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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development atau 

R&D (Penelitian dan Pengembangan). Menurut Sugiyono (2009: 407) metode 

penelitian dan pengembangan (Research and development) merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

dampak dari produk media tersebut. 

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

Menurut Thiagarajan (1974: 5) model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap 

utama, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Menurut Triyanto (2010: 

189), model pengembangan 4D dapat diadaptasikan dalam bahasa Indonesia 

menjadi menjadi 4P yaitu: pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan 

penyebaran.  

Pada tahap prosedur pengembangan, peneliti menyebutkan sifat-sifat 

komponen pada setiap tahapan dalam pengembangan, menjelaskan secara 

analisis fungsi komponen dalam setiap tahapan pengembangan produk dan 

menjelaskan hubungan antar komponen dalam sistem. Pada penelitian ini 

prosedur pengembangan dilakukan dengan menggunakan model pengembangan 

4D (Four D) dapat dilihat pada bagian tahap-tahap pengembangan yang tertera 

pada Gambar 3 di halaman selanjutnya: 
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Gambar 4. Bagan Prosedur Penelitian Pengembangan Modul Sketchup 

(Sumber Modifikasi Thaigarajan 1946-9) 
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B. Prosedur Pengembangan 

Model pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

4D atau yang dikenal dengan Four-D yang meliputi, define, design, develop, dan 

disseminate. Berikut adalah penjabaran dari tahap-tahap prosedur 

pengembangan modul: 

1. Define (pendefinisian) 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Secara umum, dalam pendefinisian 

ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat 

pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta model 

penelitian dan pengembangan yang cocok digunakan untuk mengembangkan 

produk. 

Thiagarajan (1974) menganalisis lima kegiatan yang dilakukan dalam 

tahap define ialah: 

a. Front and analisis.  

Tahap ini dilakukan untuk menentukan masalah dasar yang dihadapi 

oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Perencanaan Bangunan II, dalam 

melaksanakan program pembelajaran yang dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan media sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan. Selain itu 

juga untuk merumuskan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan 

dikembangkan. 

b. Learner analysis.  

Pada tahap dilakukan observasi karakteristik mahasiswa, misalnya: 

kemampuan, motivasi belajar, latar belakang, dan pengalaman. Tahapan ini 
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dilakukan untuk mengetahui secara terperinci kondisi mahasiswa yang akan 

menggunakan media pendidikan yang dikembangkan.  

c. Task analysis.  

Tahap ini menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai 

mahasiswa supaya mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang telah 

ditentukan.  

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. 

e. Specifiying intructional objekctives.  

Pada tahap ini menuliskan tujuan pembelajaran yang disasarkan pada 

kompetensi yang akan dicapai mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran 

pada mata kuliah Perencanaan Bangunan II. 

 

2. Design (perancangan) 

Design merupakan tahap penyusunan draft awal pada media yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Bangunan 

II di JPTSP. Tujuan dari tahap ini adalah merancang suatu bentuk media 

pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan pada mahasiswa. Thiagarajan (1974) membagi tahap design dalam 

empat kegiatan, yaitu:  
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a.  Constructing criterion-reforenced test 

Tahap ini merupakan tahap penyusunan kriteria tes sebagai analisis 

awal untuk mengukur kelayakan produk media pembelajaran yang akan 

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 

pembelajaran yang akan dikembangkan. Berdasarkan analisis karakteristik 

mahasiswa serta durasi waktu pelaksanaan pembelajaran maka media yang akan 

dikembangkan berupa media cetak. 

c. Format selection 

Tahap ini merupakan tahap pemilihan bentuk penyajian sesuai dengan 

mediaa yang dikembangkan, berdasarkan pemilihan media diatas bentuk 

penyajian untuk media cetaak akan disajikan berupa modul materi Sketchup dan 

lembar evaluasi. 

d. Initial design. 

Tahap ini merupakan tahap perancangan draft awal dari produk media 

pembelajaran yang dikembangkan sebelum dilakukan uji kelayakan dan validasi 

oleh validator ahli pada bidang yang bersangkutan. 

 

3. Develop (pengembangan) 

Develop merupakan tahap pengembangan yang terdiri atas penilaian 

dari validator ahli yang bertujuan untuk menghasilkan produk media 
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pembelajaran 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 pembelajaran difokuskan pada kompetensi 

menggambar bangunan 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Google 

Sketchup pada mata kuliah Perencanaan Bangunan II di JPTSP. Dalam kegiatan 

ini akan dihasilkan draft awal produk media utama berupa modul. 

b. Validasi Produk 

Validasi produk merupakan tahap validasi media dari 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 kelayakan produk media pembelajaran yang dikembangkan. Pada tahap 

validasi produk ini menggunakan expert judgement dari ahli media dan ahli 

materi. 

Penilaian pakar untuk membantu kegiatan ini didasarkan pada berbagai 

kriteria. Kriteria pakar expert judgement adalah (1) memiliki kualifikasi 

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

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

c. Revisi modul 
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Revisi modul merupakan tahap revisi draft awal pada media 

pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan komentar dan saran dari 

validator ahli media dan ahli materi untuk mendapatkan produk pengembangan 

yang valid dan layak untuk digunakan. 

 

4. Disseminate (penyebaran) 

Disseminate merupakan tahap terakhir dari metode 4D yaitu 

penyebarluasan produk media pembelajaran yang telah dikembangkan. Tujuan 

utama tahap ini adalah untuk menyebarluaskan produk penelitian agar dapat 

dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Tahap penyebar luasan dilakukan 

melalui: 

a. Pengemaasan (packaging) 

Media dikemas dalam bentuk fisik supaya mudah untuk dibagikan kepada orang 

lain. 

b. Difusi dan adopsi (diffusion and adoption) 

Media dibagikan supaya dapat diserap dan dipahami (difusi) serta digunakan 

(adopsi) pada pembelajaran. 

 

C. Desain Uji Coba Produk 

Desain uji coba produk media pembelajaran Sketchup yang 

dikembangkan terdiri dari beberapa langkah, yaitu: 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba produk sangat penting dilakukan untuk mengetahui kualitas 

dari media pembelajaran sebagai sumber belajar yang telah dikembangkan. Oleh 
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karena itu perlu dilakukan uji coba terhadap produk yang telah dikembangkan 

tersebut. Produk media yang dikembangkan divalidasi terlebih dahulu oleh ahli 

media dan ahli materi dan kemudian dilakukan revisi, produk yang telah direvisi 

kemudian diuji coba pada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Perencanaan 

Bangunan II di JPTSP. Karena keterbatasan peneliti maka tahap uji coba produk 

ini tidak diimplementasikan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 

Perencanaan Bangunan II di JPTSP. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah validator ahli media (dosen) 

dan validator ahli materi aplikasi Google Sketchup (dosen).  Pemilihan subjek 

penelitian ini berdasarkan fokus bidang keahlian media pembelajaran yang ingin 

dikembangkan. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal yang dapat mempengaruhi kualitas dari hasil 

penelitian, yaitu: kualitas instrumen penlitian dan kualitas pengumpulan data. 

Kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reabilitas instrumen 

dan kualitas pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2015:193). Dalam penelitian ini 

digunakan metode angket untuk mengumpulkan data penelitian. 

Menurut Sugiyono (2015:199) menjelaskan bahwa angket atau 

kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Bentuk angket yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah angket tertutup, dimana angket tersebut sudah disediakan jawaban dan 
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responden diminta untuk memberikan keterangan atau jawaban atas butir yang 

sesuai dengan keadaan sesuangguhnya. 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif. Sebuah skala pengukuran merupakan seperangkat 

aturan untuk mengkuantifikasi sebuah variabel tertentu, atau pemberian skor 

angka padanya. Skala-skala pengukuran dapat mengkuantifikasikan data baik 

secara nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Terdapat lima macam skala 

pengukuran instrumen yang dapat digunakan dalam pengolahan data, antara 

lain: (1) skala likert, (2) skala guttman, (3) semantik differensial, (4) ratting 

scale, (5) skala thurstone.  

Dari kelima skala pengukuran instrumen tersebut, setiap skala 

pengukuran memiliki fungsi yang berbeda-beda. (1) Skala likert, Sugiyono 

(2015:93) menjelaskan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. (2) Skala guttman 

sering pula disebut sebagai teknik kumulatif, skala guttman digunakan bila ingin 

mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang 

ditanyakan, yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, dan lain-lain. (3) semantik 

differensial digunakan untuk mengukur sikap. (4) ratting scale, data mentah 

yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 
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(5)  Skala Thurstone adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang 

berbentuk skala interval. 

Skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam pengolahan data ini 

adalah menggunakan skala likert dengan empat alternatif jawaban, yaitu: sangat 

layak, layak, kurang layak, dan tidak layak. Pemberian skor tertinggi yaitu 4 

dengan alternatif jawaban sangat layak, dan skor terendah adalah 1 dengan 

alternatif jawaban tidak layak. 

Angket atau kuesioner yang digunakan pada penelitian ini digunakan 

untuk kebutuhan mendapatkan data mengenai kelayakan modul yang sedang 

dikembangkan berdasarkan ahli media pembelajaran dan ahli materi. Berikut 

merupakan kisi-kisi yang digunakan untuk masing-masing ahli media 

pembelajaran dan ahli materi: 

a) Angket untuk ahli media 

Angket untuk ahli media yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan 

data ditinjau dari aspek: (1) ukuran buku, (2) desain kover buku, (3) desain hasil 

buku. 

Tabel 1. Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Media 

No Indikator Sub Indikator No butir Jml Butir 

1 
Ukuran 

Buku 
Ukuran. 1 dan 2 2 

2 
Desain 

Kover Buku 

Tata letak kover buku. 
3,4,5,6,7,8,9, 

dan 10 
8 

Tipografi kover buku. 
11,12,13,14, 

15, dan 16 
6 

Ilustrasi kuli buku. 17 dan 18 2 

3 Desain isi Tata letak isi buku 19,20,21,22, 13 
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buku. 23,24,25,26, 

27,28,29,30, 

dan 31 

Tipografi isi buku 

32,33,34,35, 

36,37,38,39, 

40,41,42, 

dan 43 

12 

Ilustrasi isi buku. 
44,45,46,47, 

dan 48 
5 

 

b) Angket untuk ahli materi 

Angket untuk ahli media yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan 

data ditinjau dari aspek: (1) materi, (2) Karakteristik sebagai sumber belajar, (3) 

manfaat modul. 

Tabel 2. Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Materi 

No Indikator No butir Jml Butir 

1 Self Instruction 1,2,3,4,5,6, dan 7 7 

2 Self Contained 8 dan 9 2 

3 Stand Alone 10 dan 11 2 

4 Adaptive 12 1 

5 User Friendly 13 1 

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan 

statik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 
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telah berkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasinya (Sugiyono, 2009: 208). 

Untuk menentukan kelayakan dari modul ini, maka digunakan skala 

pengukuran skala Likert. 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, 

yaitu 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 analisis dengan kriteria yang ada pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria Penilaian dengan Skala Likert 

No. Katergori Skor 
1 Sangat layak 4 

2 Layak 3 
3 Kurang layak 2 

4 Tidak layak 1 
 

Skor yang diperoleh dari angket kemudian dikonversikan ke dalam kriteria 

kualitatif mengacu pada pedoman kriteria (Saifudin Azwar, 2007) yang 

diperlihatkan seperti tabel 4. 

Tabel 4. Kriteria Penilaian Kelayakan 

Rentang Skor Kriteria 
X > Mi + 1,5 Sbi Sangat baik 

0 < X ≤ Mi + 1,5 Sbi Baik 

Mi – 1.5 Sbi < X ≤ 0 Cukup 
X ≤ Mi – 1,5 Sbi Kurang Baik 

 

Keterangan: 

Mi (mean ideal) = 1/2 x (skor maksimum ideal + skor minimal ideal) 
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Sbi (simpangan baku ideal) = 1/6 x (skor maksimum ideal – skor minimal ideal) 

 
Gambar 5. Uji Signifikasi Skor Kelayakan Modul 

Pedoman konversi diatas menggunakan digunakan untuk menentukan 

kelayakan produk pengembangan Modul Pelatihan dan Tutorial Sketchup. 

Berpedoman pada tabel tersebut, lebih mudah memberikan suatu kriteria bahwa 

modul pembelajaran hasil pengembangan sudah layak atau belum digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran baik dari aspek materi dan aspek media 

pembelajaran. 

 

  


