modul yang utuh sehingga peserta didik dapat mempelajari 

materi pelajaran secara mandiri. 
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3) Stand alone. Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau 

tidak harus digunakan dengan media lain. 

4) Adaptive. Modul mampu mengadaptasi perkembangan teknologi yang ada 

sehingga tidak terkesan ketinggalan jaman. 

5) User friendly. Setiap instruksi dan informasi yang terdapat dalam modul harus 

mudah digunakan oleh peserta didik. 

Berdasarkan uraian terkait karakteristik modul yang telah dipaparkan di atas 

diketahui karakteristik modul yaitu (1) self instructional, (2) self contained, (3) 

stand alone, (4) adaptive, dan (5) user friendly. Dengan memperhatikan 

karakteristik modul diharapkan proses penyusunan modul akan menghasilkan 

modul yang sesuai dengan standar. 

d. Unsur-Unsur Modul Pembelajaran 

Menurut Houston & Howson (1992) dalam Wena (2013: 230) mengemukakan 

modul pembelajaran  meliputi seperangkat aktivitas yang bertujuan mempermudah 

siswa untuk mencapai seperangkat tujuan pembelajaran. Dari pengertian tersebut, 

dapat dilihat unsur-unsur sebuah modul pembelajaran yaitu: 

1) Modul merupakan seperangkat pengalaman belajar yang berdiri sendiri, 

2) Modul dimaksudkan untuk mempermudah siswa mencapai seperangkat tujuan 

yang telah ditetapkan, 

3) Modul merupakan unit-unit yang berhubungan satu dengan yang lain secara 

hirarkis. 

Suryobroto (1983) dalam Wena (2013: 233) mengemukakan unsur-unsur 

modul sebagai berikut: 
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1) Pedoman guru, yang berisi petunjuk untuk guru agar pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara efisien. Selain itu, juga memberikan petunjuk tentang (a) 

macam-macam kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kelas; (b) waktu yang 

disediakan untuk modul itu; (c) alat pelajaran yan harus digunakan; (d) 

petunjuk evaluasi. 

2) Lembaran  kegiatan  siswa,  yang  berisi  materi  pelajaran  yang  harus dikuasai 

oleh siswa. 

3) Lembaran kerja, yaitu lembaran yang digunakan untuk engerjakan tugas yang 

harus dikerjakan. 

4) Kunci lembaran kerja, yaitu jawaban atas tugas-tugas, agar siswa dapat 

mencocokkan pekerjaannya, sehingga dapat mengevaluasi sendiri hasil 

pekerjaannya. 

5) Lembaran  tes,  yaitu  alat  evaluasi  yang  digunakan  untuk  mengukur tercapai 

tidaknya tujuan yang telah dirumusan di dalam modul. 

6) Kunci lembaran tes, yaitu alat koreksi terhadap penilaian. 

Menurut  Dickson  dan  Leonard  dalam Wena  (2013:  232) mengemukakan 

bahwa ada 12 unsur modul yaitu: 

1) Topic statement, yaitu sebuah kalimat yang menyertakan pokok masalah yang 

akan diajarkan. 

2) Rational, yaitu pernyataan singkat yang mengungkapkan rasional dan 

kegunaan materi tersebut untuk siswa. 
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3) Concept   statement   and   prerequisite,   yaitu    pernyataan    yang 

mendefenisikan tentang ruang lingkup dan sekuen dari konsep-konsep dan 

hubungannya dengan konsep dalam bidang pokok. 

4) Concept, yaitu  abstraksi  atau  ide  pokok  dari materi  pelajaran  yang tertuang 

di dalam modul. 

5) Behavioral objective, yaitu pernyataan tentang kemampuan apa yang harus 

dikuasai siswa. 

6) Pretest, tes yang mengukur kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

7) Suggest teacher technique, yaitu petunjuk  kepada guru tentang metode apa 

yang diterapkan dalam membantu siswa. 

8) Suggest student activities, yaitu aktivitas yang harus dilakukan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

9) Multimedia resources, yaitu menunjukan sumber dan berbagai pilihan materi 

yang dapat digunakan dalam mengerjakan modul. 

10) Post test and evaluation, yaitu guru menerapkan kondisi dan kriteria penilaian 

terhadap penampilan siswa. 

11) Remidiations plans, yaitu untuk membantu siswa yang lemah dalam mencapai 

kriteria tertentu. 

12) General reassessment potential, yaitu mengacu pada kebutuhan penilaian terus 

menerus dari unsur-unsur modul. 
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e. Prosedur Penyusunan Modul 

Untuk menghasilkan suatu modul yang baik dalam arti sesuai dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan, maka pembuatan modul harus dilakukan secara 

sistematis, melalui prosedur yang benar dan sesuai kaedah- kaedah yang baik. 

Menurut Endang (2013:195) kegiatan yang dilakukan setiap pengembangan dan 

peneltian model 4D sebagai berikut: 

1) Define (pendefinisian) 

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat 

pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta model 

penelitian dan pengembangan yang cocok digunakan untuk mengembangkan 

produk. Dalam konteks pengembangan  bahan  ajar (modul, LKS, buku) tahap 

pendefinisian dilakukan dengan cara: 

a) Analisis kurikulum 

Pada tahap ini dilakukan analisis kurikulum yang saat itu digunakan. 

Analisis tersebut untuk menentukan pada kompetensi apa bahan ajar 

tersebut akan dikembangkan, hal ini dilakukan karena tidak semua 

kompetensi dapat disediakan bahan ajarnya. 

b) Analisis karakter peserta didik 

Analisis karakteristik peserta didik ini bertujuan untuk mengenali 

karakteristik peserta didik yang akan menggunakan bahan ajar. Hal- hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam mengetahui karakteristik peserta didik 

antara lain: kemmpuan akademik individu, karakteristik fisik, kemampuan 

kerja kelompok, motivasi belajar, dan pengalaman belajar sebelumnya. 
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c) Analisis Materi 

Analisis materi dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi yang perlu 

diajarkan, mengumpulkan dan memilih yang relevan serta menyusunnya 

kembali secara sistematis. 

d) Merumuskan Tujuan 

Tujuan pembelajaran dirumuskan agar penulis tidak menyimpang dari 

tujuan semula pada saat mereka sedang menuis bahan ajar. 

2) Design (perancangan) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat media sesuai 

dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum danmateri. Dalam tahap ini peneliti 

membuat produk awal. Sebelum rancangan produk dilanjutkan ketahap 

berikutnya maka rancangan media atau produk perlu divalidasi. Validasi 

dilakukan oleh dosen atau guru pembimbing bidang studi. Berdasarkan hasil 

validasi kemungkinan produk perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan saran 

dan masukan validator. 

3) Develop (pengembangan) 

Pada tahap ini dilakukan dengan cara menguji isi keerbacaan media atau 

bahan ajar tersebut kepada para pakar yang terlibat pada saat validasi. Kegiatan 

ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Validasi media oleh ahli/pakar. 

b) Revisi modul berdasarkan masukan para pakar saat validasi.  

c) Uji coba terbatas dala pembelajaran di kelas. 

d) Revisi media berdasarkan hasil uji coba. 
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e) Implementasi model pada wilayah yang lebih luas. 

4) Disseminate (penyebarluasan) 

Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap penyebarluasan dilakukan 

dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui  pendistribusian dalam jumlah terbatas 

kepada guru dan siswa. 

f. Bagian-bagian Modul 

Praktik penulisan modul pembelajaran untuk peserta didik terdapat beberapa 

ragam sistematika penulisan. Sukiman (2012:138) menyampaikan bahwa pada 

umumnya modul pembelajaran mencakup lima bagian, yaitu: 

1) Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan modul pembelajaran terdiri dari: 

a) Latar belakang 

b) Deskripsi singkat modul 

c) Manfaat atau relevasi 

d) Standar kompetensi 

e) Tujuan instruksional/ KI/ KD 

f) Peta konsep 

g) Petunjuk penggunaan modul. 

2) Kegiatan Belajar 

Bagian ini berisi tentang pembahasan materi modul pembelajaran sesuai 

dengan tuntutan isi kurikulum atau silabus mata pelajaran. Bagian kegiatan belajar 

terdiri dari: 

a) rumusan kompetensi dasar dan indikator 
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b) materi pokok 

c) uraian materi berupa penjelasan, contoh, dan ilistrasi 

d) rangkuman 

e) tugas/latihan 

f) tes mandiri 

g) kunci jawaban 

h) umpan balik (feedback). 

3) Evaluasi dan Kunci Jawaban 

Evaluasi ini berisi soal-soal untuk mengukur penguasaan peserta didik setelah 

mempelajari keseluruhan isi modul pembelajaran. Setelah mengerjakan soal-soal 

tersebut peserta didik mampu mencocokan jawaban mereka dengan kunci jawaban 

yang telah tersedia. 

Evaluasi yang dilakukan tidak hanya terpaku pada evaluasi di bidang kognitif 

saja, namun evaluasi juga dapat dilakukan untuk menilai aspek psikomotor dan 

sikap peserta didik. Instrumen penilaian psikomotor dirancang dengan tujuan 

peserta didik dapat dinilai tingkat pencapaian kemampuan psikomotor dan 

perubahan perilaku. Instrumen penilaian sikap dirancang untuk mengukur sikap 

kerja. 

4) Glosarium 

Glosarium merupakan daftar kata-kata yang dianggap sulit/sukar dimengerti 

oleh pembaca sehingga perlu ada penjelasan tambahan. Hal-hal yang biasa ditulis 

dalam glosarium meliputi: istilah teknis bidang ilmu, kata-kata serapan dari bahasa 
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asing/ daerah, kata–kata lama yang dipakai kembali, dan kata-kata yang sering 

dipakai madia massa. Penulisan glosarium ini disusun secara alfabetis. 

5) Daftar Pustaka 

Semua sumber-sumber referensi yang digunakan sebagai acuan pada saat 

penulisan modul pembelajaran akan dituliskan pada daftar pustaka. 

Berdasarkan uraian di atas terkait bagian-bagian modul dapat disimpulkan 

modul pembelajaran mencakup lima bagian, yaitu (1) bagian pendahuluan, (2) 

kegiatan belajar, (3) evaluasi dan kunci jawaban, (4) glosarium, dan (5) daftar 

pustaka. Bagian-bagian modul ini menjadi kerangka sistematis sebagai format 

struktur penulisan sebuah modul. 

3. Pembelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung 

Mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung merupakan mata pelajaran baru 

yang terdapat pada kurikulum 2013 revisi. Tergabung dalam kelompok paket C2 

(dasar program keahlian) dalam jurusan Teknik Gambar Bangunan. Konstruksi dan 

Utilitas Gedung diajarkan pada kelas XI dan Kelas XII baik pada semester ganjil 

maupun semester genap. Adapun pokok materi yang terkandung di dalamnya 

berupa dasar-dasar ilmu konstruksi bangunan sederhana mulai dari menerapkan 

keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan prosedur gambar site plan, denah 

gedung, tampak gedung, kolom dan balok, rangka atap, dan lain-lain. Pembelajaran  

konstruksi dan utilitas gedung berupa kegiatan menggambar dan penjelasan teori 

dikelas. 

Dampak instruksional dari pembelajaran konstruksi bangunan dengan modul 

ini terlihat pada hasil belajar siswa. Sudjana dalam Alfian (2015: 21) menyatakan 
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bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku dan 

sebagai umpan balik dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar. Tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Tirtonegoro (2001:43) mengemukakan hasil belajar adalah 

penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, 

huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh 

setiap siswa dalam periode tertentu. Djamarah & Zain (1996:23) mengungkapkan 

hasil belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian Jatmiko (2014) tentang “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Pengukuran Besaran Listrik Dengan Alat Ukur Analog dan Digital Kelas X 

Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika SMK Ki Ageng Pemanahan Bantul” 

dengan jenis penelitian yaitu penelitian pengembangan (Research and 

Development) menggunakan model pengembangan Borg dan Gall yang telah 

disederhanakan oleh Anik Ghufron. Model pengembangan dalam penelitian ini 

melalui empat tahap yaitu studi pendahuluan, pengembangan, uji coba lapangan, 

dan diseminasi. Penilaian modul pembelajaran dilakukan oleh 2 ahli materi, 2 ahli 

media, 9 siswa kelas XI Teknik Mekatronika SMK Ki Ageng Pemanahan Bantul, 

dan 25 siswa kelas X Teknik Mekatronika SMK Ki Ageng Pemanahan Bantul. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar observasi dan angket 

skala likert. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Tingkat kelayakan 

modul pembelajaran yang diberikan oleh ahli materi mendapatkan skor rata-rata 
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3,89, hasil penilaian ahli media mendapatkan skor rata-rata 3,41, dan hasil uji coba 

lapangan operasional sebesar 3,37 dari skor maksimal 4 dan semua termasuk dalam 

kategori “baik”. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurohman (2011) dengan judul 

“Pengembangan Modul Elektronik Berbahasa Inggris Menggunakan ADDIE-

MODEL Sebagai Alat Bantu Pembelajaran Berbasis STUDENT-CENTERED 

LEARNING pada Kelas Bertaraf Internasional” menunjukkan bahwa hasil 

penelitian: penelitian ini juga menggunakan angket umpan balik dari mahasiswa 

untuk mengevaluasi produk penelitian dan pengembangan. (1) Berdasarkan hasil 

evaluasi tahap I, diperoleh data bahwa tingkat kepuasan mahasiswa dalam 

menggunakan modul elektronik adalah 67,66%. (2) Berdasarkan hasil evaluasi 

tahap II, Hasil penelitian berisi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap modul 

elektronik hasil pengembangan kedua diperoleh angka 75,78%. Mahasiswa tertarik 

dengan modul elektronik yang sudah dikembangkan, merasa antusias mempelajari 

modul elektronik dan mahasiswa tidak lagi buka-tutup google translate. 

Penelitian yang dilakukan Saputro (2015), dalam penelitiannya menerapkan 

model pengembangan dari Sugiyono yang meliputi 10 tahapan penelitian. 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian Research and Development (R&D) 

dengan menerapkan model penelitian pengembangan dari Sugiyono yang meliputi 

10 tahapan penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah (1) mengidentifikasi 

potensi dan masalah; (2) mengumpulkan informasi; (3) desain produk; (4) validasi 

desain; (5) perbaikan desain; (6) uji coba produk terbatas; (7) revisi produk 1; (8) 

uji coba pemakaian; (9) revisi produk 2; (10) pembuatan produk massal. Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh Annafi (2014), mempunyai relevansi dengan 

penelitian ini yaitu merupakan penelitian Research and Development (R&D) yang 

dalam pengembangan modulnya mendorong siswa untuk dapat mengembangkan 

strategi pemecahan masalah (problem solving) di dalam pembelajaran Gambar 

Teknik. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran akan baik apabila ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh 

pendidik dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Dalam mengikuti 

proses pembelajaran konstruksi dan utilitas gedung siswa diharapkan dapat 

memahami dan mengerti materi yang dipelajari. Untuk itu peserta didik harus 

memiliki kemandirian dalam belajar sehingga peserta didik dapat aktif, kreatif dan 

mandiri saat proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya proses pembelajaran 

masih cenderung berpusat pada pendidik. 

Mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung di Program keahlian Desain 

Permodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Pajangan diberikan secara 

teori. Teori diberikan dengan maksud memberi pengetahuan kepada peserta didik 

mengenai materi dan segala sesuatu yang harus diketahui oleh peserta didik. Pada 

saat proses pembelajaran teori masih berpusat pada pendidik, sehingga peserta didik 

cenderung kurang aktif. 

Pengembangan media pembelajaran berupa modul pada mata pelajaran 

Konstruksi dan Utilitas Gedung ini menyesuaikan dengan kompetensi dan silabus 

yang digunakan pendidik. Sehingga dalam proses pengembangan modul ini 



25 
 

diperlukan revisi dari para ahli sampai modul siap untuk diaplikasikan kepada 

peserta didik untuk pembelajaran. 

Untuk mendorong kemandirian peserta didik modul sangat diperlukan. 

Selain itu modul juga dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran. 

Pengembangan modul mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung dapat 

menjadi salah satu solusi dalam pembelajaran di Kelas XI semester genap program 

keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Pajangan. 

Modul pembelajaran yang telah disusun perlu dilakukan proses validasi dan 

uji coba. Validasi dilakukan oleh guru serta dosen ahli materi dan ahli media untuk 

mengecek kelayakan dari modul itu sendiri. Uji coba hanya dilakukan untuk 

memperoleh kritik, saran maupun koreksi sehingga modul pembelajaran menjadi 

lebih baik dan berkualitas. Uji coba produk modul pembelajaran tidak dilakukan ke 

peserta didik kelas kelas XI Program Keahlian Desain Permodelan dan Informasi 

Bangunan SMK Negeri 1 Pajangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat bagan 

kerangka berpikir pada gambar berikut: 
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Gambar 1. Alur Kerangka Pikir 



27 
 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka secara rinci pertanyaan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan media pembelajara modul mata 

pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung untuk siswa kelas XI semester 

genap program keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 

SMK Negeri 1 Pajangan? 

2. Bagaimanakah hasil pengembangan media pembelajaran modul mata 

pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung untuk siswa kelas XI semester 

genap program keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 

SMK Negeri 1 Pajangan? 

3. Bagaimanakah kualitas kelayakan media pembelajaran modul mata 

Konstruksi dan Utilitas Gedung untuk siswa kelas XI semester genap 

program keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK 

Negeri 1 Pajangan? 

 


