PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MODUL INTERAKTIF KONSEP DASAR
KERJA MOTOR 4 LANGKAH KELAS X DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
TANJUNGKARANG
Oleh :
Abdullah, Herpratiwi, Tarkono
FKIP Unila, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
Email : Gassingd@ymail.com
081279750172
Abstract : The development of interactive teaching materialfor basic concept 4
stroke motocycle class x in Madrasah aliyah 2 tanjungkarang.This study aims to : 1)
analyzing the potential for the school to develop interactive teaching materials, 2)
analyzing interactive teaching materials development procedures, 3) analyzing
effectiveness the implementation interactive teaching materials, 4) analyzing time
efficiency the implementation interactive teaching materials, 5) and analyzing
attractiveness of the development of interactive teaching materials in the implementation
of learning life skill motorcycles in MAN 2 Tanjungkarang.This study uses the research
and development by adapting the opinion Borg and Gall of 10 steps to 7 steps in
accordance with the purposes of the study, namely: 1) the preliminary research and
information gathering, 2) planning, 3) product development, 4) early stage trials, 5)
revision of the product, 6) field trials and 7) the results of the final product. This is
achieved because of limitations; funds, the same type of program madrasah,manpower
and
time.
The results of the research and development proved that: 1) facilities and infrastructure
MAN 2 Tanjungkarang be able to support interactive learning,
2) produce interactive
teaching materials in pakcet CD learning program. 3) interactive learning more efficiently
than conventional learning as the results of t test: t = 1.798> t table = 1.684, 4 )
interactive learning is more efficient by the results ratio of 1, 714 min, 5) more appealing
to the results of the questionnaire indicated 83.262% of respondents are very interesting
and
17.738%
stated
interest.
Keywords: interactive modules, the basic concept of the motor
Abstrak : pengembangan bahan ajar modul interaktif konsep dasar kerja motor 4
langkah kelas x di madrasah aliyah negeri 2 tanjungkarang.Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis: 1) potensi sekolah dalam mengembangkan bahan ajar interaktif, 2)
prosedur pengembangan bahan ajar interaktif, 3) efektivitas penggunaan bahan ajar
interaktif, 4) efesiensi waktu penggunaan bahan ajar interaktif dan 5) daya tarik dari
penggunaan bahan ajar interaktif dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan sepeda
motor di MAN 2 Tanjungkarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan
pengembangan di MAN 2 Tanjungkarang dengan populasi seluruh kelas X. Teknik
pengumpulan data adalah dengan menggunakan angket dan observasi. Rancangan
ekperimen menggunakan pretest posttest group design. Hasil dari penelitian dan
pengembangan ini adalah ; 1) MAN 2 Tanjungkarang memiliki potensi menggunakan
bahan ajar interaktif dalam pelaksanaan pembelajaran, 2) produk bahan ajar interaktif
yang dihasilkan dalam paket program CD pembelajaran, 3) pembelajaran interaktif lebih
efektif dari pembelajaran konvensional dengan hasil t tes : t hitung =1,798 > t tabel
=1,684, 4) pembelajaran interaktif lebih efisien dari pembelajaran konvensional dengan
perbandingan 1, 714 menit, 5) pembelajaran interaktif menarik, yang ditunjukan dengan
hasil angket 83,262% responden meyatakan program sangat menarik selebihnya
17,738% menyatakan menarik.
Kata kunci : Modul interaktif, konsep dasar motor

dapat

PENDAHULUAN
Tujuan

pendidikan

diselesaikan.

Dengan

alokasi

keterampilan

waktu yang ada untuk memberikan

perawatan dan perbaikan sepeda motor,

pemahaman konsep khususnya pada

menurut Bimbaga Islam, menyatakan

siswa kelas X belum dapat terpenuhi.

bahwa

Dengan

:

Pendidikan

keterampilan

alokasi

waktu

tersebut

perbaikan dan perawatan sepeda motor

pembelajaran sudah tidak lagi efisien

pada madrasah aliyah adalah untuk

dan efektif karena materi pembelajaran

memberikan bekal

tidak tuntas, pembelajaran tidak menarik

pengetahuan dan

keterampilan bagi tamatan

di bidang

karena

cenderung

dan

cetak

yang

perbaikan dan perawatan sepeda motor,

menggunakan

agar

pada

jumlahnya terbatas.

dapat

Demikian juga dengan keterbatasan bahan

yang

ajar berupa buku belum dapat mengatasi

mampu

berperan

pembangunan

serta

mengembangkan
diperolehnya
lanjutan

(

serta

keterampilan

ketingkat
Dirjen

Kurikulum

keterampilan

Bimbaga

Program

buku

monoton

kekurangan waktu.

Kekurangan sumber

Islam,

bahan ajar terutama buku dan modul di

Keterampilan

sekolah termasuk satu hal penyebab

Pada MA, 1997 : 4)

pembelajaran kurang maksimal, karena
buku dan modul merupakan sumber

Secara umum penyelenggaraan program
keterampilan di MAN 2 Tanjungkarang
masih

banyak

termasuk

mengalami

dalam

penyelenggaraan

hal

kendala,
ini

informasi dan pengetahuan bagi siswa
dalam memahami teori, konsep, dan
aturan standar dalam melayani sepeda
motor.

program

keterampimlan perbaikan dan perawatan

Selain itu bahan praktek yang kurang

sepeda motor. Kendala ini dapat dilihat

jumlahnya

diantaranya terbatasnya alokasi waktu

dengan jumlah peserta. Demikian juga

sehingga tidak sesuai dengan banyaknya

dengan tenaga instruktur yang sangat

materi dan kemampuan yang harus

minim termasuk hal yang menjadi kendala

dicapai

untuk

oleh

siswa.

Pembelajaran

sehingga

mengantarkan

tidak

sebanding

siswa

dalam

keterampilan sepeda motor di MAN 2

memahami dan mengusai konsep pada

Tanjungkarang hanya 2 x 45 menit

materi dari sistem mesin sepeda motor

dalam seminggu sehingga materi tidak

secara menyeluruh. Unsur lain adalah

workshop yang tidak memiliki tenaga

dioperasikan, mudah diperoleh, mudah

teknisi sehingga beban kerja insrtuktur

diubah atau di update dan mudah

menjadi bertambah. Semua permasalahan

dikombinasikan dengan program lain

di atas secara langsung atau tidak

serta support dengan semua windows.

langsung akan berpengaruh pada prestasi
belajar siswa.

Pengertian Bahan Ajar
Ada beberapa pengertian bahan ajar

Berdasarkan penelitian pendahuluan dari

seperti yang disebutkan dalam National

sebaran angket kepada kelas X

Center

sebanyak 20 orang siswa diperoleh hasil

Research

bahwa sebagian besar siswa masih

Competency

memiliki kesulitan dalam pembelajaran

Abdul Majid (2007:174) adalah sebagai

keterampilan sepeda motor dan masalah

berikut :

waktu yang tersedia yang dirasakan

belajar mandiri dengan memamfaatkan

1. Bahan ajar adalah segal
bentuk bahan yang digunakan oleh
guru/instruktur
dalam
melaksanakan kegiatan belajar
mengajar di kelas. Bahan yang
dimaksud bias berupa bahan tertulis
atau bahan tidak tertulis.
2. Bahan ajar merupakan informasi
, alat dan/atau teks yang diperlukan
oleh guru untuk perencanaan dan
penelaahan
implementasi
pembelajaran.
3. Bahan ajar adalah seperangkat
materi yang disusun secara
sistematis baik tertulis maupun
tidak
sehingga
tercipta
lingkungan/suasana
yang
memungkinkan siswa untuk belajar.
Berdasarkan kutipan di atas dapat

sarana komputer pribadi dan lab

dipahami bahwa bahan ajar merupakan

komputer MAN 2 Tanjugkarang.

seperangkat materi yang disusun secara

Pengembangan bahan ajar yang di

sistematis baik tertulis maupun tidak

lakukan pada penelitian ini adalah

sehingga

pengembangan bahan ajar interaktif

yang

dengan macromedia flash sebagai dasar

belajar. Sedangkan

utamanya dengan alasan mudah

websitenya http://www.dikmenum.go.id

masih kurang dan merasa perlu
tambahan jam tatap muka. Siswa
memandang bahwa keadaan belajar
yang sangat terbatas sekarang tidak bisa
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penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan

Langkah I. Analisis Kebutuhan

penelitian dan pengembangan (Research

Langkah II. Desain Produk

and Development) yang mengacu pada
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Berikut

pada modul interaktif selesai. Nilai rata-

waktu tatap muka yang di perlukan pada

rata hasil uji pretest kelas ekperimen

pembelajaran yang menggunakan modul

adalah 66,27 dan nilai rata-rata hasil uji

interaktif

pretest kelas kontrol adalah 59,78.

menggunakan

Sedangkan hasil nilai rata-rata uji

mencapai kompetensi yang sama pada

posttest kelas eksperimen adalah 76,91

materi motor 4 langkah.

sedangkan hasil nilai rata-rata uji

Tabel 4.8 Perbandingan waktu yang

posttest kelas kontrol adalah 74,35

diperlukan pada kelas eksperimen dan

lebih rendah dari kelas eksperimen.

kelas kontrol

adalah

dan

tabel

perbandingan

pembelajaran
buku

cetak

dengan
untuk

Dari rata-rata hasil uji posstest ini gain
peningkatan kemampuan adalah 2,56
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maka dapat disimpulkan bahwa

digunakan pada kelas eksperimen lebih

efektivitas pada peningkatan

hemat

kemampuan pembelajaran dengan

kontrol pada materi yang sama. Pada

modul interaktif lebih besar

kelas eksperimen memerlukan waktu 4

tabel ditas, waktu yang

dibandingkan

dengan

kelas

jam 30 menit padahal pembelajaran ini

memotivasi siswa untuk mengulang-

bila

dengan

ulang pelajaran hingga tercapai kondisi

pembelajaran klasik memerlukan waktu

yang diharapkan. Untuk itu angket yang

8

disebarkan

laksanakan
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tatap

sesuai

muka.
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Selanjutnya

dihitung
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mengunkap

dengan

aspek daya tarik dari program modul

menggunakan formula seperti dibawah

interaktif yang telah diujicobakan pada

ini

kelas eksperimen.
adalah
Waktu

yang diperlukan
Efisiensi Pembelajaran

=
Waktu

yang dipergunakan

Aspek tersebut

kemenarikan

interaktivitas,
penggunaan

program,

kemudahan
peran

program

modul

interaktif

dalam proses pembelajaran.
360 menit

Efisiensi Pembelajaran

=
210 menit
= 1,714 menit

Sesuai hasil rekapitulasi angket pada uji
coba kelompok besar diperoleh data
secara keseluruhan daya tarik program

Berdasarkan
efisiensi

perhitungan

produk

diatas,

berkenaan

dengan

modul

interaktif

adalah

80,28%

responden menyatakan baik sekali dan

waktu belajar, produk ini dikatakan

selebihnya

efisien untuk belajar, dengan hasil 1,714

memberikan penilaian baik serta 0,17%

menit. Analisisnya adalah

mennyatakan cukup. Hasil

jika waktu

menjawab

19,

55%

ini bila

yang dipergunakan lebih kecil dari

dirinci berdasarkan aspek dari daya tarik

waktu yang diperlukan, maka rasionya

program maka diperoleh data yaitu pada

lebih besar dari 1, artinya pembelajaran

aspek kemenarikan program 79,86%

berhasil lebih cepat.

responden menyatakan baik sekali dan
19,44% responden menyatakan baik.
Aspek ini terdiri dari segi kemenarikan

3. Daya Tarik
Untuk mengetahui daya tarik

pada

gambar

pembuka

dengan

79,17%

program modul interaktif ini maka pada

responden menyatakan baik sekali dan

kelas

20,83%

eksperimen

yang

menjadi

menyatakan

baik,

warna

aspek

responden dibagikan angket. Angket

penggunaan

70,83%

yang disebarkan ini mengacu pada

respondenmenyatakan baik sekali dan

pendapat yang dikemukakan reigeluth

29,17% menyatakan baik.

(2009:77) tentang kriteria daya tarik

tingkat keterbacaan teks pada program

yaitu sejauh mana siswa menikmati

83,33% responden menyatakan baik

instruksi dan seberapa besar dapat

sekali dan 16,67% menyatakan baik dan

Dari

segi

4,17% menyatakan cukup . Pada segi

menyatakan

baik.

penggunaan

video

yang

disajikan

membantu pemahaman tentang materi

memperjelas

isi

pesan

79,17%

67,67%

Fungsi

responden

memberikan penilaian baik sekali dan

penilaian

20,83% menyatakan baik.

menyatakan

baik.

pernyataan

modul

Pada

espek

interaktivitas

baik

gambar

memberikan

sekali

dan

33,33%

Selanjutnya
interaktif

93,75%

memudahkan pengguna belajar secara

responden menyatakan fasilitas yang ada

mandiri 91,67% responden memberikan

pada

penilaian

modul

interaktif

pengguna

membantu

berinteraksi

memberikan

penelaian

baik

baik

sekali

dan

8,33%

denga

menyatakan baik, sedang pada aspek

sekali

pernyataan

modul

interaktif

sementara 6,25% menyatakan baik.

menumbuhkan motivasi untuk terus

Adapun

aspek

mengulang untuk mendapatkan hasil

program,

optimal, 87,50% responden memberikan

memberikan

penilaian baik sekali dan selebihnya

total

kemudahan

penilaian

penggunaan

75,00%

responden

penilaian

baik

sekali

dan

sisanya

12,50% yang menyatakan baik.

25,00% respon memberikan penilaian
baik. Pada segi kemudahan navigasi/

Simpulan

berpindah dari satu menu / sub menu ke

Berdasarkan

lainnya dalam modul interaktif dalam

penelitian,

memudahkan pengguna 66,67% respon

bahwa:

memberikan penilaian baik sekali dan

1)

33,00% memberikan penilaian baik,

dalam

66.67%
penilaian

tutorial

responden
baik

sekali

peneliti

hasil

menyimpulkan

Sarana dan prasarana Madrasah
Aliyah Negeri

sedangkan pada segi petunjuk yang
terdapat

pembahasan

dapat

2 Tanjungkarang

menungjang

penerapan

interaktif
pembelajaran modul interaktif.

memberikan
dan

29,17%

menyatakan baik dan 4,17% yang

2)

Produk bahan ajar yang dihasilkan
berupa program modul interaktif

menyatakan cukup.
yang berisi tentang konsep dasar
Selanjutnya

aspek

interaktif

pada

peran

modul

pembelajaran

kerja

motor

dikemas

4

langkah

yang

dalam

bentuk

CD

keterampilan sepeda motor responden
menyatakan
98,29%

baik

dan

sekali
selebihnya

sebanyak
1,71%

pembelajaran.

3)

4)

Efektivitas

pembelaran

2)

Bagi semua guru yang memiliki

penerapan program modul interaktif

permasalahan

pada

pembelajaran keterampilan

kekurangan alokasi waktu dan tatap

sepeda motor pada bahasan konsep

muka di Madrasah Aliyah Negeri 2

dasar kerja motor 4 langkah lebih

Tanjungkarang

efektif

modul interaktif ini dapat menjadi

dibandingkan

dengan

yang sama

maka

pembelajaran konvensional.

acuan

Efisiensi waktu dan biaya pada

pembelajaran

pembelajaran

masalah tersebut.

dengan

interaktif

5)

dengan

lebih

modul

efisien

dari

3)

untuk

yaitu

program

mengembangkan
untuk

mengatasi

Bagi siswa program keterampilan

pembelajaran konvensional .

khususnya

Daya tarik pembelajaran modul

motor dapat menggunakan modul

interaktif

ini untuk belajar secara mandiri

lebih menarik dari

pembelajaran konvensional.

sepeda

dalam meningkatkan kemampuan

Saran
Berdasarkan

keterampilan

dalam menguasai materi konsep
simpulan,

maka

saran

dasar motor 4 langkah

tanpa

peneliti adalah:
1)

Kepada

pimpinan

MAN

2

Tanjungkarang sebagai madrasah
penyelenggara

program

dibatasi oleh ruang dan waktu serta
hemat biaya.
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