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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan  

Metode pada Pengembangan Modul Menggambar Detail Pondasi dan Sloof 

pada Rumah Tinggal 2 Lantai Mata Pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung 

Siswa Kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) menggunakan 

jenis desain dan pengembangan atau disebut Design and Development (D&D). 

Richey dan Klein (2007) dalam James D. Klein mendefenisikan metode Design and 

Development sebagai berikut: 

“The systematic study of design, development and evaluation processes with 

the aim of establishing an empirical basis for the creation of instructional 

and non-instructional products and tools and new or enhanced models that 

govern their development.” 

Pengertian Design and Development menurut Richey dan Klein yang berarti studi 

sistematis dari proses desain, pengembangan dan evaluasi dengan tujuan untuk 

membangun dasar empiris untuk pembuatan produk instruksional dan non-

instruksional dan alat dan model baru atau ditingkatkan yang mengatur 

perkembangannya.  

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 

Four D (4D) yang dikembangkan oleh S. Thiagarajan. Pengembangan 4D terdiri 

atas empat tahap utama, yaitu pendefenisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (development), dan penyebaran (disseminate). Berikut adalah 

diagram alir model 4D seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Prosedur Penelitian Pengembangan Model 4D 

 

B. Prosedur Pengembangan 

Metode pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah 4D (define, 

design,development,disseminate). Berikut adalah penjabaran dari penelitian 

pengembangan modul: 

1. Define (Pendefenisian) 

Pada tahap define (pendefenisian) ini bertujuan untuk menetapkan atau 

mendefenisikan syarat-syarat pengembangan. Peneliti menentukan  materi apa yang 

akan dikembangkan dalam modul. Thiagarajan (1974:6), menganalisis lima 

kegiatan yang dilakukan dalam tahap define sebagai berikut:  

a. Front and analysis (Analisis Awal) 

Diagnosis awal permasalahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran. Dalam tahap ini akan dilakukan analisis permasalahan yang akan 

ditemukan dalam ruang lingkup penelitian. Permasalahn yang ada akan ditemukan 

dengan melakukan observasi dan wawancara pada proses pembelajaran Konstruksi 

dan Utilitas Bangunan. 

DISSEMINATE 

DEFINE 

DESIGN 

DEVELOPMENT 
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b. Leaner analysis (Analisis Siswa) 

Mempelajari karakteristik siswa, misalnya: kemampuan, motivasi belajar, 

latar belakang pengalaman, dsb. Tahap ini dapat dilakukan dengan wawancara 

langsung dengan siswa atau guru pembimbing mata pelajaran Konstruksi dan 

Utilitas Gedung. Dengan adanya wawancara ini diharapkan dapat dipahami media 

pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan siswa. 

c. Task analysis (Analisis Tugas) 

Menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai siswa agar siswa dapat 

mencapai kompetensi minimal. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

susunan materi pada modul menggambar detail pondasi dan sloof rumah tinggal 2 

lantai mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung kelas XI Desain Pemodelan 

dan Informasi Bangunan (DPIB). 

d. Concept analysis (Analisis Konsep) 

Menganalisis konsep yang diajarkan, kemudian menyusun langkah-langkah 

yang dilakukan secara rasional. Tahap ini dilakukan dengan menetapkan beberapa 

sumber materi yang menjadi acuan dalam penulisan media pembelajaran modul 

menggambar detail pondasi dan sloof rumah tinggal 2 lantai mata pelajaran 

Konstruksi dan Utilitas Gedung kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan (DPIB).  

e. Specifiying   instructional   objectives (Analisis Tujuan Pembelajaran) 

Menulis   tujuan   pembelajaran, perubahan perilaku yang diharapkan setalah 

belajar dengan kata kerja operasional. Fungsi penulisan tujuan pembelajaran adalah 

untuk menjadi garis besar ini materi secara keseluruhan. 
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2. Design (Perencanaan) 

Pada tahap ini bertujuan untuk merencanakan kerangka isi dan garis besar 

dari suatu produk yang akan peneliti kembangkan dalam pembelajaran 

menggambar detail pondasi dan sloof pada rumah tinggal 2 lantai mata pelajaran 

Konstruksi dan Utilitas Gedung siswa kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan (DPIB). Thiagarajan, et al (1974: 7) terdapat 4 tahap design yaitu sebagai 

berikut: 

a. Construction of Criterion Referenced Test (Penyusunan Tes) 

Penyusunan tes merupakan suatu tahap yang mengacu pada tujuan 

pembelajaran yang menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik berupa produk, 

proses, psikomotor selama dan setelah kegiatan pembelajaran. 

b. Media Selection (Pemilihan Media) 

Pemilihan media dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan dan 

kebutuhan yang terjadi di lapangan. Media dipilih untuk menyesuaikan analisis 

peserta didik, analisis konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta 

rencana penyebaran dengan atribut yang yang beragam dari media yang berbeda-

beda. Pemilihan media ini berguna untuk membantu peserta didik dalam 

pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diharapkan. 

c. Format Selection (Pemilihan Format) 

Tahap ini menjadi langkah penetapan desain modul, seperti materi 

pembelajaran, pemilihan model, dan sumber belajar peserta didik. Pemilihan 

bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media pembelajaran yang 

mudah dipahami oleh pengguna. 
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d. Initial Design (Rancangan Awal) 

Pada tahap ini dilaksanakan untuk merancang draft awal dan sampul modul 

menggambar detail pondasi dan sloof pada rumah tinggal 2 lantai mata pelajaran 

Konstruksi dan Utilitas Gedung siswa kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan (DPIB) yang akan dikembangkan sebelum nantinya akan diuji coba di 

lapangan. 

3. Development (Pengembangan) 

Thiagarajan, et al (1974:8) mengelompokkan tahap development 

(pengembangan) dalam dua kegiatan yaitu expert appraisal dan development 

testing. Expert apprasial merupakan kegiatan untuk memvalidasi atau menilai 

kelayakan rancangan produk yang dikembangkan oleh peneliti. Kegiatan ini 

dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan guru mata pelajaran Konstruksi dan 

Utilitas Gedung sebagai pengguna. Dalam kegiatan validasi ini akan dilakukan 

evaluasi. Saran-saran yang diberikan akan digunakan untuk memperbaiki produk. 

Sedangkan development testing merupakan penilaian hasil rancangan produk pada 

sasaran subjek sebenarnya (siswa) untuk mengetahui perbaikan modul yang perlu 

dilakukan. 

4. Disseminate (Penyebaran) 

Tahap penyebaran produk merupakan tahap akhir dari penelitian 

pengembangan model 4D. Pada penelitian ini penyebaran modul hanya diberikan 

kepada guru mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung kelas XI Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 2 Depok serta 
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memberikan softcopy modul agar nantinya dapat dicetak dan disebarkan kepada 

peserta didik. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Modul Menggambar Detail Pondasi dan Sloof 

pada Rumah Tinggal 2 Lantai Mata Pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung 

Siswa Kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB). 

2. Responden Penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah ahli materi, ahli media, dan guru 

mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung. Adapun ahli media dan ahli materi 

diwakili oleh dosen sebagai akademisi dari Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah berpengalaman mengajar 

dan meneliti dibidang serupa. Subjek pengguna diwakili oleh pendidik (guru) mata 

pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung SMK Negeri 2 Depok. Sedangkan media 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah modul menggambar detail pondasi dan 

sloof pada rumah tinggal 2 lantai mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung 

kelas XI Desain Pemodelan dan Informasi Gedung (DPIB). 

 

D. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

observasi dan menggunakan angket. Observasi dilakuakan dalam penelitian ini 
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adalah observasi tidak terstruktur. Observasi dilakukan dengan melakukan 

wawancara dengan guru yang tidak sistematis untuk menemukan permasalahan 

yang ada pada saat pembelajaran. Sedangkan angket digunakan untuk mendapatkan 

data tentang kelayakan modul yang akan diuji coba.  Pemilihan angket didasari atas 

faktor kemudahannya dalam diterapkan sebagai alat pengumpulan data.  

2. Alat Pengumpulan Data 

a. Angket Ahli Materi 

Kuisioner uji kelayakan materi yang dibuat akan digunakan oleh ahli materi seperti 

pada Tabel 1. di bawah ini: 

Tabel 1. Instrumen untuk Ahli Materi 

No Aspek Indikator 
Nomor 

Butir 

1 
Kesesuaian 

Materi 

Kesesuaian materi dengan indikator 

pencapaian kompetensi 
1 

2 Isi Materi 
a. Kemudahan pemahaman materi 2 

b. Peningkatan kemampuan peserta didik 3, 4, 5 

3 
Kelengkapan 

Materi 

a. Terdapat halaman sampul, daftar isi, dan 

glosarium 
10 

b. Terdapat kegiatan belajar 
6, 7, 8, 10, 

11, 12, 14 

c. Terdapat daftar pustaka dan peta 

kedudukan materi 
9, 13 

d. Kelengkapan materi gambar dan foto 14 

4 
Penjelasan 

Materi 

a. Menjelaskan tentang pondasi dan sloof 15 

b. Menjelaskan tentang merencanakan 

pondasi dan sloof pada rumah tinggal 2 

lantai 

16 

c. Menjelaskan tentang menggambar pondasi 

dan sloof pada rumah tinggal 2 lantai 
17 

b. Angket Ahli Media 

Instrumen untuk ahli media berisikan kesesuaian modul dilihat dari kualitas media 

pembelajaran umum yang digunakan. 
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Tabel 2. Insrumen untuk Ahli Media 

No Aspek Indikator 
Nomor 

butir 

1 Format 
a. Format kertas 1 

b. Format teks (cetak tebal, cetak miring) 2, 3, 4 

2 Organisasi 

a. Kelengkapan pengajaran modul 5 

b. Sisteatika atau urutan materi 

pembelajaran 
6 

c. Penempatan naskah, gambar, ilustrasi dan 

formula (rumus) 
7,8,9,10 

d. Susunan atau alur antar bab, antar unit 

dan antar paragrap 
11 

3 Daya Tarik 

a. Keserasian kombinasi warna, gambar 

(ilustrasi), bentuk, dan ukuran huruf pada 

bagian cover 

12, 13, 14 

b. Pemberian gambar atau ilustrasi pada 

bagian isi modul 
15 

4 
Bentuk huruf 

dan ukuran huruf 

a. Kemudahan membaca bentuk dan ukuran 

huruf pada cover 
16, 17 

b. Kemudahan membaca bentuk dan ukuran 

huruf pada isi modul 
18, 19 

5 
Ruang (Spasi 

Kosong) 
Spasi antar teks 20,21,22 

6 Konsistensi 

a. Konsistensi bentuk dan huruf dari 

halaman 
23 

b. Konsistensi spasi 24, 25, 26 

c. Konsistensi tata letak pengetikan 27, 28 

 

c. Angket Pengguna 

Guru mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Bangunan memiliki status 

sama sebagai pengguna. Instrumen penilaian untuk guru pembimbing sama persis 

dengan aspek-aspek yang dinilai oleh ahli materi seperti kesesuaian materi, isi 

materi, kelengkapan materi, dan penjelasan materi. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan disederhanakan agar 
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dapat mengukur kelayakan produk dengan mudah. Skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya 

interval yang ada dalam alat ukut, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2015: 133). Penilaian 

yang dilakukan akan dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat dan efisien. 

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah rating scale 

karena data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan 

menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab 

salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan (Sugiyono, 2015: 141).  

Tabel 3. Rating Scale untuk Instrumen 

No. Kategori Skor 

1. Sangat Layak 4 

2. Layak 3 

3. Kurang Layak 2 

4. Tidak Layak 1 

Frekuensi pilihan jawaban dari responden akan dikonversikan menjadi empat skala 

kategori kelayakan pada Tabel 4. Perubahan skor dirumuskan seperti rumus di 

bawah ini: 

Rata − rata Skor =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 

Rata − rata Skor =
4 − 1

4
= 0,75 
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Tabel 4. Kategori Kelayakan  

No. Rata-rata Skor Kategori 

1. 3,25-4,00 Sangat Layak 

2. 2,5-3,3.25 Layak 

3. 1,75-2,5 Kurang Layak 

4. 1-1,75 Tidak Layak 

Pedeoman kosnverensi skor di atas di gunakan peneliti guna menentukan kelayakan 

modul pembelajaran mata pelajaran Kosntruksi Gedung Kelas XI Desain 

Pemodelan dan Informasi Banguna SMK Negeri 2 Depok. 


