
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Pada bab III metode penelitian ini, akan dibahas tentang metode yang dikembangkan, 

prosedur pengembangan, uji coba produk, subjek uji coba, jenis data dan instrumen, 

serta teknik analisis data. 

 

3.1  Pendekatan Pengembangan 

 

 

Pengembangan modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat Lampung menggunakan  

pendekatan atau metode research and development (R&D) dari Borg and Gall. Menurut 

Pargito, (2010: 34) metode research and development (R&D) adalah 

sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan produk pendidikan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Tahapan penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini 

merujuk pada prosedur dan langkah. Pemilihan model Borg and Gall dengan 

pertimbangan model yang tersusun secara terprogram dengan langkah-langkah 

persiapan dan perencanaan yang sistematis. Tahapan tersebut dituangkan dalam 

gambar berikut. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah metode R&D Borg and Gall (Pargito, 2010: 50). 

3.2 Tempat dan Waktu Pengembangan 

 

Pengembangan modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat Lampung dilaksanakan di 

SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat pada siswa kelas X tahun pelajaran 2014. 

1.Penelitian dan 

pengumpulan 

informasi 

2. Perencanaan  3.Pengembangan 

    produk awal 

4. Uji coba  

    pendahuluan 

7.Revisi 

produk 

operasional 

10. Desiminasi & 

       implementasi 

9. Revisi  

    produk akhir 

8. Uji coba 

operasional 
6. Uji coba 

    utama 

5.Revisi  

   produk utama 
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Sekolah ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di SMAN 1 Tumijajar Tulang 

Bawang Barat belum ada modul sejarah Indonesia yang mengangkat tentang cerita 

rakyat Lampung sebagai wujud kearifan lokal. Pertimbangan lainnya adalah bahwa 

bahan ajar ini lebih cocok diajarkan pada sekolah di mana cerita rakyat masih banyak 

berkembang di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga diharapkan pembelajaran 

sejarah akan lebih bermakna karena bersentuhan langsung dengan budaya masyarakat 

setempat. 

 

Pengaturan waktu dan jadwal penelitian menyesuaikan dengan langkah-langkah 

pengembangan. Berkaitan dengan alokasi waktu penelitian, Borg and Gall (2003: 801) 

menyatakan bahwa untuk keperluan tesis atau disertasi waktu yang diperlukan bisa 

kurang dari satu tahun sampai pada tahap pengujian lapangan. Waktu dan jadwal 

penelitian pengembangan ini dilaksanakan tahun 2014.  

 

3.3 Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan  

  

Langkah-langkah penelitian pengembangan ini hanya melaksanakan enam tahapan saja 

karena pengembangan modul sejarah Indonesia hanya sebatas uji coba prototype produk 

dalam skala kecil, yakni dilakukan pada satu sekolah. Penelitian pengembangan yang 

dilakukan memadukan langkah-langkah pengembangan Borg and Gall dan desain 

pengembangan dari Dick and Carey. Kombinasi antara langkah penelitian 

pengembangan Borg and Gall dan desain model pengembangan Dick and Carey dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.1 Tahapan Penelitian Pengembangan 

Borg and Gall Dick and Carey 

1. Penelitian dan 

pengumpulan informasi 
2. Perencanaan  

3. Pengembangan produk 

awal 
 

 

 

 

 

 

 

4. Uji coba pendahuluan  
5. Revisi terhadap produk 

utama 
6. Uji coba utama 

 

 

 

 

1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran 
2. Melakukan analisis pembelajaran  
3.  Mengidentifikasi karakteristik siswa 
4.  Merumuskan tujuan khusus pembelajaran  
5.  Mengembangkan instrumen penilaian 
6.  Mengembangkan strategi pembelajaran 
7.   Mengembangkan dan memilih bahan ajar 
8.  Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif 
9.  Merevisi paket pembelajaran 
 

 

 

 

3.3.1 Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research and Information 

Collecting). 

 

 

Penelitian dan pengumpulan informasi merupakan tahapan penelitian pendahuluan yang 

dilakukan dengan need assessment. Tahapan ini dilakukan melalui pra penelitian, 

terutama untuk mendapatkan informasi langsung berkenaan dengan masalah-masalah 

pembelajaran sejarah Indonesia di SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat pada kelas 

X dan untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan bahan ajar sejarah 

Indonesia; apakah bahan ajar sejarah Indonesia yang digunakan dalam pembelajaran 

telah mendukung siswa dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian pendahuluan ini 

diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan desain model produk yang akan 

dikembangkan.  

Untuk melengkapi data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan 

analisis konten yang terdapat pada: silabus, RPP dan bahan ajar. Wawancara  dilakukan 
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dengan dua orang guru mata pelajaran sejarah Indonesia dan siswa kelas X dengan 

menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi.  

3.3.2  Perencanaan (Planning) 

 

Perencanaan merupakan tindak lanjut setelah melakukan analisis kebutuhan. Tahap ini 

dilakukan dengan menganalisis kurikulum dan analisis  kebutuhan akan pengembangan 

modul. 

 

Tabel 3.2 Rancangan pembelajaran dengan menggunakan modul sejarah Indonesia 

berupa cerita rakyat Lampung 

 

Pertemuan

/Alokasi 

waktu 

Kompetensi 

Dasar  
Materi Pokok/Sub 

Pokok Bahasan 
Kegiatan  Sumber 

Belajar 

Pertemuan 

1 (2x45 

menit) 

Memahami 

corak 

kehidupan  

masyarakat 

pada zaman 

praaksara. 
 

Kebudayaan zaman 

praaksara 
1.  Tradisi, tradisi 

lisan (folklor) 
2.  Pengertian dan 

ciri-ciri folklor 
3.   Sejarah 

perkembangan 

folklor 
4.   Bentuk folklor 
 

Mengamati                                 

 melihat gambar 

peninggalan hasil 

kebudayaan  

zaman praaksara 

yang bersifat 

nonmaterial. 
 

Menanya                                           

 berdiskusi tentang 

tradisi, tradisi lisan 

(folklor). 
 

Mengumpulkan 

Informasi                           

 mengumpulkan 

informasi terkait 

dengan tradisi 

lisan melalui 

sumber belajar 

lain. 
 

Modul 

sejarah 

Indonesia 
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Tabel 3.2 (lanjutan) 

 

Pertemuan

/Alokasi 

waktu 

Kompetensi 

Dasar  
Materi Pokok/Sub 

Pokok Bahasan 
Kegiatan  Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pertemuan 

2 dan 3 

(4x45 

menit) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Memahami 

corak 

kehidupan  

masyarakat 

pada zaman 

praaksara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.    Pengertian 

cerita rakyat 
2.    Jenis dan  

macam  cerita  

rakyat  
3.    Fungsi dan   

tujuan cerita 

rakyat 
4.    Pentingnya 

memelihara 

tradisi lisan 
5.    Kearifan lokal 
6.    Kumpulan 

cerita rakyat 

Lampung 
 

Mengasosiasikan        

 menginterpretasi 

data yang didapat 

di lapangan 
 
Mengomunikasikan 

 menyampaikan 

hasil diskusi dalam 

bentuk makalah 

dan 

mempresentasikan 

di depan kelas. 

 

 
Mengamati                                  

 membaca dan  

melihat buku 

cerita rakyat 

nusantara 
 

Menanya 

 berdiskusi tentang 

cerita rakyat  
                         

Mengumpulkan 

Informasi             

 mengumpulkan 

informasi terkait 

dengan cerita 

rakyat melalui 

sumber-sumber 

belajar lain 
 

Mengasosiasikan          

 menginterpretasi 

data yang didapat 

di lapangan 

 
Mengomunikasikan 

 menyampaikan 

hasil diskusi dalam 

bentuk makalah 

dan 

mempresentasikan 

di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modul 

sejarah 

Indonesia 
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Tabel 3.3 Distribusi nilai karakter dalam mata pelajaran sejarah Indonesia  

  

Nilai Karakter Nilai Utama Mata Pelajaran 

Sejarah  Indonesia 

1. Religius 

2. Jujur  

3. Bertanggung jawab 

4. Bergaya hidup sehat 

5. Disiplin  

6. Kerja keras 

7. Percaya diri 

8. Berjiwa wirausaha 

9. Berfikir logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif 

10. Mandiri 

11. Ingin tahu 

12. Cinta ilmu  

1. Nasionalisme 

2. Menghargai keberagaman 

3. Berpikir logis, kritis kreatif dan 

inovatif 

4. Peduli sosial dan lingkungan 

5. Berjiwa wirausaha, 

6. Jujur  

7. Kerja keras 

 

13. Patuh pada aturan-aturan sosial 

14. Menghargai karya dan prestasi 

orang lain 

15. Santun  

16. Demokratis  

17. Peduli sosial dan lingkungan.  

18. Nasionalis 

19. Menghargai keberagaman 

 

 

 

 

3.3.3 Pengembangan Produk Awal (Development Preliminary Form of Product).  
 

Pengembangan produk awal bertujuan menghasilkan prototipe paket pembelajaran yaitu 

modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat Lampung sebagai wujud kearifan  lokal, 

diperuntukkan bagi siswa kelas X SMA/MA/SMK/MAK. Model pengembangan modul 

dalam penelitian ini menggunakan prosedur desain Dick and Carey. Adapun langkah-

langkah desain pengembangan modul sebagai berikut. 

1.  Mengidentifikasikan Tujuan Pembelajaran (Identify Instructional Goals) 

Tahap awal adalah menentukan apa yang diinginkan agar peserta didik dapat 

melakukannya setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran idealnya diperoleh dari analisa kebutuhan yang benar-benar 



71 
 

mengindikasikan suatu masalah yang pemecahannya dengan memberikan 

pembelajaran (Dick and Carey, 2005: 19). Tujuan pembelajaran dapat juga 

mengacu pada kurikulum atau dari pengalaman belajar tentang kesulitan belajar 

yang dihadapi oleh siswa. Tujuan akhir dari suatu pembelajaran adalah tercapainya 

tujuan umum pembelajaran.  

 

Untuk mengetahui dan menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat 

melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan proses pembelajaran dilakukan 

dengan need assessment (analisis kebutuhan). Analisis kebutuhan dilakukan 

melalui observasi dan wawancara dengan beberapa guru mata pelajaran sejarah dan 

siswa SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat kelas X. Need assesment telah 

dilakukan pada penelitian pendahuluan. Dan untuk mendapatkan gambaran tentang 

tujuan yang diharapkan dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 

sejarah di kelas X dilakukan dengan mengkaji kurikulum SMAN 1 Tumijajar 

Tulang Bawang Barat. 

 

2.  Melakukan Analisis Pembelajaran (Conduct Instructional Analysis) 

 

 

Tujuan analisis pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi kompetensi atau 

keterampilan yang harus dipelajari siswa. Analisis ini akan menghasilkan diagram 

tentang kompetensi/keterampilan/konsep yang menunjukkan keterkaitan antara 

kompetensi/keterampilan/konsep tersebut. Analisis dilakukan dengan cara: (a) 

mengklasifikasi rumusan tujuan pembelajaran menurut jenis ranah belajar (sikap, 

intelektual dan keterampilan), (b) mengenali teknik analisis pembelajaran yang 

cocok untuk memeriksa secara tepat perbuatan belajar yang sebaiknya dilakukan.  
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3.  Mengidentifikasi Karakteristik Siswa (Identify Entry Behavior) 

 

Selain menganalis pembelajaran, hal lain yang harus dilakukan adalah menganalisis 

kerakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Kedua langkah ini dapat dilakukan 

secara bersamaan atau pararel. Analisis konteks pembelajaran meliputi kondisi-

kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh siswa untuk menerapkan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dipelajari. Analisis karakteristik siswa 

meliputi kemampuan awal yang dimiliki siswa, gaya belajar, dan sikap terhadap 

aktivitas belajar. Identifikasi yang akurat tentang karakteristik siswa dapat 

membantu dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang akan 

digunakan. 

 

4.  Merumuskan Tujuan Khusus Pembelajaran (Write Performance Objectives) 

 

 

Berdasarkan analisis pembelajaran dan pernyataan tingkah laku awal siswa, 

selanjutnya dirumuskan tujuan kerja khusus tentang apa yang harus dilakukan siswa 

setelah menyelesaikan pembelajaran. Perumusan tujuan khusus 

pembelajaran/indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan mengenai 

kemampuan atau perilaku siswa setelah mengikuti suatu program pembelajaran 

tertentu. Perumusan indikator pencapaian kompetensi digunakan sebagai dasar 

dalam mengembangkan kisi-kisi tes pembelajaran. 

 

 

5.  Mengembangkan Instrumen Penilaian (Develop Criterion Reference Tests) 

 

Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan, selanjutnya 

adalah mengembangkan instrumen penilaian untuk mengukur pencapaian hasil 
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belajar siswa. Evaluasi dikembangkan untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang perlu dilakukan dalam menentukan 

instrumen adalah harus dapat mengukur performa siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Berikut beberapa jenis tes yang akan digunakan dalam desain pembelajaran.  

1. Tes pendahuluan (pre test), tes ini diberikan sebelum pembelajaran dimulai. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

2. Latihan adalah tes yang bertujuan untuk membuat siswa berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. 

3. Tes formatif, yaitu tes yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan 

kompetensi siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. 

4. Pos test adalah tes acuan patokan yang mencakup seluruh tujuan pembelajaran 

yang mencerminkan hasil belajar yang dilakukan siswa. Tujuan pos test adalah 

untuk mengidentifikasi bagian pembelajaran yang tidak berhasil (Dick and 

Carey, 2005: 147-148). 

 

6.  Mengembangkan Strategi Pembelajaran (Develop Instructional Strategy) 

 

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, perancang program 

pembelajaran dapat menentukan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Dick and Carey, (2005: 189) mengelompokkan kegiatan itu dalam lima komponen, 

meliputi: (a) aktivitas pra pembelajaran, (b) penyajian materi atau isi, (c) partisipasi 

pebelajar, (d) penilaian, (e) aktivitas lanjutan. 

 

Aktivitas pada komponen pra pembelajaran dilakukan dengan memotivasi siswa 

dan menginformasikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya dilakukan penyajian 
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materi. Partisipasi siswa dapat dilihat pada saat mengerjakan soal-soal latihan dan 

diskusi. Desainer harus memberikan aktivitas yang relevan dengan tujuan dan 

informasi tentang unjuk kerja siswa dan untuk kegiatan lanjutan, desainer harus 

maninjau kembali strategi secara keseluruhan untuk menentukan keberhasilan 

pembelajaran. 

 

7.   Mengembangkan dan Memilih Bahan Ajar (Develop and Select Instructional 

Materials) 

 

 

Berdasarkan need assessment yang telah dilakukan pada pra penelitian, maka 

perangkat pengajaran yang akan dikembangkan adalah modul sejarah Indonesia 

berupa cerita rakyat Lampung sebagai wujud kearifan lokal untuk siswa 

SMA/MA/SMK/MAK dan MA kelas X. Bahan ajar modul sejarah diawali dengan 

menyusun draft sampai dengan selesainya proses validasi dan uji coba. Penulisan 

modul dilakukan sesuai dengan silabus dan RPP. Satu standar kompetensi atau satu 

kompetensi dasar dikembangkan menjadi satu modul. Kerangka modul sejarah 

Indonesia berupa cerita rakyat sebagai berikut. 

KATA PENGANTAR   

 DAFTAR ISI  

 PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU 

 

Pendahuluan 

Kegiatan Belajar 1 Folklor   

Tujuan Pembelajaran 

Karakter yang Dikembangkan 

Pre test 

Tradisi, Tradisi Lisan (Folklor) 

Pengertian dan Ciri-Ciri Folklor  

Sejarah Perkembangan Folklor  

Bentuk-Bentuk Folklor 

Sekilas Info 

Soal Latihan 

Petunjuk dan Mengerjakan Soal Latihan  
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 Kegiatan Belajar 2 Cerita Rakyat   

Tujuan Pembelajaran 

Karakter yang Dikembangkan 

Pre test 

Pengertian Cerita Rakyat  

Jenis dan Macam Cerita Rakyat 

Fungsi dan Tujuan Cerita Rakyat  

Pentingnya Memelihara Tradisi Lisan    

Kearifan Lokal   

Kumpulan Cerita Rakyat Lampung 

Sekilas Info 

Soal Latihan 

Petunjuk dan Mengerjakan Soal Latihan  

Rangkuman 

Uji Kompetensi dan Kunci Jawaban    

 

GLOSARIUM   

DAFTAR PUSTAKA   

 

 

8.   Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Formatif (Desain and Conduct 

Formatif Evaluation) 

 

 

Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk mengumpulkan data yang terkait dengan 

kekuatan dan kelemahan draft modul. Hasil proses evaluasi formatif digunakan 

untuk memperbaiki draft modul. Tahap evaluasi formatif pada modul sejarah 

Indonesia berupa cerita rakyat Lampung ini dilakukan oleh ahli materi, ahli desain 

pembelajaran, dan ahli bahasa Indonesia, guru dan siswa (uji perorangan). 

 

a. Penilaian Ahli Materi dan Desain Pembelajaran 

 

Penilaian oleh ahli materi dilakukan dalam rangka memenuhi obyektifitas hasil 

reviu. Pengembangan draft modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat Lampung  

dilakukan oleh Drs. Ali Imron., M.Hum. Beliau adalah dosen FKIP Sejarah 

Universitas Lampung yaitu yang paham akan materi mengenai cerita rakyat 

Lampung dan pernah melakukan penelitian terhadap cerita rakyat Lampung untuk 
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dijadikan sebagai bahan ajar. Sedangkan penilaian ahli desain pembelajaran 

dilakukan oleh Dr. Pujiati., M.Pd, beliau merupakan dosen Pasca Sarjana Magister 

Pendidikan IPS Universitas Lampung. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi instrumen penilaian ahli materi dan desain pembelajaran 

terhadap draft modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat Lampung. 

 

Aspek Indikator Pertanyaan No Item Saran 

1. Petunjuk atau 

panduan 

belajar 
 

2. Tujuan   

pembelajaran 
 

 

3. Isi paket 

pembelajaran 
4. Soal latihan 

dan tes 

formatif 

1. Kejelasan informasi dan tuntutan  cara 

mempelajari modul 

2. Kemenarikan komponen petunjuk/panduan 

belajar 
3. Kesesuaian perumusan tujuan 

pembelajaran dengan KI dan KD 
4. Kemenarikan sajian perumusan tujuan 

pembelajaran 

5. Isi materi, sistematika dan 

pengorganisasian 
6. Kesesuaian soal latihan dan tes formatif 

dengan tujuan pembelajaran 

7. Ketersediaan petunjuk pengerjaan soal 

latihan dan tes formatif 
8. Kemenarikan tampilan sajian soal latihan 

dan tes formatif 
9. Kualitas soal latihan dan tes formatif 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5,6,7,8,9,

10 
11-12 

 
13 
 

14 
 

15 

 

5. Rangkuman 

dan daftar 

bacaan 
6. Kualitas fisik 

paket modul 
 

10. Kualitas rangkuman 
11. Kesesuaian rujukan/referensi yang 

digunakan 

12. Kotak,bagan, gambar dan tabel 
13. Format pengetikan 
14. Spasi/jarak 
15. Kombinasi warna desain sampul 

16-17 
18 
 

19-20 
21 
22 
23-24 

 

b. Penilaian Ahli Bahasa Indonesia 

 

Penilaian ahli bahasa Indonesia terhadap draft modul sejarah Indonesia dilakukan 

oleh Dr. Mulyanto Widodo., M.Pd. Beliau adalah dosen Pasca Sarjana Magister 

Bahasa Indonesia Universitas Lampung. 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen penilaian ahli bahasa Indonesia terhadap draft modul 

sejarah Indonesia berupa cerita rakyat Lampung. 

 

Aspek Indikator Pertanyaan  No Item Saran  

1. Kebenaran 

ejaan dan 

tanda baca 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ketepatan  
bentuk dan 

pilihan kata 
 

 

1. Kebenaran ejaan dan tanda baca dalam  

penulisan bab pendahuluan 
2. Kebenaran ejaan dan tanda baca dalam 

penulisan bab  pembelajaran 
3. Kebenaran ejaan dan tanda baca dalam 

penulisan sekilas info 

4. Kebenaran ejaan dan tanda baca dalam 

penulisan rangkuman 
5. Kebenaran ejaan dan tanda baca dalam 

penulisan tes formatif 
 

6. Ketepatan bentuk dan pilihan kata dalam 

penulisan pendahuluan 
7. Ketepatan bentuk dan pilihan kata dalam 

penulisan bab  pembelajaran 

8. Ketepatan bentuk dan pilihan kata dalam 

penulisan sekilas info 
9. Keetepatan bentuk dan pilihan kata dalam 

penulisan rangkuman 
10. Ketepatan bentuk dan pilihan kata dalam 

penulisan tes formatif 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

 

 

3. Keefektifan 

kalimat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Keterbacaan 

11. Keefektifan kalimat dalam penulisan 

pendahuluan 
12. Keefektifan kalimat dalam  penulisan bab  

pembelajaran 

13. Keefektifan kalimat dalam penulisan 

sekilas info 
14. Keefektifan kalimat dalam penulisan 

rangkuman 
15. Keefektifan kalimat dalam penulisan tes 

formatif  
 

16. Keterbacaan  

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

 
16 

 

 

c. Penilaian Guru 

 

 

Penilaian oleh guru juga sangat diperlukan sebagai revisi atau perbaikan. Dalam hal 

ini peneliti meminta penilaian terhadap draft modul sejarah Indonesia dari guru 
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sejarah Indonesia SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat kelas X, yaitu bapak 

Eko Suroto, S.Pd dan ibu Wiwin Setiyowati, S.Pd. 

 

Tabel 3.6  Kisi-kisi instrumen penilaian guru terhadap dratf modul sejarah 

Indonesia berupa cerita rakyat Lampung  

 

Aspek Indikator Pertanyaan No Item Saran 

1.  Cakupan isi paket 

modul 
 

 

 

 
2.  Penyajian,  
   tampilan  gambar 

dan tabel  
 

 

 

 

 

 

 

1. Sistematika urutan dan susunan isi 

materi pelajaran 
2. Cakupan kedalaman materi 

3. Ketersediaan soal latihan dan tes 

formatif 
 

4. Manfaat kotak, bagan, gambar dan 

tabel  

5. Kemenarikan kotak, bagan, gambar 

dan tabel  
6. Penggunaan format kertas dan tata 

letak format pengetikan 
7. Konsistensi penggunaan font (huruf) 
8. Kemenarikan desain sampul modul 
9. Kesesuaian kombinasi warna 

 

1 
 

2 
3 

 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
8 
9 

 

 

3.  Keterbacaan 
 

 

 

2. Kebermanfaatan  

modul 
 

 

 

 

 

 

10. Tingkat keterbacaan 
11. Penggunaan bahasa sedaerhana, 

komunikatif dan mudah difahami 
 

12. Menumbuhkan minat, motivasi dan 

aktifitas belajar siswa dalam 

mengamati lingkungan sekitar 
13. Pembentukan nilai karakter  

14. Kesesuaian dengan lingkungan 

siswa 
15. Membangkitkan keinginan siswa 

untuk mengeksplorasi kearifan lokal 

setempat.    

 

10 
11 
 

 
12 
 

 
13 
14 
 

15 

 

 

 

 

d. Penilaian Siswa (Uji Perorangan) 

 

 

Penilaian siswa terhadap draft modul sejarah Indonesia dilakukan dengan 3 orang 

siswa terdiri dari; 1 orang berkemampuan tinggi, 1 orang siswa berkemampuan 
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sedang, dan 1 orang berkemampuan rendah. Prosedur pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara diundi berdasarkan nilai mata pelajaran sejarah Indonesia.  

 

Tabel 3.7  Kisi-kisi instrumen penilaian siswa terhadap draft modul sejarah 

Indonesia berupa cerita rakyat Lampung  

 

Aspek Indikator Pertanyaan No Item Saran 

1.  Cakupan isi 

paket  modul 

 

1. Sistematika urutan dan susunan isi  

materi pelajaran 
2. Ketersediaan soal latihan dan tes 

formatif 
 

1 
 

2  

2.  Penyajian, 

tampilan 

gambar dan 

tabel  
 

3. Manfaat kotak, bagan, gambar dan 

tabel 

4. Kemenarikan kotak, bagan, gambar 

dan tabel 
5. Konsistensi penggunaan font (huruf) 
6. Kemenarikan desain sampul modul 

7. Kesesuaian kombinasi warna 

3 
4 
 

5 
6 
7 

 

3.  Keterbacaan  
 

8. Tingkat keterbacaan 
9. Penggunaan bahasa sedaerhana, 

komunikatif dan mudah difahami 
 

8 
9 
  

4.  Kebermanfaatan   
     modul 

 

10. Menumbuhkan minat, motivasi dan 

aktifitas belajar siswa dalam 

mengamati lingkungan sekitar 

11. Kesesuaian dengan lingkungan siswa 
12. Pembentukan karakter siswa 

 

10 
 

 
11 
12 
 

 

 

 

9.  Merevisi Paket Pembelajaran (Revise Instructional) 

 

Langkah akhir dari proses desain pengembangan adalah melakukan revisi terhadap 

draft modul sejarah Indonesia. Data yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi 

formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan draft 

modul sejarah Indonesia. 
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3.3.4 Uji Coba Pendahuluan (Preliminary Field Testing) 

 

Tahap berikutnya dari penelitian pengembangan Borg and Gall adalah uji coba 

pendahuluan/awal (Preliminary field testing). Uji coba pendahuluan dilakukan pada 9 

orang siswa kelas X SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat kelompok kecil terdiri 

dari 9 orang siswa; (3 berkemampuan tinggi, 3 berkemampuan sedang, dan 3 

berkemampuan rendah). 

Tabel 3.8 Kisi-kisi instrumen penilaian siswa terhadap draft modul sejarah Indonesia  

berupa cerita rakyat Lampung  

 

Aspek Indikator Pertanyaan No Item Saran 

1.  Cakupan isi paket  

modul 

 

1. Sistematika urutan dan susunan isi  

materi pelajaran 
2. Ketersediaan soal latihan dan tes 

formatif 
 

1 
 

2  

2.  Penyajian, tampilan 

gambar dan tabel  
 

3. Manfaat kotak, bagan, gambar dan 

tabel 

4. Kemenarikan kotak, bagan, gambar 

dan tabel 
5. Konsistensi penggunaan font (huruf) 
6. Kemenarikan desain sampul modul 

7. Kesesuaian kombinasi warna 

3 
4 
 

5 
6 
7 

 

3.  Keterbacaan  
 

8. Tingkat keterbacaan 
9. Penggunaan bahasa sedaerhana, 

komunikatif dan mudah difahami 
 

8 
9 
  

4.  Kebermanfaatan   
     modul 

 

10. Menumbuhkan minat dan aktifitas 

belajar siswa dalam mengamati 

lingkungan sekitar 
11. Kesesuaian dengan lingkungan siswa 

12. Pembentukan karakter siswa 
 

10 
 

11 
12 
 

 

 

3.3.5 Revisi terhadap Produk Utama ( Main Product Revesion) 

Setelah dilakukan uji coba pendahuluan, modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat 

Lampung dilakukan perbaikan-perbaikan atau revisi berdasarkan saran dan yang 

diberikan oleh siswa sehingga menghasilkan bahan ajar yang lebih baik. Kemudian 
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dilanjutkan dengan tahap uji coba utama. Kemudian dilanjutkan dengan tahap uji coba 

utama. 

 

3.3.6  Uji Coba Utama (Main Field Testing) 

 

Uji coba utama dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dan kelayakan penggunaan 

modul hasil pengembangan. Uji coba dilakukan dengan model 

perbandingan/eksperimen, yaitu membandingkan kelompok yang belajar dengan 

menggunakan modul hasil pengembangan (kelas eksperimen) dan kelompok yang 

belajar dengan buku paket (kelas kontrol). Sebelum belajar kedua kelompok diberikan 

pre test dan setelah pembelajaran kedua kelompok diberikan pos test. Perbedaan hasil 

pre test dan pos test kedua kelompok (gain skor) kedua kelompok kemudian 

dibandingkan apakah kedua kelompok tersebut mempunyai rata-rata yang berbeda 

secara nyata atau tidak. 

 

Uji coba dilakukan pada dua kelas yakni kelas X IPS 4 dengan jumlah siswa 32 sebagai 

kelas eksperimen dan X IPS 2 dengan jumlah siswa 33 sebagai kelas kontrol. Hal ini 

didasarkan pada pendapat Gall yang menyatakan  bahwa uji coba utama dapat dilakukan 

pada siswa dengan jumlah antara 30-100 siswa (Pargito, 2009: 68).  

 

 

1.4 Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang 

Barat, terdiri dari enam kelas. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random 

sampling, yakni pemilihan sampel dengan mengambil dua kelas dari kelas keseluruhan 

dengan cara diundi. Kelas yang terpilih kemudian diundi kembali guna menentukan 



82 
 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas esperimen diberi pembelajaran dengan 

menggunakan modul hasil pengembangan dan kelas kontrol diberi pembelajaran dengan 

menggunakan buku paket. 

 

Tabel 3.9 Kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

Kelas Eksperimen Jumlah Siswa Kelas Kontrol Jumlah Siswa 

X IPS 4 32 siswa X IPS 2 33 siswa 

 

1.5 Persyaratan Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu 

dilakukan pengujian persyaratan instrumen penilaian sebagai berikut. 

 

1.5.1 Validitas dan Reabilitas Instrumen 

 

Pada tahap uji coba utama, karena analisis data menggunakan statistik maka perlu 

dilakukan uji coba validitas dan reabilitas instrumen. Uji coba soal tes telah dilakukan 

pada siswa SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat kelas X IPS 4 (kelas eksperimen) 

dan kelas X IPS 2 (kelas kontrol) dengan 30 butir soal pilihan jamak. Untuk 

menganalisis dan mengukur  tingkat validitas dan reliabilitas butir soal tersebut 

menggunakan assesmen instrumen pembelajaran. Dari 30 butir soal yang diujikan 

terdapat 6 butir soal yang tidak valid, yakni soal nomor 8, 9, 10, 13 19, dan 22. Keenam 

butir soal ini telah diganti dan diujikan kembali. Kriteria validitas butir soal berdasarkan 

ketentuan: apa bila r hitung lebih kecil dari r tabel maka soal tersebut tidak valid dan 

sebaliknya. Hasil uji validitas soal  secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 14 dan 

15. 

 



83 
 

1.5.2 Tingkat Kesukaran dan Daya Beda Soal  

 

Tingkat kesukaran soal diperlukan untuk mengetahui kategorisasi soal apakah termasuk 

dalam kategori mudah, sedang, sukar. Sedangkan daya beda soal diperlukan untuk 

mengetahui kemampuan soal untuk membedakan siswa yang berkemampuan tinggi 

dengan siswa berkemampuan rendah. Pengujian tingkat kesukaran soal dan daya beda 

soal tes menggunakan assesmen instrumen pembelajaran. Hasil analisis tingkat 

kesukaran dan daya beda soal tes dapat dilihat pada lampiran 14 dan 15. 

 

1.6 Teknik Analisis Data 

Hasil tanggapan dan saran dari ahli materi, ahli desain pembelajaran, ahli bahasa 

Indonesia, guru dan siswa menghasilkan data kualitatif, diolah dan dianalisis secara 

kualitatif. Hasil tes untuk mengetahui efektifitas pembelajaran dengan menggunakan 

modul sejarah hasil pengembangan yang menghasilkan data kuantitatif, diolah dan 

dianalisis secara kuantitatif. Kriteria penilaian responden menggunakan skala Likert 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.10  Kriteria penilaian responden terhadap produk pengembangan 

 

Skor Penilaian Responden 

4 Sangat baik/tepat/sistematis/konsisten/memadai/menarik 

3 Baik/tepat/sistematis/konsisten/memadai/menarik 

2 Cukup baik/tepat/sistematis/konsisten/memadai/menarik 

1 Tidak baik/tepat/sistematis/konsisten/memadai/menarik 

 

Produk dinyatakan  layak digunakan apabila hasil konversi berada pada kategori 

minimal cukup baik/tepat/sistematis/konsisten/memadai/menarik (Direktorat Pembinaan 

SMA, 2010: 13). 
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Pada uji coba utama, untuk mengetahui tingkat efektifitas produk dalam pembelajaran 

dilakukan dengan uji eksperimen dengan model pretest-postest (control group disign), 

yaitu uji perbandingan antara kelompok siswa yang belajar dengan menggunakan modul 

sejarah Indonesia hasil pengembangan dengan kelompok siswa yang belajar dengan 

menggunakan buku paket. Perbedaan nilai pre test dan pos test (gain score) kedua 

kelompok siswa tersebut diolah lebih lanjut dengan analisis inferensial. Sebelum 

melakukan analisis statistik, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas untuk mengetahui kesamaan varian data sebagai syarat yang harus 

dipenuhi dalam melakukan analisis statistik. Uji normalitas dan homogenitas 

menggunakan perangkat lunak SPSS. Apabila data berdistribusi normal dan varians 

kedua kelompok sampel yang diperbandingkan adalah homogen, maka untuk 

membandingkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, digunakan t-test sampel 

related dengan bantuan SPSS. Dengan rumus: 

  
     

√  
 

   
  
 

   싮 (
  
√  

) (
  
√  

)

 

Keterangan : 

X1  = Rata-rata sampel 1 (menggunakan modul hasil pengembangan) 

X2 = Rata-rata sampel 2 (tidak menggunakan modul sejarah) 

S1  = Simpangan baku sampel 1  

S2  = Simpangan baku sampel 2  

                     
  

                    
  

r  = Korelasi antar data dua kelompok. (Sugiono, 2012:422) 

 

 

Untuk menguji efektifitas produk juga dapat dilakukan dengan melihat ketuntasan 

klasikal. Ketuntasan klasikal adalah persentase jumlah siswa dalam satu kelas yang 

prestasi belajarnya ≥ KKM. KKM mata pelajaran sejarah Indonesia adalah 70. Berpijak 
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pada pendapat Trianto (2010: 241), bahwa penentuan  ketuntasan belajar ditentukan 

sendiri oleh masing-masing sekolah, maka ketuntasan klasikal dalam penelitian ini 

ditetapkan 60% tiap kelas. Apabila ketuntasan klasikal  ≥ 60% maka modul sejarah 

Indonesia dapat dikatakan efektif dan sebaliknya apabila ketuntasan klasikal < 60% 

maka modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat Lampung dikatakan tidak efektif.  

 

3.7  Data Penelitian 

 

Data yang dikumpulkan relevan dengan instrument atau alat pengumpul data sebagai 

berikut. 

1. Penelitian pendahuluan instrumen berupa observasi dan wawancara. Data penelitian 

diisi berupa pendapat, perilaku atau perbuatan, pengetahuan, persepsi, emosi, 

penilaian dan sikap siswa maupun guru tentang bahan ajar berupa cerita rakyat. 

2. Pada tahap pengembangan data berupa pendapat atau pernyataan pakar, guru dan 

siswa, terkait dengan produk bahan ajar. 

3. Tahap pengujian pendahuluan data yang didapat berupa pendapat atau   tanggapan 

siswa. Pada tahap ini data yang dihimpun dijadikan acuan untuk merevisi produk 

bahan ajar. 

4. Pada tahap uji coba utama dilakukan dengan tes dan angket. 

 

1.8 Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan beberapa teknik pengumpulan data antara 

lain sebagai berikut. 

1.   Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan  
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dengan menggunakan bahan ajar yang ada. Data yang diperoleh dari hasil observasi 

berupa: 

a. data tentang aktivitas guru dalam pembelajaran 

b. data aktivitas siswa dalam pembelajaran 

2.   Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari informan yaitu guru dan siswa 

untuk menggali informasi mendalam tentang penggunaan bahan ajar.  

3.  Angket 

 Angket digunakan untuk memperoleh data penilaian produk tentang ketepatan dan 

kelayakan desain pembelajaran, substansi materi, penggunaan bahasa, dan 

kemenarikan penyajian produk dari ahli materi, ahli desain pembelajaran, ahli 

bahasa Indonesia, guru mata pelajaran sejarah Indonesia dan siswa. Angket 

penilaan dari responden, disusun dengan menggunakan kriteria penilaian skala 

Likert.  

4.  Tes kompetensi 

Tes kompetensi digunakan untuk memproleh data tentang efektifitas dan kelayakan 

produk dalam pembelajaran. Tes ini diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran 

dengan menggunakan modul yang telah dikembangkan.  

5. Instrumen 

Instrument yang dipergunakan disesuaikan dengan tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian sebagai berikut. 

a. Pada tahap penelitian pendahuluan instrumen utamanya adalah: 

1) pedoman observasi 

2) pedoman wawancara 
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b. Pada tahap pengembangannya yang dipakai antara lain: 

1) angket untuk ahli materi, ahli bahasa Indonesia, ahli desain pembelajaran, 

guru dan siswa (perorangan)  

2) angket uji kelompok kecil 

c. Pada tahap uji coba utama instrumen yang digunakan adalah test/evaluasi untuk 

mengukur efektifitas bahan ajar yang telah dikembangkan dan angket digunakan 

untuk melihat penilaian siswa terhadap modul hasil pengembangan. 
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Berikut tahapan pengembangan modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat 

Lampung diadaptasi dari model penelitian Borg and Gall.  

  

 

MENGANALISIS KEBUTUHAN 

(1. Research and information collecting) 

MENENTUKAN MATA AJAR YANG DIKEMBANGKAN 

MERUMUSKAN/IDENTIFIKASI SILABUS MATA AJAR YANG DIKEMBANGAN 

(2. Planning-Includes defining skills to be learned, stating and sequencing objectives,identifying 

learning activities, and small-scale feasbility testing) 

 

PENGEMBANGAN PAKET PEMBELAJARAN 

(3. Develop preliminary form of product-includes preparations of instructional materials,  

procedures,and avaluation instrument) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MENYUSUN / MENULIS PAKET PEMBELAJARAN 

 

Mengiden

tifikasi 

Tujuan 

Pembelaj

aran  

Menganalisis 

Pembelajaran  

Identifikasi Tingkah 

Laku Masukan dan 

Karakteristik Siswa 

Merumus 

kan Tujuan 

Khusus 

Pembelajar

an 

Mengem

bang 

kan Butir 

Tes 

Mengembang

kan Strategi 

Pembelajaran 

Penda

huluan 

 

Tujuan 

pembela

jaran 

Pretes  Uraian 

materi  

 

Sekilas 

info 

 

Soal 

lathan 

Karakter   

UJJ FORMATIF, DAN UJI COBA REVIEW 

4. Evaluasi Formatif 

 

 

Revisi 

5. Uji Coba Pendahuluan  

 

 

Revisi  

6. Uji Coba Utama 

 
 
 

 

 

Petunj

uk 

latihan 

Rangku

man  
Tes 

formatif  

Glosa 

rium  

Daftar 

pustaka 


