
III. METODE PENELITIAN

A. Model Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Research and

Development (R&D) atau metode penelitian dan pengembangan. Metode

Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) adalah metode

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji

keefektifan produk tersebut. Produk yang dihasilkan dapat beraneka ragam.

Menurut Sujadi (2002:164) “Penelitian dan Pengembangan atau Research and

Development (R&D) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk

mengembangkan suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah

ada, yang dapat dipertanggung jawabkan”.

Menurut Sugiyono (2009:407) “metode penelitian Research and Development

yang selanjutnya akan disingkat menjadi R&D adalah metode penelitian yang

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk

tersebut”. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras

(hardware), seperti buku, alat tulis, dan alat pembelajaran lainnya, akan tetapi

dapat pula dalam bentuk perangkat lunak (software).

Alasan penggunaan pendekatan penelitian dan pengembangan karena dipandang

tepat untuk mengembangkan bahan ajar yang tujuannya tidak sekedar
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mengembangkan, namun lebih dari itu, yaitu mengembangkan bahan ajar yang

efektif, efisien dan menarik serta mudah dalam penerapannya, sesuai kondisi dan

kebutuhan nyata di sekolah.Penelitian dan pengembangan memiliki keunggulan,

terutama jika dilihat dari prosedur kerjanya yang sangat memperhatikan

kebutuhan dan situasi nyata di sekolah dan bersifat sistematik.

Dikarenakan penelitian R&D memerlukan waktu yang lama, penulis

menggunakan metode ini hanya untuk mengetahui keefektifan, keefisiensisan dan

ketertarikan dari bahan ajar yang dikembangkan yaitu bahan ajar tema 7 Sejarah

Peradaban di Indonesia subtema 2 Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di

Indonesia dan digunakan dalam pembelajaran.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu dengan

pertimbangan sebagai kelas dan juga sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013.

Dipilihnya sekolah tersebut dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, dan biaya.

Sekolah tersebut berlokasi di Jalan Z. A Pagar ALam Gg. Beringin No. 59

Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
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Gambar 4 Lokasi Penelitian ( SD Negeri 2 Labuhan Ratu)

Sumber: Dokumentasi peneliti

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap di kelas V SD Negeri 2 Labuhan

Ratu Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015.

C. Prosedur Pengembangan

Secara garis besar penelitian dan pengembangan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Studi pendahuluan atau anlisis kebutuhan meliputi studi pustaka, studi

kurikulum, dan studi lapangan.

2. Perencanaan dan pengembangan draft/produk meliputi perencanaan desain

modul, pembuatan desain modul, validasiproduk oleh ahli, revisi produk hasil

validasi dan uji coba produk secara terbatas.

3. Evaluasi produk meliputi uji coba lapangan dan revisi produk.

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini mengacu pada Research and

Development (R & D) cycle Borg and Gall (1983) dengan uraian penjelasan yang

sudah dimodifikasikan dsan diselaraskan dengan tujuan dan kondisi penelitian

yang sebenarnya.
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Langkah-langkah pengembangan modul dalam penelitian ini digambarkan sebagai

berikut:

Bagan 5. Langkah Penelitian dan Pengembangan Modul

Analisis Kebutuhan

Studi Pustaka dan Kurikulum Studi Lapangan

Tahap Pra
Pengembangan

Perencanaan Pengembangan Modul

Pengembangan Draft Modul

Validasi Ahli

Validasi Ahli
Desain

Validasi Ahli
Materi

Validasi Ahli
Media

Revisi Modul Hasil Validasi

Modul Hasil Revisi Validasi Ahli

Uji Perorangan Uji Kelompok Kecil

Uji Kelompok Kelas

Revisi Modul Hasil Uji Coba

Tahap
Pengembangan

Uji Coba Lapangan

Modul Pintar Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam
di Indonesia

Tahap Validasi
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1. Langkah I. Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan (need assessment) yang dilakukan adalah studi

literatur dan observasi lapangan yang mengidentifikasi potensi atau permasalahan.

Literature dapat berupa teori-teori, konsep, kajian yang berisi tentang model

pengembangan yang baik. Sedangkan observasi merupakan kegiatan penelitian

pendahuluan untuk mengumpulkan data awal yang dijadikan dasar

pengembangan. Data yang didapatkan berupa gambaran kondisi pembelajaran

yang berlangsung serta hasil belajar siswa.

Dalam pengumpulan data awal, penulis melakukan observasi di kelas uji coba.

Penelitian pendahuluan dilakukan agar diketahui produk bahan ajar yang akan

dikembangkan memang benar-benar penting dan dibutuhkan serta dimanfaatkan

dalam proses pembelajaran.

2. Langkah II. Desain Pembelajaran

Dalam mengembangkan model desain sistem pembelajaran ASSURE,

dikemukakan oleh Benny (2009:111) “tentang peristiwa pembelajaran atau event

of instruction desain pembelajaran yang efektif harus dimulai dari upaya yang

dapat memicu atau memotivasi seseorang untuk belajar”. Langkah ini perlu diikuti

dengan proses pembelajaran yang sistematik, penilaian hasil belajar, dan

pemberian umpan balik tentang pencapaian hasil belajar secara kontinyu”.

Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam mendesain sistem

pembelajaran dengan model ASSURE dapat ditunjukkan pada bagan 6 berikut ini:
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Bagan 6 Langkah pembelajaran ASSURE

Sumber: www.google.com/url_Instructional_design__learning_technology

1) Analyze Learners (Analisis Pelajar)

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam menerapkan model ini dalam

mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran.

Siapkah siswa yang akan melakukan pembelajaran. Pemahaman yang baik tentang

karakteristik siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran.analisis terhadap

karakteristik siswa meliputi beberapa aspek penting, yaitu karakteristik umum,

kompetensi spesifik yang telah dimiliki sebelumnya, dan gaya belajar atau

learning style siswa.

2) State Objectives (Menyatakan Tujuan)

Menyatakan tujuan adalah tahapan ketika menentukan tujuan pembeljaran baik

berdasarkan buku atau kurikulum. Tujuan pembelajaran akan menginformasikan

apakah yang sudah dipelajari anak dari pengajaran yang dijalankan. Menyatakan

tujuan harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru

untuk dipelajari.
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3) Select Media& Materials (Pemilihan Metode, Media dan Bahan)

Langkah berikutnya adalah memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan

digunakan. Ketiga komponen ini berperan penting dalam membantu siswa

mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Pemilihan metode,

media, dan bahan ajar yang tepat akan mampu mengoptimalkan hasil belajar

siswa dan membantu siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran.

Dalam memilih metode, media dan bahan ajar yang digunakan ada beberapa

pilihan yang dapat dilakukan, yaitu memilih media dan bahan ajar yang ada,

memodifikasi bahan ajar yang telah tersedia, dan memproduksi bahan ajar baru.

4) Utilize Media& Materials (Penggunaan Media dan bahan)

Setelah memilih metode, media dan bahan ajar, langkah selanjutnya adalah

menggunakan ketiganya dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum menggunakan

metode, media, dan bahan ajar, instruktur atau guru terlebih dahulu perlu

melakukan ujicoba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut dapat

berfungsi efektif untuk digunakan dalam situasi atau kondisi yang sebenarnya.

Langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang

diperlukan untuk dapat menggunakan metode, media, dan bahan ajar yang telah

dipilih. Setelah semuanya siap, ketiga komponen tersebut dapat digunakan.

5) Require Learner Participation (Partisipasi Pelajar di dalam kelas)

Proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan

materi yang sedang dipelajari. Pemberian latihan merupakan contoh cara

melibatkan mental siswa dengan materi yang sedang dipelajari. Siswa yang

terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran akan dengan mudah mempelajari

materi pembelajaran. Setalah aktif melakukan proses pembelajaran, pemberian
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umpan balik berupa pengetahuan tentang hasil belajar akan memotivasi siswa

untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.

6) Evaluate and Revise (Penilaian dan Revisi)

Setelah mendesain aktivitas pembelajaran maka langkah selanjutnya yang perlu

dilakukan adalah evaluasi. Tahap evaluasi dalam metode ini dilakukan untuk

menilai efektivitas pembelajaran yang dilihat dari hasil belajar. Proses evaluasi

siswa terhadap semua komponen pembelajaran perlu dilakukan agar dapat

memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah program

pembelajaran.

3. Langkah III. Desain Pengembangan Bahan Ajar

Disain bahan ajar dikembangkan melalui penyusunan storyboard. Pengembangan

storyboard sangat diperlukan, sebelum menyusun storyboard, perlu diidentifikasi

komponen-komponen yang harus tersedia dalam bahan ajar. Komponen itu

meliputi :

a. Judul identitas penyusun

Pada umumnya judul dan identitas terletak pada halaman muka(beranda). Hal ini

penting diperhatikan agar memudahkan pemakai dalam memilih bahan ajar yang

akan digunakan.

b. Tujuan Pembelajaran

Topik harus diinformaskan dalam bahan ajar yang disusun karena sebagai acuan

bagi pemakai mengenai kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah

mempelajari materi yang terdapat pada bahan ajar tema Sejarah Peradaban di

Indonesia subtema Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia.
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c. Materi Bahan ajar

Materi bahan ajar harus memperhatikan tingkat interaktivitas bahan ajar yang

disusun. Pengorganisaian materi bahan ajar harus mencerminkan aspek yang

dilihat dari:

1) Kompleksitas, materi harus dikembangkan dari yang sederhana menuju yang

kompleks baik dalam pengembangan konsep maupun contoh-contoh

pendukungnya

2) Urgenitas, materi inti harus dikembangkan lebih dulu daripada materi

pengembangan.

3) Keruntutan, materi harus memberikan pemahaman yang runtut terhadap

pemahaman konsep. Penyusunan materi yang tidak runtut akanmenyulitkan

pengguna bahan ajar.

d. Latihan Soal

Latihan soal atau pemberian contoh permasalahan merupakan hal penting yang

ada pada bahan ajar tema Sejarah Peradaban di Indonesia subtema Peninggalan-

peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia.karena dapat untuk mengukur tingkat

pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan pada saat pembelajaran.

Pemberian contoh soal dan permasalahan juga bermanfaat untuk meningkatkan

pemahaman terhadap materi yang ada pada bahan ajar melalui pembahasan

bersama.

e. Uji kompetensi

Bahan ajar yang baik harus menyertakan bahan uji kompetensi yang disusun

berdasarkan kisi-kisi yang disesuaikan dengan KI,KD dan Indikator

pencapaiannya.
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Soal pada uji kompetensi umumnya disertai balikan (feedback) agar peserta didik

dapat mengetahui kompetensi mana yang telah tercapai dan mana yang belum

tercapai

f. Referensi

Referensi adalah acuan atau sumber materi yang digunakan dalam penyusunan.

Penyertaan referensi pada bahan ajar penting untuk menghindari plagiasi dan

dapat dijadikan sebagai rujukan apabila memerlukan informasi lebih lanjut

g. Petunjuk Penggunaan Bahan ajar

Berupa petunjuk instalasi dan cara penggunaan bahan ajar tema Sejarah

Peradaban di Indonesia subtema Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di

Indonesia.

4. Langkah IV. Uji Coba Produk Tahap Awal

Pada langkah uji coba produk tahap awal ini, terdapat dua kegiatan inti yang

dilakukan, yaitu evaluasi produk oleh ahli, dan uji coba terbatas siswa.Uji coba ini

dilakukan untuk menganalisis kendala yang terjadi, dan hasilnya dijadikan dasar

untuk mengurangi kendala tersebut pada saat penerapan model berikutnya.Selain

langkah evaluasi juga merupakan langkah yang melibatkan siswa untuk menilai

produk hasil pengembangan.

Uji ahli dilakukan oleh beberapa ahli yang berkualifikasi akademik minimal S2,

yaitu 1) ahli desain pembelajaran untuk menilai kriteria pembelajaran

(instructional criteria), 2) ahli media pembelajaran untuk menilai kelayakan

bahan ajar sebagai media pembelajaran, 3) ahli materi untuk menilai materi yang

terkandung dalam bahan ajar yang dikembangkan.



80

Uji ahli dilakukan menggunakan instrument observasi, data hasil observasi dapat

berupa masukan, tanggapan, kritik, dan saran perbaikan produk yang dituangkan

dalam lembar observasi, maupun disukusi bersama.

Untuk uji terbatas dipilih 6 orang siswa kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu

Bandar Lampung yang dipilih mewakili kelompok nilai tinggi, sedang dan rendah

dari kelas VB. Uji coba ini menggunakan instrument angket, yang berisi penilaian

produk pengembangan bahan ajar tema Sejarah Peradaban di Indonesia subtema

Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia. Selain itu, pada angket ini

pula responden diberi ruang untuk memberikan saran dan kritik bagi

pengembangan bahan ajar Sejarah Peradaban di Indonesia subtema Peninggalan-

peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia agar apa yang dikembangkan memenuhi

kriteria produk yang baik. Penilaian pada tahap ini meliputi hal-hal sebagai

berikut:

a. Kemudahan menggunakan bahan ajar Sejarah Peradaban di Indonesia subtema

Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia.

b. Keserasian tampilan bahan ajar Sejarah Peradaban di Indonesia subtema

Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia.

c. Kemudahan responden dalam memahami materi pembelajaran Sejarah

Peradaban di Indonesia subtema Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di

Indonesia.

5. Langkah V. Revisi Produk Operasional

Revisi produk dilakukan dengan menganalisis kekurangan yang ditemui,

kemudian segera melakukan perbaikan terhadap produk.Revisi produk

operasional dilakukan setelah data-data hasil analisis uji coba tahap I telah
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didapatkan, dari data tersebut dapat dilihat hasil sementara penggunaan

media.Selain dari data uji coba tahap I, juga dilakukan diskusi bersama teman

sejawat serta meminta tanggapan dan masukan dari media yang

dikembangkan.Hasil diskusi tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan

bahan ajar yang dikembangkan.

6. Langkah VI. Uji Coba Kelompok Besar

Pada tahap ini, peneliti kembali mengujicobakan produk dengan sasaran lebih

luas, dengan subjek seluruh siswa kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar

Lampung yang berjumlah 97 siswa. Tujuan dari tahapan penelitian ini adalah

menentukan apakah produk yang dikembangkan telah menunjukkan performansi

sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Terdiri dari uji coba

efektivitas, efisiensi, dan daya tarik.

7. Langkah VII. Produk Akhir

Produk yang didapatkan adalah hasil akhir yang telah melewati uji tahap II, yang

menyatakan bahwa produk siap digunakan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut “Sugiyono (2010: 90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang
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dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subyek atau

obyek itu.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, populasi disini adalah siswa-siswi kelas V

SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang berjumlah 97 orang.Jumlah

siswa secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas V SD Negeri 2 Labuhan

Ratu

Kelas Jumlah
Keterangan
L P

VA 36 16 20
VB 30 18 13
VC 30 14 16

Jumlah 96 48 49
Sumber: Tata usaha SD Negeri 2 Labuhan Ratu

Alasan penulis memilih populasi tersebut adalah untuk memberikan kondisi

pembelajaran menjadi lebih menarik, kemudahan dalam mempelajari setiap

kompetensi serta memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara mandiri

dalam bimbingan guru. Dengan begitu dapat diketahui apakah dengan

mengembangkan bahan ajar pada tema 7 Sejarah Peradaban di Indonesia subtema

2 Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia dapat menambah

semnagat dan motivasi siswa dalam pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan

layak atau tidaknya bahan ajar yang dikembangkan untuk dijadikan bahan ajar

dalam kegiatan belajar mengajar siswa.

2. Sampel

Menurut “Sugiyono (2010: 91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Pada penelitian ini populasi merujuk pada
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siswa-siswi kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang berjumlah

97 orang. Kelas V di SD Negeri 2 Labuhan Ratu terbagi menjadi 3 rombel.

Jumlah tersebut secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Jumlah siswa kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu

No Kelas Jumlah

1 V A 36 siswa/i

2 V B 30 siswa/i

3 V C 30 siswa/i

Jumlah 96 siwa.i
Sumber: Tata usaha SD Negeri 2 Labuhan Ratu

Dalam penelitian ini mempergunakan pengambilan sampel dengan teknik

Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila

sasaran sampel yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak

mungkin diambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah

ditetapkan. Karakteristik sampel yang diambil sudah ditetapkan oleh peneliti

sehingga teknik sampling ini dinamakan sampel bertujuan. Mengacu pada

pendapat tersebut, sehingga dalam penelitian ini sampel yang diambil oleh peneliti

yaitu siswa/i kelas VB SD Negeri 2 Labuhan Ratu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan pada tahap penelitian ini adalah data kuantitatif dan

data kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini

adalah:

a. Angket

Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada siswa dengan tujuan untuk

memperoleh data tentang daya tarik berdasarkan aspek ketertarikan dan
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kemudahan penggunaan bahan ajar pada tema 7 Sejarah Peradaban di

Indonesia subtema 2 Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia.

Data yang diperoleh melalui angket tersebut berupa data kuantitatif.

b. Pengamatan

Pengamatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data efisiensi

pemanfaatan bahan ajar pada tema 7 Sejarah Peradaban di Indonesia subtema 2

Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia dilihat berdasarkan

waktu dalam proses pembelajaran. Data dari hasil pengamatan tersebut berupa

data kualitatif.

c. Tes

Tes digunakan untuk memperoleh data efektivitas penggunaan bahan ajar pada

tema 7 Sejarah Peradaban di Indonesia subtema 2 Peninggalan-peninggalan

Kerajaan Islam di Indonesia yang dilihat dari hasil belajar siswa. Data tersebut

berupa data kuantitatif yang diperoleh  melalui pretest dan posttest yang

diberikan kepada siswa kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu.

d. Pedoman observasi

Pedoman observasi kepada ahli digunakan guna untuk mengetahui baik

tidaknya rancangan bahan ajar pada tema 7 Sejarah Peradaban di Indonesia

subtema 2 Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia. Data yang

diperoleh melalui pedoman observasi ahli dapat berupa data kuantitatif maupun

data kualitatif. Data kuantitaif diperoleh dari hasil skor pertanyaan tentang

kesesuaian bahan ajar dengan aturan yang ada, sedangkan data kualitatif

diperoleh melalui komentar atau saran mengenai kelayakan bahan ajar yang

dikembangkan.
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F. Definisi Konseptual dan Operasional

1 Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas pembelajaran dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam

mencapai tujuan dan sasarannya, yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa.

Pembelajaran dikatakan efektiv apabila terjadi peningkatan hasil belajar sebagai

wujud dari pencapaian tujuan pembelajaran.

Secara operasional efektivitas pembelajaran adalah pengukuran perbandingan

kemampuan siswa berdasarkan peningkatan hasil belajar sebelum dan setelah

mengikuti pembelajaran. Pengukuran dilakukan untuk menilai proses

pembelajaran dengan memanfaatkan bahan ajar pada tema 7 Sejarah Peradaban di

Indonesia subtema 2 Peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia yang

dikembangkan.

2 Efisiensi Pembelajaran

Efisiensi adalah sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan terbaik antara

usaha dengan hasilnya, pada pembelajaran efisiensi dapat dilihat dari perbaningan

waktu yang digunakan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.Dapat dilihat

dari perbandingan waktu yang diberikan dengan waktu yang dibutuhkan oleh

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam penelitian ini, penekanan lebih ditentukan berdasarkan efisiensi waktu

yang secara operasional dapat diukur berdasarkan jumlah waktu yang disediakan

dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan siswa untuk mengerjakan uji unjuk

kerja. Jika diterapakan pada rumus adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pembelajaran =
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3 Daya Tarik Pembelajaran

Daya tarik pembelajaran adalah suatu upaya meningkatkan motivasi siswa untuk

tetap belajar sehingga membentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Secara operasional daya tarik dibentuk berdasarkan data kualitatif yang diperoleh

dari sebaran angket dan dikonversikan ke dalam data kuantitatif dan skor

penilaian dihitung berdasarkan jumlah skor jawaban responden dibagi dengan

jumlah skor penilaian tertinggi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui daya tarik

bahan ajar pada tema 7 Sejarah Peradaban di Indonesia subtema 2 Peninggalan-

peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia sebagai bahan ajar yang digunakan guru

dalam pembelajaran.

Daya tarik dapat dilihat pada rentang persentase berikut:

90% - 100% = sangat menarik

70% - 89% = menarik

50% - 69% = cukup menarik

0% - 49% = kurang menarik

(diadaptasi dari Elice, 2012:69)
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G. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

1. Kisi-kisi Penilaian Kebutuhan

Kisi-kisi penilaian kebutuhan pada penelitian ini ditujukan kepada dua sasaran

yaitu siswa dan guru.

a. Kisi-kisi penilaian kebutuhan siswa

Tabel 5 Kisi-kisi angket penilaian kebutuhan siswa

No Aspek yang Akan Diketahui Indikator No.
Item

1 Potensi yang mendukung
pengembangan bahan ajar

1. Hasil belajar siswa belum
mencapai KKM

2. Hasil belajar siswa belum
memuaskan

3. Kebutuhan siswa terhadap
materi tema sejarah
peradaban di Indonesia
subtema peninggalan-
peninggalan kerajaan
islam di Indonesia
pembelajaran 1 tinggi

4. Alokasi waktu yang
disediakan guru kurang
memadai

1

2

3

4

2 Masalah yang dihadapi 5. Kemenarikan bahan ajar
yang tersedia dalam
mendukung pemahaman
dan kegiatan pembelajaran

6. Kemudahan bahan ajar
yang tersedia

5

6

3 Kebutuhan akan
pengembangan bahan ajar

7. Kebutuhan bahan ajar
dalam bentuk yang
menarik untuk mencapai
tujuan pembelajaran
sehingga meningkatkan
hasil belajar

7
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b. Kisi-kisi penilaian kebutuhan guru

Tabel 6 Kisi-kisi angket penilaian kebutuhan guru

No Aspek yang Akan Diketahui Indikator No.
Item

1 Potensi yang mendukung
pengembangan bahan ajar

1. Hasil belajar siswa belum
mencapai KKM

2. Hasil belajar siswa belum
memuaskan

3. Kebutuhan siswa terhadap
materi tema sejarah
peradaban di Indonesia
subtema peninggalan-
peninggalan kerajaan
islam di Indonesia
pembelajaran 1 tinggi

4. Alokasi waktu yang
disediakan guru kurang
memadai

1

2

3

4

2 Masalah yang dihadapi 5. Kemenarikan bahan ajar
yang tersedia dalam
mendukung pemahaman
dan kegiatan pembelajaran

6. Kemudahan bahan ajar
yang tersedia

5

6

3 Kebutuhan akan
pengembangan bahan ajar

7. Kebutuhan bahan ajar
dalam bentuk yang
menarik untuk mencapai
tujuan pembelajaran
sehingga meningkatkan
hasil belajar

7

2. Kisi-kisi Instrumen Uji Coba

Angket digunakan pada uji coba tahap awal dan uji coba kelompok besar. Aspek-

aspek yang diamati dalam uji coba tahap awal dan uji coba kelompok besar

adalah:

a. Kemenarikan program pembelajaran

b. Kemudahan penggunaan

c. Kemanfaatan program dalam proses pembelajaran



89

Tabel 7 Kisi-Kisi Instrument Uji Coba

No Aspek
penilaian

Indikator Sub Indikator Nomor
Soal

Jumlah

1 Tampilan Teks dapat
terbaca dengan
baik

- Ukuran teks
- Warna teks

1
2

2

Proporsional
Layout (tata
letak teks dan
gambar)

- Kesesuaian
teks dan
gambar

3 1

Kesesuaian
pemilihan
background

- Warna
background

- Animasi
background

4

5

2

Ukuran teks dan
jenis huruf dapat
terbaca

- Kejelasan teks
- Jenis huruf

yang di
gunakan

6
7

2

Ilustrasi, warna,
gambar
pendukung

- Kesesuaian
warna ,
gambar dan
ukuran

8 1

Daya tarik
media

- Menarik untuk
dipelajari

9 1

2 Isi Materi Kesesuaian
gambar dengan
materi

- Kesesuaian
gambar
dengan materi

10 1

Kejelasan
struktur materi
di sajikan

- Isi materi jelas
dan terstruktur

11 1

Ketepatan
penggunaan
bahasa

- Jenis bahasa
- Ketepatan

bahasa
- Pemilihan

bahasa

12
13

14

3

Materi sesuai
dengan tujuan
yang
dirumuskan

- Kesesuaian
tujuan dan isi
materi .

15 1

Materi mudah
dimengerti

- Materi mudah
dimengerti

16 1

Kedalaman
materi yang
disajikan

- Kedalaman isi
materi

17 1
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No Aspek
penilaian

Indikator Sub Indikator Nomor
Soal

Jumlah

3 Kemanfaatan Mempermudah
pemahaman
siswa

- Mempermuda
h pemahaman
siswa

18 1

Meningkatkan
motivasi dalam
proses belajar
mengajar

- Menumbuhka
n motivasi
belajar siswa

19 1

Materi pelajaran
akan lebih jelas
dimengerti

- Mudah
dipahami

20 1

Jumlah 20 20

3. Kisi-kisi Uji Coba Tahap Awal

Uji coba kecil bertujuan untuk menentukan apakah produk yang dikembangkan

telah menunjukkan performasi sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan.

Peneliti menggunakan angket uji coba kelompok kecil, sedangkan untuk evaluasi

ahli (expert judgement) peneliti menggunakan lembar observasi

Aspek-aspek yang akan diamati dikembangkan dalam bentuk kisi-kisi untuk

dijadikan instrument sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 8 Kisi-kisi Instrumen Uji Coba Tahap Awal

No Aspek
yang

dievaluasi

Indikator Sub Indikator Nomor
Soal

Jumlah
Butir

Jenis
Instrum

en
1 Kemenari

kan bahan
ajar

1. Komposi
si warna

- Kesesuaian
warna

- Kualitas
warna

1

2

2 Angket

2. Keterbac
aan teks

- Jenis teks
- Ukuran teks

3
4

2

3. Keselara
san isi
dan
sampul

- Konsistensi
isi dan
sampul

5 1
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No Aspek
yang

dievaluasi

Indikator Sub Indikator Nomor
Soal

Jumlah
Butir

Jenis
Instrum

en
4. Penggun

aan
gambar/
animasi
dalam
bahan
ajar

- Jenis
animasi

- Ukuran
gambar/
animasi

6

7

2

2 Interaktivi
tas

5. Kemuda
han
interakti
vitas

- Meningkatk
an aktivitas
siswa
dalam
pembelajar
an

8 1

3 Kemudaha
n
penggunaa
n

6. Kemuda
han
penggun
aan
bahan
ajar

- Jenis bahan
ajar

- Ukuran/teb
al

9

10

2

7. Kemuda
han
penerapa
nnya

- Mudah
dipahami

11 1

8. Ketersed
iaan
petunjuk

- Kesesuaian
petunjuk

12 1

4 Peran
bahan ajar
dalam
proses
pembelaja
ran

9. Kejelasa
n uraian
materi
dan
contoh

- Materi dan
contoh jelas

13 1

10.Memun
g kinkan
siswa
belajar
secara
mandiri

- Adanya
arahan
dalam
setiap
kegiatan

14 1

10.Penumb
uhan
motivasi
belajar

- Menumbuh
kan
motivasi
belajar
siswa

15 1

Total 15 15
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Sedangkan, kisi-kisi untuk evaluasi ahli dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 9 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli

No Aspek
Substansi

yang
dievaluasi

Indikator Sub indikator Nomor
Soal

Jumlah
Butir

Valida
tor

1 Aspek
substansi
materi

1. Kebenara
n materi
secara
teori dan
konsep

- Keruntutan
materi

- Kesesuaian
dengan
teori dan
konsep

1

2

2 Ahli
materi

2. Ketepatan
pengguna
an istilah
sesuai
bidang
keilmuan

- Kesesuaian
dengan
bidang
keilmuan
(pendidikan
)

- Kesesuaian
isi materi
dengan
istilah yang
digunakan

3

4

2

3. Kedalama
n materi

- Tingkat
kesulitan

- Tingkat
pemahaman
siswa/ guru

5

6

2

4. Kontekstu
alitas

- Mampu
mewujudka
n
pembelajar
an
kontekstual

7 1

2 Aspek
pembelaja
ran

5. Kejelasan
tujuan
pembelaja
ran
(realitis
dan
terukur)

- Sesuai
dengan
kondisi
realitas

- Dapat
terukur oleh
pikiran
pengguna

8

9

2 Ahli
desain
pembel
ajaran

6. Relevansi
tujuan
pembelaja
ran

- Berkesinam
bungan
antara
tujuan,

10 1
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No Aspek
Substansi

yang
dievaluasi

Indikator Sub indikator Nomor
Soal

Jumlah
Butir

Valida
tor

dengan
Kurikulu
m/Ki/KD

kurikulum,
KI/KD

7. Sistematik
a yang
runtut,
logis, dan
jelas

- Sistematika
penulisan
runtut, logis
dan jelas

11 1

8. Kejelasan
uraian
materi

- Tingkat
kesulitan
materi

- Tingkat
kejelasan
materi

12

13

2

9. Relevansi
dan
konsistens
i alat
evaluasi

- Relevan
antara
evaluasi
dan materi

- Konsistensi
antara
evaluasi
dan materi

14

15

2

10. Pemberia
n umpan
balik
terhadap
evaluasi

- Adanya
umpan
balik dalam
setiap
evaluasi

16 1

11. Pengguna
an bahasa
yang baik
dan benar

- Ketetapan
bahasa

- Kesamaan
bahasa

- Kemenarik
an bahasa

17

18

19

3

12. Penumbu
han
motivasi
belajar

- Kemenarik
an tampilan

- Kemenarik
an isi

- Kemudahan
pemahaman

20

21

22

3

13. Memungk
inkan
siswa
belajar

- Tingkat
kesukaran

- Adanya
petunjuk

23

24

4
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No Aspek
Substansi

yang
dievaluasi

Indikator Sub indikator Nomor
Soal

Jumlah
Butir

Valida
tor

secara
mandiri

evaluasi
- Adanya

petunjuk
kegiatan

- Kejelasan
materi

25

26

4. Kisi-kisi Uji Coba Kelompok Besar

Pada kelompok besar, uji coba meliputi uji efektivitas, uji efisiensi dan uji daya

tarik menggunakan instrument-unstrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan uji

coba.Uji menguji efektivitas produk baik pada pretest maupun posttest.Untuk uji

efisiensi peneliti menggunakan lembar observasi. Sedangkan untuk uji coba daya

tarik penulis menggunakan angket.

H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validitas Instrumen

Menurut Arikunto (2013: 211) “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid”.

Menurut Sugiyono (2009: 173) “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.

Validitas isi dari instrumen telah diusahakan ketercapaiannya sejak saat

penyusunan, yaitu dengan memperhatikan materi dan tujuan pembelajaran yang

telah dirumuskan. Sedangkan untuk menilai validitas butir soal (empiris)

dilakukan melalui ujicoba. Validitas isi dari tes dapat diketahui dari kesesuaian
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antara tujuan pembelajaran dan ruang lingkup materi yang telah diberikan dengan

butir-butir tes yang menyusunnya. Tes tersebut dikatakan valid jika tes tersebut

tepat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk mengetahui validitas butir soal

(empiris), dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir soal tersebut dengan skor

total yang diperoleh. Untuk menguji validitas digunakan rumus Korelasi Pearson

Product Moment dengan rumus sebagai berikut:

  
     2222 -YNX-XN

X-XYN
r

  
 

Y

Y
xy

Keterangan :
rxy : Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total
N : Jumlah sampel
X : Skor butir soal
Y : Skor total
(Sudjana, 2005: 72)

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r tabel dengan 0,05 maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka alat ukur

tersebut adalah tidak valid.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi

product moment dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 17.

Instrumen yang akan divalidasi ada dua, yakni instrumen angket uji kemenarikan

bahan ajar dan angket uji coba kelompok kecil/uji coba tahap awal.

Berikut ini hasil analisis validitas instrumen



96

Tabel 10 Hasil Validitas Angket Uji Kemenarikan Bahan Ajar

Butir Soal r hitung r tabel Keterangan
1 0,515 0,361 Valid
2 0,700 0,361 Valid
3 0,580 0,361 Valid
4 0,700 0,361 Valid
5 0,643 0,361 Valid
6 0,491 0,361 Valid
7 0,838 0,361 Valid
8 0,838 0,361 Valid
9 0,530 0,361 Valid
10 0,696 0,361 Valid
11 0,395 0,361 Valid
12 0,286 0,361 Tidak Valid
13 0,838 0,361 Valid
14 0,286 0,361 Tidak Valid
15 0,506 0,361 Valid
16 0,515 0,361 Valid
17 0,491 0,361 Valid
18 0,515 0,361 Valid
19 0,515 0,361 Valid
20 0,838 0,361 Valid

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2015

Tabel 11 Hasil Validitas Angket Uji Coba Tahap Awal

Butir Soal r hitung r tabel Keterangan
1 0,973 0,688 Valid
2 0,780 0,688 Valid
3 0,851 0,688 Valid
4 0,844 0,688 Valid
5 0,973 0,688 Valid
6 0,844 0,688 Valid
7 0,748 0,688 Valid
8 0,780 0,688 Valid
9 0,973 0,688 Valid
10 0,728 0,688 Valid
11 0,851 0,688 Valid
12 0,916 0,688 Valid
13 0,844 0,688 Valid
14 0,908 0,688 Valid
15 0,882 0,688 Valid

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2015
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2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang

digunakan dapat dipercaya. Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan

bantuan aplikasi SPSS Versi 17 dengan teknik uji alpha cronbach. Teknik ini

dapat digunakan untuk menentukan apakah suat instrumen penelitian reliabel atau

tidak. Berikut adalah rumus uji reliabilitas:

3.

  


















 

2

2

11 -1
1-k

k
r

t

b





keterangan:
r11 = Reliabilitas instrumen
k =  Banyaknya soal

 2
b = Jumlah varians butir

2
t =  Varians total

(Arikunto, 2013: 239).

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung > rtabel, maka alat

ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat ukur tidak

reliabel.

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks r11

sebagai berikut :

Tabel 12 Daftar Interpretasi Koefisien r

Koefisien r Reliabilitas
0,8000 – 1,0000 Sangat Tinggi
0,6000 – 0,7999 Tinggi
0,4000 – 0,5999 Sedang/Cukup
0,2000 – 0,3999 Rendah
0,0000 – 0,1999 Sangat Rendah

(Tedi Rusman, 2013:57)
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Kriteria pengujian, apabila rhitung>rtabel, dengan taraf signifikansi 0,05 maka

pengukuran tersebut reliabel, dan sebaliknya rhitung<rtabel maka pengukuran tersebut

tidak reliabel.

I. Model Rancangan Eksperimen untuk Menguji Produk

Produk/bahan ajar yang telah dikembangkan diujicobakan menggunakan desain

eksperimen Pretest posttest One Group design. Sugiyono (2009:75) “menjelaskan

bahwa dalam desain Pretest posttest One Group design ini terdapat satu kelas

yang menjadi sampel penelitian”. Pada tahap pertama pertama kelas tersebut

diberi tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikan

perlakuan dengan menggunakan bahan ajar. Sedangkan pada tahap kedua kelas ini

diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang

dikembangkan kemudian diberikan tes akhir untuk mengetahui hasil dari

perlakuan yang telah diberikan dengan menggunakan bahan ajar yang

dikembangkan. Desain eksperimen yang digunakan, ditunjukkan pada bagan

berikut:

Bagan 7 Desain eksperimen One Group pretest posttest design

Sumber: Mulyatiningsih (2013: 96)

Keterangan:

O1 = Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan)

O2 = Nilai posttest (setelah diberi perlakuan)

X  = Treatment dengan bahan ajar yang dikembangkan

O1 X O2
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J. Teknik Analisis Data

1. Uji Efektivitas

Uji efektivitas dilakukan untuk mengukur peningkatan kemampuan hasil belajar

siswa. Uji efektivitas dilakukan terhadap aspek kognitif siswa pada tema 7 sejarah

peradaban di Indonesia subtema 2 peninggalan-peninggalan kerajaan islam di

Indonesia pembelajaran 1. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui ada

tidaknya perbedaan penguasaan konsep sebelum dan sesudah diberi perlakuan.

Nilai pretes dan postes dirumuskan sebagai berikut:

Nilai siswa= x 100
Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung n-Gain yang

selanjutnya dihitung kenormalan data dan pengujian hipotesis (uji paired sample t

test) dengan SPSS.

1) N-Gain

untuk mengetahui efektivitas penggunaan bahan ajar (modul), maka dilakukan

analisis nilai gain ternormalisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hake

(1999) bahwa dengan mendapatkan nilai rata-rata gain yang ternormalisasi maka

secara kasar akan dapat mengukur efektivitas suatu pembelajaran dalam

pemahaman konseptual. Rumus n-Gain menurut Meltzer adalah sebagai berikut:

n-Gain =

Penentuan kriteria nilai n-gain yang dikemukakan oleh Hake dalam Meltzer,

(2002:1), yaitu :

N-gain> 0,7 (N-gain tinggi)
0,3 =N-gain= 0,7 (N-gain sedang)
N-gain< 0,3 (N-gain rendah)
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2) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok sampel berasal dari

populasi berdistribusi normal atau tidak.

Hipotesis untuk uji normalitas:

Ho = data penelitian berdistribusi normal

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal

Karena sampel berjumlah 30 yang artinya sampel kurang dari 50 maka untuk uji

normalitas data digunakan rumus Shapiro-Wilk dengan α = 0,05. Dalam penelitian

ini uji normalitas dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 17.0. Dasar pengambilan

keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

1. Jika Sig. (Signifikansi) atau nilai probabilitas <0,05, maka data

berdistribusi tidak normal.

2. Jika Sig. (Signifikansi) atau nilai probabilitas >0,05, maka data

berdistribusi normal.

3) Uji Paired Sampel t test

Pada Paired Sample T Test digunakan uji beda mean untuk satu sampel yang

diberikan perlakuan yang berbeda. Jumlah sampel harus sama, dan pengujiannya

juga sama dengan sebelumnya untuk melihat perbedaan mean dari sampel tersebut

sebelum dan sesudah diberi perlakuan dan manakah yang lebih tinggi/rendah

apakah sampel yang sebelum /sesudah diberi perlakuan.

Untuk uji paired sampel t test digunakan rumus:
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Keterangan:

= Rata-rata sampel sebelum perlakuan

= Rata-rata sampel sesudah perlakuan

= simpangan baku sebelum perlakuan

= simpangan baku sesudah perlakuan

= jumlah sampel sebelum perlakuan

= jumlah sampel sesudah perlakuan

Dalam penelitian ini uji paired sampel t test dilakukan dengan bantuan SPSS

Versi 17. Apabila thitung ≥ ttabel maka Ho diterima dan H1 ditolak, tetapi sebaliknya

apabila thitung ≤ ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Secara signifikan apabila

Sig (2-tailed) < 0,025, maka Ho ditolak dan sebaliknya.

2. Uji Efisiensi

Pengukuran efisiensi yaitu membandingkan rasio waktu yang disediakan (waktu

yang diperlukan berdasarkan volume kegiatan pembelajaran) dengan waktu yang

digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun persamaan untuk

menghitung efisiensi dirumuskan oleh Carrol dalam Miarso (2011: 255) sebagai

berikut:

Efisiensi =

Tingkat efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Nilai efisiensi dan klasifikasinya

Nilai
efisiensi

Klasifikasi Tingkat efisiensi

>1 Tinggi Efisien
= 1 Sedang Cukup Efisien
< 1 Rendah Kurang Efisien
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Jika rasio waktu yang dipergunakan lebih dari 1, maka produk dikatakan

efisiensinya tinggi, begitu juga sebaliknya.

3. Uji Kemenarikan

Kualitas daya tarik dari aspek kemenarikan dan kemudahan penggunaan bahan

ajar (modul) dengan rentang persentase sebagai berikut:

Tabel 14 Persentase dan klasifikasi kemenarikan dan kemudahan

penggunaan bahan ajar (modul)

Persentase Klasifikasi
Kemenarikan

Klasifikasi
Kemudahan
Penggunaan

90-100 Sangat Menarik Sangat Mudah
70-89 Menarik Mudah
50-69 Cukup Menarik Cukup Mudah
0-49 Kurang Menarik Kurang Mudah

Tabel diadaptasi dari Elice (2012: 69)

Adapun persentase diperoleh persamaan:

Persentase = x 100%


