
 
 

49 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pengembangan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R&D). Menurut Sugiyono (2015: 407) metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development) merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan dari 

produk tersebut. 

Desain penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D (four-D). 

Model menelitian dan pengembangan model 4D terdiri dari 4 tahapan, yaitu; define, 

design, develop, dan disseminate (Thiagarajan, 1974: 5). Model  pengembangan  

4D dapat  diadaptasi  menjadi  4P,  yaitu; pendefinisian, perancangan, 

pengembangan, dan penyebaran. 

 

B. Prosedur Pengembangan 

Penelitian pengembangan merupakan metode untuk menghasilkan produk 

tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada serta menguji keefektifan 

produk tersebut. Menurut Thiagarajan dikenal sebutan 4 four D Model (model 4D) 

yang terdiri atas empat tahap, yaitu: 

1. Define (Pendefinisian) 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan 
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analisis kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan analisis yang berbeda-

beda. 

Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan 

pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna serta model penelitian dan pengembangan (model R & D) 

yang cocok digunakan untuk mengembangkan produk. Analisis bias dilakukan 

melalui studi literatur atau penelitian pendahuluan. Thiagrajan (1974) menganalisis 

5 kegiatan yang dilakukan pada tahap define yaitu: 

a. Front-end analysis Pada tahap ini, guru melakukan diagnosis awal untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

b. Learner analysis Pada tahap ini dipelajari karakteristik peserta didik, misalnya: 

kemampuan, motivasi belajar, latar belakang pengalaman, dsb. 

c. Task analysis pendidik menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai 

peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal. 

d. Concept analysis Menganalisis konsep yang akan diajarkan, menyusun 

langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional 

e. Specifying instructional objectives Menulis tujuan pembelajaran, perubahan 

perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. 

Dalam konteks pengembangan media pembelajran berupa modul, tahap 

pendefinisian dilakukan dengan cara: 

a. Analisis kurikulum  

Pada tahap awal, peneliti perlu mengkaji kurikulum yang berlaku pada saat 

itu. Dalam kurikulum terdapat kompetensi yang ingin dicapai. Analisis kurikulum 

berguna untuk menetapkan pada kompetensi yang mana bahan ajar tersebut 
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akan dikembangkan. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan tidak semua 

kompetensi yang ada dalam kurikulum dapat disediakan bahan ajarnya. 

b. Merumuskan tujuan pembelajaran 

Sebelum menyusun bahan ajar, tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

akan diajarkan perlu dirumuskan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk membatasi 

sejauh mana pengembangan modul akan dilakukan, selain itu berguna sebagai 

rambu-rambu agar dalam penelitian tidak menyimpang dari tujuan awal pada saat 

menulis bahan pembelajaran. 

c. Analisis karakteristik peserta didik  

Seperti layaknya seorang guru akan mengajar, guru harus mengenali 

karakteristik peserta didik yang akan menggunakan bahan ajar. Hal ini penting 

karena semua proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengetahui karakteristik 

peserta didik antara lain: kemampuan akademik individu, karakteristik fisik, 

kemampuan kerja kelompok, motivasi belajar, latar belakang ekonomi dan sosial, 

pengalaman belajar sebelumnya, dsb. Dalam kaitannya dengan pengembangan 

bahan ajar, karakteristik peserta didik perlu diketahui untuk menyusun bahan ajar 

yang sesuai dengan kemampuan akademiknya, misalnya: apabila tingkat 

pendidikan peserta didik masih rendah, maka penulisan bahan ajar harus 

menggunakan bahasa dan kata-kata sederhana yang mudah dipahami. Apabila 

minat baca peserta didik masih rendah maka bahan ajar perlu ditambah dengan 

ilustasi gambar yang menarik supaya peserta didik termotivasi untuk 

membacanya. 
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d. Analisis materi  

Analisis materi dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi utama yang 

perlu diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi yang relevan, dan 

menyusunnya kembali secara sistematis. Mengidentifikasi materi yang dibutuhkan 

modul dilakukan dengan bertukar pendapat dengan para ahli dibidang 

infrastruktur di PT. Summarecon agung, Tbk. Langkah selanjutnya adalah 

mengumpulkan informasi tentang materi yang dibutuhkan. Informasi ini diperoleh 

dari berbagai sumber buku penunjang yang ada di lapangan dan sumber belajar 

yang terdapat dalam silabus. 

2. Design (Perancangan)  

Thiagarajan (1974: 7) membagi tahap design dalam empat kegiatan, yaitu: 

constructing criterion-referenced test, media selection, format selection, initial 

design. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut antara lain: 

a. Menyusun tes kriteria, sebagai tindakan pertama untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta didik, dan sebagai alat evaluasi setelah 

implementasi kegiatan. 

b. Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik 

peserta didik. 

c. Pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media 

pembelajaran yang digunakan. Bila guru akan menggunakan media audio 

visual, pada saat pembelajaran tentu saja peserta didik disuruh melihat dan 

mengapresiasi tayangan media audio visual tersebut. 
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d. Mensimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah dirancang. Pada saat simulasi pembelajaran 

berlangsung, dilaksanakan juga penilaian dari teman sejawat. 

Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk awal (prototype) 

atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap ini 

dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar sesuai dengan kerangka isi hasil 

analisis kurikulum dan materi. Dalam konteks pengembangan model 

pembelajaran, tahap ini diisi dengan kegiatan menyiapkan kerangka konseptual 

model dan perangkat pembelajaran (materi, media, alat evaluasi) dan 

mensimulasikan penggunaan model dan perangkat pembelajaran tersebut dalam 

lingkup kecil. Tahapan perancangan pada penelitian ini dilakukan untuk membuat 

modul atau bahan ajar yang sesuai dengan kerangka isi hasil tahapan pendefinisian 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

3. Develop (pengembangan) 

Thiagarajan (1974: 8) membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan 

yaitu: expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupakan 

teknik  untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam 

kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saransaran yang 

diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran yang 

telah disusun. Developmental testing merupakan kegiatan uji coba rancangan 

produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data 

respon, reaksi atau komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji coba 

digunakan memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki kemudian diujikan 

kembali sampai memperoleh hasil yang efektif.  



 
 

54 

Dalam konteks pengembangan bahan ajar (buku atau modul), tahap 

pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul atau 

buku ajar tersebut kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan 

peserta didik yang akan menggunakan modul atau buku ajar tersebut. Hasil 

pengujian kemudian digunakan untuk revisi sehingga modul atau buku ajar 

tersebut benar-benar telah memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk mengetahui 

efektivitas modul atau buku ajar tersebut dalam meningkatkan hasil belajar, 

kegiatan dilanjutkan dengan memberi soal-soal latihan yang materinya diambil dari 

modul atau buku ajar yang dikembangkan.  

Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, kegiatan 

pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul kepada 

pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan. Tim ahli yang dilibatkan dalam 

proses validasi terdiri dari; pakar teknologi pembelajaran (ahli media) dan pakar 

bidang studi pada mata pembelajaran yang dikembangkan (ahli materi. Hasil 

pengujian kemudian digunakan untuk revisi sehingga modul tersebut telah benar-

benar memenuhi kebutuhan pengguna. 

4. Disseminate (penyebarluasan) 

Thiagarajan (1974: 9) membagi tahap disseminate dalam tiga kegiatan 

yaitu: validation testing, packaging, diffusion and adoption. Pada tahap validation 

testing, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian 

diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pada saat implementasi 

dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Setelah produk 

diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian tujuan. Tujuan 
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yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan solusinya sehingga tidak terulang 

kesalahan yang sama setelah produk disebarluaskan.  

Kegiatan terakhir dari tahap pengembangan adalah melakukan packaging 

(pengemasan), diffusion and adoption. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat 

dimanfaatkan oleh orang lain. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan 

dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah buku 

dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap (difusi) atau dipahami 

orang lain dan digunakan (diadopsi) pada kelas mereka.  

Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap dissemination dilakukan 

dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas 

kepada pendidik dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh respons, umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. 

Apabila respon sasaran pengguna bahan ajar sudah baik maka baru dilakukan 

pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan 

oleh sasaran yang lebih luas. 

Dalam tahapan dessmninate  pada penelitian ini, tidak menjadi tujuan 

penelitian sesungguhnya. Sehingga untuk tahap disseminate langsung berupa 

penyebaran Modul Mata Diklat Kendali Mutu dan Pengujian Infrastruktur yang 

diaplikasikan pada Departement Project Real Estate (Housing) di PT. Summarecon 

Agung, Tbk. 

C. Subjek Penelitian 

Subyek pada penelitian ini meliputi ahli materi dan ahli media pembelajaran 

oleh dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik UNY 

serta karyawan PT. Summarecon Agung, Tbk. 



 
 

56 

D. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian pengembangan ini teknik pengembangan data 

menggunakan observasi, wawancara dan penyebaran angket. Observasi dilakukan 

untuk mengamati proses pelaksanaan pada bidang infrastruktur, terutama 

pekerjaan aspal. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kesulitan dan kebutuhan 

karyawan dalam pengetahuan tentang material aspal. Angket digunakan untuk 

mengukur kelayakan dari modul yang telah dikembangkan. Angket terdiri dari 

aspek isi, aspek karakteristik, aspek fungsi, dan aspek kegrafikan. Angket diberikan 

kepada ahli media dan ahli materi. 

2. Alat Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu 

menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan angket. 

a. Observasi  

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur. 

Observasi terstruktur adalah observasi yang dipersiapkan secara sistematis 

tentang apa yang akan diobservasi. Observasi bertujuan untuk mendapatkan 

permasalahan yang ada di lingkup pekerjaan pelaksanaan pada bidang 

plambing. 

b. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Angket yang digunakan 

pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data kelayakan modul yang 
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telah dikembangkan. Kelayakan yang dimaksud adalah kelayakan komponen 

maeri dan komponen media. 

Berikut adalah kisi-kisi yang digunakan untuk masing-masing ahli materi dan 

ahli media pembelajaran: 

1) Instrumen untuk ahli materi 

Instrumen  untuk  ahli materi  berisikan kesesuaian  modul dilihat  dari 

kualitas materi pembelajaran, instrumen ini ditinjau dari kualitas materi, 

karakteristik sebagai sumber belajar, dan manfaat modul. Ahli materi adalah 

dosen pakar bidang studi pada mata pembelajaran yang dikembangkan. 

Indikator instrumen untuk ahli materi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kisi-kisi Penilaian Ahli Materi 

No. Aspek Indikator Nomor Butir 

1. Format 

Pembuka 1,2 

Isi 3,4 

Penutup 5 

2. Karakteristik 

Self Instruction 6 

Self Contained 7 

Stand Alone 8 

Adaptive 9 

User Friendly 10 

3. Manfaat 

Motivasi belajar 11 

Bahan pembelajaran lebih jelas 12 

Meningkatkan keaktifan peserta didik 13 

Metode belajar bervariasi 14 

Peserta didik akan lebih aktif 15 

 

2) Instrumen untuk ahli media 

Instrumen untuk ahli media pembelajaran berisikan kesesuaian modul 

dilihat dari kualitas media pembelajaran yang dikembangkan, instrumen ini 

ditinjau dari format, organisasi, daya tarik, bentuk dan ukuran huruf, ruang 

(spasi kosong), dan konsistensi. Ahli materi pembelajaran adalah dosen pakar 
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teknologi pembelajaran. Indikator instrumen untuk ahli media dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kisi-kisi Penilaian Ahli Media Pembelajaran 

No. Aspek Indikator 
Nomor 
Butir 

1. Karakteristik 

Format kolom 1 

Format kertas 2 

Penggunaan gambar 3 

Penggunaan icon 4 

Penyusunan naskah 5 

Format teks 6,7 

2. Organisasi 

Menampilkan daftar isi 8 

Sistematika atau urutan materi 

pembelajaran 
9,10 

Susunan dan alur antar bab, antar 

unit, antar paragraf 
11 

3. Daya tarik 

Keserasian kombinasi warna, gambar, 
ilustrasi, bentuk dan ukuran huruf 
pada cover 

12 

Pemberian gambar atau ilustrasi pada 

bagian isi modul 
13 

Pemberian contoh soal 14 

4. 
Bentuk dan 
ukuran 
huruf 

Kemudahan membaca bentuk dan 
ukuran huruf pada isi modul 

15,16,17 

5. 

Ruang 

(spasi 
kosong) 

Spasi kosong 18,19 

Spasi antar teks 20,21 

6. Konsisten 
Setiap elemen pada modul bersifat 
konsisten 

22 

 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan 

responden. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. 

Wawancara dilakukan kepada ahli perencana, ahli pelaksana dan pekerja PT. 

Summarecon Agung, Tbk. di bidang infrastruktur. 
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E. Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dalam 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

dapat berlaku untuk umum atau generalisasinya (Sugiyono, 2015: 207). 

Untuk menentukan beberapa kategori kelayakan dari modul ini, maka 

dipakai skala pengukuran skala Likert. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran 

skala Likert adalah berupa angka. Angka tersebut kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kuantitatif (Sugiyono, 2015: 141). Data kuantitatif yang telah diperoleh 

dari pengukuran skala Likert dikonversi berdasarkan bobot skor yang telah 

ditetapkan, yakni satu, dua, tiga, dan empat. Data ini merupakan data kuantitatif 

yang selanjutnya dianalisis dengan statistik deskriptif.  

Teknik penyajian yang digunakan antara lain nilai rerata ideal (Mi), 

simpangan baku ideal (Sbi), jumlah (jumlah rerata skor yang didapat), skor 

tertinggi dan skor terendah. Hasil angket dianalisis dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4. Skala Likert untuk Instrumen 

No. Kategori Skor 

1. Sangat Setuju 4 

2. Setuju 3 

3. Tidak Setuju 2 

4. Sangat Tidak Setuju 1 

 

Skor yang diperoleh dari angket kemudian dikonversikan untuk diketahui 

persentase kelayakan, persentase ditentukan denga rumus sebagai berikut 

menurut Arikunto (2012: 244): 
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Kelayakan % = 
skor yang diperoleh

skor maksimal yang dapat diperoleh
x 100% 

Kemudian setelah diketahui hasil perhitungan, diidentifikasikan ke dalam 

kategori sesuai dengan tabel 5. 

Tabel 5. Prosentase Kelayakan  

Skor penilaian Rentang skor Kategori 

4 75% - 100% Sangat layak 

3 56% - 75% Layak 

2 40% - 55% Cukup layak 

1 0% - 39% Kurang 

 

Pedoman konversi di atas digunakan untuk menentukan kelayakan produk 

pengembangan Modul Mata Diklat Kendali Mutu dan Pengujian Material 

Infrastruktur bagi karyawan di PT. Summarecon Agung, Tbk. Penilaian tersebut 

dapat membuat modul menjadi lebih baik dari aspek materi maupun aspek media 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


