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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Uji Coba 

Pengembangan media pembelajaran ini menggunakan model 

penelitian 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan (1974). Tahapan 

pengembangan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Define (Tahap Pendefinisan ) 

Tahap pendefinisian dalam pengembangan media pembelajaran modul ini 

dilakukan melalui beberapa tahap dengan hasil sebagai berikut : 

a. Front end analysis atau analisis awal 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi di SMK Negeri 2 

Klaten untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Dari hasil observasi 

yang telah dilakukan menunjukan adanya masalah yaitu terkait 

kelengkapan perangkat pembelajaran salah satunya belum adanya modul 

AutoCAD untuk mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior 

Gedung (APLIG) semester genap di SMK Negeri 2 Klaten yang sesuai 

kurikulum 2013 revisi pada sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa 

dalam rangka meningkatkan kualitas, efektifitas pembelajarannya dan 

untuk tercapainnya tujuan pembelajaran itu sendiri. Terdapat buku acuan 

namun hanya tersedia terbatas dan hanya digunakan oleh guru dan isi 

materi belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
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b. Learner analysis atau analisis siswa 

Pada tahap ini analisis dilakukan terhadap siswa kelas XI program 

keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK 

Negeri 2 Klaten. Dari hasil analisis menunjukan terdapat beberapa siswa 

yang tertinggal dalam pembelajaran saat proses praktik menggunakan 

komputer dikarenakan belum memiliki buku pegangan siswa ketika proses 

pembelajaran di lab komputer dan  proses pembelajaran penyampaian 

dilakukan dengan terpusat pada guru.  

c. Task Analysis atau Analisis Tugas 

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi materi pembelajaran dengan 

mempertimbangkan kurikulum dan kompetensi yang harus dicapai untuk 

menambah pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai materi dalam 

pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung. Hasilnya 

diperoleh kompetensi dasar yang digunakan sebagai acuan pembelajaran 

sesuai kurikulum 2013 revisi yaitu sebagai berikut :  

Tabel 7. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Alokasi 

Waktu 

 

3.9 Memahami jenis-jenis 

perangkat lunak 

4.9 Menyajikan jenis-

jenis perangkat lunak 

9 

3.10 Memahami tampilan 

dan manajemen 

pengelolaan file. 

4.10 Menyajikan tampilan 

dan mengelola file. 

 

9 

3.11 Memahami prinsip 

dasar gambar 2D. 

4.11 Menyajikan hasil 

penggambaran 2D. 

27 

3.12 Menerapkan perintah 

aplikasi gambar 2D. 

4.12 Mengoperasikan 

perintah aplikasi 

penggambaran 2D 

27 

3.13 Menerapkan aplikasi 4.13 Membuat gambar 81 
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Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Alokasi 

Waktu 

 

perangkat lunak pada 

gambar konstruksi 

konstruksi dengan 

perangkat lunak 

3.14 Mengevaluasi hasil 

print out gambar 

4.14 Memeriksa print out 

gambar. 

27 

 

d. Concept Analysis atau analisis konsep 

Pada tahap analisis konsep peneliti menentukan konsep materi 

yang akan diajarkan kepada peserta didik agar tercapainnya kompetensi 

dasar yang harus dimiliki peserta didik. Terdapat materi yang akan 

disajikan didalam modul sesuai KI-KD yang dirancang secara rinci dan 

mudah dipahami. Berdasarkan analisis materi yang disusun modul dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 8. Pokok Materi  

Pokok Bahasan Materi 

Pendahuluan KI KD, deskripsi,waktu, prasyarat, 

petunjuk penggunaan modul, tujuan 

akhir dan cek penguasaan standar 

kompetensi 

Kegiatan Belajar 1. Jenis- jenis 

perangkat lunak 

Pengertian perangkat lunak, fungsi 

perangkat lunak, macam-macam 

perangkat lunak untuk menggambar 

dengan mencantumkan kelebihan 

dan kekurangan dari masing- 

masing perangkat lunak 

Kegiatan Belajar 2. Tampilan 

dan managemen pengelolaan 

file 

Tampilan file pada AutoCAD, 

pengertian managemen pengelolaan 

file AutoCAD, tujuan managemen 

pengelolaan file AutoCAD dan 

jenis- jenis pengelolaan file 

Kegiatan Belajar 3.  Prinsip 

dasr gambar 2D pada AutoCAD 

Sistem koordinat, objek snap dan 

setting AutoCAD 

Kegiatan Belajar 4. Perintah 

menggambar 2D pada AutoCAD 

Perintah menggambar toolbar draw, 

memberi arsir dan warna pada 
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bidang, perintah menggambar 

toolbar modify dan membuat text 

dan notasi dimensi 

Kegiatan Belajar 5. Aplikasi 

AutoCAD pada gambar 

konstruksi 

Membuat notasi pelengkap bentuk 

blok dan menggambar gambar 

konstruksi 

Kegiatan Belajar 6. Prosedur 

mencetak gambar 

Prosedur print Out gambar, 

memeriksa hasil print out gambar, 

memisahkan hasil print out gambar, 

merawat printer dan merawat hasil 

print out gambar 

Evaluasi Benda kerja, rubrik penilaian sikap, 

rubrik penilaian keterampilan , 

rubriik penilaian pengetahuan dan 

batasan waktu 

Penutup Daftar pustaka 

  

e. Specifying Instructional Objektive atau spesifikasi objek instruksional 

Pada tahap ini ditetapkan tujuan pembelajaran dari setiap materi 

yang terdapat didalam modul pembelajaran AutoCAD 2D tersebut yang 

disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta 

didik. Tujuan pembelajaran dalam modul adalah sebagai berikut :  

Tabel 9. Kompetensi Dasar dan Tujuan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Tujuan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

3.9 Memahami jenis-jenis 

perangkat lunak 

 

4.9  Menyajikan jenis-jenis 

perangkat lunak 

1. Memahami tentang 

perangkat lunak dengan 

benar 

2. Memahami macam- macam 

perangkat lunak untuk 

menggambar 

3. Mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari masing- 

masing perangkat lunak 

 

 

 

9 

3.10 Memahami tampilan dan 

manajemen pengelolaan file. 

 

4.10 Menyajikan tampilan 

dan mengelola file. 

1. Mengetahui cara 

pengelolaan file dengan baik 

2. Menerapkan managemen 

pengelolaan file pada 

komputer  

 

 

9 
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Kompetensi Dasar Tujuan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 3. Mengetahui perbedaan 

setiap extensions file 

AutoCAD 

3.11 Memahami prinsip dasar 

gambar 2D. 

 

4.11 Menyajikan hasil 

penggambaran 2D. 

 

1. Memahami prinsip dasar 

gambar 2D 

2. Menerapkan prinsip dasar 

penggambaran dengan 

AutoCAD 

 

 

27 

3.12 Menerapkan perintah 

aplikasi gambar 2D. 

 

4.12 Mengoperasikan 

perintah aplikasi 

penggambaran 2D 

 

1. Memahami macam- macam 

perintah pada AutoCAD 2D 

2. Menerapkan penggunaan 

perintah pada AutoCAD 

 

 

 

27 

3.13 Menerapkan aplikasi 

perangkat lunak pada gambar 

konstruksi 

 

4.13 Membuat gambar 

konstruksi dengan perangkat 

lunak 

1. Menggambar notasi 

pelengkap bentuk blok 

2. Menerapkan aplikasi 

AutoCAD pada gambar 

konstruksi 

 

 

81 

3.14 Mengevaluasi hasil print 

out gambar. 

 

4.14 Memeriksa print out 

gambar. 

1. Memahmi prosedur print 

out gambar 

2. Memeriksa print out gambar 

3. Memisahkan hasil print out 

gambar 

4. Merawat printer  

5. Merawat hasil print out 

gambar  

27 

 

2. Design (Tahap Perencanaan ) 

Tahap perancangan dilakukan untuk merancang perangkat 

pembelajaran sesuai kebutuhan yang termuat dalam tahap pendefinisian. 

Berikut tahap- tahap pada proses perencanaan:  
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a. Constructing criterion- referenced test (penyusunan kriteria ) 

Penyusunan tes kriteria merupakan langkah awal dalam tahap 

pelaksanaan design. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya observasi dan 

wawancara terhadap guru mata pelajaran.  

b. Media selection (Pemilihan media) 

Pemilihan media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan 

masalah yang ada pada pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut maka 

media yang dipilih oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan 

karena terbatasnya media pembelajaran pada proses pembelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG) program keahlian Desain 

Permodelan dan Informasi Bnagunan (DPIB) SMK Negeri 2 Klaten adalah 

modul pembelajaran sebagai alternatif sumber belajar mandiri bagi siswa. 

pada proses pembelajaran dilakukan didalam lab komputer sehingga 

pengawasan terhadap penggunaan handphone dibatasi oleh sekolah dan 

pengawasan terhadap penggunaannya dengan tempat duduk yang tertutup 

komputer akan sangat sulit kemudian tidak semua siswa yang memiliki 

handphone sesuai dengan kriteria sebuah aplikasi . Oleh karena itu 

pemilihan modul untuk pembelajaran ini sangat cocok dibanding 

menggunakan aplikasi yang terdapat didalam handphone. 

c. Format selection (Pemilihan format) 

Pemilihan format yang dipilih dalam mengembangkan media pembelajaran 

modul untuk memenuhi kriteria yang menarik, memudahkan dan 

membantu dalam proses pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 



52 
 

Interior Gedung (APLIG). Pemilihan format yang digunakan dalam modul 

AutoCAD 2D adalah sebagai berikut : 

 
 

Gambar 2. Format Modul 

 

 

Halaman Sampul 

Kata Pengantar  

Daftar Isi 

Standart Operating Procedure (S0P) Modul 

Glosarium 

 

I.  PENDAHULUAN 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

B. Deskripsi 

C. Waktu 

D. Prasyarat 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

F. Tujuan Akhir 

G. Cek Penugasan Standar Kompetensi 

II.  PEMBELAJARAN 

A. Kegiatan Pembelajaran 1 

1. Pembelajaran 1 

a. Tujuan Pembelajaran 

b. Uraian Materi 

c. Rangkuman 

d. Tes Formatif 

e. Lembar Kerja 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 

2. Pembelajaran 2 

3. Pembelajaran N 

BAB III EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN 

A. Produk /Benda Kerja 

B. Cognitive Skill 

C. Psycomotoric Skill 

D. Affective Skill 

E. Batasan Waktu 
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d. Initial design (Rancangan awal)  

Pada tahap ini peneliti merancang desain layout modul yang akan 

digunakan. Naskah materi ditulis pada microsoft word dengan 

menggunakan kertas berukuran A4 (21 cm x 29,2 cm). naskah diketik 

menggunakan jenis huruf Arial untuk header pada setiap lembar dan jenis 

huruf Times New Roman untuk isi modul dengan ukuran huruf 12 dengan 

spasi antar baris 1,5 untuk memudahkan keterbacaan teks pada modul. 

Naskah dicetak dengan menggunakan jenis kertas HVS sedangkan untuk 

sampul menggunakan jenis kertas ivory. Rancangan desain layout sampul 

pada modul sebagai berikut :  

1) Rancangan cover depan  

 

Gambar 3. Cover Depan 
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2) Rancangan cover belakang 

 

Gambar 4. Cover Belakang 

3. Development (Tahap Pengembangan ) 

Pada tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan 

bentuk akhir media pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan 

masukan para ahli. Berikut adalah tahap pengembangan modul :  

a. Validasi ahli 

Pada tahap validasi ahli dilakukan untuk memperoleh masukan dan 

saran dari para ahli yang kemudian dilakukan revisi untuk memperbaiki 

rancangan modul yang telah dibuat. Validasi ahli dilakukan oleh dua orang 

dosen jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan yang bertindak 
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sebagai ahli materi adalah Drs. Sumarjo H, M.T dan sebagai ahli media 

adalah Dr. Nuryadin Eko Raharjo, M.Pd.   

1) Validasi Ahli Materi 

Ahli materi yang menjadi validator pada penelitian ini adalah 

Drs.Sumarjo H,M.T. selaku dosen dengan keahliah gambar teknik. 

Validasi bertujuan untuk mengetahui penilaian ahli materi terhadap materi 

yang ada didalam modul yang dikembangkan. Saran dari ahli materi 

terhadap modul yang dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 10. Saran Perbaikan dan Tindak Lanjut oleh Ahli Materi 

No Saran Dosen Ahli Materi Revisi / Tindak Lanjut 

1 Daftar isi lebih diuraikan isi 

materi didalam modul agar 

pembaca langsung 

mengetahui isi materi yang 

ada didalam modul 

Menguraikan daftar isi sesuai 

materi yang ada didalam modul 

agar lebih memperjelas 

keterangan 

2 Peta kedudukan modul yang 

seharusnya Standart 

Operating Procedure (SOP) 

sesuai pencapaian 

kompetensi 

Merubah peta kedudukan modul 

menjadi Standart Operating 

Procedure (SOP) sesuai 

pencapaian kompetensi 

3 Tulisan/ notasi pada gambar 

menggunakan huruf serif 

seharusnya San Serif (Arial) 

dan sejenisnya 

Merubah notasi pada gambar 

menjadi San Serif (Arial) 

4 Penggambaran garis dimensi 

diberi sisa garis agar 

membedakan notasi dengan 

gambar 

Memperbaiki penggambaran 

dimensi dengan memberikan 

sisa garis dan memberikan jarak 

dari gambar.  

 

2) Validasi Ahli Media 

Ahli media yang menjadi validator pada penelitian ini adalah Dr. 

Nuryadin Eko Raharjo, M.Pd. selaku dosen dengan keahliah bidang media 
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pembelajaran . Validasi bertujuan untuk mengetahui penilaian ahli media 

terhadap media pada  modul yang dikembangkan. Saran dari ahli media 

terhadap modul yang dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 11. Saran Perbaikan dan Tindak Lanjut oleh Ahli Media 

No Saran Dosen Ahli Media Revisi / Tindak Lanjut 

1 Semua gambar ditambah 

kontrasnya sehingga dapat 

terbaca dengan jelas 

Menambah kontras pada 

gambar dan memperjelas 

gambar agar mudah dimengerti 

pembaca 

2 Format modul : 

I. Pendahuluan 

II. Pembelajaran 

III. Evaluasi 

Memperbaiki format modul 

sesuai ketentuan  

 

b. Validasi pengguna 

Validasi pengguna dilakukan oleh Anik Rahmawati W, S.T., M.T. 

selaku guru mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung 

(APLIG) program keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

SMK Negeri 2 Klaten untuk menilai modul yang dikembangkan terkait 

materi dalam modul. Hasil dari penilaian guru mata pelajaran, modul yang 

dikembangkan sudah cukup lengkap dan tidak adanya saran untuk 

perbaikan.  

4. Disseminate (Tahap Penyebaran) 

Tahap penyebaran seharusnya terdiri dari 3 tahap yaitu validation 

testing, packaging, diffusion and adoption. Namun pada tahap validation 

testing belum dapat dilaksanakan karena sasaran yang sesungguhnya yaitu 

siswa ketika modul ini selesai siswa sudah menguasai sebagian materi 

dalam modul. Modul ini mengacu pada kompetensi dasar kelas XI DPIB 
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semester genap yang seharusnya dapat dilakukan validation testing , 

namun di SMK N 2 Klaten menerapkan kompetensi ini di semester ganjil. 

Oleh karena itu, tahap validation testing dapat dilakukan pada tahun ajaran 

berikutnya oleh guru maupun peneliti selanjutnya. 

Pada tahap packaging produk dilakukan dengan mencetak modul 

dan soft file modul pembelajaran yang sudah divalidasi. Kemudian pada 

tahap diffusion and adoption dilakukan penyebarluasan modul yang sudah 

tercetak. Namun pada penelitian ini hanya dilakukan penyebaran terbatas, 

yaitu dengan menyebarluaskan produk akhir yang berupa satu modul cetak 

dan Soft file modul kepada guru mata pelajaran APLIG di SMK Negeri 2 

Klaten  yang diharapkan dapat dicetak lebih banyak oleh sekolah agar 

dapat didistribusikan ke siswa untuk menunjang kegiatan pembelajaran 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG).  

B. Analisis Data  

Penyajian data dalam penelitian ini terdapat 3 macam, yaitu data hasil 

valdasi oleh ahli materi , data hasil validasi oleh ahli media dan data hasil 

validasi oleh guru pengampu mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak 

dan Interior Gedung (APLIG). Data penelitian ini didapatkan dari 

pengisian angket penilaian yang diberikan oleh peneliti kepada validator 

dan guru mata pelajaran. berikut data dan analisis hasil validasi : 
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1. Data Hasil Validasi Ahli Materi 

Validasi materi dilakukan oleh ahli materi dari dosen Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan yaitu Drs. Sumarjo H, M.T. Hasil penilaian dapat 

dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 12.Data Hasil Validasi Ahli Materi 

No Pertanyaan 
Kategori 

SL L   KL TL 

Kesesuaian Materi dengan Silabus  

1 
Kesesuaian materi dengan indikator 

pencapaian kompetensi  V       

Aspek Isi Materi 

2 
Tingkat kemudahan memahami materi 

yang ada pada modul    V     

3 Dapat memotivasi belajar peserta didik  V       

4 
Dapat mengaktifkan kemampuan berfikir 

kritis peserta didik   V      

5 
Dapat meningkatkan pengetahuan 

peserta didik  V       

Aspek Kelengkapan Susunan Modul 

6 Terdapat halaman sampul  V       

7 Terdapat daftar isi  V       

8 Terdapat kegiatan belajar peserta didik V    

9 Terdapat peta kedudukan  V   

10 Terdapat glosarium V    

11 Terdapat tujuan   V       

12 Terdapat Materi modul V    

13 Terdapat daftar pustaka V    

14 
Terdapat materi yang disertai dengan 

gambar atau foto sebagai penjelas materi  V   

Aspek Menjelaskan Konsep Materi Modul 

15 
Menjelaskan tentang Jenis-jenis 

perangkat lunak  V       

16 
Menjelaskan tentang tampilan dan 

managemen pengelolaan file AutoCAD  V       
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No Pertanyaan 
Kategori 

SL L   KL TL 

17 
Menjelaskan tentang prinsip dasar 

gambar 2D pada aplikasi AutoCAD V    

18 
Menjelaskan tentang perintah 

menggambar 2D aplikasi AutoCAD V    

19 
Menjelaskan tentang aplikasi AutoCAD 

pada gambar konstruksi V    

20 
Menjelaskan tentang prosedur mencetak 

gambar  V       

 

Tabel 13. Persebaran Hasil Validasi Ahli Materi 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Persebaran Skor 

1 2 3 4 

1 Kesesuaian materi dengan 

silabus 

1 0 0 0 1 

2 Isi Materi 4 0 0 2 2 

3 Kelengkapan Susunan Modul 9 0 0 2 7 

4 Menjelaskan Konsep Materi 

Modul 

6 0 0 0 6 

 

Tabel 14. Skor Hasil Validasi Ahli Materi 

No 

 

Aspek 

 

Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Skor (X) 

 

1 

 

kesesuaian materi 

dengan silabus 

1 

 

4 

 

4 

 

2 Isi Materi 4 14 3.5 

3 Kelengkapan 9 34 3.7 

4 

Konsep Materi 

Modul 6 24 4 

Jumlah 20 76 3.8 

 

Tabel 15. Kategori Kelayakan 

No. Rentang Skor Kategori  

1. 3,25 <X< 4,00 Sangat Layak 

2. 2,5 <X<  3,25 Layak 

3. 1,75 <X<  2,5 Kurang Layak 

4. 1<X< 1,75 Tidak Layak 

Berdasarkan kriteria penilaian materi secara keseluruhan dengan 

skor 3,8 mendapatkan predikat sangat layak  
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2. Data Hasil Validasi Ahli Media  

Validasi materi dilakukan oleh ahli media dari dosen Pendidikan 

Teknik Sipil dan Perencanaan yaitu Dr. Nuryadin Eko Raharjo, M.Pd.  

Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 16. Data Hasil Validasi Ahli Media 

No Pertanyaan 
Kategori 

SS S   KS TS 

Aspek Format 

1 Format ukuran kertas sudah baik  V       

2 Format pengetikan sudah baik  V       

3 
Format cetak tebal dalam modul sudah 

baik  V       

4 
Format cetak miring dalam modul sudah 

sesuai kebutuhan  V   

Aspek Organisasi 

5 

Bagian-bagian kelengkapan pengajaran 

modul sudah cukup lengkap (tugas dan 

soal evaluasi)    V     

6 
Materi pembelajaran disajikan secara 

berurutan  V       

7 
Penyajian ilustrasi gambar sudah sesuai 

dengan kebutuhan materi pembelajaran   V      

8 
Penyajian naskah (teks) sudah 

proporsional  V       

9 Penyajian gambar sudah proporsional  V       

10 
Penyajian formula (rumus) sudah 

proporsional   V      

11 
Susunan antar bab terstruktur dengan 

baik  V       

Aspek Daya Tarik 

12 Pemilihan warna pada sampul menarik  V       

13 
Kombinasi warna pada bagian sampul 

sudah serasi  V       

14 
Kombinasi bentuk desain pada bagian 

sampul menarik  V       

15 

Pemberian gamabr atau ilustrasi, pada 

bagian isi modul menarik 

  V   
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No Pertanyaan 
Kategori 

SS S   KS TS 

Aspek Bentuk dan Ukuran Huruf 

16 
Bentuk huruf pada sampul mudah 

terbaca  V       

17 
Ukuran huruf pada sampul mudah 

terbaca  V       

18 
Bentuk huruf pada isi modul mudah 

terbaca  V       

19 
Ukuran huruf pada isi modul mudah 

terbaca V    

Aspek Ruang (Spasi Kosong) 

20 Ukuran spasi antar baris cukup V    

21 Ukuran spasi antar paragraf cukup V    

22 Ukuran spasi antar sub bab cukup V    

Aspek Konsistensi 

23 Jenis huruf pada setiap bab konsisten  V   

24 Ukuran spasi antar baris konsisten V    

25 Ukuran spasi antar paragraf konsisten V    

26 Ukuran spasi antar sub bab konsisten V    

27 Tata letak antar paragraf konsisten  V   

28 Tata letak antar sub bab konsisten  V   

 

Tabel 17.  Persebaran Hasil Validasi Ahli Media 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Persebaran Skor 

1 2 3 4 

1 Format 4 0 0 1 3 

2 Organisasi 7 0 0 3 4 

3 Daya tarik 4 0 0 1 3 

4 Bentuk dan ukuran huruf 4 0 0 0 4 

5 Ruang ( spasi kosong) 3 0 0 0 3 

6 Konsistensi 6 0 0 3 3 
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Tabel 18. Skor Hasil Penilaian Media 

No 

 

Aspek 

 

Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Skor 

(X) 

1 Format 4 15 3,75 

2 Organisasi 7 25 3,57 

3 Daya tarik 4 15 3,75 

4 

Bentuk dan ukuran 

huruf 4 16 4 

5 Ruang ( spasi kosong) 3 12 4 

6 Konsistensi 6 21 3,5 

Jumlah 28 104 3,76 

 

Tabel 19. Kategori Kelayakan 

No. Rentang Skor Kategori 

1. 3,25 <X< 4,00 Sangat Layak 

2. 2,5 <X<  3,25 Layak 

3. 1,75 <X<  2,5 Kurang Layak 

4. 1<X< 1,75 Tidak Layak 

Berdasarkan kriteria penilaian media secara keseluruhan dengan 

skor 3,76 mendapatkan predikat sangat layak  

3. Data Hasil Validasi Guru Mata Pelajaran 

Validasi dilakukan selain dengan ahli materi dan ahli media juga 

dilakukan oleh pengguna yaitu guru mata pelajaran Aplikasi Perangkat 

Lunak dan Interior Gedung (APLIG) program keahlian Desain 

Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 2 Klaten yaitu 

Anik Rahmawati W, S.T, M.T. dalam validasi ini, pengguna memberikan 

penilaian berdasarkan materi yang terdapat dalam modul.  Hasil penilaian 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

 

 



63 
 

Tabel 20. Data Hasil Validasi Pengguna 

No Pertanyaan 
Kategori 

SL L   KL TL 

Kesesuaian Materi dengan Silabus  

1 
Kesesuaian materi dengan indikator 

pencapaian kompetensi  V       

Aspek Isi Materi 

2 
Tingkat kemudahan memahami materi 

yang ada pada modul    V     

3 Dapat memotivasi belajar peserta didik  V       

4 
Dapat mengaktifkan kemampuan 

berfikir kritis peserta didik   V      

5 
Dapat meningkatkan pengetahuan 

peserta didik  V       

Aspek Kelengkapan Susunan Modul 

6 Terdapat halaman sampul  V       

7 Terdapat daftar isi  V       

8 Terdapat kegiatan belajar peserta didik V    

9 Terdapat peta kedudukan V    

10 Terdapat glosarium V    

11 Terdapat tujuan   V       

12 Terdapat Materi modul V    

13 Terdapat daftar pustaka V    

14 

Terdapat materi yang disertai dengan 

gambar atau foto sebagai penjelas 

materi V    

Aspek Menjelaskan Konsep Materi Modul 

15 
Menjelaskan tentang Jenis-jenis 

perangkat lunak  V       

16 
Menjelaskan tentang tampilan dan 

managemen pengelolaan file AutoCAD  V       

17 
Menjelaskan tentang prinsip dasar 

gambar 2D pada aplikasi AutoCAD V    

18 
Menjelaskan tentang perintah 

menggambar 2D aplikasi AutoCAD V    

19 
Menjelaskan tentang aplikasi AutoCAD 

pada gambar konstruksi V    

20 
Menjelaskan tentang prosedur mencetak 

gambar  V       
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Tabel 21.  Persebaran Hasil Validasi Pengguna 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Persebaran Skor 

1 2 3 4 

1 Kesesuaian materi dengan 

silabus 

1 0 0 0 1 

2 Isi Materi 4 0 0 2 2 

3 Kelengkapan Susunan Modul 9 0 0 0 9 

4 Menjelaskan Konsep Materi 

Modul 

6 0 0 0 6 

 

Tabel 22. Skor Hasil Validasi Pengguna 

No 

 

Aspek 

 

Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Skor (X) 

 

1 

 

kesesuaian materi 

dengan silabus 

1 

 

4 

 

4 

 

2 Isi Materi 4 14 3.5 

3 Kelengkapan 9 36 4 

4 

Konsep Materi 

Modul 6 24 4 

Jumlah 20 78 3.8 

 

Tabel 23. Kategori Kelayakan 

No. Rentang Skor Kategori 

1. 3,25 <X< 4,00 Sangat Layak 

2. 2,5 <X<  3,25 Layak 

3. 1,75 <X<  2,5 Kurang Layak 

4. 1<X< 1,75 Tidak Layak 

Berdasarkan kriteria penilaian oleh pengguna, materi secara 

keseluruhan dengan skor 78 mendapatkan predikat sangat layak  

C. Kajian Produk 

Penelitian pengembangan modul ini dilakukan untuk menghasilkan 

modul pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung yang 

sesuai dengan silabus pada kurikulum 2013 revisi dan untuk mengetahui 

tingkat kelayakan dari modul tersebut. Penelitian pengembangan ini 
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menggunakan jenis penelitian Design and Development (D &D) yang 

dikembangkan oleh Richey dan Kein dengan metode penelitian 

menggunakan 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajaan dengan langkah 

define, design, development dan disseminate.  

Dari hasil yang dilakukan, peneliti telah berhasil mengembangkan 

modul pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung 

(APLIG) sesuai dengan silabus kurikulum 2013 revisi. Modul yang 

dikembangkan memenuhi aspek kesesuaian materi, isi materi, 

kelengkapan materi dan kenjelasan materi sehingga diharapkan modul ini 

dapat digunakan secara mandiri oleh siswa baik disekolah maupun diluar 

sekolah. 

Selain aspek yang telah disebutkan diatas, modul ini juga telah 

memenuhi aspek yang berhubungan dengan ciri-ciri media pembelajaran 

yang baik, meliputi : aspek format, organisasi, daya tarik, bentuk huruf 

dan ukuran huruf, ruang (spasi kosong) dan konsistensi. Penyusunan 

modul mempertimbangkan aspek materi dan media agar menghasilkan  

modul yang layak untuk digunakan pembelajaran.  

D. Pembahasan Hasil Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan yang 

bertujuan untuk mengembangkan modul AutoCAD 2D sebagai sumber 

belajar mandiri siswa pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Interior Gedung yang dibatasi untuk lingkup SMK Negeri 2 Klaten. Modul 

didesain agar mudah dipahami siswa. Penyusunan modul ini dilatar 
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belakangi atas permasalahan belum tersediannya media pembelajaran 

modul sebagai sumber belajar mandiri sesuai kurikulum 2013 revisi yang 

dalam kegiatan pembelajaran menerapkan student center yang artinya 

menuntut siswa agar lebih mandiri dalam kegiatan pembelajaran. 

Keterbatasan media pembelajaran mengakibatkan pada proses kegiatan 

pembelajaran masih bergantung pada penjelasan guru.Model penelitian 

yang digunakan adalah model 4D yang dalam tahap pengembangan 

produk modul pembelajaran divalidasi oleh ahli materi dan ahli media 

yang dilakukan oleh dosen dan validasi pengguna yang dilakukan oleh 

guru mata pelajara APLIG.  

Hasil dari penelitian pengembangan media ini adalah modul 

AutoCAD . Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model 4D oleh Thiagarajan yang meliputi tahab define,  design, 

develop, dan disseminate.  

1. Define, pada tahap tersebut terdapat 5 kegiatan yang dilakukan yaitu: (1) 

analisis awal dilakukan untuk mengetahui masalah dasar pembuatan 

modul yaitu belum tersedia bahan ajar mata pelajaran Aplikasi Perangkat 

Lunak dan Interior Gedung ; (2) analisis peserta didik, dilakukan untuk 

mengetahui masalah apa yang dihadapi peserta didik dalam mempelajari 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung, masalah dikarenakan 

siswa tidak memiliki bahan ajar berupa buku pegangan sehingga peserta 

didik masih tergantung dengan guru; (3) analisis tugas, merupakan 

analisis yang berisi garis besar materi pada modul pembelajaran yang 
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disusun secara interaktif sehingga peserta didik menguasai materi pada 

modul tersebut; (4) analisis konsep berisi penyajian materi yang sesuai 

dengan KI-KD yang di desain secara spesifik disertai dengan kegiatan 

belajar dan uraian materi agar sesuai dengan kemampuan siswa; dan (5) 

perumusan tujuan pembelajaran, dalam tahap ini dirumuskan tujuan 

pembelajaran untuk peserta didik berdasarkan KI-KD. 

2. Design, pada tahap ini telah dihasilkan rancangan modul, Rancangan 

modul terdiri dari 6 kegiatan belajar dimana dalam masing masing 

kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, uraian 

materi, rangkuman, ltes formatif dan lembar kerja. Media kemudan 

dicetak dengan menggunakan kertas HVS 80 gr dengan kertas ukuran A4 

(21 cm x 29,7 cm) dengan sampul di cetak dengan kertas ivory. Naskah 

diketik dengan menggunakan huruf arial untuk header dan times new 

roman berukuran 12 menggunakan spasi 1,5 pt untuk materi. 

3. Develop,  pada tahap ini telah dilakukan uji validasi oleh dosen ahli dan 

guru dan mendapat saran dan masukan sebagai berikut: 

a. Validasi dosen ahli materi mendapat beberapa masukan sebagai berikut: 

(1) daftar isi diperinci, (2) mengubah peta kedudukan, (3) merubah notasi 

pada gambar menjadi san serif, (4) penggambaran dimensi diperjelas. 

Hasil validasi ahli media dilihat dalam tebel 14 diatas dengan kekurangan 

modul pada aspek isi materi. Selain itu aspek kelengkapan juga perlu 

ditingkatkan guna tercapainya kesempurnaan dalam modul terkait materi. 

 



68 
 

b. Validasi dosen ahli media mendapat beberappa masukan sebagai berikut:  

(1) Gambar diperjelas; (2) format modul diperbaiki. Hasil validasi ahli 

media dilihat dalam tebel 18 diatas dengan kekurangan modul pada aspek 

konsistensi. Selain itu aspek organisasi juga perlu ditingkatkan guna 

tercapainya kesempurnaan dalam modul terkait media.  

c. Validasi guru mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung tidak 

     mendapatkan masukan karena menganggap modul sudah lengkap. 

Dari hasil validasi guru dilihat dalam tabel 22 diatas dengan kekurangan 

modul pada aspek isi materi perlu ditingkatkan guna tercapainya 

kesempurnaan dalam modul berkaitan dengan materi. 

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi mendapatkan skor 3,8 

dari skor total 4 yang berada pada interval skor 3,25 <X< 4,00, sehingga 

masuk dalam kategori sangat layak.. Sedangkan dari hasil validasi ahli 

media mendapatkan skor 3,76 dari total skor 4 yang berada pada interval 

3,25 <X< 4,00, sehingga masuk dalam kategori layak. Sementara itu 

hasil validasi dari pengguna mendatkan skor 3,8 dari skor total 4 yang 

berada pada interval skor 3,25 <X< 4,00, sehingga masuk dalam 

kategori sangat layak , sehingga masuk dalam kategori sangat layak. 

4. Disseminate, pada tahap ini media pembelajaran berupa modul sudah 

dilakukan bisa dilakukan penyebarluasan setelah tahap revisi dan 

validasi . Karena keterbatasan waktu dan biaya modul AutoCAD untuk 

mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung hanya 

akan di berikan kepada guru pengampu mata pelajaran. 


