
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 

MODUL CETAK PADA MATA KULIAH MATERIAL 

LOGAM DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK 

MESIN UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Nur dwi Afthin 

NIM : 06121181520004 

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

2019  



  



  





  



Motto dan halaman persembahan 

Moto : 

Bismillah insyaa allah berkah, asal tunggal adalah benih, berlomba lomba dalam kebaikan 

sesuai kemampuan  

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

❖ Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya akhirnya mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan penuh makna.  

❖ Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah  Shalallahu ‘Alaihi 

Wasallam beserta keluarga, sahabat dan insyaAllah pengikutnya yang istiqomah 

hingga akhir zaman.  

❖ Kedua orang tua saya Bapak Supardi serta Ibu Nur Hairo yang  selalu memberi doa 

dan dukungan dalam setiap langkah yang saya ambil, terima kasih atas ilmu dan 

pembelajaran yang telah diberikan sebab kalian berdua adalah guru pertama dan 

terakhir yang saya miliki tanpa jasa mereka berdua diriku bukan siapa-siapa terima 

kasih banyak. 

❖ Kakak saya Nur Arrohim dan adik saya Sutri Vininda yang selalu mendukung 

dalam belajar dan selalu menghibur. 

❖ Dosen pembimbing Bapak Drs. H. Darlius, M.M., M. Pd dan Bapak H. Imam 

Syofii, S.Pd., M.Eng. yang telah membimbing, membantu, memberikan motivasi 

dan semangat serta ilmunya yang sangat bermanfaat. 

❖ Kepada seluruh dosen Pendidikan Teknik Mesin yang selalu sabar dan tabah dalam 

memberikan ilmunya. 

❖ Kepada partner-partner dan  yang setia membantu terutama kepada Ari Purnomo, 

Hoirul Umam, Riki Arji Wijanu, Rudi Hermawan, Yolanda resa, Tengku Maulinda 

selalu mendukung baik dalam suka duka serta senang dan sedih. 

❖ Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Pendidikan Teknik Mesin 2015, 

Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2016, Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2017, 



Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2018 dan Keluarga HIMAPTEK yang sudah 

banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah 

membalasnya dengan kebaikan. 

❖ Kepada keluarga Lembaga Dakwah Fakultas BO BAROKAH, KM FKIP, Lembaga 

Dakwah Kampus Nadwah, FLSDK Sumatra Selatan, Kamus Bangka Belitung 

Sumatra Selatan, ISBA Indralaya, ISBA Palembang, Graha Mahasiswa, dan Bedeng 

Segonang Jaya yang telah menjadi bagian kisah hidup berbagi pengalaman selamat 

saya menempuh pendidikan.    

  



PRAKATA 

Bersyukur kepada allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada 

nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan allahhumma shollialla Muhammad waallaalli 

Muhammad atas segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan tepat 

waktu. 

 Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besaranya kepada Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Bapak Drs. 

Harlin, M. Pd. yang telah memberikan banyak bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Drs. H. Darlius, M.M., M. Pd dan Bapak H. Imam 

Syofii, S.Pd., M.Eng. yang telah banyak membimbing dan memberi nasehat serta telah 

membagi ilmunya selama proses penyelesaian skripsi ini. 

 Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen-dosen penguji yang telah 

memberikan komentar dan saran demi kebaikan skripsi ini. Serta yang tak kalah pentingnya 

semua pihak yang telah membatu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan 

harapan, dan ucapan terima kasih juga untuk teman-teman pendidikan teknik mesin. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya khusunya pembaca. Oleh karena 

itu kemungkinan dalam skripsi ini banyak kekurangan, peneliti mengharapkan saran dan 

kritik dari semua pihak untuk kebaikan skripsi ini. 

  

Indralaya, 08  Agustus 2019 

     Yang membuat pernyataan,   

 

 

 

 

                 NUR DWI AFTHIN 

                 NIM.06121181520004 



  



DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL……………………………………………………. I 

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………. 

BUKTI PERBAIKAN SKRIPSI DAN IZIN JILID SKRIPSI ……… 

PERNYATAAN TELAH LULUS UJIAN ……………………………                      

PENYATAAN BEBAS PLAGIAT ……………………………………    

UCAPAN TERIMA KASIH ………………………………………….. 

PRAKATA …………………………………………………………….. 

ii 

  iii 

  

 

 

DAFTAR ISI…………………………………………………………….    ix 

DAFTAR TABEL……………………………………………………….  xiii 

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………… 

ABSTRAK ……………………………………………………………... 

 

 xv 

BAB 1 PENDAHULUAN  

     1.1 Latar Belakang……………………………………………………. 1 

     1.2 Identifikasi Masalah ……………………………………………… 3 

     1.3 Rumusan Masalah ………………………………………………... 3 

     1.4 Batasan Masalah …………………………………………………. 4 

iv 

v 

vi 

vii 

xvi 



     1.5 Tujuan Penelitian ………………………………………………… 5 

     1.6 Manfaat Penelitian ……………………………………………….. 5 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

     2.1 Bahan Ajar …………………..…………………………………… 6 

         2.1.1 Pengertian Bahan Ajar ……….…………………….………... 6 

         2.1.2 Ragam Bentuk Bahan Ajar ….……………………….……… 7 

     2.2 Media……………………………………………………………... 7 

         2.2.1 Pengertian Media….……………………………….………… 7 

         2.2.2 Jenis Media …………...…………………………….……….. 7 

     2.3 Modul …………………………………………………………….. 8 

         2.3.1 Pengertian Modul ……………………………………………. 8 

         2.3.2 Tujuan Penyusunan Modul Dan Manfaatnya ………….…….. 9 

         2.3.3 Prinsip Prisnsip Penyusunan …………………………….…… 10 

         2.3.4 Alur Penyusunan Modul …………………………………….. 10 

         2.3.5 Keuntungan Pengajaran Modul ……………………………... 11 

2.3.6 Karakteristik modul …………………………………………. 14 

     2.4 Penelitian Pengembangan ………………………………………... 14 

         2.4.1 Pengertian Penelitian dan Pengembangan ….……………….. 14 

         2.4.2 Macam Macam Model Desain Pengembangan ….………….. 15 

         2.4.3 Penelitian Pengembangan FOUR D ……………….………... 16 



2.5 Material Logam ………………………………………………….. 16 

2.5.1 Besi dan baja ………………………………………………… 16 

2.5.2 Besi Cor …………………………………………………….. 17 

         2.4.3 Tembaga dan Paduannya ……………………………………. 18 

         2.4.4 Aluminium dan Paduannya ………………………………….. 19 

         2.4.5 Magnesium dan Paduannya …………………………………. 20 

         2.4.6 Logam Logam Lain dan Paduannya ………………………… 20 

         2.4.7 Bahan Listrik dan Magnet …………………………………... 21 

         2.4.8 Logam dan Paduan dibuat dengan Teknik Metalurgi bubuk ... 22 

     2.6 Kerangka Berfikir ………………………………………………... 23 

     2.7 Penelitian Relevan ……………………………………………….. 25 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

     3.1 Jenis Penelitian ………………………………………………….... 26 

     3.2 Waktu dan Tempat Penelitian ……………………………………. 26 

     3.3 Subjek dan Objek Penelitian ……………………………………... 26 

     3.4 Kondisi Awal Sebelum Pengembangan ………………………….. 26 

     3.5 Prosedur Pengembangan …………………………………………. 27 

         3.5.1 Tahap Pendefinisian ( define ) ……………………………….. 27 

         3.5.2 Tahap Perancang ( design ) …………………………………... 29 



         3.5.3 Tahap Pengembangan ( develop ) ……………………………. 29 

         3.5.4 Tahap Penyebaran ( dissiminate ) ……………………………. 30 

     3.6 Teknik Pengumpulkan Data …………………………………….... 32 

         3.6.1 Angket ………………………………………………………. 32 

     3.7 Teknik Analisa Data ……………………………………………... 37 

         3.7.1 Analisia Data angket ………………………………………… 37 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 

4.1 Persiapan Penelitian...................................................................... 40 

4.2 Tahap Pendifinisian (Define)........................................................ 40 

4.2.1 Hasil Analisis Kurikulum..................................................... 41 

4.2.2 Hasil Analisis Karakteristik Peserta Didik........................... 41 

4.2.3 Hasil Analisis Materi ........................................................... 41 

4.2.4 Hasil Merumuskan Tujuan ................................................... 42 

4.3 Tahap Perancangan (Design) ....................................................... 42 

4.3.1 Menentukan Materi yang di Tulis ........................................ 42 

4.3.2 Menentukan Cover Buku Panduan........................................ 42 

4.3.3 Kata Pengantar ...................................................................... 43 

4.3.4 Daftar Isi ............................................................................... 44 

4.3.5 Pengantar Modul .................................................................. 44 



4.3.6 Materi pada Modul ............................................................... 45 

4.3.7 Rangkuman Materi ................................................................ 45 

4.3.8 Tes Formatif ......................................................................... 46 

4.3.9 Daftar Pustaka ...................................................................... 47 

4.3.10 Kunci Jawaban..................................................................... 47 

4.4 Tahap Pengembangan (Development)............................................ 48 

4.4.1 Validasi  Ahli Materi ............................................................ 48 

4.4.2 Validasi Ahli Media ............................................................. 49 

4.4.3 Tahap Uji Coba Pertama ...................................................... 50 

4.4.4 Tahap Uji Coba Kedua ......................................................... 50 

4.4.5 Tahap Uji Coba Lapangan .................................................... 51 

4.5 Tahap Penyebaran (Disseminate) ................................................. 52 

4.6 Pembahasan .................................................................................. 

 

52 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan ……………………………………………………… 55 

5.2 Saran …………………………………………………………….. 56 

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………...     57 

LAMPIRAN………………………………………………………………     58 

  



DAFTAR TABEL 

Halaman 

3.1 Kisi kisi instrument validasi materi .....……………………………….. 32 

3.2 Kisi kisi instrument vaidasi media …………………………………… 34 

3.3 Kisi kisi instrument praktis mahasiswa ……………………………… 36 

3.4 kisi kisi instrument kesesuaian modul ………………………………. 37 

3.5 Kategori nilai validasi ……………………………………………….. 38 

3.6 Alternatif pilihan jawaban angket …………………………………… 38 

3.7 Kriteria interprestasi skor angket ……………………………………. 39 

 

 

  



DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

2.1 Kerangka Berpikir …………………………………………………….. 23 

3.1 Alur Model Pengembangan four D …………………………………… 27 

3.2 Desain Penelitian ……………………………………………………… 31 

 

  



DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

1. Rencana Pembelajaran Semester …………………………………….   58 

2. Sinopsis mata kuliah ………………………………………………… 70 

3. Draf modul …………………………………………………………... 71 

4. Draf wawancara ……………………………………………………... 72 

5. Berkas pernah ikut seminar proposal kakak tingkat ………………… 

6. Surat izin penelitian …………………………………………………. 

7. Surat keterangan validasi instrumen penelitian ……………………… 

8. Surat validasi ahli media …………………………………….............. 

9. Surat  validasi ahli materi……………………………………………. 

10. Foto validasi instrumen penelitian …………………………………. 

11. Foto validasi ahli media ……………………………………………. 

12. Foto validasi ahli materi ……………………………………………. 

13. Daftar hadir peserta uji coba pertama ……………………………… 

14. Daftar hasil angket tahap uji coba pertama ………………………… 

15. Dokumentasi angket tahap uji coba pertama ………………………. 

16. Daftar hadir peserta uji coba kedua ………………………………… 

17. Daftar hasil angket uji coba kedua …………………………………. 

18. Dokumentasi angket tahap uji coba kedua …………………………. 

19. Daftar hadir peserta uji coba lapangan ……………………………… 

20. Daftar hasil angket uji lapangan ……………………………………. 

21. Dokumentasi angket tahap uji coba lapangan ……………………… 

22. Uji Plagiat ………………………………………………………….. 

76 

78 

79 

80 

83 

86 

86 

86 

87 

90 

90 

91 

94 

95 

96 

99 

100 

101 

23. Kartu Bimbingan …………………………………………………...   102 

  



PENGEMBANGAN MODUL PADA MATA KULIAH MATERIAL 

LOGAM DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

 

 Nur Dwi Afthin, Darlius, Imam Syofii 

Universitas Sriwijaya 

afthinnurdwi@gmail.com, darlius@fkip.unsri.ic.id, Isyofii@gmail.com 

 

Abstrak 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian bertujuan untuk 

menghasilkan modul yang cocok atau sesuai untuk pembelajaran pada mata kuliah 

pengujian bahan. Lokasi penelitian dilakukan di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 

Universitas Sriwijaya pada tahun ajaran 2018/2019. Subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa semester enam yang telah menempuh mata kuliah material logam. Penelitian ini 

terdiri dari empat tahapan yaitu tahap pendefinisian, tahap perancangan, tahap 

pengembangan, tahap penyebarluasan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

validasi ahli, wawancara dan angket. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan hasil 

validasi materi dan validasi media modul telah dinyatakan valid, dan dilakukan revisi 

sesuai saran ahli validator. (2) Dari tahap uji coba kedua didapat rata-rata persentase skor 

angket sebesar 65,18% sehingga modul mata kuliah material logam yang dikembangkan 

peneliti dinyatakan praktis. (3) Dari evaluasi tahap uji coba lapangan didapat rata-rata 

persentase skor angket sebesar 66,31%, sehingga modul mata kuliah material logam yang 

dikembangkan peneliti dinyatakan praktis. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa modul 

yang dikembangkan ini sudah valid dan praktis. 
  

Kata kunci: material logam, Modul, Valid, Praktis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 (pasal 1 ayat 1) Pendidikan adalah jenjang 

untuk membentuk kondisi belajar serta proses pembelajaran yang baik supaya peserta didik 

mampu mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kemampuan spiritual agama, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

dibutuhkan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan 

sistem pendidikan berkualitas, dengan kurikulum yang lebih baik untuk menghasilkan 

lulusan terbaik. Demi mewujudkan sumber daya manusia denga  lulusan terbaik, 

berkualitas dan memiliki daya saing tersendiri dengan yang lain. Sistem pendidikan 

nasional merumuskan kurikulum nantinya digunakan sebgai gambaran besar tujuan yang 

didinginkan Negara Indonesia. 

 Tujuan yang diingikan sistem pendidikan nasional dicantumkan dalam format 

sibabus dari kementrian pendidikan yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian 

diturunkan lagi dalam bentuk rencana pelaksana pembelajaran yakni  indikator, materi ajar, 

metode pembelajaran, model pembelajaran, perangkat pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, alat, bahan, serta sumber belajar dan penilaian. Untuk mendapatkan 

penilaian terhadap peserta didik guru dapat mengkomunikasikan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan metode, model, dan perangkat pembelajaran yang tepat guna 

menunjang kegiatan pembelajaran kepada peserta. Agar menunjang kegiatan pembelajaran 

yang efektif dan efisien kepada peserta didik dibutuhkan perangkat pembelajaran yang 

mendukung sesuai dengan karakter peserta didik yakni, seperti media audio, dan media 

visual. Bisa juga menjadi sebagai perangkat pembelajaran mandiri bagi peserta didik baik 

disekolah maupun belajar dirumah. 

Pendidikan teknik mesin adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sriwijaya, mata kuliah yang ditempuh 



mahasiswa terdapat dalam kurikulum program studi Pendidikan Teknik Mesin terdiri dari 

teori dan praktik. Salah satu mata kuliah yang di Pendidikan Teknik Mesin ada mata kuliah 

Material Logam ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mahasiswa 

harus lulus mata kuliah Material Logam Untuk bisa melanjutkan ke mata kuliah Material 

Non Logam. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah Material Logam diantaranya 

regangan dan tegangan, jenis jenis material logam, sifat sifat material logam, proses 

pembuatan baja, dan logam non ferro dengan paduannya.  

Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti ketika menjadi peserta didik dalam proses 

pembelajaran pada mata kuliah Material Teknik 1 belum efektif hal ini terlihat dari kurang 

aktif mahasiswa dalam proses belajar hanya duduk mendengarkan materi yang disampaikan 

tenaga pengajar. Hal ini membuat proses pembelajaran monoton sehingga tidak terjadi 

timbal balik antara materi yang disampaikan tenaga penganjar dengan mahasiswa. Padahal 

pada pembelajaran abad 21 implementasi kurikulum K13 penerapan pendekatan 5M 

(mengomunikasikan, mengasosiasi atau menalar, mengumpulkan informasi, menanya dan 

mengamati) kemudian penguatan integrasi dan  (PKK) penguatan pendidikan karakter 

dalam (PBM) proses belajar mengajar. 

 Peneliti juga melakukan wawancara dengan teman sejawat mahasiswa pendidikan 

teknik mesin angkatan 2015 (hasil wawancara terlampir pada halaman 63) hal yang sama 

juga dikeluhkan, mahasiswa masih kurang aktif dalam proses belajar hanya mendengarkan 

materi yang disampaikan tenaga pengajar sehingga tidak terjadi timbal balik antara tenaga 

pengajar dengan peserta didik. Hal yang sama juga dilakukan peneliti  melakukan 

wawancara dengan mahasiswa pendidikan teknik mesin angkatan 2016 (hasil wawancara 

terlampir pada halaman 64) mahasiswa masih kurang aktif dalam proses belajar hanya 

mendengarkan materi yang disampaikan tenaga pengajar sehingga tidak terjadi timbal balik 

antara tenaga pengajar dengan peserta didik. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengajar (hasil wawancara terlampir 

pada halaman 66) perangkat pembelajaran ada, namun belum optimal. Masih perlu 

penambahan perangkat pembelajaran agar pembelajaran menjadi optimal. Yang menjadi 

kendala saat proses pembelajaran berlangsung yaitu LCD yang tampil kurang jelas 



terkadang rusak, pencahayaan ruangan masih kurang, mahasiswa kurang fokus jika sedang 

berlangsung proses pembelajaran diskusi dan keaktifan peserta didik masih kurang. 

Dari beberapa masalah diatas penambahan media pembelajaran dibutuhkan guna 

mengoptimalkan pembelajaran bisa dengan menggunakan media cetak, media elektronik, 

media audio atau media visual. Penggunaan media pembelajaran juga berguna membantu 

proses pembelajaran peserta didik Untuk meningkatkan efektif, efisien peserta didik dalam 

belajar. Maka tenaga pendidik harus kreatif dalam memilih media pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan mata kuliah yang di ajarkan serta sesuai dengan tipe karakter  belajar peserta 

didik. Agar media pembelajaran yang telah disajikan dapat menjadi media pembelajaran 

mandiri Untuk peserta didik. 

Berdasarkan pemaparan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Modul Cetak pada 

Mata Kuliah Material Logam di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas 

Sriwijaya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai yang tercantum dalam undang undang No. 20 tahun 2003 pendidikan sebagai 

jenjang membentuk kondisi belajar dan proses belajar yang baik supaya peserta didik 

mampu mengembangkan potensi dirinya. sistem pendidikan Indonesia selalu mengalami 

perubahan kurikulum demi mewujudkan sistem pendidikan yang berkulitas. Tujuan 

dikemas dalam bentuk silabus oleh kementrian pendidikan. Mahasiswa masih kurang aktif 

dalam proses belajar hanya mendengarkan penyampaian materi dari tenaga pengajar 

sehingga tidak terjadi timbal balik antara peserta didik dengan tenaga pengajar. Dibutuhkan 

penambahan perangkat pembelajaran dan media pembelajaran Untuk pengoptimalan 

perangkat pembelajaran. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah atas dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut : 



1. Apakah media pembelajaran berbasis modul cetak pada mata kuliah Material 

Logam di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Sudah 

valid? 

2. Apakah media pembelajaran berbasis modul cetak pada mata kuliah Material 

Logam di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Sudah 

praktis? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi dan rumusan masalah di atas tidak semua masalah dapat 

dibahas. Peneliti hanya akan membahas pada pengembangan modul untuk penambahan 

perangkat pembelajaran pada mata kuliah Material Logam di Program Studi Pendidikan 

Teknik Mesin. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada mata kuliah material logam adalah 

sebagai berikut : 

1. Menghasilkan media pembelajaran berbasis modul cetak pada mata kuliah 

Material Logam di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas 

Sriwijaya yang valid. 

2. Menghasilkan media pembelajaran berbasis modul cetak pada mata kuliah 

Material Logam di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas 

Sriwijaya yang praktis. 

 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat praktis, antara lain: 

1. Memperoleh hasil rancangan modul yang layak untuk pembelajaran         material 

logam di program studi pendidikan teknik mesin 



2. Mengetahui langkah langkah pengembangan modul untuk jadi bahan ajar pada 

pembelajaran material logam 

3. Dihasilkan produk yang berupa modul yang dapat digunakan oleh mahasiswa 

secara mandiri untuk pembelajaran material logam 

 

1.5.2 Manfaat teoritis 

1. Menambah pengetahuan bagi pembaca terutama yang sedang mempelajari materi 

tentang material logam yang berupa modul 

2. Secara lebih luas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu pendidikan terutama kualitas lulusan kedepannya terutama 

mata kuliah material logam 
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