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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan modul elektronik berba-

sis web menggunakan pendekatan saintifik ini adalah metode penelitian dan pe-

ngembangan (Research and Development /R&D).   Menurut Sugiyono (2013) me-

tode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang  digunakan un-

tuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.  Beri-

kut ini merupakan langkah-langkah penggunaan metode Research and Develop-

ment  (R&D):  1) Potensi dan Masalah.  2) Mengumpulkan Informasi.  3) Desain 

Produk.  4)  Validasi Desain. 5) Perbaikan Desain.  6) Uji Coba Produk.  7) Revisi 

Produk.  8)  Uji Coba Pemakaian.  9)  Revisi Produk.  10) Produksi Massal. 

 

Pada penelitian hanya dilakukan sampai tahap  revisi produk setelah uji coba 

produk secara terbatas guna mengetahui kelayakan serta keterlaksanaan dari 

modul yang telah dikembangkan.  Uji coba produk secara terbatas ini dilakukan 

disalah satu SMAN di Kabupaten Lampung Selatan. 

 

B. Subyek dan Lokasi Penelitian 

 

Subyek pada penelitian ini adalah pengembangan modul elektronik berbasis web 

menggunakan pendekatan saintifik pada pokok bahasan teori atom mekanika 

kuantum.  Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di enam SMA Negeri dan 
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swasta di kabupaten Lampung Selatan pada tahap studi lapangan dan di SMA 

Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah pada tahap uji coba terbatas. 

 

C. Sumber Data   

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran kimia kelas X dan 

siswa SMA kelas X yang telah mendapatkan pokok bahasan teori atom mekanika 

kuantum.  Data diambil dengan cara mewawancarai guru dan siswa.  Pada tahap 

studi pendahuluan, yang menjadi sumber data adalah 6 guru mata pelajaran kimia 

dan 48 siswa yang tersebar di enam SMA Negeri dan swasta di kabupaten Lam-

pung Selatan.  Pada tahap uji coba terbatas, yang menjadi sumber data adalah 3 

guru mata pelajaran kimia dan 31 siswa di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung 

Tengah yang telah mempelajari pokok bahasan teori atom mekanika kuantum 

 

D. Alur Penelitian 

 

Alur pada penelitian dan pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Ket:  : Aktivitas 

         : hasil dari aktivitas, baik berupa produk ataupun deskripsi 

      : Arah hasil dari aktivitas 

      : Arah siklus 

       : Arah aktivitas berikutnya 

 

 

 

Deskripsi 
potensi dan 

masalah 

Deskripsi 

analisis 

kebutuhan 

- Analisis KI dan KD 

- Pengembangan Silabus 

- Pembuatan Analisis Konsep 

- Pembuatan RPP 
- Studi penelitian sebelumnya 

- Literatur Modul 

- Kriteria Modul yang baik 

- Literatur pendekatan saintifik 

- Studi pembuatan blog 

 

- Wawancara guru dan siswa di enam SMA  

Negeri dan swasta di kabupaten Lampung 

Selatan mengenai penggunaan modul dalam  

proses pembelajaran. 
- Analisis modul yang digunakan oleh guru dan 

siswa. 

- Analisis bahan ajar pokok bahasan teori atom 

mekanika yang beredar di pasaran kuantum 

yang beredar dipasaran 

Pengumpulan informasi 

Studi Kepustakaan Studi Lapangan 

Potensi dan masalah 

Penyusunan Draf Modul  

Inputing Modul Kedalam Blog  

Draft IV 

Revisi Produk dari hasil uji coba terbatas 

Validasi pakar atau tenaga ahli ke i ( i ≥ 1) 

Uji Coba Produk secara terbatas 

Revisi Kecil 

Pengubahan format Draf I menjadi .html 

Tidak 

Ya 

Draft IIIi  

Final : 
Modul  hasil Uji 

Coba Terbatas 

Revisi  

Draft I  

Draft II  

Draft III  

Gambar 3.1  Alur Pengembangan Modul Elektronik Berbasis Blog  

Menggunakan Pendekatan Saintifik pada Pokok Bahasan Teori 

Atom Mekanika Kuantum 
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E. Langkah-Langkah Penelitian 

 

 

Berdasarkan alur penelitian di atas, maka dapat dijelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Potensi dan masalah 

Tahap pertama dari penelitian ini adalah potensi dan masalah. Penelitian dapat be-

rangkat dari adanya potensi atau masalah.  Potensi adalah segala sesuatu yang 

apabila digunakan akan mempunyai nilai tambah, sedangkan masalah adalah 

penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Data tentang potensi 

dan masalah dicari agar produk yang dihasilkan nantinya dapat bermanfaat.  

 

2. Mengumpulkan informasi 

 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, selanjutnya perlu 

dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pe-

rencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.  Pada tahap 

mengumpulkan informasi, peneliti melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : 

 

a) Studi kepustakaan 

Studi ini dtunjukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teo-

ritis yang memperkuat modul elekrtonik berbasis web menggunakan pendekatan 

saintifik  yang akan dikembangkan.  Pada tahap ini, yang dilakukan adalah meng-

analisis materi SMA kelas X pada pokok bahasan teori atom mekanika.  Analisis 

ini dilakukan dengan mengkaji Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), 

dan membuat analisis konsep, silabus, dan RPP pada pokok bahasan teori atom 

mekanika kuantum.  Selanjutnya dilakukan studi literatur mengenai bahan ajar, 
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modul, pengembangan modul, karakteristik modul yang baik, pendekatan sainti-

fik, e-learning, dan studi tentang pembuatan web.  Selain itu, juga dilakukan studi 

pada hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengembangan modul 

elektronik berbasis web pada materi teori atom mekanika kuantum. 

 

Selain itu, juga dilakukan studi pada hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan pengembangan modul elektronik berbasis web. Hal ini menjadi acuan un-

tuk mengembangkan modul elektronik berbasis web menggunakan pendekatan 

saintifik pada pokok bahasan teori atom mekanika kuantum. 

 

b) Studi lapangan 

Tahapan studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan di enam SMA Negeri dan 

swasta di Kabupaten Lampung Selatan.  Instrumen yang digunakan adalah  lem-

bar wawancara semi tertutup.  Wawancara dilakukan terhadap satu orang guru 

mata pelajaran kimia yang mengajar di kelas X dan beberapa orang  siswa disetiap 

sekolah.  Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data 

mengenai modul  yang digunakan oleh sekolah tersebut.  

 

Pada tahap ini juga dilakukan analisis terhadap modul pada pokok bahasan teori 

atom mekanika kuantum yang digunakan dilapangan meliputi kekurangan dan ke-

lebihannya.  Selain itu, studi dilapangan juga dilakukan untuk mengetahui peng-

hambat dan pendukung di sekolah ketika produk ini diujicobakan, seperti kemu-

dahan guru dan siswa dalam mengakses internet sehingga nantinya dapat dijadi-

kan sebagai rujukan potensi ataupun masalah dalam mengembangan modul elek-

tronik berbasis web menggunakan pendekatan saintifik pada pokok bahasan teori 

atom mekanika kuantum. 
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3. Desain produk 

 

Penulisan modul merupakan proses penyusunan materi pembelajaran yang dike-

mas secara sistematis sehingga siap dipelajari oleh pebelajar untuk mencapai kom-

petensi atau sub kompetensi.  Penyusunan modul belajar mengacu pada kompeten-

si yang terdapat di dalam tujuan yang ditetapkan.  Desain produk modul ini dimu-

lai dari perencanaan dilanjutkan dengan mengembangkan produk yaitu berupa 

modul elektronik berbasis web menggunakan pendekatan saintifik pada pokok ba-

hasan teori atom mekanika kuantum. Terkait dengan hal tersebut, langkah-langkah 

penyusunan desain modul yang dilakukan adalah sebagai berikut (Tim Penyusun, 

2008) 

 
a. Analisis kebutuhan modul 

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis kompetensi/ tujuan 

untuk menentukan jumlah dan judul modul yang dibutuhkan untuk mencapai sua-

tu kompetensi tersebut. Penetapan judul modul didasarkan pada kompetensi yang 

terdapat pada garis-garis besar program yang ditetapkan.  Analisis kebutuhan mo-

dul bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan judul modul 

yang harus dikembangkan. Analisisnya dapat dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Menetapkan kompetensi yang terdapat di dalam garis-garis besar program 

pembelajaran yang akan disusun modulnya; 

b) Mengidentifikasi dan tentukan ruang lingkup unit kompetensi tersebut; 

c) Mengidentifikasi dan tentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dipersyaratkan; 
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d) Menentukan judul modul yang akan ditulis; 

e) Kegiatan analisis kebutuhan modul dilaksanakan pada periode awal 

pengembangan modul. 

 

b. Penyusunan draf modul 

Penyusunan draf modul merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian ma-

teri pembelajaran dari suatu kompetensi atau sub kompetensi menjadi satu kesa-

tuan yang sistematis.  Penyusunan draf modul bertujuan menyediakan draf suatu 

modul sesuai dengan kompetensi atau sub kompetensi yang telah ditetapkan.  Pe-

nulisan draf modul dapat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Menetapkan judul modul; 

b. Menetapkan tujuan akhir yaitu kemampuan yang harus dicapai oleh peserta 

didik setelah selesai mempelajari satu modul; 

c. Metapkan tujuan antara yaitu kemampuan spesifik yang menunjang tujuan 

akhir; 

d. Metapkan garis-garis besar atau outline modul; 

e. Mengembangkan materi pada garis-garis besar; 

f. Memeriksa ulang draf yang telah dihasilkan. 

 

Kegiatan penyusunan draf modul hendaknya menghasilkan draf modul yang 

sekurang-kurangnya mencakup:  

a. Judul modul; menggambarkan materi yang akan dituangkan di dalam modul; 

b. Kompetensi atau sub kompetensi yang akan dicapai setelah menyelesaikan 

mempelajari modul; 
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c. Tujuan terdiri atas tujuan akhir dan tujuan antara yang akan dicapai peserta di-

dik setelah mempelajari modul; 

d. Materi pelatihan yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik; 

e. Prosedur atau kegiatan pelatihan yang harus diikuti oleh peserta didik untuk 

mempelajari modul; 

f. Soal-soal, latihan, dan atau tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh 

peserta didik; 

g. Evaluasi atau penilaian yang berfungsi mengukur kemampuan peserta didik 

dalam menguasai modul; 

h. Kunci jawaban dari soal, latihan dan atau pengujian. 

 

c. Inputing modul ke dalam web 

 

Setelah draf sudah dibuat, tahap selanjutnya adalah mentransformasikan draft mo-

dul ke dalam bentuk web. Sebelum membuat web, terlebih dahulu membuat akun 

email berupa gmail, yahoo, ataupun server penyedia email lainnya.  Langkah 

pertama pada tahap ini adalah mengubah format draf modul ke dalam bentuk file 

dengan format .html.  Proses ini dilakukan menggunakan software Lectora.  Draf 

dengan format ini juga sudah bisa digunakan secara offline, karena tersimpan di 

dalam PC peneliti serta dapat dibuka dengan menggunakan software penyedia 

akses internet, berupa Google Chrome, Mozilla Firefox maupun Opera Mini. 

 

Tahapan selanjutnya adalah pengunggahan draf II ini  ke halaman web.  Sebelum 

dilakukan pengunggahan, peneliti membuat alamat web tersendiri ke situs penye-

dia jasa layanan hostinger yaitu di situs idhostinger.com.  Pengunggahan file tidak 
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dilakukan di situs penyedia webger berupa blogspot.com ataupun wordpress.com, 

karena desain halaman web pada kedua penyedia jasa tersebut menggunakan 

template yang sudah disediakan, sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan desain 

pada draf modul, sedangkan jika menggunakan id web tersendiri, tampilan 

halaman situs sama persis dengan tampilan pada draf modul.  Setelah membuat 

alamat web ini, maka akan diberikan id host, user name dan password yang 

nantinya akan digunakan dalam proses pengunggahan file.  Proses pengunggahan 

file dibantu dengan software Filezilla.  Setelah selesai pengunggahan, maka 

modul elektronik berbasis web ini sudah dapat diakses (Kurniawan, 2014). 

 

4. Validasi produk 

 

Setelah penyusunan modul elektronik berbasis web menggunakan pendekatan 

saintifik, langkah selanjutnya yaitu validasi produk yang dilakukan oleh pakar 

atau tenaga ahli.  Validasi modul bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau 

pengesahan kesesuaian modul dengan kebutuhan sehingga modul tersebut layak 

dan cocok digunakan dalam pembelajaran.  Validasi ini terdiri dari validasi kese-

suain isi dengan kurikulum, penyajian materi ( konstruksi), grafika, keterbacaan, 

dan kesesuaian dengan karakteristik modul.   

 

Validasi kesesuaian isi adalah  penilaian kesesuaian isi modul dengan kurikulum 

yang berupa kesesuaian terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar, kesesuai-

an indikator, cakupan materi, serta kesesuaian urutan materi dengan indikator.  

Validasi aspek penyajian materi (konstruksi) adalah penilaian modul yang berupa 

penilaian pada bahan secara lengkap, sistematis, sesuai dengan tuntutan pembela-

jaran yang berpusat pada siswa, dan cara penyajian yang membuat enak dibaca 
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dan dipelajari.  Pada aspek ini juga dilakukan penilaian terhadap konstruksi modul 

dengan tahapan-tahapan pada pendekatan saintifik.   

 

Validasi berikutnya berupa aspek grafika berupa penilaian bagian dari modul yang 

berkenaan dengan fisik buku, meliputi ukuran modul, jenis kertas, cetakan, ukuran 

huruf, warna, dan ilustrasi, yang membuat siswa menyenangi buku yang dikemas 

dengan baik dan akhirnya juga meminati untuk membacanya . Validasi aspek ke-

terbacaan dimaksudkan untuk menilai keterbacaan modul, baik dari segi kesesuai-

an pemilihan jenis dan ukuran huruf, penggunaan kalimat dan bahasa, maupun ta-

ta letak bagian-bagian modul.  Validasi kesesuaian karakteristik modul dimaksud-

kan untuk menilai kesesuaian modul dengan karakteristik modul yang baik berupa 

self instructional, self contained, stand alone, adaptive, dan user friendly.  Berda-

sarkan kegiatan validasi draf modul akan dihasilkan draf modul yang mendapat 

rekomendasi/ masukkan dan persetujuan dari para validator sesuai dengan masing 

masing aspek validasi.  Rekomendasi-rekomendasi tersebut digunakan sebagai 

bahan penyempurnaan terhadap modul yang dikembangkan. 

 

5. Perbaikan desain 

 

Setelah melakukan diskusi dengan pakar atau tenaga ahli pada tahap validasi 

desain, maka akan dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari modul yang 

telah disusun, selanjutnya dilakukanlah perbaikan desain sesuai dengan masukan 

dari pakar atau tenaga ahli.  Hasil perbaikan atau rekomendasi dari validator 

selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 
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6. Uji coba produk  

 

Setelah dihasilkan modul elektronik berbasis web menggunakan pendekatan sain-

tifik yang telah divalidasi oleh ahli dan telah direvisi, maka dilakukan uji coba 

produk secara terbatas di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Lampung Selatan.  

Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan modul.  Adapun aspek ke-

layakan modul yang dinilai adalah kesesuaian isi dengan kurikulum, kesesuaian 

modul dengan karakteristik modul, penyajian materi (konstruksi), grafika dan 

keterbacaan modul.  Modul ini diuji cobakan pada 31 siswa kelas X  dan 3 orang 

guru mata pelajaran kimia.  Teknik uji ini menggunakan angket penilaian guru, 

angket respon siswa. 

 

Pada tahap uji coba terbatas, guru dimintai tanggapan terhadap modul yang di-

kembangkan mengenai kesesuaian isi, kesesuaian modul dengan karakteristik mo-

dul, penyajian materi (konstruksi), grafika dan keterbacaan modul dengan mengisi 

angket dan memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang ada.  Untuk siswa 

sendiri, respons berupa aspek kemenarikan dan keterbacaan modul.  Respon siswa 

ini dilakukan dengan mengisi angket respon siswa yang disediakan.  Siswa dan 

guru juga diwawancarai mengenai kesan serta pendapat mereka dari modul yang 

dikembangkan meliputi keunggulan dan kelemahannya, sehingga nantinya dapat 

dijadiakan acuan untuk revisi produk. 

 

Pada tahap ini juga dilakukan uji keterlaksanaan modul. Tahap ini dilakukan 

dengan cara melaksanakan proses pembelajaran kepada beberapa siswa.  Pada 

proses pembelajarannya, dilakukan observasi untuk menilai keterlaksanaan 
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terhadap modul elektronik berbasis web pada pokok bahasan teori atom mekanika 

kuantum yang dikembangkan.  

 

Uji coba keterlaksanaan modul bertujuan untuk; 

a. mengetahui kemampuan dan kemudahan peserta dalam memahami dan 

menggunakan modul; 

b. mengetahui efisiensi waktu belajar dengan menggunakan modul; dan 

c. mengetahui efektivitas modul dalam membantu peserta mempelajari dan 

menguasai materi pembelajaran. 

 
Untuk melakukan uji coba keterlaksanaan modul dapat diikuti langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Siapkan dan gandakan draf modul yang akan diuji cobakan sebanyak peserta 

yang akan diikutkan dalam uji coba. 

b. Susun instrumen pendukung uji coba.  

c. Distribusikan draf modul dan instrumen pendukung uji coba kepada peserta uji 

coba. 

d. Informasikan kepada peserta uji coba tentang tujuan uji coba dan kegiatan 

yang harus dilakukan oleh peserta uji coba. 

e. Kumpulkan kembali draf modul dan instrumen uji coba. 

f. Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang dijaring melalui 

instrumen uji coba. 

 

Berdasarkan hasil uji coba, diharapkan mendapatkan masukan sebagai bahan 

penyempurnaan draf modul yang diuji cobakan.  
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7. Revisi produk  

 

Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah revisi produk dan penyem-

purnaan modul elektronik berbasis web menggunakan pendekatan saintifik pada 

pokok bahasan teori atom mekanika kuantum.  Revisi dilakukan berdasarkan hasil 

tanggapan guru meliputi hasil uji kesesuaian isi, penyajian materi (konstruksi), 

grafika dan keterbacaan modul serta respon guru terhadap modul yang dikem-

bangkan.  

 

Revisi juga dilakukan berdasarkan hasil tanggapan siswa meliputi aspek grafika 

dan keterbacaan serta respon siswa terhadap modul elektronik berbasis web meng-

gunakan pendekatan saintifik.  Kemudian, mengkonsultasikan hasil revisi dengan 

dosen pembimbing.  Hasil revisi tersebut merupakan produk akhir dari pengem-

bangan modul elektronik berbasis web menggunakan pendekatan saintifik. 

 

F. Instrumen Penelitian  

 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh untuk me-

ngumpulkan data.  Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Instrumen pada studi pendahuluan 

 

a. Instrumen Analisis Kebutuhan Untuk Guru. 

Instrumen ini berbentuk pedoman wawancara terhadap guru yang disusun untuk  

mengetahui kriteria modul pada pokok bahasan teori atom mekanika kuantum 

yang diharapkan dan dapat memenuhi kebutuhan siswa.  Instrumen ini juga 

digunakan untuk meminta masukan dari guru dalam mengembangkan modul 
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elektronik berbasis web menggunakan pendekatan saintifik pada pokok bahasan 

teori atom mekanika kuantum. 

 

b. Instrumen analisis kebutuhan untuk siswa. 

Instrumen ini berbentuk pedoman wawancara terhadap siswa yang disusun untuk 

mengetahui apakah modul sesuai dengan kebutuhan siswa dan berfungsi memberi 

masukan dalam pengembangan modul elektronik berbasis web menggunakan pen-

dekatan saintifik pada pokok bahasan teori atom mekanika kuantum. 

 

2. Instrumen pada validasi ahli 

 

a. Instrumen validasi aspek kesesuaian isi dengan kurikulum 

Instrumen ini berbentuk angket yang disusun untuk mengetahui kesesuaian isi 

modul dengan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), kesesuaian indi-

kator, materi, cakupan materi, serta kesesuaian urutan materi dengan indikator.  

Hasil dari validasi kesesuaian isi ini akan berfungsi sebagai masukan dan merevisi 

produk sebagai penyempurnaan pengembangan produk itu sendiri. 

 

b. Instrumen validasi aspek penyajian materi 

Instrumen ini berbentuk angket yang disusun untuk mengetahui apakah modul 

elektronik berbasis web berupa bahan ajar yang disajikan secara lengkap, siste-

matis, sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan cara 

penyajian yang mengginakan pendekatan saintifik sehingga mudah dibaca dan di-

pelajari oleh siswa.  Hasil dari validasi penyajian materi pada modul ini akan ber-

fungsi sebagai masukan dalam pengembangan atau tepatnya revisi pada modul 
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elektronik berbasis web menggunakan pendekatan saintifik pada pokok bahasan 

teori atom mekanika kuantum. 

 

c. Instrumen validasi aspek grafika 

Instrumen ini berupa angket yang berisi penilaian bagian dari modul yang berke-

naan dengan fisik buku, meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, 

warna, dan ilustrasi, yang membuat siswa menyenangi modul yang dikemas 

dengan baik dan akhirnya juga meminati untuk membacanya. 

 

d. Instrumen validasi aspek keterbacaan 

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui apakah modul ber-

basis pendekatan saintifik ini dapat dibaca dengan baik, dilihat dari segi ukuran 

dan pemilihan jenis huruf, tata letak, serta pewajahan modul.  Hasil dari validasi 

ini akan berfungsi sebagai masukan dan merevisi produk sebagai penyempurnaan 

pengembangan produk itu sendiri. 

 

e. Insrumen validasi aspek kesesuaian karakteristik modul 

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui apakah modul ber-

basis pendekatan saintifik ini memiliki karakteristik modul yang baik berupa Self 

Instructional, Self Contained, Stand Alone, Adaptive, dan User Friendly. Hasil 

dari validasi ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan atau 

tepatnya revisi pada modul elektronik berbasis web menggunakan pendekatan 

saintifik pada pokok bahasan teori atom mekanika kuantum. 
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3. Instrumen pada uji coba terbatas 

Instrumen pada uji coba terbatas ini divalidasi menggunakan validitas isi.  Ke-

validan isi adalah kesesuaian antara instrumen dengan ranah atau domain yang 

diukur.  Pengujian validitas isi ini dilakukan dengan cara judgment oleh dosen 

pembimbing.  Pengujian  dilakukan dengan menelaah kisi-kisi, terutama kesesu-

aian antara tujuan penelitian, tujuan pengukuran, indikator, dan butir-butir per-

tanyaannya.  Bila antara unsur-unsur itu terdapat kesesuaian, maka dapat dinilai 

bahwa instrumen dianggap valid untuk digunakan dalam mengumpulkan data 

sesuai kepentingan penelitian yang bersangkutan. Berikut adalah instrumen-

instrumen yang digunakan pada tahap uji coba terbatas: 

1) Instrumen penilaian guru  

Instrumen ini berbentuk angket dan didalamnnya terdapat pernyataan-pernyataan 

yang dimaksudkan untuk menilai aspek kesesuaian isi, penyajian materi (kons-

truksi), grafika dan keterbacaan modul. Pada angket ini juga dilengkapi dengan 

kolom komentar yang dimaksudkan memberikan ruang kepada guru bila terdapat 

masukan untuk bahan pertimbangan perbaikan modul. 

 

2) Instrumen respon siswa 

Instrumen ini berbentuk angket dan didalamnnya terdapat pernyataan-pernyataan 

yang dimaksudkan untuk menilai grafika dan keterbacaan desain modul elektro-

nik.  Pada angket ini juga dilengkapi dengan kolom komentar yang dimaksudkan 

memberikan ruang kepada siswa bila terdapat masukan untuk bahan pertimbangan 

perbaikan modul elektronik. 
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3) Instrumen keterlaksanaaan modul 

Instrumen ini berupa lembar observasi yang terdapat pertanyaan-pertanyaan untuk 

mengetahui tanggapan observer terhadap keterlaksanaan modul yang dikembang-

kan.  Instrumen ini dilengkapi dengan kolom tanggapan/saran 

 

4) Instrumen keefektivan modul 

Instrumen ini berupa soal postes yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketuntasan klasikalnya serta angket respon positif siswa setelah pembelajaran 

menggunakan modul. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wa-

wancara, observasi, dan angket.  Pada penelitian ini, angket yang digunakan beru-

pa angket dengan jawaban tertutup yaitu jawaban sangat setuju (SS), setuju (ST), 

kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) serta ditang-

gapi dengan memberi saran pada kolom yang telah disediakan. 

 

Angket/kuisioner digunakan pada saat validasi desain oleh pakar dan pada uji co-

ba terbatas.  Validasi dilakukan dengan memperlihatkan modul elektronik, kemu-

dian meminta validator untuk mengisi angket validasi.  Validasi ini terdiri dari 

validasi kesesuain isi dengan kurikulum, penyajian materi ( konstruksi), grafika, 

keterbacaan, dan kesesuaian dengan karakteristik modul.  Pada uji terbatas, pe-

ngumpulan data dilakukan dengan memberikan modul elektronik, kemudian me-

minta guru untuk mengisi angket kesesuain isi dengan kurikulum, penyajian mate-

ri (konstruksi), grafika, dan keterbacaan. Modul elektronik juga diberikan kepada 

siswa, kemudian meminta siswa mengisi angket grafika, dan keterbacaan yang 
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telah disediakan setelah menggunakan modul elektronik berbasis web. 

 

Teknik pengumpulan data selanjutnya berupa Observasi.  Sutrisno (1986) menge-

mukakan bahwa observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dal berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya berupa pro-

ses proses pengamatan dan ingatan.  Pada penelitian ini, observasi dilakukan pada 

tahap uji keterlaksanaan produk. 

 

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh infor-

masi dari orang yang diwawancarai.  Wawancara pada penelitian ini adalah wa-

wancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dengan jawaban 

yang terbuka. 

 

Pada penelitian pengembangan ini, wawancara dilakukan pada studi lapangan.  

Pada studi lapangan, wawancara dilakukan terhadap guru mata pelajaran kimia 

dan siswa di enam SMA negeri dan swasta di Kabupaten Lampung Selatan 

dengan tujuan untuk analisis kebutuhan guru dan siswa serta mendapatkan 

masukan dalam pengembangan modul elektronik berbasis web menggunakan pen-

dekatan saintifik pada pokok bahasan teori atom mekanika kuantum.   

  

H. Teknik Analisis Data 

1. Teknik analisis data hasil wawancara 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara dilakukan dengan cara: 

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan 

pertanyaan wawancara.   
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b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel. 

c. Menghitung persentase jawaban siswa, bertujuan untuk melihat besarnya per-

sentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat di-

analisis sebagai temuan.  Rumus yang digunakan untuk menghitung persen-

tase jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut: 

       %100% 


N

J
J

i

in   (Sudjana, 2005)        

   Keterangan : inJ% = Persentase pilihan jawaban-i 

             iJ = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i 

                     N  = Jumlah seluruh responden 

d. Menjelaskan hasil presentasi jawaban responden dalam bentuk deskriptif 

naratif. 

 

2. Teknik analisis data angket 

 

Angket yang akan diolah pada penelitian ini adalah angket validasi (kesesuain isi 

dengan kurikulum, penyajian materi ( konstruksi), grafika, keterbacaan, dan 

kesesuaian dengan karakteristik modul) dan angket penilaian guru serta respon 

siswa.  Kegiatan dalam teknik analisis data angket modul elektronik berbasis web 

menggunakan pendekatan saintifik pada pokok bahasan teori atom mekanika 

kuantum dilakukan dengan cara : 

a. Mengkode dan mengklasifikasikan data, bertujuan untuk mengelompokkan 

jawaban berdasarkan pertanyaan angket.  Pengkodean data ini dibuat buku 



55 

 

kode yang merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-substansi yang hen-

dak diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi tersebut 

serta kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan jawabannya. 

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket). 

c. Memberi skor jawaban responden.   

Penskoran jawaban responden dalam angket dilakuakan  berdasarkan skala 

Likert seperti yang terlihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1  Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert . 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (ST) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak setuju (TS) 2 

5 Sangat tidak setuju (STS) 1 

 

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden 

Pengolahan jumlah skor (S) jawaban angket adalah sebagai berikut :  

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)  

Skor = 5 x jumlah responden yang menjawab SS 

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)  

Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab S 

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS)  

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab KS 

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)  

Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab TS 
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5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab STS 

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap pernyataan dengan meng-

gunakan rumus sebagai berikut: 

%100% 


maks

in
S

S
X  (Sudjana, 2005) 

Keterangan :  
inX%  = Persentase jawaban pernyataan ke-i pada angket 

                     S = Jumlah skor jawaban total 

                        
maksS   = Skor maksimum yang diharapkan 

 

f. Menghitung rata-rata persentase jawaban setiap angket untuk mengetahui ting-

kat kesesuain isi dengan kurikulum, penyajian materi ( konstruksi), grafika, 

keterbacaan, dan kesesuaian dengan karakteristik modul elektronik berbasis 

web dengan rumus sebagai berikut: 

n

X
X

in

i




%
%   (Sudjana, 2005) 

Keterangan :        iX%   = Rata-rata persentase jawaban pertanyaan pada   

angket 

 inX% = Jumlah persentase jawaban pertanyaan total pada 

angket  

                    n  =  jumlah pertanyaan pada angket. 

 

g. Menafsirkan persentase angket dengan menggunakan tafsiran Arikunto (2008 

: 155) seperti pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2  Tafsiran persentase angket 

Persentase Kriteria 

80,1%-100% Sangat tinggi 

60,1%-80% Tinggi 

40,1%-60% Sedang 

20,1%-40% Rendah 

0,0%-20% Sangat rendah 
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3. Teknik analisis data keterlaksanaan modul 

 

Adapun teknik analisis data uji keterlaksanaan menggunakan cara sebagai berikut: 

a. Menghitung persentase keterlaksanaan modul setiap pertemuan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

% Ji = (ΣJi / N) x 100% 

Keterangan : %Ji 
 
= Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek 

pengamatan pada pertemuan ke-i   

 ΣJi  = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan 

oleh pengamat pada pertemuan ke-i 

     N = Skor maksimal (skor ideal) 

b. Menghitung rata-rata presentase ketercapaian untuk setiap aspek pengamatan 

dari dua orang pengamat. 

b. Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian keterlaksanaan 

modul sebagaimana Tabel 3. 3. Menurut Ratumanan dalam Sunyono (2012) 

Tabel 3.3. Tafsiran Skor (Persentase) Keterlaksanaan Modul. 

Persentase Kriteria 

80,1% - 100% Sangat tinggi 

60,1% - 80% Tinggi 

40,1% - 60% Sedang 

20,1% - 40% Rendah 

0,0% - 20% Sangat rendah 

 

 

4. Teknik Analisis Data Keefektivan Modul 

 

Adapun teknik analisis data uji keterlaksanaan menggunakan cara sebagai berikut: 

a. Menghitung skor post tes siswa dengan rumus: 
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100 x 
maksimalpoin Jumlah 

diperoleh yangjawaban poin Jumlah 
  siswaSkor 

 

b. Mengklasifikasikan skor siswa terhadap ketuntasan penguasaan subtansi 

c. Menghitung jumlah siswa yang mencapai ketuntasan penguasaan subtansi 

d. Menghitung presentase siswa siswa yang mencapai ketuntasan penguasaan 

subtansi dengan rumus:   

100% x 
siswa alJumlah tot

 tuntasyang siswaJumlah 
   Ketuntasan %   

Modul yang dikembangkan dinyatakan efektif jika hasil belajar siswa setelah 

mengikuti tes tuntas secara klasikal atau lebih besar sama dengan 85% dari 

jumlah siswa yang ada di kelas tersebut (Mulyasa, 2007).   

 


