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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (research and 

development). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media 

pendidikan dan pelatihan karyawan bidang kompetensi perencanaan Divisi 

Plambing Departemen Project Real Estate di PT. Summarecon Agung, Tbk. Produk 

media pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan berupa silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, modul mata diklat, presentasi power point, soal 

penilaian kompetensi dan lembar evaluasi. Design pengembangan media 

pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan model 

pengembangan 4D yang terdiri dari tahap (1) Define (2) Design (3) Develope dan 

(4) Disseminate. Namun dikarenakan keterbatasan peneliti maka media pendidikan 

dan pelatihan yang dikembangkan hanya terbatas sampai tahap develop.  

 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model 4D yang 

telah diusulkan oleh Thiagarajan (1974:5) dengan tahap pengembangan sebagai 

berikut: 

1. Define 

Define merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan media sebagai solusi 

perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan kompetensi perencanaan plambing pada 
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Divisi Plambing Departemen Project Real Estate di PT. Summarecon Agung, Tbk. 

Analisis yang dilakukan pada tahap ini meliputi: 

a. Front end analysis 

Tahap ini dilakukan untuk menetapkan masalah dasar yang dihadapi oleh 

PT. Summarecon Agung, Tbk. dalam pelaksanaan program pendidikan dan 

pelatihan yang dijadikan sebagai acuan pengembangan media pendidikan dan 

pelatihan sesuai dengan kompetensi kerja yang ditargetkan. Selain itu juga untuk 

merumuskan tujuan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dikembangkan. 

b. Learner analysis 

Tahap ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap karakteristik 

karyawan sebagai peserta didik dalam program pendidikan dan pelatihan terkait 

penguasaan materi dan kemampuan praktis. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui 

secara terperinci kondisi peserta didik yang akan menggunakan media pendidikan 

dan pelatihan yang dikembangkan. 

c. Task analysis 

Tahap ini dilakukan untuk menentukan muatan dan prosedur dalam 

rancangan rencana pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dengan merinci 

kompetensi kerja yang ingin dicapai. 

d. Concept analysis 

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang 

akan diajarkan dan menyusun konsep-konsep yang relevan secara sistematis serta 

mengaitkan antar konsep sehingga membentuk peta konsep dalam materi yang 

disampaikan. 
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e. Specifying instructional objectives 

Tahap ini merupakan tahap perumusan tujuan pendidikan dan pelatihan 

yang didasarkan pada kompetensi kerja sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pelatihan yang ingin dicapai serta visi misi PT. Summarecon Agung, Tbk. 

2. Design 

Design merupakan tahap penyusunan draft awal media pendidikan dan 

pelatihan yang akan digunakan dalam program pendidikan dan pelatihan karyawan 

di PT. Summarecon Agung, Tbk. Tujuan dari tahap ini adalah merancang suatu 

bentuk media pembelajaran yang sistematis dan terstuktur untuk mencapai 

kompetensi kerja karyawan yang diharapkan sekaligus sebagai tahapan untuk 

kenaikan job level position karyawan. Kegaiatan yang dilakukan pada tahap ini 

meliputi: 

a. Constructing Criterion-referenced Test 

Tahap ini merupakan tahap penyusunan tes kriteria sebagai analisis awal 

untuk mengukur kelayakan produk media pendidikan dan pelatihan yang 

dikembangkan. Selain itu sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan 

implementasi kegiatan dalam hal pencapaian kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Media Selection 

Tahap ini dilakukan untuk memilih media sesuai dengan muatan materi 

pendidikan pelatihan yang akan dikembangkan. Berdasarkan analisis karakteristik 

peserta pendidikan dan pelatihan serta durasi waktu pelaksanaan program maka 

media yang akan dikembangkan berupa media utama berupa media cetak dan media 

pendukung berupa media visual semi gerak. 
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c. Format Selection 

Tahap ini merupakan tahap pemilihan bentuk penyajian pendidikan dan 

pelatihan sesuai dengan media yang dikembangkan. Berdasarkan pemilihan media 

diatas bentuk penyajian untuk media cetak akan disajikan berupa modul mata diklat 

dan lembar evaluasi serta untuk media visual semi gerak berupa presentasi power 

point. 

d. Initial Design 

Tahap ini merupakan tahap perancangan draft awal dari produk media 

pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan sebelum dilakukan uji kelayakan dan 

validasi oleh validator ahli pada bidang yang bersangkutan.  

3. Develop 

Develop merupakan tahap pengembangan yang terdiri atas penilaian dari 

validator ahli yang bertujuan untuk menghasilkan produk media pendidikan dan 

pelatihan yang sudah direvisi berdasarkan komentar, saran dan penilaian dari 

validator ahli. Kegiatan dalam tahap ini meliputi expert appraisal dan development 

testing. Namun dikarenakan keterbatasan peneliti maka tahap ini tidak melibatkan 

kegiatan development testing.  

a. Analisis Kebutuhan Modul 

Analisis kebutuhan modul mata diklat ini difokuskan pada kompetensi 

perencanaan pada Divisi Plambing Departemen Project Real Estate di PT. 

Summarecon Agung, Tbk. Fokus kompetensi didasarkan pada SKKNI dan standar 

kompetensi kerja karyawan perusahaan. Dalam kegiatan ini akan dihasilkan draft 
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awal produk media utama beruma modul dan media pendukung berupa presentasi 

power point.  

b. Validasi Produk 

Validasi produk merupakan tahap validasi produk media hasil 

pengembangan oleh validator ahli untuk mengetahui aspek kevalidan produk. Hasil 

penilaian dari validator ahli selanjutnya akan digunakan untuk merevisi produk 

yang dikembangkan berdasarkan komentar, saran dan penilaian validator ahli. 

Selain itu tahap ini dilakukan untuk mendapatkan pernyataan tentang kelayaan 

produk media pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan. Pada tahap validasi 

produk ini menggunakan expert judgement dari ahli materi dan ahli media. 

Pemilihan pakar untuk membantu kegiatan ini didasarkan pada berbagai 

kriteria. Kriteria pakar untuk expert jugdement adalah (1) memiliki kualifikasi 

pendidikan doktor, (2) diutamakan memiliki pengetahuan dan keterampilan di 

bidang plambing, dan (3) memiliki pengalaman menyusun bahan ajar. 

c. Revisi I 

Revisi I merupakan tahap revisi draft awal media pendidikan dan pelatihan 

yang dikembangkan berdasarkan komentar, saran dan penilaian dari Divisi 

Plambing Departemen Project Real Estate PT. Summarecon Agung, Tbk. sesuai 

dengan standar kompetensi kerja perusahaan. 

d. Revisi II 

Revisi II merupakan tahap revisi draft dari tahap revisi I berdasarkan 

komentar, saran dan penilaian dari validator ahli materi dan validator ahli media 

untuk mendapatkan produk pengembangan yang valid dan layak untuk digunakan. 
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4. Disseminate  

Disseminate merupakan tahap penyebarluasan produk media pendidikan 

dan pelatihan yang dikembangkan. Tujuan utama tahap ini adalah untuk 

menyebarluaskan produk penelitian dalam skala pendidikan dan pelatihan 

karyawan untuk kompetensi perencanaan plambing Divisi Plambing Departemen 

Project Real Estate di PT. Summarecon Agung, Tbk. Namun dikarenakan 

keterbatasan peneliti maka tahap disseminate tidak dilakukan dan penelitian hanya 

terbatas pada tahap develop.  

 

C. Desain Uji Coba Produk 

Desain uji coba produk media pendidikan dan pelatihan perencanaan 

plambing yang dikembangkan terdiri dari beberapa langkah yaitu: 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba produk sangat penting dilakukan untuk mengetahui kualitas media 

pendidikan dan pelatihan sebagai sarana sumber belajar yang dihasilkan. Oleh 

karena itu perlu dilakukan uji coba terhadap produk yang dikembangkan. Produk 

divalidasi terlebih dahulu oleh ahli media dan ahli materi, kemudian direvisi pada 

tahap I. Produk yang telah direvisi kemudian dilaksanakan revisi tahap II; produk 

hasil revisi tahap kedua diuji coba pada PT. Summarecon Agung, Tbk. Namun 

dikarenakan keterbatasan peneliti maka tahap uji coba produk tidak 

diimplementasikan kepada karyawan PT. Summarecon Agung, Tbk.  
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2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah validator ahli materi 

perencanaan plambing (dosen) dan validator ahli media (dosen). Pemilihan subjek 

penelitian ini berdasarkan fokus bidang keahlian media pendidikan dan pelatihan 

yang ingin dikembangkan. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu; 

kualitas instrumen penelitian dan kualiatas pengumpulan data. Kualitas instrumen 

penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data (Sugiyono, 2015: 193). Berdasarkan hal tersebut, dalam 

penelitian ini digunakan tiga teknik untuk mengumpulkan data, yaitu; 

menggunakan metode angket, wawancara, dan observasi. 

a. Observasi 

Endang (2011: 26) menjelaskan bahwa yang dimaksud observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

subjek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Kawasan PT. 

Summarecon Agung, Tbk. wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi 

Banten. Alat yang digunakan dalam kegiatan ini berupa lembar check list kebutuhan 

data yang akan digunakan sebagai acuan pengembangan media pendidikan dan 

pelatihan yang dikembangkan. Observasi dilakukan guna mengumpulkan data 

kebutuhan identifikasi masalah untuk produk Modul Mata Diklat Perencanaan 

Plambing.  
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b. Dokumentasi  

Menurut Nawawi (2005: 133) dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip, buku serta dalil 

yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Jenis dokumentasi yang 

digunakan adalah dokumentasi kegiatan observasi, notulensi berita acara focus 

group discussion, serta recorder pernyataan ahli dari PT. Summercon Agung, Tbk  

c. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan secara lisan (Endang, 2011: 32). Dalam melakukan wawancara harus 

menggunakan pedoman wawancara, hal ini dilakukan guna memfokuskan 

pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan data yang dicari oleh peneliti. Dengan 

pedoman wawancara tersebut, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-

pertanyaan yang relevan pada saat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan 

guna mengumpulkan data kebutuhan identifikasi masalah untuk produk Modul 

Mata Diklat Perencanaan Plambing. Wawancara dilakukan kepada ahli perencana 

PT. Summarecon Agung,, Tbk. di bidang plambing. Kisi-kisi pertanyaan yang 

diajukan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Kisi- Kisi Pertanyaan Wawancara 

No. Pertanyaan 

1 Apa permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan sistem 

plambing dan penanggulangannya? 

2 Bagaimana metode perhitungan perencanaan sistem plambing? 

3 Adakah form isian untuk perencanaan plambing? 

4 Adakah gambar-gambar pendukung terkait dengan perencanaan sistem 

plambing? 
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d. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2015: 199). Bentuk angket yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup, dimana angket tersebut sudah disediakan 

jawaban dan responden diminta untuk memberikan keterangan atau jawaban atas 

butir pernyataan yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 

Skala pengukuran instrumen menggunakan model skala likert dengan empat 

alternatif jawaban, yaitu; sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Pemberian skor tertinggi yaitu 4 dengan alternatif jawaban sangat setuju, dan skor 

terendah pada angka 1 dengan alternatif jawaban sangat tidak setuju. 

Angket atau kuesioner yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk 

kebutuhan mendapatkan data kelayakan dari modul yang dikembangkan 

berdasarkan validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media pembelajaran. 

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

media pembelajaran: 

1) Angket untuk ahli materi 

Angket untuk ahli materi yang digunakan sebagai intrumen pengumpulan data 

ditinjau dari aspek: (1) self instruction, (2) self contained, (3) stand alone, (4) 

adaptive, dan (5) user friendly. 
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Tabel 2. Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Materi 

No Aspek Indikator Nomor Butir 

1 Self 

Instruction 

a. Kejelasan tujuan pendidikan dan 

pelatihan 

b. Pengemasan sajian materi 

c. Materi didukung oleh gambar dan 

ilustrasi 

d. Materi yang disajikan terkait dengan 

kebutuhan karyawan 

e. Penggunaan bahasa yang sederhana 

dan komunikatif 

1 & 2 

 

3 & 4 

5  

 

 6 

 

7 

2 Self 

Contained 

a. Materi mencakup keseluruhan 

kompetensi kerja perusaaan dalam 

bidang yang bersangkutan 

8 & 9 

3 Stand Alone a. Materi yang disajikan tidak 

tergantung penggunaan pada bahan 

ajar/media lain 

10 & 11 

4 Adaptive a. Materi yang disajikan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi serta fleksibel digunakan 

12 

5 User 

Friendly 

a. Instruksi dan paparan informasi 

bersifat membantu dan mudah 

digunakan  

13 

 

 

2) Angket untuk ahli media 

Angket untuk ahli media yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data 

ditinjau dari aspek: (1) format, (2) organisasi, (3) daya tarik, (4) bentuk dan ukuran 

huruf, (5) ruang kosong dan (6) konsistensi. 

Tabel 3. Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Media 

No Aspek Indikator Nomor Butir 

1 Format a. Format kolom 

b. Format kertas 

c. Penggunaan gambar 

1 

2, 3 & 4 

5 

2 Organisasi a. Kelengkapan bagian-bagian modul 

b. Penggunaan peta/bagan yang 

menggambarkan cakupan materi 

6 

7  
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No Aspek Indikator Nomor Butir 

c. Sistematika atau urutan materi 

pembelajaran 

d. Penempatan teks, gambar dan 

ilustrasi 

e. Susunan dan alur antar bab, antar 

sub bab dan antar paragraf 

8 

 

9, 10 & 11 

 

12 & 13 

3 Daya tarik a. Keseimbangan kombinasi warna, 

bentuk dan ukuran huruf, gambar 

ilustrasi pada cover 

b. Pemberian gambar/ilustrasi, 

pencetakan huruf tebal, huruf 

miring pada bagian isi modul 

14, 15 & 16 

 

 

17 

4 Bentuk dan 

ukuran huruf 

a. Kemudahan membaca isi modul 

b. Perbandingan huruf yang 

proporsional antar judul, sub bab 

dan isi modul 

18 

19 

 

5 Ruang 

kosong  

a. Ruang kosong (spasi) antara cover 

dan isi modul 

b. Ruang kosong (spasi) antar teks 

20 

 

21 

6 Konsistensi a. Konsistensi bentuk dan huruf setiap 

halaman 

b. Konsistensi spasi antar teks dalam 

isi modul 

c. Konsistensi tata letak penulisan 

22 

 

23 

 

24 

 

4. Teknik Analisis Data 

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).  
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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, 2009: 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 deviasi (Sbi), jumlah rerata skor yang didapat (sum), skor tertinggi dan 

skor terendah. Hasil angket dianalisis dengan kriteria yang ada pada Tabel 3. 

Tabel 4. Kriteria Penilaian dengan Skala Likert 

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 menjadi nilai pada 

skala 4 (Widhiastuti, 2007: 126), yang diperlihatkan pada Tabel 4.  

Tabel 5. Kategori Kelayakan 

No. Rentang skor Kategori 

1 Mi+1,5 Sbi<x≤Mi+3 Sbi Sangat layak 

2 Mi<x≤Mi+1,5 Sbi Layak 

3 Mi-1,5 Sbi<x≤Mi Kurang layak 

4 Mi-3 Sbi<x≤Mi-1,5 Sbi Tidak layak 

 

 Rerata ideal (Mi) dan simpangan baku (Sbi) diperoleh dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Mi  = ½ (skor tertinggi + skor terendah)      (2) 

Sbi  = (1/2) (1/3) (skor tertinggi – skor terendah)      (3) 
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Tabel 6. Persentase Kelayakan 

No. Rentang skor Kategori 

1 75% <% kelayakan ≤ 100% Sangat layak 

2 50% <% kelayakan ≤75 Layak 

3 25% <% kelayakan ≤50 Kurang layak 

4 0% <% kelayakan ≤25 Tidak layak 

Pedoman konversi di atas digunakan untuk menentukan kelayakan produk 

pengembangan Modul Mata Diklat Perencanaan Plambing bagi karyawan di PT. 

Summarecon Agung, Tbk. Berpedoman pada tabel tersebut, akan lebih mudah 

memberikan suatu kriteria bahwa modul pembelajaran hasil pengembangan sudah 

layak atau belum untuk digunakan baik dari aspek materi maupun aspek media 

pembelajaran. 
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