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III. METODE PENELITIAN 

3. 1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development/R&D). Pada penelitian ini produk yang dihasilkan ialah bahan ajar 

modul berbasis life skills untuk peserta didik kelas X SMK. Penelitian dan 

pengembangan ini dipilih berawal dari permasalahan yang ditemukan dalam 

pembelajaran melalui observasi, kuisioner analisis buku teks yang tersedia, dan 

kuisioner analisis kebutuhan bahan ajar oleh guru dan peserta didik. 

3.2 Tempat Uji Lapang 

Bahan ajar modul yang dikembangkan diuji-cobakan di SMK Negeri 1 Metro, 

SMK Negeri 2 Metro, dan SMK Muhammadiyah 2  Metro yang berdomisili di 

Kota Metro, Lampung. Sekolah-sekolah tersebut dipilih sebagai tempat uji lapang 

karena  

1. Sekolah-sekolah tersebut tergabung dalam sekolah cluster untuk implementasi 

kurikulum 2013 di kota Metro. 
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2. Modul diuji-cobakan pada sekolah yang berbeda diharapkan akan mendapatkan 

informasi yang akurat dengan asumsi bahwa setiap sekolah memiliki budaya 

belajar yang berbeda. 

3.3 Subjek Uji Coba Lapang 

Subjek Uji coba lapang dalam  penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMK 

Negeri 1 Metro, SMK Negeri 2 Metro, dan SMK Muhammadiyah 2 Metro yang 

ipilih secara acak dengan kevariasian program keahlian. Pada uji lapang awal 

subjek diambil dari kelas X SMKN 2 Metro sebanyak 7 orang. Pada tahap uji 

lapang utama subjek diambil dari masing-masing sekolah sebanyak 10 orang. 

Tahap uji operasional produk melibatkan subjek sebanyak 40 peserta didik kelas 

X dari ketiga sekolah tersebut di atas. 

3.4 Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini mengacu pada langkah utama 

Borg and Gall, sedangkan langkah-langkah rinci khusus pengembangan bahan 

ajar bahasa mengacu pada Jolly dan Balitho. Kombinasi langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 7 Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan 

Langkah Utama 

Borg & Gall 

Langkah 

Pengembangan Jolly 

& Balitho 

Langkah Pengembangan Bahan 

Ajar Borg & Gall dan Jolly & 

Balitho 

1. Penelitian dan 

Pengumpulan 

Informasi 

1. Identifikasi 

kebutuhan dan 

analisis bahan ajar 

2. Penentuan kegiatan 

eksplorasi 

kebutuhan materi 

 

1. Kajian Teoritis 

2. Analisis Bahan Ajar yang 

Tersedia 

3. Identifikasi Kebutuhan  

a. Analisis Kebutuhan 

Materi oleh Guru 

b. Analisis Kebutuhan 

Materi oleh Peserta Didik 

c. Analisis Kecakapan 

hidup yang Perlu 

Dikembangkan 

2. Perencanaan 3. Realisasi  

kontekstual dengan 

mengajukan 

gagasan yang 

sesuai, pemilihan 

teks dan konteks 

bahan ajar 

4. Realisasi 

pedagogis melalui 

tugas dan latihan 

dalam bahan ajar 

4. Analisis silabus, penyusunan 

sintak pembelajaran dan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

 

3. Pengembangan 

Bentuk Awal 

Produk 

5. Produksi bahan 

ajar 

 

5. Pengembangan Produk awal 

6. Uji Ahli/Validasi Ahli 

7. Revisi Produk Awal 

4. Uji Lapang dan 

revisi Produk 

6. Penggunaan bahan 

ajar oleh siswa 

7. Evaluasi bahan ajar 

8. Uji Lapang Awal 

9. Revisi Produk 

10. Uji Lapang Utama 

11. Revisi Produk 

12. Uji Lapang Akhir/Uji 

Operasional 

5. Revisi Produk 

Akhir 

 13. Revisi Produk Akhir 

6. Desiminasi dan 

Implementasi 

 14. Desiminasi dalam MGMP  
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3.4.1 Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

Kegiatan penelitian dan pengumpulan informasi ditujukan untuk mendapatkan 

informasi yang akurat tentang masalah yang ditemukan dalam pembelajaran yang 

membutuhkan penyelesaian dengan cepat dan tepat serta mengetahui kebutuhan 

belajar yang diharapkan. Kegiatan ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2013 

sampai dengan bulan Januari 2014. Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan 

cara 

1. Kajian teoritis dilakukan dengan cara studi literatur untuk menemukan konsep-

konsep atau landasan teori yang memperkuat suatu produk. Studi literatur 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan 

bahan ajar yang efektif untuk pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 

2013. Selain itu, studi literatur juga dilakukan terhadap berbagai hasil 

penelitian yang sejenis dengan penelitian dan pengembangan yang penulis 

lakukan untuk memperoleh informasi tetang efektifitas produk yang 

dikembangkan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. 

2. Analisis bahan ajar yang tersedia bertujuan untuk mengetahui kecukupan dan 

kedalaman materi pada bahan ajar yang ada untuk pengembangan berikutnya. 

Pengumpulan informasi ini menggunakan instrumen analisis bahan ajar oleh 

guru (dilaksanakan pada diklat guru-guru pendamping K-13 di LPMP DKI 

Jakarta, tanggal 21 s.d. 25 Oktober 2013). 

3. Identifikasi/analisis kebutuhan bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan 

belajar peserta didik, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

seharusnya dimiliki oleh peserta didik. Pengumpulan informasi ini 
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menggunakan kuisioner. Analisis ini meliputi analisis kebutuhan materi oleh 

guru Bahasa Indonesia dan peserta didik untuk mengetahui materi yang perlu 

dikembangkan, analisis kebutuhan bahan ajar oleh guru dan peserta didik, dan 

analisis kecakapan hidup untuk mengetahui keterampilan bahasa yang perlu 

dikembangkan sebagai kecakapan hidup peserta didik. 

3.4.2 Perencanaan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap pengumpulan informasi, maka 

langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan pengembangan produk yang 

meliputi rancangan produk yang akan dihasilkan serta proses pengembangannya. 

Perencanaan ini dilakukan dengan cara menganalisis silabus Bahasa Indonesia 

kelas X kurikulum 2013; penyusunan sintak pembelajaran,  penentuan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, dan penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) sebagai realisasi kontekstual, yang di dalamnya terdapat 

pemilihan materi ajar yang akan dikembangkan dalam modul; dan realisasi 

pedagogis melalui tugas dan latihan dalam bahan modul. 

3.4.3 Pengembangan Bentuk Produk Awal 

Hasil-hasil pengukuran dan analisis kebutuhan memberikan masukan tentang jenis 

produk yang diperlukan, yaitu bahan ajar dalam bentuk modul dan isi dalam 

modul, yaitu materi teks prosedur kompleks. Hasil studi literatur teori 

memberikan masukan tentang karakteristik modul sebagai produk yang  

dikembangkan. Hasil perencanaan memberikan masukan tentang jenis dan uraian 
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materi, pemilihan teks untuk pengembangan life skills, metode pembelajaran, dan 

tujuan yang akan dicapai setelah pembelajaran, serta tugas dan latihan sebagai alat 

ukurnya. Berdasarkan masukan dari kegiatan-kegiatan tersebut, dirumuskan sosok 

bangun tentatif atau prototipe modul.  

 

Prototipe ini kemudian dievaluasi melalui uji ahli, baik ahli substansi materi 

maupun ahli desain. Pada penelitian ini penulis memilih bapak GP. Suwandhi, 

S.P. sebagai validator ahli desain, bapak Drs. Khosim, M.M. sebagai validator ahli 

substansi materi, bapak Sukiman, S.Pd. dan ibu Reni Kurniasari, S.Pd. sebagai 

validator desain dan substansi materi dari unsur teman sejawat. Hasil validasi ahli 

dapat dilihat dalam tabel berikut 

Tabel 8 Hasil Uji Ahli/Validasi Ahli 

No Aspek Validasi Persentase Predikat 

1 Validasi Desain 94,91% Sangat Baik 

2 Validasi Materi 95% Sangat Baik 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan sudah memiliki 

kelayakan dengan predikat sangat baik.  

3.4.4 Uji Lapang dan Revisi Produk 

Produk awal yang telah dihasilkan kemudian  diuji-cobakan kepada subjek 

penelitian yang dipilih secara acak dalam jumlah kecil, yaitu 7 orang peserta didik 

dari SMK Negeri 2 Metro. Uji coba lapang awal ini sebagai evaluasi awal yang 
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bertujuan untuk mengetahui kesesuaian produk dengan kebutuhan. Pengumpulan 

informasinya melalui kuisioner kepada subjek setelah uji coba berlangsung. 

Setelah uji lapang awal dilaksanakan dan informasi kesesuaian produk didapatkan 

langkah selanjutnya adalah revisi produk. Revisi produk ini menghasilkan modul 

yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tabel hasil uji lapang 

awal dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 9 Hasil Uji Lapang Awal  

No Kriteria yang Dinilai Persentase Predikat 

1 Kejelasan Penyajian 88,39% Jelas 

2 Kesesuaian Isi 86,07% Sesuai 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa modul telah sesuai dengan kriteria kelayakan 

penyajian dan kelayakan isi. 

Selanjutnya dilakukan uji lapang utama dengan 30 subjek uji coba, 10 peserta dari 

SMK Negeri 1 Metro, 10 peserta dari SMK Negeri 2 Metro, dan 10 peserta dari 

SMK Muhammadiyah 2 Metro dengan waktu dan tempat pelaksanaan di masing-

masing sekolah. Oleh sebab itu, uji lapang utama ini melibatkan 3 guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sebagai implementator, yaitu ibu Meilina, S.Pd. 

(SMKN 1 Metro), ibu Reni Kurniasari, S.Pd. (SMKN 2 Metro), dan bapak Katino, 

S.Pd. (SMK Muhammadiyah 2 Metro). Uji coba ini menghasilkan produk yang 

memenuhi standar yang didukung dengan penilaian kualitatif terhadap kesesuaian 

modul oleh peserta didik dan guru sebagai pengguna. Informasi yang didapat dari 
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kuisioner tersebut digunakan untuk merevisi modul. Hasil revisinya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 10 Hasil Uji Lapang Utama oleh Peserta Didik (Penggunaan Modul 

dalam Pembelajaran) 

 

No Aspek yang Dinilai Persentase Predikat 

1 Kemenarikan Modul  91,67% Sangat Menarik 

2 Manfaat Modul 91,11% Sangat Bermanfaat 

 

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa tampilan modul sangat menarik 

dan isi modul sangat bermanfaat dalam pembelajaran. 

 

Tabel 11 Hasil Uji Lapang Utama oleh Guru (Penggunaan Modul dalam 

Pembelajaran) 

 

No Aspek yang dinilai Persentase Keterangan 

1 Isi modul 85,56 Sesuai 

2 Penyajian modul 83,33 Baik 

3 Manfaat modul 86,67 Baik 

4 Peluang modul 85,00 Baik 

5 Kualitas fisik modul 81,90 Baik 

Nilai Akhir 84,49 Baik 

Langkah selanjutnya setelah revisi produk adalah uji lapang akhir/Uji 

Operasional. Uji operasional ini merupakan pengujian produk akhir untuk 

menguji apakah suatu produk layak dan memiliki keunggulan. Uji operasional ini 

dilakukan melalui pembelajaran dengan 40 peserta didik sebagai subjek yang 

menggunakan modul hasil revisi dalam pembelajaran. Penilaian terhadap modul 

pada tahap uji operasional ini menggunakan kuisioner tanggapan peserta didik 
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terhadap efektivitas modul. Pada tahap ini didapat informasi efektivitas modul 

sebagai bahan ajar. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan revisi produk 

akhir.  

Selain uji efektifitas dengan kuisioner, dilakukan pula uji keterbacaan modul 

dengan menggunakan readibility grafik fry dan wawancara. Uji keterbacaan 

dimaksudkan untuk menggambarkan kemudahan dan kesulitan memahami suatu 

bacaan. Dengan demikian, tingkat keterbacaan suatu bahan bacaan diukur dari 

pihak pembaca. Uji keterbacaan modul dilakukan dengan menggunakan software 

readability grafik fry. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu 

1. Buka laman http://www.readabilityformulas.com/free-fry-graph-test.php, 

2. Pilih teks yang berisi minimal 100 kata, 

3. Salin teks tersebut ke dalam kolom yang tersedia, seperti di bawah ini 

 

Gambar 8 Tampilan pada Software Readability Grafik Fry 

 

 

http://www.readabilityformulas.com/free-fry-graph-test.php
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4. Klik kolom ‘Yes’ pada security check, dan 

5. Klik ‘Check Text Readability’, kemudian akan muncul hasil perhitungan 

berserta grafiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Tampilan Grafik Skor pada Software Readability Grafik Fry 

6. Untuk teks bahasa Indonesia menentukan Grade Level (titik temu yang 

menunjukkan tingkat kelas) dilakukan dengan mengalikan bilangan sumbu 

X dengan angka 0,6. 

7. Titik temu sumbu X dan Y merupakan tingkat kelas, artinya teks tersebut 

sesuai untuk digunakan oleh tingkat kelas yang ditunjuk.  

3.4.5 Revisi Produk Akhir 

Uji coba lapang akhir memberikan informasi efektivitas dan keunggulan modul 

yang dikembangkan. Setelah didapat hasil dari uji lapang akhir langkah 

selanjutnya adalah revisi produk akhir. Pada tahap ini telah didapatkan produk 
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baru yang siap untuk dipublikasikan. Hasil revisi modul dapat dilihat pada tabel 

berikut 

Tabel 12 Hasil Uji Lapang Akhir/Opersional Efektivitas Bahan Ajar dalam 

Pembelajaran 

 

No Aspek yang dinilai Persentase Keterangan 

1 Efesiensi Kesesuaian Modul 90,63 Efektif 

2 Efesiensi Isi Modul 88,13 Efektif 

3 Efesiensi Kemudahan Penggunaan 93,13 Sangat Efektif 

4 Manfaat Modul 92,5 Sangat Efektif 

5 Efesiensi Waktu 90,63 Efektif 

Nilai Akhir 91,00 Sangat Efektif 

3.4.6 Desiminasi dan Implementasi 

Setelah dihasilkan produk final yang sudah diuji kelayakan dan keefektifannya, 

langkah selanjutnya adalah desiminasi produk pada forum MGMP. Hasil 

desiminasi berupa saran-saran dan pengakuan kelayakkan modul sebagai 

suplemen dan/atau bahan ajar dari peserta desiminasi dijadikan acuan untuk 

produksi masal produk. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, kuisioner, dan 

observasi. 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

informasi pembelajaran dengan bahan ajar yang saat ini digunakan sebagai data 
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pendukung untuk analisis kebutuhan peserta didik. Selain itu wawancara juga 

digunakan untuk memperoleh informasi lisan peserta didik setelah 

menggunakan modul yang dikembangkan dalam pembelajaran dan tampilan 

modul. Wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka/tidak terstruktur. 

2. Kuisioner  

Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data kebutuhan materi oleh  peserta 

didik dan guru terhadap materi pelajaran (instrumen diadaptasi dari  Devita 

(2013) dengan penambahan), penilaian oleh peserta didik dan guru terhadap 

desain modul yang dikembangkan (instrumen diadaptasi dari Arya (2013) dan 

Wahyuni (2012) dengan penambahan). Selain itu, kuisioner juga digunakan 

sebagai alat dalam uji validitas modul oleh para ahli (instrumen diadaptasi dari 

Puskurbuk, 2013). Pada awalnya kuisioner ini menggunakan skala Likert 

1,2,3,4,5 dengan keterangan sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, 

sangat setuju. Dengan pilihan tersebut diperoleh data yang kurang baik karena 

peserta didik memiliki kesempatan untuk mengambil sikap netral terhadap 

pernyataan yang disajikan, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam 

menginterpretasi data tersebut. Untuk menghindari pernyataan netral tersebut 

beberapa peneliti, seperti yang dikutip oleh Setiyadi (2006: 69) dalam bukunya, 

menyarankan untuk menggunakan skala Likert 1,2,3,4 dengan keterangan 

sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.  Oleh sebab itu pada 

tahap revisi penulis menggunakan kuisioner dengan skala 1,2,3,4 tersebut. 
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3. Observasi  

Observasi digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan manfaat 

modul dalam pembelajaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan daftar 

centang. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data-data yang didapat dianalisis dengan teknik triangulasi berdasarkan 

1. Data Hasil Wawancara 

Data hasil wawancara dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan 

karakteristik dan tampilan modul yang dikembangkan. Data ini sebagai data 

pendukung untuk menginterpretasi data kuisioner (triangulasi data). 

2. Data Hasil Kuisioner 

Data hasil kuisioner dianalisis secara kuantitatif, kemudian diinterpretasi secara 

kualitatif untuk memberikan gambaran penilaian modul hasil pengembangan 

oleh ahli, guru, maupun peserta didik. 

3. Data Hasil Observasi 

Data hasil observasi dianalisis untuk diinterpretasikan secara kualitatif untuk 

memberikan gambaran tentang manfaat dan efektivitas modul sebagai 

suplemen dan bahan ajar dalam pembelajaran.  


