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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian pengembangan modul 

Konstruksi Jalan dan Jembatan 2 ini adalah research and development (R&D). 

Metode ini dipilih dikarenakan metode ini merupakan metode yang paling efektif 

untuk penelitian yang menghasilkan produk tertentu dan menguji kefektifan produk 

tersebut. Produk yang dihasilkan dan diuji pada penelitian ini adalah modul 

Konstruksi Jalan dan Jembatan 2.  

Sementara itu, dalam pengembangan modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 

2  mengacu pada alur langkah pengembangan 4-D (four-D models). Alur langkah 

pengembangan dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini: 

 

Gambar 2. Prosedur Penelitian dan Pengembangan Four-D Models 

 

B. Prosedur Pengembangan 

Pengembangan modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 2 yang mengacu pada 

alur langkah pengembangan 4-D (four-D models) di atas. Berdasarkan 

Mulyatiningsih (2013:195)  langkah-langkah penelitian pengembangan 4-D (four-

D models) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Define (Tahap Pendefinisian) 

Tahap define merupakan tahapan dimana harus menetapkan dan 

mendefinisikan syarat, kebutuhan, dalam pengembangan pembelajaran. Penentuan 
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syarat dilaksanakan dengan kebutuhan dan keadaan peserta didik dalam 

pembelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan di kelas XII. Oleh karena itu pada 

tahap ini dibutuhkan data berupa keadaan peserta didik, kompetensi yang harus 

dicapai, fasilitas yang ada, serta permasalahan yang dialami. Tahap define 

mencakup lima langkah  pokok yaitu analisis permasalahan, analisis peserta didik 

(learner analysis), analisis konsep (concept analysis), analisis tugas (task analysis), 

dan perumusan tujuan pembelajaran (specifying instructional objectives). 

a. Analisis Permasalahan 

Analisis permasalahan bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan 

masalah dasar yang dihadapi dalam proses pembelajaran Konstruksi Jalan dan 

Jembatan. Permasalahan apa saja yang terdapat dalam proses pembelajaran baik 

pembelajaran di dalam kelas maupun kegiatan belajar mandiri yang dilakukan oleh 

peserta didik.  

Permasalahan yang telah didapatkan dari hasil survei kemudian dianalisis 

untuk mendapatkan hipotesis penyelesaian masalah. Analisis yang dilakukan akan 

menghasilkan gambaran fakta, harapan dan alternatif penyelesaian masalah dasar 

yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan solusi dari permasalahan 

pembelajaran.  

b. Analisis Peserta Didik (Learner Analysis) 

Analisi peserta didik yaitu menganalisis keadaan peserta didik dilapangan 

baik dari kondisi selama kegiatan belajar didalam kelas maupun di luar 

pembelajaran. Segala permasalah peserta didik dalam kegiatan belajar mata 
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pelajaran Kontruksi Jalan dan Jembatan kelas XII perlu diketahui agar 

mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuatan modul. 

c. Analisis Tugas (Task Analysis) 

Analisis tugas sangat penting dialakukan karena dapat memperngaruhi hasil 

belajar dan kompetensi peserta didik. Analisis tugas berfungsi untuk mengetahui 

materi apa saja yang harus diperlukan untuk dimediakan. Analisis tugas 

dilaksanakan untuk mengetahui apa saja yang perlu dimasukan kedalam modul 

Konstruksi Jalan dan Jembatan 2 agar peserta didik dapat memenuhi kompetensi 

dan harapan dari pendidik.  

d. Analisi Konsep (Concept Analysis) 

Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok yang akan 

diajarkan. Analisis konsep merupakan satu langkah penting untuk memenuhi 

prinsip kecukupan dalam membangun konsep atas materi-materi yang digunakan 

sebagai sarana pencapaian kompetensi inti dan Kompetensi dasar. Setelah 

melakukan pengamatan dan konsultasi dengan pendidik SMK Negeri 1 Pajangan 

didapatkan hasil perlunya modul yang relevan dengan materi pembelajaran dan 

kompetensi yang harus dicapai pada mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan 

kelas XII. 

e. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specifying Instructional Objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang 

diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan metode dan media 

yang direncanakan. Tujuan dikatakan telah tercapai jika peserta didik telah tuntas 



36 
 

menyelesaikan pembelajaran dengan syarat minimal kelulusan pada kompetensi 

yang telah ditentukan baik secara penalaran maupun secara psikomotor.. 

2. Design (Tahap Perencanaan) 

Tahap design pada modul bertujuan untuk menemukan hasil modul yang 

paling efektif dan efisien untuk mengembangkan rancangan produk berdasarkan 

data analisis yang telah diperoleh pada tahap pendefinisian. Pada tahap design yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan Topik atau Pokok Bahasan yang Disajikan 

Pemilihan topik pembahasan materi disesuaikan dengan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Hal ini betujuan agar materi yang disampaikan lebih terarah dan 

tidak terlalu meluas melebihi batas yang diharapkan. 

b. Pemilihan Materi atau Bahan Ajar 

Pemilihan bahan ajar dilakukan agar bahan ajar sesuai dengan kompetensi yang 

perluk dicapai peserta didik. Materi yang diberikan harus sesuai dengan kurikulum 

dasar dan direncanakan dapat dipelajari dengan jangka waktu tertentu sehingga 

seluruh materi dapat dipelajari. Pada pemilihan bahan ajar yang harus diperhatikan 

adalah sumber bahan ajar harus jelas, materinya sesuai dengan kebutuhan, dan tidak 

melenceng dari topik yang telah ditentukan.  

c. Mempersiapkan Rancangan 

Pemilihah rangcangan modul yang disesuaikan dengan materi yang akan 

dimasukan kedalam modul yang disusun dengan runtut dengan harapan materi 

dapat lebih mudah dipelajari peserta didik. Membuat rangcangan secara garis besar 
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menghasilkan outline yang disesuaikan dengan kompetensi dasar modul Konstruksi 

Jalan dan Jembatan 2. 

d. Menyusun dan Menulis Modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 2 

Tahapan ini merupakan tahap penulisan modul sesuai dengan outline yang 

telah disusun dan dibuat dengan runtut agar memudahkan peserta didik memahami 

materi yang terdapat di dalam modul Konstruksi Jalan dan Jembatan. Penulisan 

materi yang telah dipilih dimasukan kedalam bab sesuai dengan materi tersebut, 

lalu disusun dengan runtut dan jelas agar peserta didik lebih mudah dalam 

mempelajari modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 2. 

e. Gambar Pada Modul 

Pemberian gambar ini berfungsi untuk memperjelas materi bagi materi yang 

perlu diberikan gambar. Selain memperjelas materi yang ada, pemberian gambar 

juga berfungsi agar dapat memberikan gambaran nyata mengenai materi yang ada 

dan sebagai daya tarik sehingga peserta didik tidak bosan dan jenuh untuk belajar. 

Hal ini sangat penting untuk memilih gambar yang tepat dan menyajikan gambar 

dengan baik dan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Gambar dapat 

diambil dari gambar dilapangan, modul, dokumentasi pribadi, referensi buku, 

internet, dan sebagainya. 

f. Desain Modul Kontruksi Jalan dan Jembatan 2 

Modul didesain semenarik mungkin sehingga dapat meningkatkan minat 

peserta didik untuk mempelajarinya tapi tidak mengganggu atau mempersulit 

proses mempelajari modul Kontruksi Jalan dan Jembatan 2. Desain modul yang 

baik adalah desain dapat menarik dan mempermudah pembacanya mempelajari isi 
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modul. Desain diharapkan dapar sesuai dengan isi materi modul dan tidak sampai 

mengganggu penulisan, gambar, keterangan modul. Desain modul meliputi: desain 

sampul, desain isi modul, dan desain layout modul. 

g. Penyusunan Instrumen 

Instrumen yang disusun pada penelitian ini meliputi instrumen validasi produk 

modul Konstruksi Jalan dan Jembatan. Intrumen ditujukan untuk menilai kelayakan 

produk.  

3. Develop (Tahap Pengembangan) 

Setelah dilaksanakan tahap perancangan selesai, hasil dari perancangan adalah 

Draft modul Konstruksi Jalan dan Jembatan yang kemudian divalidasikan kepada 

validator ahli. Validator ahli terdiri dari 3 orang yaitu: (1) ahli materi konstruksi 

jalan dan jembatan dosen JPTSP UNY; (2) ahli media dari dosen JPTSP UNY; (3) 

pendidik pengampu mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Hasil validasi 

nantinya akan menjadi acuan apakah modul Kontruksi Jalan dan Jembatan telah 

layak digunakan atau masih harus dilakukan perbaikan dan pengembangan lebih 

lanjut. 

4. Disseminate (Tahap Penyebaran) 

Tahapan penyebaran produk merupakan tahap akhir dari pada penelitian 

pengembangan 4D Models. Tahap penyebaran dilakukan untuk mempromosikan 

(publikasi) produk yang telah dikembangkan agar dapat diterima pengguna. Tahap 

penyebaran dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan secara luas karena 

keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti. Penyebaran hanya dilakukan pada 
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kelas XII Program Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 

Pajangan.  

 

C. Sumber Data/Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Ahli Materi  

Ahli materi merupakan dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan yang akan menilai kelayakan materi yang terdapat di dalam modul 

sudah sesuai dan dapat memenuhi kompetensi yang perlu dicapai atau perlu revisi 

terlebih dahulu sebelum digunakan. 

2. Ahli Media  

Ahli materi merupakan dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan yang akan menilai kelayakan media pembelajaran baik dari segi 

tampilan, tatak letak, dan kegunaan dalam proses belajar peserta didik. 

3. Pendidik  

Pendidik atau guru pada Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan SMK Negeri 1 Pajangan khususnya pengampu mata pelajaran 

Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pendidik nantinya menilai apakah modul sudah 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diharapkan untuk mencapai 

kompetensi yang telah ditentukan. 
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D. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksankan di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta dan SMK Negeri 1 Pajangan. 

2. Waktu Peneltian 

Penelitian pengembangan modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 2 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. 

 

E. Metode dan Instrument Pengumulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari intrumen pengumpul data dalam bentuk 

hasil angka yang dapat dianalisis dan data kualitatatif berupa koreksi jika terdapat 

kesalahan yang perlu diperbaiki beserta saran untuk mengembangkan modul agar 

lebih baik dan layak digunakan. 

2. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan. 

Observasi lapangan meliputi diskusi dengan pendidik pengampu mata pelajaran, 

pengamatan karakteristik peserta didik, fasilitas, sarana, dan prasarana di sekolah. 

Hasil dari observasi nantinya akan digunakan sebagai pedoman untuk pembuatan 

media belajar berupa modul untuk peserta didik. 
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3. Instrumen Pengumpul Data 

Instrumen pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari 

responden. Agar mendapatkan data dan media belajar berkualitas diperlukan 

intrumen yang mampu menggali data yang diperlukan untuk pengembangan produk 

modul. Instrumen yang diperlukan pada penelitian ini adalah angket datau 

kuisioner. Instrumen disusun dengan maksud mengevaluasi kualitas modul 

Konstruksi Jalan dan Jembatan 2. Hasil dari intrumen merupakan data kuantitatif 

dan kualitatif yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah modul Konstruksi 

Jalan dan Jembatan 2 layak untuk digunakan atau perlu dilakukan revisi terlebih 

dahulu. 

Angket disusun meliputi tiga jenis sesuai dengan jumlah responden yang 

diharapkan. Instrumen penelitian berupa kuisione disusun berdasarkan kisi-kisi 

yang telah dikembangkan dan disusun menggunakan  skala likert. Angket tersebut 

adalah: (1) angket untuk ahli materi konstruksi jalan dan jembatan dosen JPTSP 

UNY; (2) angket untuk ahli media dari dosen JPTSP UNY; (3) angket untuk 

pendidik pengampu mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Angket 

diberikan kepada tiga responden sesuai dengan bidangnya agar dapat dilakukan 

penilaian terhadap modul  Konstruksi Jalan dan Jembatan 2.  

a. Angket Untuk Ahli Materi 

Angket yang diperuntuk kan untuk ahli materi untuk memperoleh desain 

pembelajaran dan diisi oleh oleh seorang ahli dalam bidang materi isi modul. 

Instrumen yang digunakan ahli materi dibagi menjadi dua macam aspek yaitu aspek 

materi atau isi dari modul sudah sesuai kompetensi yang diharapkan dan aspek 
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untuk pembelajaran sudah sesuai dan dapat membantu peserta didik mencapai 

kompetensi yang akan dicapai berdasarkan karateristik modul yang meliputi: Self 

Intruction and Self Contained. Hasil dari uji pada ahli materi akan digunakan untuk 

menilai kelayakan modul dan dasar melakukan revisi produk guna penyempurnaan 

modul.  Berikut merupakan kisi-kisi instrument oleh ahli materi terhadap isi materi: 

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Oleh Ahli Materi Terhadap Aspek Isi Materi 

No. Komponen Indikator 

1.  Kualitas materi 

1. Bobot/kedalaman materi 

2. Kebenaran konsep 

3. Kecukupan materi untuk mencapai tujuan 

4. Kejelasan uraian materi 

2.  Kualitas gambar 
1. Relevansi gambar dengan materi 

2. Sesuaian dengan kaidah gambar teknik 

3.  Kualitas soal 

1. Kesesuaian soal dengan kompetensi 

2. Ketepatan soal dengan materi 

3. Tingkat kesulitan soal 

 

Berikut merupakan kisi-kisi instrument oleh ahli materi terhadap 

pembelajaran: 

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Oleh Ahli Materi Terhadap Aspek Pembelajaran 

No. Komponen Indikator 

1.  Tujuan 

1. Tujuan pembelajaran sesuai kompetensi 

2. Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

2.  Pemilihan materi 

1. Ketepatan pemilihan materi 

2. Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar 

3. Kejelasan uraian materi 

4. Relevansi contoh yang diberikan 

3.  Latihan dan tugas 

1. Kesesuaian soal dengan materi  

2. Disediakan kunci jawaban 

3. Pemberian latihan 

4.  Bahasa 

1. Bahasa dan istilah yang digunakan 

sudah sesuai dengan materi 

2. Ketepatan bahasa dalam menguraikan 

materi 
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b. Angket Untuk Ahli Media 

Angket ahli media bertujuan untuk mengukur dan memperoleh data tetang 

kualitas teknis dari produk yang dihasilkan tersebut, yaitu modul Konstruksi Jalan 

dan Jembatan sesuai dengan karakteristik modul yaitu: , Stand Alone, Adaptif, dan 

User Friendly. Berikut merupakan kisi-kisi instrument oleh ahli media terhadap 

aspek tampilan: 

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Oleh Ahli Media 

No. Komponen Indikator 

1.  Desain dan format 

1. Desain cover 

2. Desain isi modul 

3. Format kertas 

4. Tata letak isi materi 

5. Desain sesuai dengan isi modul 

2. Penyajian isi materi  

1. Bentuk isi materi 

2. Konsistensi penulisan 

3. Kejelasan penulisan 

4. Header dan footer 

5. Komponen isi modul 

3. Huruf dan gambar 

1. Pemilihan warna huruf 

2. Pemilihan jenis huruf 

3. Ukuran huruf 

4. Kejelasan gambar 

5. Warna gambar 

6. Ukuran gambar 

7. Ketepatan pemilihan gambar 

c. Angket untuk Pendidik 

Angket yang perlu diisikan oleh pendidik pengampu pelajaran bertujuan 

untuk memperoleh data apakah modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 2 dapat 

membantu dalam proses pembelajaran. Angket dibagi menjadi dua aspek yaitu 

aspek mengenai isi dari modul dan yang kedua adalah aspek terhadap pembelajaran  

Berikut merupakan kisi-kisi instrument oleh pendidik  terhadap aspek isi materi 

modul: 
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Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Oleh Pendidik Terhadap Isi Materi 

No. Komponen Indikator 

1.  Kualitas materi  
1. Kejelasan materi 

2. Materi sesuai dengan kompetensi 

2.  Kualitas bahasa 
1. Kejelasan bahasa 

2. Dapat dimengerti peserta didik 

3.  Kualitas visual 
1. Ketepatan gambar  

2. Kejelasan gambar 

4.  Kualitas Soal 
1. Tingkat kesulitan soal 

2. Kejelaan rumusan soal 

Berikut merupakan kisi-kisi instrument oleh pendidik  terhadap aspek 

pembelajaran: 

Tabel 7. 

Kisi-Kisi Instrumen Oleh Pendidik Terhadap Pembelajaran 

No. Komponen Indikator 

1.  Fungsi media 

1. Modul membantu kegiatan 

pembelajaran 

2. Modul dapat digunakan untuk belajar 

mandiri 

2.  Kemudahan belajar Kemudahan mempelajari materi 

3.  Materi Kemenarikan penyampaian materi 

4.  Soal latihan Kesesuaian soal latihan dan materi 

5.  Motivasi 

1. Tampilan modul menarik 

2. Belajar lebih mudah dan 

menyenangkan 

3. Gambar jelas dan sesuai dengan materi 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui kegiatan uji coba diklasifikasikan menjadi 2, 

yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang berupa kritik dan saran 

yang dikemukakan ahli media dan ahli materi dihimpun dan disarikan untuk 

memperbaiki produk modul pembelajaran ini. Data kuantitatif merupakan jenis data 
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yang dapat diukur atau dapat dihitung langsung sebagai variabel angka atau 

bilangan. Data kuantitatif didapatkan dari angket yang diberikan kepada validator. 

Kedua data baik kualitatif maupun kuantitatif nantinya akan menentukan kelayakan 

dari modul Konstruksi Jalan dan Jembatan 2. 

Data yang telah diperoleh melalui instrument validasi dari ahli materi, ahli 

media, dan pendidik berupa nilai kuantitatif yang akan diubah menjadi nilai 

kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan 

analisis statistik diskriptif, yang berupa pernyataan tidak layak, kurang layak, layak, 

sangat layak yang diubah menjadi data kuantitatif dengan skala 4 yaitu dengan 

penskoran mulai dari 1 sampai 4. Aturan pemberian skor terdapat pada  Tabel 8 

berikut: 

Tabel 8.Aturan Penilaian 

Keterangan Skor 

SL (Sangat Layak) 4 

L (Layak) 3 

KL (Kurang Layak) 2 

TL (Tidak Layak) 1 

 

Langkah-langkah dalam analisis data antara lain: (a) mengumpulkan data 

kasar, (b) pemberian skor, (c) skor yang diperoleh kemudian dikonversikan menjadi 

nilai dengan skala 4 dengan menggunakan acuan konversi dari Djemari Mardapi 

(2008: 123) sebagai berikut: 
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Tabel 9. Kriteria Penilaian 

No. Rentang skor kualitatif Kategori Kualitatif 

1 Mi + 1,5 SBi < �̅� ≤ Mi + 3 SBi Sangat Layak 

2 Mi < �̅� ≤  Mi + 1,5 SBi Layak 

3 Mi - 1,5 SBi < �̅� ≤  Mi Kurang Layak 

4 Mi - 3 SBi < �̅� ≤  Mi – 1,5 SBi Tidak Layak 

 

Ketentuan: 

Skor rerata (�̅�)  :   
∑ 𝑋

𝑁
 : 

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟)

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑜𝑎𝑙)
 

Rerata ideal (Mi)  :   
2

1
   (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

Simpangan baku skor ideal (SBi):   
6

1
  ( skor maksimal ideal– skor minimal ideal) 

 


