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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Penelitian 

Penelitian pengembangan ini memiliki tujuan untuk membangun modul 

elektronik pemrograman berorientasi objek untuk kelas XI RPL (Rekayasa 

Perangkat Lunak) di SMK Negeri 1 Rembang Purbalingga. Berdasarkan tujuan 

tersebut metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 

merupakan metode penelitian dengan pengembangan Research and Development 

(R&D) agar pengembangan modul elektronik yang dibuat peneliti dapat memenuhi 

standar kualitas dalam penelitian dan pengembangan modul elektronik. Sugiyono 

(2013: 297) menyatakan penggunaan metode penelitian dan pengembangan 

dalaam kutipan bahasa inggris juga dikenal dengan sebutan Research and 

Development (R&D) metode penelitan untuk mendapatkan hasil dalam produk 

pengembangan tertentu, dan melakukan berbagai uji keefektifan produk tersebut. 

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 161) metode penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mendapatakn hasil dengan 

membuat pengembangan media baru melalui berbagai proses pengujian. 
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Gambar 2. Model pengembangan 4-D Thiagarajan (1974: 5) 

 

B. Prosedur Pengembangan 

Model Research and Development (R&D)  yang digunakan pada penelitian ini 

menyesuaikan alur dari model pengemabangan Thiagarajan yaitu menggunakan 

model pengembangan 4-D (Four-D Models). Alur pengembangan Thiagarajan 
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yang di kemukakan oleh Trianto (2010: 189) model pengembangan 4-d ini terdiri 

melalu empat tahapan, yaitu Define (pendefinisian) yang dilakukan dengan 

menganalisis berbagai kebutuhan, design (perancangan) yang dilakuakan dengan 

merancang pengemabangan yang akan dilakukan oleh peneliti, develop 

(pengembangan) merupakan proses dalam pengembangan produk baru setelah 

melakuakan analisis kebutuan dan perancangan produk tersebut, dan disseminate 

(penyebaran) dengan melakuakan pemasangan dan pendistribusian produk baru 

yang sudah dikembangkan oleh peneliti. 
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Gambar 3. Bagan Prosedur Penelitian Pengembangan Modul Elektronik 

pemrograman berorientasi objek untuk kelas XI RPL. 
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Berikut adalah penjelasan dari penelitian model pengembangan 4-D (Four-D) 

Thiagarajan 1974: 

1. Define (Pendefinisian) 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan dengan menetapakan dan 

mendefinisikan berbagai syarat-syarat pengembangan yang akan di lakuakan 

penelitian, dalam model lain, tahapan ini disebut tahapan analisis kebutuhan. 

Konteks pengembangan modul, tahapan define dilakukan dengan cara : 

a. Analisis kurikulum dan silabus 

Dalam kegiatan ini peneliti perlu melakuakan kajian pada kurikulum yang 

berlaku pada saat itu di sekolah, dalam kurikulum mempunyai berbagai 

kompetensi yang harus dicapai. Analisis kurikulum ini bermanfaat untuk 

menetapakan pengembangan yang akan dilakukan terdapat pada kompetensi 

mana yang akan dilakukan pengembangan pada kompetensi yang telah 

dianalisis. Analisis kemungkinan dilakukan karena adanya kemungkinan 

tidak semua kompetensi dalam kurikulum dapat dilakuakn pengembangan 

yang akan disediakan dalam pengembangan modul elektronik. Setelah 

menganalisis kurikulum, selanjutnya menganalisis kompetensi dasar pada 

silabus yang digunakan. Menganalisis silabus berguna untuk menetapkan 

kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dilakuakan pengembangan 

pada produk. 
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b. Analisis karakteristik peserta didik 

Pada tahapan analisis karakteristik peserta didik untuk pengembangan modul 

diperlukan untuk menyusun modul yang sesuai dengan kemampuan 

akademik dan kebutuhan siswa, contohnya: apabila pada tingkat pendidikan 

perserta didik masih terhitung rendah, maka penulis modul harus 

mengembangakn modul dengan menggunakan Bahasa dan kata-kata yang 

mudah dipahami oleh peserta didik. Apabila minat baca peserta didik terlihat 

masih rendah, maka pengembangan modul perlu ditambah berbagai ilustrasi 

gambar yang dapat menarik minat penggunaan produk yang dikembangkan 

supaya peserta didik dapat tertarik dan termotivasi untuk mempelajarinya. 

c. Analisis Materi 

Analisis materi perlu dilakukan dengan melakuakan identifikasi pada materi 

utama yang dijabarkan, mengumpulkan serta memilih berbagai materi 

relevan yang sesuai dengan kurikulum, dan menyusun kembali produk yang 

dikembangkan secara sistematis. Tahapan pengembangan identifikasi materi 

ini dibutuhkan modul dilakukna dengan cara berdiskusi dengan pendidik 

pada mata pelajaran yang dikembangakan yaitu guru produktif ROL 

(Rekayasa Perangkat Lunak) terkait mata pelajaran PBO (Pemrograman 

Berbasisi Objek). Langkah selanjutnya yang dilakuakan adalah dengan 

mengumpulkan berbagai informasi tentang sumber materi yang nantinya 

akan dibutuhkan. Informasi ini didapat dari berbagai macam sumber buku 
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penunjang pembelajaran yang terdapat di lapangan dan sumber ajar dalam 

silabus. 

2. Design (Perancangan) 

Pada tahapan perancangan yaitu pembuatan desain dan penyususnan 

modul. Tahapan pertama dalam menyusun modul yaitu perencanaan, yang 

mana pada tahapan ini menyusun garis besar isi modul yang sudah 

direncanakan dikembangkan dengan menulis modul. Tahapan perancangan 

yang dikembangkan, peneliti membuat pengembangan produk awal (prototype) 

atau rancangan produk yang dikembangkan. Dalam pembuatan modul 

disesuaikan dengan kerangka isi pada hasil analisis kurikulum, silabus, dan 

materi pembelajaran. Selain pembuatan produk awal modul juga dilakuakn 

penyusunan instrument untuk menilai kelayakan modul elektronik yang telah 

disusun dan mendapatkan saran oleh para ahli. 

3. Develop (pengembangan) 

Kegiatan pengembangan dilakuakn evaluasi modul oleh ahli sesuai bidang 

instrument yang telah disusun pada tahapan perancangan divalidasikan oleh 

validator untuk di nilai kelayakan kevalidannya. Setelah instrument dinyatakan 

valid maka instrument bias digunakan untuk menilai modul yang 

dikembangkan, selanjutnya dilakukan evaluasi modul oleh ahli, kemudian 

dilakuakn pengujian keterbacaan dan penggunaan oleh sasaran utama untuk 

mendapatkan tanggapan dan respon dari sasaran mengenai modul. Hasil 
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penujian yang dilakukan terhadap responden digunakan untuk menilai 

kelayakan modul dari pendapat siswa. 

4. Disseminate (penyebaran) 

Tahapan dissemination pada modul elektronik pemrograman berorientasi objek 

untuk kelas XI RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) di SMK Negeri 1 Rembang 

Purbalingga dinyatakan layak dan baik digunakan serta mendapat respon yang 

baik oleh siswa langsung disebarkan secara soft file yang dapat didwonload di 

website SMK Negeri 1 Rembang Purbalingga serta dicopy-kan di komputer 

laboratorium komputer SMK Negeri 1 Rembang Purbalingga. 

 

C. Responden Penelitian 

Responden penelitian produk yang dikembangkan ini ditujukan kepada ahli 

materi yaitu guru yang mengajar pada Sekolahan tersebut, ahli media, serta siswa 

sebagai pengguna produk yang dikembangkan. Ahli materi adalah guru di SMK 

Negeri 1 Rembang Purbalingga yang mengampu mata pelajaran Produktif RPL 

materi Membuat Program Object Oriented dengan Class. Ahli media yaitu dua 

dosen Media Pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

Siswa yang menjadi responden adalah siswa kelas XI pada Kompetensi Keahlian 

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) di SMK Negeri 1 Rembang Purbalingga. 
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D. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Rembang Purbalingga yang 

beralamat di Jl Raya Bodaskarangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten 

Purbalingga-53356. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019. 

 

E. Metode dan Alat Pengumpul Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan penyebaran instrument berupa angket. 

a. Wawancara 

Wawancara dengan guru yang mengampu mata pelajaran Produktif RPL 

materi Membuat Program Object Oriented dengan Class dilakukan untuk 

mengetahui kurikulum, karakteristik siswa, situasi, dan kondisi 

pembelajaran. Saat melakukan wawancara peneliti mendapatkan data 

kurikulum, standar kompetenis dan silabus yang digunakan di SMK Negeri 

1 Rembang Purbalingga. 

b. Instrumen 

Instrumen merupakan angket atau kuisioner yang ditujukan dengan 

menilai kelayakan produk yang dikembangkan oleh peneliti yaitu modul 

pembelajaran elektronik. Menurut Sugiyono (2010:199), angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan memberi 
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pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang akan 

menggunakan produk pengembangan tersebut untuk dijawab. 

Peneliti menggunakan angket tertutup yang akan ditujukan kepada ahli 

media, ahli materi, dan siswa. Angket tertutup merupakan angket yang sudah 

ditentukan jumlah item dan alternatif jawaban maupun responnya oleh 

peneliti, responden memilih jawaban pada angket yang diberikan sesuai 

dengan keadaan produk yang dikembangkan. Angket tertutup juga memiliki 

kelebihan antara lain: 1) mudah memberi nilai, 2) mudah dalam pemberian 

kode, dan 3) responden tidak perlu menulis (S. Eko Putro Widoyoko, 

2012:36). 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2010:203), instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah. 

Sebelum modul diujicobakan, maka harus dilakukan validasi produk oleh 

para ahli terlebih dahulu (expert judgement). Validasi produk oleh ahli media 

dan ahli materi. Dari tahap ini akan diperoleh pendapat, masukan, dan 
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persetujuan dari para validator yang sesuai dengan bidangnya. Masukan 

tersebut kemudian digunakan sebagai bahan penyempurna modul. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kisi-kisi instrument yang sesuai 

dengan standar BNSP untuk uji kelayakan ahli media, uji kelayakan ahli materi, 

dan juga kisi-kisi instrument respon siswa terhadap modul. Berikut ini adalah 

kisi-kisi instrument masing-masing responden. 

a. Instrumen untuk Ahli Materi 

Instrumen untuk ahli materi dibuat untuk mengetahui materi 

pembelajaran dari 6 aspek yaitu: (1) self instruction, (2) stand alone, (3) 

adaptive, (4) user friendly, (5) kelayakan isi, (6) kebahasaan. Berikut 

Indikator untuk kisi-kisi instrument ahlli materi.  

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Kelayakan Modul untuk Ahli Materi. 

 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

No. 

Item 

Instru 

men 

1 Self 

Instruction 

Memuat tujuan pembelajaran 2 1, 2 

Materi disajikan dalam unit 

kecil 

2 3, 4 

Tersedia contoh yang 

mendukung materi pembelajaran 

2 4, 6 

Tersedia soal latihan yang dapat 

mengukur kemampuan siswa 

2 7, 8 

Bahasa yang komunikatif 2 9, 10 

Kontekstual 2 11, 12 

Tersedia rangkuman materi 2 13, 14 

Tersedia instrument penilaian 2 15, 16 

Tersedia umpan balik dan kunci 

jawaban 

2 17, 18 
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No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

No. 

Item 

Instru 

men 

Tersedia referensi 2 19, 20 

2 Stand 

Alone 

Modul tidak harus bergantung 

pada media lainnya 

2 21, 22 

Dapat digunakan secara individu 1 23 

3 Adaptive Beradaptasi dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

2 24, 25 

4 User 

Friendly 

Instruksi dan informasi 

membantu siswa mengolah 

informasi 

2 26, 27 

5 Kelayakan 

Isi 

Kesesuaian dengan SK, KD 3 28, 29, 

30 

Kesesuaian dengan kebutuhan 

siswa 

2 31, 32 

Kesesuaian dengan kebutuhan 

bahan ajar 

1 33 

Manfaat untuk menambah 

wawasan 

2 34, 35 

6 Kebahasaan Keterbacaan 3 36, 37, 

38 

Kesesuaian dengan kaidah 

Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

2 39, 40 

Pemanfaatan Bahasa secara 

efisien 

2 41, 42 

Jumlah Indikator Penilaian 42  

 

b. Instrumen untuk Ahli Media 

Instrumen untuk ahli media pembelajaran menilai kelayakan penyajian 

perwajahan yang ada dalam modul seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Kelayakan Modul untuk Ahli Media 

 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

No. 

Item 

Instru 

men 

1 Aspek fisik dan 

tampilan 

Komposisi warna terhadap 

latar belakang (background ) 

2 1, 2 

Kemenarikan desain 3 3, 4, 5 

Tata letak (layout ) 2 6, 7 

2 Aspek 

pemanfaatan 

Kemudahan penggunaan 

modul 

2 8, 9 

Memberikan fokus perhatian 2 10, 11 

Ketersediaan ilustrasi untuk 

pemahaman materi 

2 12, 13 

Mempermudah kegiatan 

belajar mengajar 

2 14, 15 

3 Aspek 

kegrafikan 

Penggunaan huruf 5 16, 17, 

18, 19, 

20 

 

Penggunaan naskah, dan 

gambar 

2 21, 22 

Penggunaan warna 2 23, 24 

4 Format Ketepatan tanda-tanda yang 

dugunakan untuk hal 

penting/khusus 

2 25, 26 

5 Organisasi Urutan antar bab, unit, dan 

paragraph mudah dipahami 

2 27, 28 

Jumlah Indikator Penilaian 28  

 

c. Instrumen Kelayakan Modul Untuk Siswa 

Setelah melakukan revisi sesuai dengan pendapat dan petunjuk dari para 

ahli, modul kemudian diuji cobakan pada siswa untuk mengetahui kelayakan 

modul jika diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Instrumen ini terdiri 
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dari 4 aspek yaitu: (1) penyajian materi, (2) kebahasaan, (3) kegrafikan dan 

(4) user friendly. Berikut tabel kisi-kisi instrument untuk siswa. 

Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Kelayakan Modul untuk Siswa. 

 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

No. 

Item 

Instru 

men 

1 Aspek fisik dan 

tampilan 

Komposisi warna terhadap 

latar belakang (background ) 

2 1, 2 

Kemenarikan desain 3 3, 4, 5 

Tata letak (layout ) 2 6, 7 

2 Aspek 

pemanfaatan 

Kemudahan penggunaan 

modul 

2 8, 9 

Memberikan fokus perhatian 2 10, 11 

Ketersediaan ilustrasi untuk 

pemahaman materi 

2 12, 13 

Mempermudah kegiatan 

belajar mengajar 

2 14, 15 

3 Aspek 

kegrafikan 

Penggunaan huruf 5 16, 17, 

18, 19, 

20 

 

Penggunaan naskah, dan 

gambar 

2 21, 22 

Penggunaan warna 2 23, 24 

4 Format Ketepatan tanda-tanda yang 

dugunakan untuk hal 

penting/khusus 

2 25, 26 

5 Organisasi Urutan antar bab, unit, dan 

paragraf mudah dipahami 

2 27, 28 

Jumlah Indikator Penilaian 28  

 

Penyusunan butir-butir pernyataan dilakukan berdasarkan kisi-kisi yang 

telah dibuat. Sebelum digunakan untuk menguji kelayakan modul, 
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instrument yang telah disusun harus divalidasi terlebih dahulu oleh ahli 

instrument untuk memastikan instrument benar-benar siap dugunakan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui instrument penilaian pada saat uji coba dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan 

karakteristik data yang diharapkan akan mempermudah memahami data untuk 

proses analisis selanjutnya. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki modul pembelajaran yang dikembangkan. 

Dalam proses uji coba atau validasi modul, pengumpulan data berupa 

instrument (angket) dengan skala Likert dengan rentang skala 1 sampai dengan 4. 

Saat melakukan tabulasi data dari angket, pernyataan positif dan pernyataan 

negative memiliki aturan penilaian yang berbeda. Nilai diatur sesuai dengan aturan 

skoring yang harus memiliki konsistensi baik dalam peringkat maupun interval 

antar skala. Pada penelitian ini aturan skoring yang digunakan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 6. Aturan Skoring 

 

No Tanggapan 
Skor 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

1 SS (Sangat Setuju) 4 1 

2 S (Setuju) 3 2 

3 TS (Tidak Setuju) 2 3 

4 STS (Sangat Tidak Setuju) 1 4 
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      Skor yang diperoleh dengan menggunakan skala Likert ini kemudian 

dijumlahkan lalu dicari rata-rata seluruh aspek menggunakan rumus:  

�̅� =
Σ𝑋

Ν
 

      Keterangan: 

      �̅�  : Skor rata-rata 

      Σ𝑋 : Jumlah skor 

                Ν  : Jumlah penilai 

Setelah diperoleh rata-rata pada tiap aspek, kemudian hasilnya dikonversikan 

menggunakan Tabel 6 

Tabel 7. Kategorisasi Kelayakan Modul Pembelajaran (Djemari Mardapi, 

2008:123) 

 

No Rumus Kriteria 

1 Χ ≥ �̅� + 1. 𝑆𝐵𝑥 Sangat Layak 

2 �̅� + 1. 𝑆𝐵𝑥 > Χ ≥ �̅� Layak 

3 �̅� > Χ ≥ �̅� − 1. 𝑆𝐵𝑥 Cukup Layak 

4 Χ < �̅� − 1. 𝑆𝐵𝑥 Tidak Layak 

 

Χ   = skor yang diperoleh 

Χ   = rerata ideal 

     = ½ x (skor maksimal ideal+skor minimal ideal) 

Sbi = Simpangan baku ideal 

     = 1/6 x (skor maksimal ideal+skor minimal ideal) 

Skor maksimal ideal = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

Skor minimal ideal   = Σ butir kriteria x skor terendah 



 

76 
 

Selanjutnya untuk mengetahui persentase skor digunakan rumus berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

Setelah data dianalisis akan diketahui bagaimana kelayakan modul pembelajaran 

yang dibuat.  

 

 

 

 

 

 

 

  


