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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Penelitian pengembangan modul AutoCAD mata pelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG) ini menggunakan jenis 

penelitian Design and Development (D & D) atau desain dan 

pengembangan. Jenis penelitian ini didefinisikan oleh Richey dan Kein 

(2007 ) 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 product and tools 

and new or enhanced models that govern their development. 

 

Jenis penelitian D&D ini dilakukan melalui proses desain, 

pengembangan dan evaluasi dengan tujuan untuk membentuk dasar 

empiris untuk menciptakan produk dan alat untuk kegiatan pembelajaran 

maupun non pembelajaran dan menciptakan model baru atau 

meningkatkan model yang mengatur perkembangannya. Penelitian ini 

tidak hanya melibatkan situasi dimana seseorang mempelajari karya desain 

orang lain, namun juga dapat melibatkan situasi dimana seseorang 

melakukan desain dan pengembangan dalam proses belajar pada saat yang 

bersamaan. Penelitian desain dan pengembangan seperti halnya semua 

upaya penelitian yang mengarah ke produksi pengetahuan, pemahaman 

yang lebih lengkap dan kemampuan membuat prediksi. Desain dan 

pengembangan penelitian juga berfungsi sebagai penghubung penting 

antara teori dan praktik. 
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Berdasarkan tujuannya dalam penelitian D&D terdapat dua 

kategori, yaitu diantarannya (1) penelitian produk dan alat, dan (2) 

penelitian model (Richey dan Klein, 2007 ). Adapun kategori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian produk dan alat. 

B. Prosedur Pengembangan 

Dalam pelaksanaan penelitian D&D dapat dilakukan dengan 

beberapa model penelitian. Dalam  prosedur pelaksanaan pengembangan 

modul AutoCAD mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior 

Gedung (APLIG) ini menggunakan model penelitian 4D yang merupakan 

singkatan dari (1) Define, (2) Design, (3) Development and (4)  

Desiminate. Model 4D merupakan metode yang dikemukakan oleh 

Thiagarajan(1974).  Adapaun tahapan pengembangan model 4D dapat 

dilihat seperti gambar berikut : 

1. Define (Tahap Pendefinisian) 

pada tahap pendefinisian dilakukan bertujuan untuk mendefinisikan 

syarat-syarat pengembangan atau analisis kebutuhan.kegiatan analis 

kebutuhan dilakukan melakui pengapatan dan observasi selama 

melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMK Negeri 

2 Klaten.  berikut adalah beberapa tahapan dalam tahap define : 

a. Front end analysis (Analisis Awal) 

Analisis awal dilakukan untuk memunculkan dan menetapkan masalah 

dasar yang dihadapi saat proses pembelajaran dengan maksud untuk 

enentukan alternatif penyelesaian.  
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b. Leaner analysis (Analsis Siswa) 

Analisis siswa dilakukan untuk mendapatkan gambaran berkaitan dengan 

karakteristik siswa, kebutuhan siswa, latar belakang siswa dan 

ketrampilan-ketrampilan dari setiap individu siswa, sehingga dengan ini 

didapatkan suatu media yang sesuai untuk siswa. 

c. Task Analysis (Analisis Tugas) 

Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasikan materi pembelajaran 

dengan mempertimbangkan kurikulum dan kompetensi yang harus dicapai 

oleh peserta didik.   

d. Cocept analysis (Analisis Konsep) 

Pada tahap analisis konsep ini dilakukan dengan menganalisis konsep 

yang akan diajarkan, sumber materi yang akan dijadikan acuan penulisan.  

e. Specifying instructional objektif (Perumusan Tujuan Pembelajaran) 

Dalam tahapan ini dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran 

yang menjadi dasar dalam penyusunan teks atau isi materi secara 

menyeluruh.  

2. Design (Tahap Perencanaan)  

Dalam tahap perencanaan dilakukan untuk merancang perangkat 

pembelajaran sesuai kebutuhan. dalam tahap ini dilakukan dengan empat 

langkah yaitu : 
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a. Constructing criterion-referenced test (Penyusunan kriteria dan tes 

acuan)  

Penyusunan tes acuan merupakan langkah yang menghubungkan 

antara tahap pendefinisian (define) dengan tahap perancangan (design). 

Tes acuan disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan 

analisis siswa, kemudian disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes yang 

dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif.  

b. Media selection (Pemilihan media) 

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media 

pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Selain itu, media 

dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan analisis tugas, 

karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan atribut 

yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Hal ini berguna untuk 

membantu siswa dalam pencapaian kompetensi dasar. Pemilihan media 

dilakukan u ntuk mengoptimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses 

pengembanagan bahan ajar pada pembelajaran di kelas.  

c. Format selection (Pemilihan Format) 

Pemilihan format dalam pengembangan media oembelajaran ini 

dimaksudkan untuk merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, 

pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajara. Format yang 

dipilih yang memenuhi kriteria yang menarik, memudahkan dan 

membantu dalam pembelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior 

Gedung (APLIG) 
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d. Initial design (Rancangan awal)  

Rancangan awal merupakan rancangan seluruh perangkat 

pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Tahap 

ini dilakukan untuk memperoleh naskah modul beserta dengan sampulnya 

dengan tetap harus mempertimbangkan pendapat guru dan dosen 

pembimbing. Pada tahap ini dilakukan secara berkala untuk 

mengkonsultasikan modul tahap awal . 

3. Development (Tahap Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan 

produk pengembangan yang dilakukan melalui dua langkah yaitu expert 

appraisal (penilaian ahli) yang diikuti dengan revisi dan developmental 

testing (uji coba pengembangan ). Tujuan tahap pengembangan ini adalah 

untuk menghasilkan bentuk akhir perangkat pembelajaran setelah melalui 

revisi berdasarkan masukan para pakar ahli/ praktisi dan data hasil uji 

coba. Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah :  

a. expert appraisal (penilaian ahli) 

Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi terhadap beberapa ahli yaitu 

ahli materi, ahli media dan guru mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak 

dan Interior Gedung (APLIG) . dalam kegiatan ini diperoleh saran dari 

para ahli yang kemudian dilakukan revisi untuk memperbaiki rancangan 

modul yang telah dibuat. 
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b. developmental testing (uji coba pengembangan ). 

Uji coba pengembangan dilakukan untuk memperoleh masukan 

langsung berupa respon, reaksi dan komentar dari subjek pengguna/ siswa. 

Revisi dan uji coba kembali terus dilakukan hingga diperoleh perangkat 

yang konsisten dan efektif.  

Dalam tahapan pengembangan pada penelitian kali ini kegiatan 

pengujian hanya dilakukan kepada pakar ahli materi, ahli media dari dosen 

jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan UNY dan guru Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Interior Gedung SMK N 2 Klaten, kegiatan 

pengujian pada siswa ditiadakan dikarenakan ketersediaan waktu yang 

terbatas. 

4. Disseminate (Tahap Penyebaran)  

Tahap penyebaran merupakan tahap terakhir dalam pengenelitian 

penggembangan. Pada tahap ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu : validation 

testing, packaging, diffusion and adoption. Pada tahap validation testing 

produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian 

diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pada tahap 

packaging produk dapat dilakukan dengan mencetak modul pembelajaran. 

Setelah dicetak modul tersebut disebar luaskan suoaya dapat diserap 

(diffusi) atau dipahami orang lain dan digunakan (adoption) pada kelas 

pembelajaran. 

Pada penelitian ini hanya dilakukan penyebaran terbatas, yaitu dengan 

menyebarluaskan produk akhir kepada guru mata pelajaran APLIG di 
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SMK Negeri 2 Klaten yang diharapkan dapat dicetak lebih banyak oleh 

guru atau sekolah yang bersangkutan agar dapat didistribusikan ke seluruh 

siswa yang kemudian dapat digunakan untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran APLIG.  

C. Sumber Data Penelitian 

1.Objek Penelitian  

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang 

berupa modul pembelajaran AutoCAD 2D pada mata pelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG)  

2. Responden Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa responden yang terlibat 

yaitu sebagai berikut : 

a. Ahli Materi 

 Ahli materi pada penelitian ini adalah dosen Program Studi 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY yang berperan untuk 

memvalidasi materi yang berada dalam media pembelajaran modul 

tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan, kompetensi dasar, isi 

materi.dll.   

b. Ahli Media 

Ahli media pada penelitian ini adalah dosen Program Studi 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY yang berperan untuk 

memvalidasi untuk kelayakan media yang terdapat pada media 

pembelajaran modul tersebut.  



39 
 

c. Pengguna  

 Subjek pengguna dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung SMK Negeri 2 Klaten. 

D. Metode dan Alat Penggumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

Dalam penelitian pengembangan ini metode pengumpulan data yang 

dilakukan adalah menggunakan observasi, studi dokumen dan angket 

yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan modul pembelajaran yang 

telah disusun.  

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dan 

data terkait dengan perangkat pembelajaran yang digunakan seperti KI / 

KD, silabus,dll. serta proses pembelajaran yang berlangsung dikelas.  

b. Angket 

Angket adalah daftar pertanyan yang didistribusikan melalui pos 

untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab dibawah 

pengawasan peneliti (Sugiyono, 2010: 128). Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dilakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab berkaitan dengan kelayakan 

perangkat pembelajaran yang dibuat yaitu modul. teknik ini melibatkan 

ahli materi, ahli media,dan guru mata pelajaran APLIG di SMK Negeri 2 

Klaten.  
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2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data adalah suatu alat bantu yang digunakan utuk 

mengetahui kelayakn suatu penelitian yang telah dikembangkan, yang 

dalam penelitian ini adalah kelayakan dari modul pembelajaran 

AutoCAD. Instrumen penelitian ini diberikan kepada ahli materi, ahli 

media dan guru mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior 

Gedung SMK Negeri 2 Klaten.  

a. Angket ahli materi 

Instrumen untuk ahli materi dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

modul yang dilihat dari apek kejelasan materi, isi materi dan kebenaran 

materi yang disajikan. Berikut kisi-kisi instrumen untuk ahli materi : 

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Ahli Maateri 

No Aspek Indikator 
Nomor 

Butir 

1 
Kesesuaian 

Materi 

a. Kesesuaian materi dengan silabus 1 

b. Kesesuaian materi dengan 

kompetensi 
2 

c. Kesesuaian materi dengan 

indikator 
3 

2 Isi Materi 
a. Kemudahan pemahaman materi 4 

b. Peningkatan kemampuan peserta 

didik 
5,6,10 

3 
Kelengkapan  

Materi 

a. Terdapat halaman sampul, daftar 

isi, dan glosarium 
8,9,11 

b. Terdapat kegiatan belajar 10 

c. Terdapat daftar pustaka dan peta 

kedudukan materi 
14, 15 

d. Kelengkapan materi gambar dan 

foto 
16 

4 
Penjelasan 

Materi 

a. Menjelaskan tentang Jenis-jenis 

perangkat lunak 
17 

b. Menjelaskan tentang tampilan dan 

managemen pengelolaan file 

AutoCAD 

18 
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No Aspek Indikator 
Nomor 

Butir 

c. Menjelaskan tentang prinsip dasar 

gambar 2D pada aplikasi AutoCAD 
19 

d. Menjelaskan tentang perintah 

menggambar 2D aplikasi AutoCAD 
20 

e. Menjelaskan tentang aplikasi 

AutoCAD pada gambar konstruksi 
21 

f. Menjelaskan tentang prosedur 

mencetak gambar 
22 

 

b. Angket ahli media 

Instrumen uji kelayakan pada ahli media digunakan untuk mengetahui 

kelayakan dalam aspek penyajian modul dan kualitas grafika dari modul 

yang meliputi warna, desain sampul, susunan penulisan,dll. Berikut 

adalah kisi-kisi untuk ahli media :  

Tabel 3. kisi-kisi Instrumen Ahli Media 

No Aspek Indikator No 

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 
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No Aspek Indikator No 

butir 

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 sebagai pengguna diminta untuk menjadi 

rensonden ahli materi dengan kisi-kisi yang digunakan sama dengan kisi-

kisi angket untuk ahli materi. Hasil validasi yang telah dilakukan menjadi 

dasar penetapan kelayakan media pembelajaran yang telah tersusun. 

Apabila angket belum layak akan dilakukan revisi dan validasi ulang 

sampai angket yang disusun dinyatakan layak untuk digunakan sebagai 

instrumen penelitian.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data didasari atas pemilihan instrumen penelitian. 

Dalam penelitian ini dipilih instrumen menggunakan angket. Data yang 

dihasilkan dari angket yang diberikan kepada subjek penelitian akan 

berupa data kuantitatif berupa angka. Oleh karena itu diperlukan analisis 

yang dapat memudahkan pembahasan dari data yang diperoleh, oleh 

karena itu dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif. 

Analisa deskriptif yaitu penggambaran atau pendeskripsisan atau 

menggambarkan data  yang telah terkumpul secara sistematis. Instrumen 
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yang digunakan untuk nilai variabel akan diteliti. Setiap instrumen harus 

memiliki skala agar dihasilkan data yang akurat. 

(Sugiyono ,2010 : 141) Skala pengukuran yang digunakan adalah 

rating-scale yaitu data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian 

ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden tidak akan menjawab 

salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab 

salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Rating-scale lebih 

fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi juga untuk 

mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya seperti skala 

untuk mengukur status sosial, ekonomi, pengetahuan dan lain-lain. Bagi 

penyusun instrumen dengan rating-scale  adalah harus dapat mengartikan 

setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item 

instrumen.  

Tabel 4. Ratting- scale 

Kriteria Skor Keterangan 

SL 4 Sangat Layak  

L 3 Layak 

KL 2 Kurang Layak  

TL 1 Tidak Layak 

 

Jawaban dari angket yang diberikan kemudian dikonversikan ke 

dalam bentuk tingkatan bobot skor nilai dengan skala pengukuran yaitu 4, 

3, 2, 1. Setelah dikonversi kemudian skor penilaian yang diperoleh 

dihitung skor kelayakannya kemudian dikonversikan menjadi empat skala 

kategori kelayakan.Berikut langkah-langkah teknik analisis data guna 

mengetahui kelayakan modul. 
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1. Menentukan skor kelayakan modul menggunakan skala ratting-scale 

Tabel 5. Kategori Kelayakan 

No. Kategori Skor 

1. Sangat Layak 4 

2. Layak  3 

3. Kurang Layak 2 

4. Tidak Layak 1 

2. Menghitung bobot skor masing-masing ahli dengan menghitung skor 

kelayakan dengan rumus : 

  
∑ 

 
 

Keterangan. 

X = Skor Kelayakan 

∑  = Jumlah Skor Yang Diperoleh 

N = Jumlah Butir 

3. Mengubah skor rata-rata (kuantitatif) menjadi kualitatif dengan empat 

kategori kelayakan. 

Setelah skor rata-rata didapatkan maka dari itu langkang berikutnya 

adalah merubah skor rata-rata menjadi dua kualitatif. Adapun pengubah 

skor menggunakan acuan dari umar dengan rumus rentang skor adalah 

skor tertinggi dikurangi skor terendah dengan jumlah kategori.  

 

 

   
   

 
 

Keterangan 
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RS = Rentan Skor 

m = Skor Tertinggi 

n = Skor Terendah 

B = Jumlah Kelas 

Berdasarkan rumus yang sudah di sajikan di atas maka dapat diketahui 

rentang skor kelayakan sebagai berikut. RS= (4-1): 4= 0,75 

Tabel 6. Skor Kategori Kelayakan  

No. Rentan Skor Kategori Kualitatif 

1. 3,25 < X > 4,00 Sangat Layak 

2. 2,5 < X > 3,25 Layak 

3. 1,75 < X > 2,5 Kurang Layak 

4. 1 < X > 1,75 Tidak Layak 

Skor kategori kelayakan pada tabel akan dijadikan acuan untuk 

menunjukan tingat kelayakan dari modul pembelajaran AutoCAD mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung yang ditunjukan  

dengan kategori sangat layak, layak krang layak dan tidak layak  


