
 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) dengan mengikuti model penelitian pengembangan menurut 

Brog dan Gall  (Brog dan Gall , 2003) menguraikan langkah-langkah prosedur 

penelitian pengembangan, yakni: research and information collecting, planning, 

develop preliminary form of product, preliminary field testing, main product revision, 

operational field testing, final product revision, operational product testing, 

dissemination and implementation. 

3.2 Tempat dan Waktu Uji Coba 

Penelitian ini akan dilakukan di SMK Negeri 2 Kalianda, SMK Negeri  6 

Bandar Lampung dan SMKN 1 Ketapang pada siswa Budidaya Perikanan  kelas X 

tahun pelajaran 2014/2015 semester ganjil. 

Tabel 3.1 Rancangan pembagian jumlah sampel pada masing-masing sekolah 

NO Sekolah Uji Coba Pendahuluan Uji Lapangan 

Perorangan Kelompok 

Kecil 

Kelas 

Terbatas 

1 SMKN 2 

Kalianda 

3 siswa 9 siswa 12 siswa Kelas 

2 SMKN 6 

Bandar 

Lampung 

3 siswa 9 siswa 12 siswa Kelas 

3 SMKN 1 

Ketapang 

3 siswa 9 siswa 12 siswa Kelas 

Sumber : Analisis rancangan jumlah sampel pada masing-masing sekolah  
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3.3 Prosedur Pengembangan 

Prosedur yang dilakukan dalam pengembangan bahan pembelajaran tahap ini 

dibagi menjadi tujuh tahap. Dalam bentuk bagan langkah-langkah penelitian yang 

diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan langkah-langkah pengembangan modul e-book Produksi 

Pakan Ikan Buatan  

 

Pada gambar 3.1 dapat diuraikan langkah-langkah pengembangan modul e-

book Produksi Pakan Ikan Buatan adalah sebagai berikut : 

PRODUK AKHIR e-book 

REVISI 

UJI COBA LAPANGAN 

REVISI PRODUK 

STUDI PENDAHULUAN 
 PENGUMPULAN INFORMASI, PERENCANAAN 

DESAIN PRODUK 

UJI COBA PENDAHULUAN 

 Studi Literatur 

 Studi Lapangan 

 

 Desain Pembelajaran 
(ASSURE) 

 Membuat Flow Chart 

 Membuat Story oard 

  Mengumpulkan bahan 

 Pembuatan modul e-book 

 

 Studi Literatur 

 Studi Lapangan 

 

 Uji Ahli: Materi, Desain 

dan Media 

 Uji coba satu lawan satu 
dan kelompok Kecil, Uji 

kelas Terbatas 

 

 Uji coba efektivitas 

 Uji coba efisiensi 

 Uji coba  

kemenarikanKkemen

arikan 

 

LANGKAH 1 

LANGKAH 7 

LANGKAH 6 

LANGKAH 2 

LANGKAH 5 

LANGKAH 4 

LANGKAH 3 
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3.3.1 Studi pendahuluan  

Langkah awal yang dilakukan dalam pengembangan bahan ajar ini melalui 

studi literatur dan studi lapangan untuk mengumpulkan informasi dan masukan bagi 

perencanaan.  Studi literatur adalah dengan mengkaji literatur dan penelitian terdahulu 

untuk menemukan konsep-konsep atau landasan teoritis, kondisi pendukung, dan 

langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan produk. Studi lapangan  

dilakukan untuk menilai kebutuhan (need assesment) untuk mendapatkan tentang 

kesenjangan antara penampilan guru dalam pembelajaran dan  masalah prestasi 

belajar siswa untuk mencari solusi yang diharapkan agar dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Analisis peretasi belajar dilakukan dengan 

melihat hasil ulangan harian siswa kelas X Budidaya Perikanan pada tahun lalu.  

Sedangkan Untuk melakukan observasi sarana dan prasarana adalah 

mengkaji keadaan di lapangan, dengan tujuan apakah pengembangan bahan ajar itu 

benar-benar dibutuhkan atau tidak. Pada tahap menganalisis kebutuhan, penulis  akan 

melakukan observasi menggunakan angket :  

1. Analisis Kebutuhan Produk 

2. Analisis Kondisi Faktor Sosial 

3. Analisis Kondisi Faktor Lembaga 

4. Analisis Kondisi Faktor Siswa 

5. Analisis Kondisi Faktor Guru 
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3.3.2 Desain Produk 

a. Merencanakan Pembelajaran 

Dalam mengembangkan mata pelajaran yang akan dikembangkan, 

pengembangan terlebih dahulu akan melakukan wawancara dan diskusi dengan 

kepala sekolah dan guru di SMK Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan. Identifikasi 

karakteristik kurikulum dilakukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan 

kemampuan yang diharapkan yang dapat dimiliki pembelajar, seperti yang terdapat di 

dalam kurikulum. Pada tahap perencanaan pembelajaran, penulis menggunakan 4 

langkah desain pembelajaran ASSURE, yaitu sebagai berikut : 

A. Analyze Learners (Menganalisa Siswa/Pembelajar) 

B. State Objectives (Menyatakan Tujuan) 

C. Select Methods, Media, and Material (Memilih Strategi, Media dan 

Materi) 

D. Utilize Media and Materials (Menggunakan Media dan Materi) 

E. Require Learner Participation (Mengharuskan Partisipasi Pembelajar) 

F. Evaluate and Revise (Mengevaluasi dan merevisi) 

b. Desain Produk Awal 

Pada tahap pengembangan bahan ajar dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

1) Mengidentifikasi tujuan pembelajaran 

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan dan 

kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh pembelajar setelah mengikuti 
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pembelajaran selama satu semester. Identifikasi tujuan pembelajaran dilakukan 

dengan mengacu pada kebutuhan siswa kelas dua belas yang disesuaikan dengan 

tuntutan kurikulum SMK yang berlaku pada saat ini yaitu kurikulum SMK edisi 2013. 

2) Menganalisis tujuan pembelajaran 

Analisis tujuan umum pembelajaran atau kompetensi dasar ini adalah untuk 

mendapatkan sub-sub kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Hasil dari analisis pembelajaran ini adalah mencakup  sebuah topik 

(kompetensi), tujuan umum pembelajaran atau sub kompetensi, dan semua langkah 

atau kompetensi dasar yang diperlukan oleh pembelajar untuk mencapai tujuan umum 

pembelajaran atau sub kompetensi tersebut. 

3) Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik pembelajar.  

Pengetahuan dan ketrampilan yang dibawa oleh pembelajar ke dalam situasi 

pembelajaran dan keterampilan yang dibawa oleh pembelajar ke dalam situasi 

pembelajaran merupakan hal yang turut menentukan bagi keberhasilan pembelajaran. 

Oleh karena itu, sebelum pembelajaran dimulai perancang hendaknya mengetahui 

perilaku yang perlu dikuasai pembelajar sebagai prasyarat untuk memulai suatu unit 

pembelajaran tertentu. 

4) Merumuskan tujuan khusus pembelajaran (indikator pencapaian). 

Dari analisis pembelajaran perilaku awal, selanjutnya dapat dirumuskan tujuan 

khusus pembelajaran yang menjadi arah proses pengembangan instruksional karena 
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didalamnya tercantum rumusan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan 

dicapai pembelajar pada akhir proses interaksional. 

5) Merumuskan butir-butir tes pembelajaran 

Setelah mengetahui hasil rumusan tujuan khusus pembelajaran dari analisis 

pembelajaran, maka langkah kegiatan selanjutnya merumuskan butir-butir tes. 

Langkah ini diawali dengan menentukan bagaimana soal- soal tes ini dapat digunakan 

untuk mengukur penampilan uraian isi sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam 

tujuan khusus pembelajaran atau   indikator pencapaian. Dan hasil akhir langkah ini 

adalah seperangkat alat tes yang dapat digunakan untuk mengukur penampilan uraian 

isi untuk setiap tujuan khusus pembelajaran (indikator pencapaian). Di dalam 

pengembangan selanjutnya butir-butir tes ini dikembangkan menjadi soal- soal latihan 

dan bahkan dipertimbangkan untuk kepentingan ujian akhir semester. 

6) Mengembangkan strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan. Cara 

pengorganisasian isi paket dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan (Suparman, 2001: 152). Dengan kata lain, strategi 

pembelajaran merupakan prosedur yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi 

bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, yang dalam hal ini 

adalah tujuan khusus pembelajaran (indikator pencapaian). Dalam pengembangan 

bahan ajar ini mencakup strategi pembelajaran dan alokasi waktu yang dibutuhkan. 

Urutan kegiatan pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1) pendahuluan, 2) 

penyajian, 3) penutup. 



62 
 

 
 

Kompetensi pendahuluan meliputi penjelasan isi bahan pembelajaran, 

relevansi, dan tujuan kegiatan belajar. Komponen penyajian meliputi uraian isi bahan 

pembelajaran yang dilengkapi dengan uraian isi bahan pembelajaran yang dilengkapi 

dengan uraian contoh sedangkan komponen penutup meliputi tes sebagaimana 

terdapat pada soal-soal latihan. Hasil akhir dari langkah ini adalah a) penataan urutan 

pembelajaran, b) perkiraan alokasi waktu yang diperlukan pembelajar untuk 

menggunakan materi 

Pada tahap menyusun modul e-book ajar ini dilakukan penyusunan atau 

penulisan komponen-komponen bahan pembelajaran yang mengikuti petunjuk 

penulisan modul, yaitu: 1) halaman sampul, 2) kata pengantar, 3) daftar isi, 4) peta 

kedudukan modul. Bab I Pendahuluan: 1) deskripsi, 2) prasyarat, 3) petunjuk 

penggunaan modul, 4) tujuan akhir, 5) kompetensi, 6) cek kemampuan. Bab II 

Pembelajaran: 1) rencana belajar siswa, 2) kegiatan belajar. Bab III Evaluasi: 1) 

instrumen penilaian, 2) kunci jawaban. Bab IV Penutup: 1) penutup, 2) daftar pustaka, 

3) glosarium. 

3.3.3 Uji Coba Pendahuluan 

Uji coba produk tahap I merupakan evaluasi formatif  yang  dilakukan dengan 

uji coba untuk memperoleh masukan, tanggapan, saran, komentar dan penilaian 

terhadap produk yang akan dikembangkan dan selanjutnya dilakukan revisi untuk 

penyempumaan kualitas produk yang dikembangkan. Hamzah B. Uno (2011:98) 

mengemukakan Evaluasi formatif dilakukan sebagai salah satu langkah dalam 

mengembangkan desain pembelajaran yang berfungsi untuk mengumpulkan data guna 

perbaikan pembelajaran. Dalam pelaksanaan evaluasi formatif ini akan dilalui dengan 



63 
 

 
 

beberapa tahapan, yaitu: 1) menetapkan rancangan uji coba, 2) menetapkan subjek uji 

coba, 3) menentukan jenis data, 4) menyusun instrumen pengumpulan data, dan 5) 

menetapkan teknik analisis. Dilakukan uji coba pendahuluan adalah  untuk 

mengetahui keefektifan perubahan yang telah dibuat (Hamzah B. Uno, 2011:98) 

Pada langkah uji coba produk tahap pertama ini, terdapat dua (2) 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.Untuk uji terbatas terbatas dilakukan tiga (3) tahap, yaitu 

uji coba satu lawan satu, uji coba kelompok kecil, dan uji coba kelas terbatas. 

A. Uji Coba Ahli 

Uji ahli (expert judgement) ditetapkan dengan melakukan uji produk awal  

pada 3 orang ahli yaitu ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran untuk 

memperoleh masukan-masukan terhadap penyempurnaan produk. Uji ahli dilakukan 

oleh beberapa ahli yang berkualifikasi akademik minimal S2, yaitu 1) ahli 

desain pembelajaran  untuk menilai kriteria pembelajaran ( instructional 

criteria), 2) ahli materi Budidaya perikanan  (material review), dan 3) ahli 

multimedia untuk menilai kriteria penampilan (presentation criteria). Uji ahli 

dilakukan menggunakan instrumen observasi, data hasil observasi dapat berupa 

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

lembar obsevasi, maupun diskusi bersama. 



64 
 

 
 

B. Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dari siswa 

untuk penyempurnaan produk.  Uji coba terbatas terdiri dari 3 tahap yaitu:  uji coba 

satu-satu, kelompok kecil dan kelas terbatas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Uji coba satu-satu atau uji coba perorangan dilakukan pada 3 orang siswa 

dari masing-masing sekolah.  

2. Uji coba kelompok kecil dilakukan pada 6 siswa 

3. Uji coba kelas terbatas kepada 36 orang siswa,  uji coba terbatas ini 

dilakukan pada kelas X Budidaya Perikanan   masing-masing sekolah dari 

3 lokasi SMK sebagai pengguna produk tersebut. 

3.3.4 Revisi 

Merevisi produk pembelajaran dilakukan sesuai data yang diperoleh dari 

evaluasi formatif, yaitu penilaian perseorangan, penilaian kelompok kecil dan hasil 

akhir uji coba lapangan. Menurut Hamzah B. Uno (2011:98) Merevisi bahan 

pembelajaran perlu dilakukan yaitu untuk menyempurnakan bahan pembelajaran 

sehingga lebih menarik dan efektif apabila digunakan dalam keperluan pembelajaran 

sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dick 

and Carey mengemukakan ada dua revisi yang perlu dipertimbangkan, yaitu :  

1. Revisi terhadap isi atau substansi bahan pembelajaran agar lebih cermat 

sebagai alat belajar. 

2. Revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan 

pembelajaran. 
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Ada empat macam keterangan pokok yang menjadi sumber dalam melakukan 

revisi substansi bahan pembelajaran, yaitu : 

1. Ciri anak dan tingkah laku masukan 

2. Tanggapan langsung terhadap pembelajar termasuk tes sisipan 

3. Hasil pembelajaran postes 

4. Jawaban terhadap kuesioner 

3.3.5 Uji Coba Lapangan 

Uji coba produk tahap 2 disebut juga uji kemanfaatan produk yang merupakan 

evaluasi skala terbatas untuk mengetahui efektifitas, efisiensi, dan kemenarikan  

produk utama multimedia interaktif menerapkan gambar teknik elektronika. Hasil uji 

lapangan produk penyempurnaan setelah dianalisis dijadikan pedoman untuk merevisi 

produk sehingga diperoleh produk akhir untuk pembelajaran yang sebenarnya. 

3.3.6 Revisi 

Revisi produk penyempurnaan untuk menghasilkan produk operasional. 

Produk yang yang didapatkan adalah hasil akhir yang telah melewati uji lapangan , 

yang menyatakan bahwa produk siap digunakan. 

3.3.7 Produk Akhir e-book 

Hasil dari revisi produk merupakan modul e-book Produksi Pakan IkanBuatan 

yang siap digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajarn di kelas X kompetensi 

keahlian Budidaya Perikanan SMK. 

 



66 
 

 
 

3.4 Metode Penelitian Pendahuluan 

Penelitian  Pendahuluan  meliputi : (1) analisis kebutuhan, (2) merencanakan 

dan mendesain draft  produk, (3) uji coba produk tahap 1, dan (4) revisi produk awal. 

3.4.1  Subjek Uji Coba Penelitian 

A. Uji Ahli 

Validasi ahli (expert judgement) ditetapkan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu oleh ahli desain pembelajaran, ahli materi Budidaya Perikanan, dan 

untuk ahli media pembelajaran. 

B. Uji Satu Lawan Satu 

Untuk uji coba satu lawan satu, subjek uji cobanya adalah sembilan (9) 

orang responden yaitu masing-masing tiga (3) orang siswa kelas X Budidaya 

Perikanan  SMK Negeri 6 Bandar Lampung, SMK Negeri 1 Ketapang dan SMK 

Negeri 2 Kalianda Untuk uji coba kelompok kecil, subjek uji cobanya adalah 

delapan belas (18) orang responden yaitu masing-masing enam (6) orang siswa 

kelas X Budidaya Perikanan  SMK Negeri 6 Bandar Lampung, SMK Negeri 1 

Ketapang dan SMK Negeri 2 Kalianda. 

C. Uji Kelas Terbatas 

Untuk uji coba kelas terbatas, subjek uji cobanya adalah 36 orang kelas 

X Budidaya Perikanan SMK Negeri 6 Bandar Lampung, SMK Negeri 1 Ketapang 

dan SMK Negeri 2 Kalianda. 
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan pada tahap penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

pengembangan ini adalah menggunaan soal dan kuisioner, dilakukan untuk 

memperoleh data kelayakan media pembelajaran untuk dapat dilanjutkan pada 

tahapan penelitian selanjutnya. 

3.4.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendahuluan 

Perincian dari instrumen tersebut adalah sebagai berikut 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Analisis Kebutuhan Produk 

NO MATERI 

A Kondisi pembelajaran Produksi Pakan Buatan 

 1. Hasil belajar   materi Produksi Pakan Buatan  

 2. Kesulitan proses pembelajaran materi Produksi Pakan Buatan 

 3. Kesulitan memahami materi Produksi Pakan Buatan 

 4. Kesulitan mengaitkan teori dengan praktik  

 5. Bahan ajar yang digunakan saat ini 

 6. Media pembelajaran yang tersedia saat ini sudah memungkinkan 

untuk belajar mandiri 

B Kondisi yang diharapkan 

 7. Perlu adanya media pembelajaran lain dalam pembelajaran materi 

Produksi Pakan Buatan 

 8. Penggunaan modul e-book dapat membantu dalam pembelajaran 

materi Produksi Pakan Buatan 

 9. Penggunaan modul e-book  sangat baik dalam pembelajaran 
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Produksi Pakan Buatan 

 10. Bahan ajar modul e-book  sesuai untuk menjelaskan materi-materi 

Produksi Pakan Buatan 

 

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Analisis Kondisi Faktor Sosial 

NO MATERI  

1 Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan  

pendidikan di SMK 

2 Dukungan  Dinas Pendidikan  tentang pengembangan bahan ajar mata 

pelajaran produktif 

3 Dukungan penerbit untuk mencetak bahan ajar produktif SMK  

4 Pendapat pengawas SMK tentang bahan ajar mata pelajaran produktif  

5 Pendapat komite sekolah SMK tentang bahan ajar mata pelajaran 

produktif 

6 Pendapat isntitusi pasangan (DU/DI) tentang bahan ajar mata pelajaran 

produktif 

7 Pendapat guru tentang bahan ajar mata pelajaran produktif 

8 Pendapat siswa tentang bahan ajar mata pelajaran produktif 

9 Pendapat forum guru MGMP tentang bahan ajar mata pelajaran 

produktif 

10 Pendapat MKKS SMK tentang bahan ajar mata pelajaran produktif 
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Tabel 3.4. Kisi-Kisi Analisis Kondisi Faktor Lembaga 

NO MATERI 

1 Dukungan pimpinan (Kepala Sekolah dan Ketua Program) terhadap 

peningkatan kompetensi mata pelajaran produktif 

2 Dukungan pimpinan (Kepala Sekolah dan Ketua Program) dalam 

memenuhi kebutuhan bahan ajar  mata pelajaran produktif 

3 Dukungan pimpinan (Kepala Sekolah dan Ketua Program) dalam 

pengembangan modul e-book  mata pelajaran produktif 

4 Ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran e-book  

5 Kondisi ruang kelas yang mendukung pembelajaran dengan modul e-book 

         

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Analisis Kondisi Faktor Siswa 

NO MATERI 

1 Potensi kemampuan siswa dalam belajar mata pelajaran produktif 

2 Motivasi siswa dalam belajar mata pelajaran produktif 

3 Homogenitasi siswa dalam kelas pada mata pelajaran produktif 

4 Kondisi  siswa dalam belajar mandiri pada mata pelajaran produktif 

5 Kemampuan siswa  dalam pembelajaran menggunakan modul e-book 

 

Tabel 3.6  Kisi-Kisi Analisis Kondisi Faktor Guru 

NO MATERI 

1 Kemampuan dan penguasaan materi guru mata pelajaran produktif 

2 Pengalaman mengajar guru  mata pelajaran produktif 

3 Ketrampilan dan kreatifitas dalam metode dan teknik pada mata pelajaran 

produktif 

4 Tanggungjawab dan motivasi guru  mata pelajaran produktif 

5 Kemampuan guru dalam pembelajaran menggunakan modul  e-book  
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2. Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi, Desain dan Media 

Pedoman observasi digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi 

ahli desain pembelajaran, ahli materi Budidaya Perikanan, dan ahli 

media pembelajaran. Kisi-kisi instrumen untuk uji ahli media 

pembelajaran terdiri dari beberapa aspek. Berikut ini adalah aspek-aspek 

yang dinilai: 

a) Format 

b)  Organisasi  

c) Daya Tarik  

d) Bentuk dan Ukuran huruf 

e)  Ruang  

f) Konsistensi  

g) Isi Materi  

h) Bahasa  

i) Kualitas Fisik 

Untuk uji ahli materi pembelajaran Budidaya Perikanan , kisi-kisinya meliputi 

sebagai berikut: 

a. Kesesuaian Uraian Materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar(KD) 

b. Keakuratan Materi 

c. Kemutakhiran Materi 

d. Merangsang Keingintahuan 
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e. Mendukung Penyajian Materi 

Kisi-kisi intrumen untuk uji ahli desain pembelajaran terdiri dari: 

a) Kesesuaian uraian materi dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

b) Sistematika pembelajaran 

c) Evaluasi 

d) Ketersediaan latihan 

e) Efisiensi media 

Tugas utama dalam pengukuran adalah memilih alat pengukur yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk mengukur tingkah laku dan sifat dari sesuatu yang 

sedang diteliti. Ada beberapa alat ukur yang digunakan berupa instrumen dan soal. 

Menurut Furchan (2010: 247) Salah satu cara untuk memperoleh data ialah dengan 

jalan mengajukan pertanyaan. Wawancara dan kuesioner menggunakan pendekatan 

ini. Intrumen  ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, 

keyakinan, perasaan, niat dan sebaginya. Kueseener hanya digunakan dalam 

penelitian pendidikan, kentungan selanjutnya semua obyek diberi instruksi yang 

sudah baku, maka hasil penelitian itu tidak akan diwarnai oleh penampilan, suasana 

perasaan atau tingkah laku peneliti. 

3.4.4 Teknik Analisis Data 

Instrumen penilaian uji ahli baik oleh ahli media pembelajaran, ahli materi dan 

ahli desaini,  mengikuti skala Likert yang memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten 

pertanyaan. Dari penilaian tersebut kemudian dilihat skor rata-ratanya kemudian 



72 
 

 
 

diinterpretasikan kelayakannya. Uji coba terbatas ini dimaksudkan  untuk mengetahui 

respon dari siswa terhadap media yang sudah dibuat dan menilai kelayakan media 

untuk digunakan. Instrumen penilaian yang digunakan menggunakan soal evaluasi, 

kemudian dianalisis tingkat kesulitan soal.  Sudjiono, (2011) mengemukakan bahwa 

bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar dapat diketahui dari derajad 

kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. 

Menurut Witherington, angka indek kesukaran item itu besarnya berkisar antara 0,00 

sampai dengan 1,00. Artinya angka indek kesukaran itu paling rendah 0,00 dan paling 

tinggi 1,00. 

1) Angka indek kesukaran item dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 

yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu ; 

   Np 

P =  ----------- 

   N 

 

P  = Angka indek kesukaran item 

Np = Banyaknya testee yang dapat menjawab  dengan betul  

N  = Jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar 

Cara memberikan penafsiran (interpretasi) terhadap angka indek kesukaran 

item, Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen dalam bukunya berjudul Measirement 

and Evaluation in Psychology and Education, mengemukakan sebagai berikut : 
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Tabel 3.7  Tingkat kesukaran soal instrumen 

Besarnya P Interpelasi 

Kurang dari 0,30 Terlalu sukar 

0,30 – 0,70 Cukup (sedang) 

Lebih dari 0,70 Terlalu mudah 

 

Tabel 3.8  Kisi-kisi soal instrumen uji coba pendahuluan 

 Kompetensi Dasar Materi Pokok Jumlah 

Soal 

Nomer Soal 

Menganalisis 

Sistem Fisiologi 

Nutrisi Pada Biota 

Air 

 

1. Sistem pencernaan 

biota air  

8 1,2,3,4,5,6,7,8 

2. Proses metabolisme 

pada ikan 

      7 9,10,11,12,13,14,15 

3. Pemanfaatan energi 

pada ikan  

      7 16,17,18,19,20,21,22 

4. Energi pakan 8 23,24,25,26,27,28,29,30 

Sumber : Silabus Kurikulum 2013 Budidaya perikanan 

3.5  Metode Penelitian Uji Coba Lapangan 

Penelitian pada tahap ini merupakan pelaksanaan tahap penerapan model yang 

terdiri dari langkah ke-5 dan langkah ke-6 yaitu langkah kelima : Uji lapangan produk 

utama dan langkah keenam : Revisi produk utama untuk menghasilkan produk 

operasional setelah uji lapangan produk utama. 

3.5.1 Definisi Konseptual dan Operasional 

A. Efektifitas Pembelajaran 

Definisi Konseptual : Efektivitas pembelajaran adalah sejauh mana peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, yaitu sekolah, perguruan tinggi, atau 

pusat pelatihan mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang diinginkan oleh para stakeholder. 
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Definisi Operasional : Efektivitas pembelajaran pada penelitian ini adalah 

peningkatan hasil belajar siswa pada KD 2 Menganalisis Sistem Fisiologi Nutrisi 

Pada Biota Air pada Aspek Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap, setelah 

menggunakan modul e-book Produksi pakan Ikan Buatan  

B. Efisiensi Pembelajaran 

Definisi Konseptual : Efisiensi pembelajaran adalah desain, pengembangan, dan 

pelaksanaan pembelajaran dengan cara yang menggunakan sumber daya paling 

sedikit untuk hasil yang sama atau lebih baik. 

Definisi Operasional : Efisiensi pembelajaran pada penelitian ini adalah rasio 

perbandingan antara waktu yang dipergunakan dengan waktu yang diperlukan pada 

pembelajaran yang menggunakan modul e-book. 

C. Daya Tarik Pembelajaran 

Definsi Konseptual : daya tarik pembelajaran adalah penilaian kriteria di mana siswa 

menikmati belajar cenderung ingin terus belajar ketika mendapatkan pengalaman 

yang menarik. 

Definisi Operasional :daya tarik pembelajaran pada penelitian ini adalah penilaian 

perilaku belajar yang dapat di amati dari kosentarsi belajar siswa serta tingkat 

keminatan memperdalam materi. 

D. Modul e-book 

Definisi Konseptual : modul e-book merupakan modul dengan tampilan       e-book 

yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang 
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secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi/subkompetensi mata 

pelajaran yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. 

Definisi Operasional : Modul e-book dalam penelitian ini  adalah modul Produksi 

pakan Ikan Buatan dengan tampilan e-book yang merupakan bahan ajar sebagai hasil 

penelitian pengembangan ini dengan aplikasi Calibre penggunakan e-book reader 

Aldiko 

3.5.2 Subjek Uji Coba Penelitian 

Subyek uji coba pengembangandalam penelitian ini yang terkait dengan 

langkah ke-6:  Uji coba lapangan produk utama menggunakan purposive sampling 

adalah siswa kelas X Budidaya Perikanan di  SMKN 6  Bandar  Lampung, SMK 1 

Ketapang dan SMKN 2 Kalianda 2014/2015 dengan rincian sebagai berikut : 

A. Uji Efektifitas 

Untuk uji efektifitas, subjek uji cobanya adalah tiga (3) kelas dari siswa 

kelas X Budidaya Perikanan di  SMKN 6  Bandar  Lampung, SMK 1 Ketapang dan 

SMKN 2 Kalianda. Ketiganya diberi pembelajaran dengan modul e-book, pengujian 

efektifitas dilihat dari perbedaan hasil belajar pada pretest dan posttest. Kelas kontrol 

sebanyak satu (1) kelas dari kelas X Budidaya Perikanan          diberi pembelajaran 

dengan bahan ajar lama yaitu print out Buku BSE 

B. Uji Efisiensi 

Sama seperti uji efektifitas, subjek uji coba pengujian efisiensi tiga (3) kelas 

dari siswa kelas X Budidaya Perikanan di  SMKN 6  Bandar  Lampung, SMK 1 
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Ketapang dan SMKN 2 Kalianda,  dilakukan dengan melihat lama waktu 

pembelajaran. 

C. Uji Kemenarikan 

Pada pengujian daya tarik, subjek uji cobanya adalah tiga (3) kelas dari siswa 

kelas X Budidaya Perikanan di  SMKN 6  Bandar  Lampung, SMK 1 Ketapang dan 

SMKN 2 Kalianda,  dilakukan dengan melihat lama waktu pembelajaran denagn 

membagikan isian instrumen kemenarika 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah keenam ini dilakukan untuk menguji produk utama hasil pengembangan 

setelah melalui uji lapangan produk awal dan revisi. Uji ini dimaksudkan untuk 

mengetahui efektivitas dan daya tarik produk. Uji lapangan ini dirancang dengan 

desain eksperimen Pretes-Posttest-Only Control Design (Sugiyono, 2011:76) 

sebagai berikut: 

Tabe1 3.9 Rancangan Desain Eksperimen 

Kelas Tes Perlakuan Tes 

Eksperimen Pretes Pembelajaran 

menggunakan modul       

e-book  

Postes 

Kontrol Pretes Pembelajaran 

menggunakan Buku BSE  

Postes 

 

Dalam menilai efektifitas pengukuran dilakukan pada aspek kognitif. Uji 

efektivitas sesuai dengan desain Desain Pretest-Postest Control Group Desain Seperti 

terlihat pada Gambar 3.3 di bawah ini 
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Gambar 3.3 Desain Pretest-Postest Control Group Desain 

Keterangan :  

O1 = Nilai kemampuan awal kelompok eksperimen 

O2 = Nilai kemampuan akhir kelompok eksperimen 

O3 = Nilai kemampuan awal kelompok kontrol 

O4 = Nilai kemampuan akhir kelompok kontrol  

Margono,S (2010:194) mengemukakan bahwa alah satu bagian penting dari 

statistik inferensial adalah pengujian hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 

nol diberi Notasi Ho yaitu pernyataan yang menunjukkan kesamaan atau tidak 

berbeda. Ho ; p=q. Sebagai lawan dari hipotesis nol adalah Hipotesis alernatif atau 

hipotesis kerja diberi notasi H1 : p = q atau H1 : p > q atau p < q. Data kuantitatif 

akan diperoleh dari hasil pretest dan posttest.  Hasil tes tersebut kemudian dianalisis 

secara kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar pada siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan e-book. Uji yang uji-t sampel berpasangan 

(paired sample t-test). Penerimaan atau penolakan hipotesis nol melalui statistik 

pengujian t , yaitu satu variabel acak yang nilainya bergantung kepada data sampel 

(Margono,S., 2011: 194) 

 

 

R  O1  X  O2 

R  O3      O4 
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Hipotesis yang diajukan adalah: 

H0: Tidak ada perbedaan rata-rata prestasi siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan modul e-book  

H1: Ada perbedaan rata-rata prestasi  pada siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan modul e-book   

Selanjutnya uji signifikan terhadap hipotesis menggunakan modul e-book  

menggunakan program SPSS. , dengan kriteria uji 

1) Jika nilai probabilitas (p) ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Sedangkan untuk mengetahui efektifitas penggunaan modul e-book  dengan 

membandingkan postes kelompok eksperimen dan postes kelompok control. Uji yang 

digunakan uji-t sampel independent  (independent sample t-test). Hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H0: Tidak perbedaan rata-rata prestasi belajar pada siswa yang belajar 

menggunakan modul e-book  dengan siswa yang belajar tanpa 

menggunakan modul e-book    

H1: Ada perbedaan prestasi belajar pada siswa yang belajar 

menggunakan  modul  e-book  dengan siswa yang belajar tanpa 

menggunakan modul e-book .  
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Selanjutnya uji signifikan terhadap hipotesis menggunakan modul e-book 

menggunakan program SPSS. , dengan kriteria uji. 

1) Jika nilai probabilitas (p) ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Namun sebelum penggunaan kedua uji tersebut, dilakukan uji persyaratan 

analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas.  Uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan kriteria uji:  

1) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka data berdistribusi normal 

2) Jika nilai probabilitas (p) < 0,05, maka data tidak berdistribusi   normal 

Sedangkan uji homogenitas menggunakan uji Leven’s Test, dengan   kriteria uji:  

1) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka data kedua kelompok  homogen 

2) Jika nilai probabilitas (p) < 0,05, maka data data kedua kelompok  tidak 

homogeny 

Menurut Hamzah B. Uno (2011:99) , apabila semua tujuan telah tercapai, 

maka efektifitas kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu dianggap 

berhasil dengan baik. Jenis data yang dikumpulkan pada tahap penelitian ini 

adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian pengembangan ini adalah : 
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a. Efektifitas dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest pembelajaran 

setelah menggunaka modul  e-book  Menganalisis Sistem Fisiologi 

Nutrisi Pada Biota Air 

b. Efisiensi pemanfaatan multimedia interaktif menggambar 

menggunakan modul  e-book dilihat berdasarkan waktu pembelajaran 

pada materi Menganalisis Sistem Fisiologi Nutrisi Pada Biota Air  

c. Penggunaan angket dilakukan untuk memperoleh data daya tarik 

modul       e-book  materi Menganalisis Sistem Fisiologi Nutrisi Pada 

Biota Air berdasarakan aspek strategi pengorganisasian, strategi 

penyampaian dan strategi pengelolaan pembelajaran. 

3.5.4 Kisi-Kisi dan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pada tahap ini digunakan untuk mengumpulkan data 

evaluasi hasil belajar untuk mengukur efektifitas, data waktu untuk mengukur 

efisiensi, dan data kemenarikan. Kisi-kisi instrumen untuk pengujian efektifitas 

berupa kisi-kisi soal untuk pengujian kognitif dan psikomotor. Sedangkan kisi -

kisi kemenarikan terdiri dari : 

a) Strategi pengorganisasian 

b) Strategi penyampaian 

c) Strategi pengelolaan pembelajaran 

3.5.5 Teknik Analisis Data 

A. Analisis Pemanfaatan Bahan Ajar Saat Ini  

Analisis pemanfaatan bahan ajar dilakukan untuk mengetahui kondisi 

pembelajaran yang terjadi di sekolah, mengapa bahan ajar yang ada masih belum 
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mampu untuk hasil belajar siswa mencapai KKM. Selain itu juga untuk mengetahui 

apakah kekurangan-kekurangan bahan ajar yang ada, sehingga dapat dijadikan 

rujukan dalam penyusunan bahan ajar yang dikembangkan. 

Analisis pemanfaatan bahan ajar dilakukan dengan menggunakan 

angket/kuesioner yang ditujukan kepada guru dan siswa terkait tentang isidan fungsi 

bahan ajar. Penilaian menggunakan skala likert dengan 4 pilihan jawaban. Skor 

penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.10. 

 

Tabel 3.10  Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban Skala Likert 

No. Pilihan Jawaban Skor 

1. Sangat Baik 4 

2. Baik 3 

3. Kurang Baik 2 

4. Tidak Baik 1 

 

Kisi-kisi penilaian meliputi: 

1) Kesesuaian bahan ajar dengan kurikulum yang berlaku 

2) Kesesuaian bahan ajar dengan materi yang dipelajari 

3) Kemampuan bahan ajar membangun konsep materi 

4) Kemenarikan bahan ajar yang mampu memotivasi siswa 
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B. Uji Efektifitas 

Data mengenai efektivitas diperoleh dari tes kognitif yaitu soal tes 

formatif berupa soal pilihan berganda yang diberikan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol menggunakan soal tes 

formatif yang sama. Sedangkan data mengenai daya tarik diperoleh dengan teknik 

angket. Instrumen daya tarik ini dibagikan kepada siswa setelah mempelajari dan 

menggunakan modul e-book pada pembelajaran Produksi pakan Ikan Buatan pada 

kelas eksperimen. Data mengenai efektivitas yang diperoleh dengan instrumen tes 

formatif  berupa soal pilihan berganda. 

Dalam menilai efektifitas pengukuran dilakukan pada aspek kognitif, 

psikomotor siswa, data diperoleh dari hasil pretest dan posttest.  Hasil tes tersebut 

kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil 

belajar sebelum dan sesudah menggunakan modul       e-book  materi Menganalisis 

Sistem Fisiologi Nutrisi Pada Biota Air. 

Sebelum dilakukannya analisis tingkat efektifitas, sebelumnya akan dilakukan 

uji normalitas uji -t sampel berpasangan (paired sample t-test). Uji normalitas 

dilakukan untuk melihat bahwa kondisi kelas berada pada kurva normal dan layak 

untuk menjadi objek uji coba, sedangkan uji-t sampel berpasangan digunakan untuk 

mengetahui perbedaan antara hasil pretest dan posttest sebelum dan setelah 

penggunaan modul e-book  materi Menganalisis Sistem Fisiologi Nutrisi Pada Biota 

Air. 
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Pada penilaian  ranah  psikomotor dilakukan dengan  menggunakan penilaian 

unjuk kerja  Menganalisis Sistem Fisiologi Nutrisi Pada Biota Air. Skor nilai siswa 

didapatkan dari portofolio hasil diskusi dan prtaktek serta produk hasil praktek. 

Penilaian efektifitas dilakukan dengan menghitung menggunakan statistik SPSS.  

C. Uji Efisiensi 

Data yang diperoleh dari pengujian efisiensi berupa rasio perbandingan dari 

perbandingan waktu yang disediakan(waktu yang diperlukan berdasarkan 

perencanaan pembelajaran) dengan waktu yang digunakan oleh siswa.  Jika rasio 

waktu yang dipergunakan lebih dari 1, maka pembelajaran dikatakan efisiensinya 

tinggi, begitu juga sebaliknya. Adapun persamaan untuk menghitung efisiensi adalah 

seperti persamaan 5 berikut ini. 

          
                     

                    
  

 

D. Uji Daya Tarik 

Data kemenarikan pembelajaran menggunakan modul  e-book  materi 

Menganalisis Sistem Fisiologi Nutrisi Pada Biota Air diperolehdari uji lapangan 

kepada siswa sebagai pengguna. Angket respon  terhadap penggunaan produk dinilai 

menggunakan skala likert yang memiliki 4 pilihan jawaban. Skor penilaian ini dapat 

dilihat dalam Tabel 3.11. 
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Tabel 3.11  Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban 

No. Pilihan Jawaban Skor 

1. Sangat menarik 4 

2. Menarik 3 

3. Kurang menarik 2 

4. Tidak menarik 1 

 

Penilaian instrumen total dilakukandengan cara jumlah skor yang diperoleh 

kemudian dibagi dengan jumlah skor total dan hasilnya dikalikan dengan banyaknya 

pilihan jawaban. Skor penilaian tersebut dapat dicari dengan menggunakan Persamaan 

1. 

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

subjek uji coba dan dikonversikan dalam bentuk pernyataan penilaian untuk 

menentukan kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan 

pendapat pengguna.  Kemudian dilakukan klasifikasi dengan menggunakan 

persamaan 2. Jika skor tertinggi yang menurut pilihan jawaban adalah 4, skor 

terendahnya adalah 1, dan jumlah pilihan jawaban adalah 4, maka didapatkan nilai 

intervalnya adalah sebagai berikut. 

 

 

Sehingga, klasifikasi kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan media 

didapatkan seperti pada Tabel 3.5. Klasifikasi dilakukan dengan cara menghitung 

rata-rata skor penilaian angket daya tarik, dan kemudian dilakukan generalisasi. 

Pengelompokkan berdasarkan rerata skor ini juga berlaku pada komponen kemudahan 

dan kemanfaatan. 

 

Nilai Interval =
   

  
 = 0,75 
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Tabel 3.12 Klasifikasi Daya Tarik 

 

 

 

 

 

3.6 Analisis Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan sebagai alat ukur untuk menguji kelayakan 

bahan ajar terlebih dahulu diuji coba validitasnya kepada ahli diluar ahli uji coba. 

Widoyoko (2012 : 141-142), menjelaskan bahwa instrumen dikatakan valid apabila 

instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan 

kata lain validitas berkaitan dengan “ketepatan” dengan alat ukur. Dengan instrumen 

yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi. Menurut 

ley (2007) dalam Azwar (2012 : 111) menyatakan bahwa validitas isi adalah 

sejauhmana kelayakan suatu tes sebagai sampel dari domain aitem yang hendak 

diukur. Dalam pengujian validitas isi yang digunakan adalah validitas logis (logical 

validity). 

Melalui penilaian terhadap kelayakan tampilan item-item, kemudian analisis 

yang lebih dalam dilakukan dengan maksud untuk menilai kelayakan isi item sebagai 

jabaran dari indikator keperilakuan atribut yang diukur. Penilaian ini bersifat kualitatif 

dan judgemental dan dilaksanakan oleh suatu panel exspert, bukan oleh penulis item 

atau perancang tes itu sendiri. Inilah prosedur yang menghasilkan validitas logis 

Rerata Skor Klasifikasi 

3,26 - 4,00 Sangat Menarik 

2,51 - 3,25 Menarik 

1,76 - 2,50 Kurang Menarik 

1,01 - 1,75  Tidak Menarik 
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(logical validity). Seberapa tinggi kesepakatan antara experts yang melakukan 

penilaian kelayakan suatu ide akan dapat diestimasi dan dikuantifikasikan, kemudian 

statistiknya dijadikan indikator validitas isi item dan validitas isi tes. 

Uji validitas isi tidak ada formula matematis untuk menghitung dan tidak ada 

cara untuk menunjukkan secara pasti. Tetapi untuk memberikan gambaran bagaimana 

suatu tes divalidasi dengan menggunakan validitas isi, pertimbangan ahli tersebut 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : para ahli, pertama diminta untuk mengamati 

secara cermat semua item dalam tes yang hendak divalidasi, kemudian diminta 

untuk mengoreksi semua item-item yang telah dibuat. Dan pada akhir 

perbaikan, ahli diminta untuk memberikan pertimbangan tentang bagaimana tes 

tersebut menggambarkan cakupan isi yang hendak diukur. Pertimbangan ahli 

tersebut juga menyangkut, apakah semua aspek yang hendak diukur telah 

dicakup melalui item pertanyaan dalam tes. 

3.6.1 Validitas Instrumen Analisis Kebutuhan dan Kondisi 

Skala penilaian pada instrumen dianggap telah sesuai dengan teori dan mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan 

oleh ahli, perbaikan yang perlu dilakukan adalah : 

1. Pernyataan diurutkan sesuai tujuan  

2. Pernyataan dikelompokkan sesuai kondisi yang ada sampai kondisi 

yang diharapkan 

3. Akhir dari instrumen harus mencerminkan bahwa produk modul e-

book memang dibutuhkan dalam pembelajaran 
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4. Pilihan jawaban dirubah dari Ya dan Tidak (mencerminkan instrumen 

tindakan) menjadi  4 sklala sesuai skala Likert 

3.6.2 Validitas Instrumen Ahli Media 

Skala penilaian pada instrumen dianggap telah sesuai dengan teori dan mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan 

oleh ahli, perbaikan yang perlu dilakukan adalah : 

1. Pernyataan dikelompokkan sesuai kebutuhan penilaian 

2. Akhir dari instrumen harus mencerminkan bahwa produk modul e-book 

layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran.  

3. Semua item pada kisi-kisi berupa pertanyaan diubah menjadi pernyataan, 

baik itu berupa pernyataan positif maupun pernyataan negatif. 

3.6.3 Validitas Instrumen Ahli Materi 

Skala penilaian pada instrumen dianggap telah sesuai dengan teori dan mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan 

oleh ahli, perbaikan yang perlu dilakukan adalah  

1. Pernyataan dikelompokkan sesuai kebutuhan penilaian 

2. Akhir dari instrumen harus mencerminkan bahwa produk modul e-

book layak untuk digunakan dan isi materi sesuai struktur  dan silabus 

Kurikulum 2013.  

3. Semua item pada kisi-kisi berupa pertanyaan diubah menjadi 

pernyataan, baik itu berupa pernyataan positif maupun pernyataan 

negative. 
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3.6.4 Validitas Instrumen Ahli Desain Pembelajaran 

Skala penilaian pada instrumen dianggap telah sesuai dengan teori dan mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan 

oleh ahli, perbaikan yang perlu dilakukan adalah : 

1. Pernyataan dikelompokkan sesuai kebutuhan penilaian 

2. Akhir dari instrumen harus mencerminkan bahwa desain pembelajaran 

sesuai untuk pembelajaran mata pelajaran produktif  dan mencakkup 

aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap .  

3. Semua item pada kisi-kisi berupa pertanyaan diubah menjadi 

pernyataan, baik itu berupa pernyataan positif maupun pernyataan 

negatif. 

3.6.5 Validitas Instrumen Soal 

Instrumen penilaian yang digunakan menggunakan soal evaluasi, kemudian 

dianalisis tingkat kesulitan soal.  Sudjiono, (2011) mengemukakan bahwa bermutu 

atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar dapat diketahui dari derajad kesukaran 

atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Menurut 

Witherington, angka indek kesukaran item itu besarnya berkisar antara 0,00 sampai 

dengan 1,00. Artinya angka indek kesukaran itu paling rendah 0,00 dan paling tinggi 

1,00. 

Cara memberikan penafsiran (interpretasi) terhadap angka indek kesukaran 

item, Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen dalam bukunya berjudul Measirement 

and Evaluation in Psychology and Education, mengemukakan sebagai berikut : 
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Tabel 3.13  Tingkat kesukaran soal instrumen 

Besarnya P Interpelasi 

Kurang dari 0,30 Terlalu sukar 

0,30 – 0,70 Cukup (sedang) 

Lebih dari 0,70 Terlalu mudah 

 Sumber : Sudjiono (2011) 

Tabel 3.14 Hasil Perhitungan Tingkat kesukaran Soal 

NO 

SOAL 

JAWABAN 

BENAR 

JUMLAH 

SISWA 

Tingkat 

kesukaran Soal 

(p) 

KRITERIA 

1 16 20 0,80 Mudah 

2 13 20 0,65 Sedang 

3 13 20 0,65 Sedang 

4 13 20 0,65 Sedang 

5 16 20 0,80 Sedang 

6 14 20 0,70 Sedang 

7 14 20 0,70 Sedang 

8 16 20 0,80 Mudah 

9 12 20 0,60 Sedang 

10 12 20 0,60 Sedang 

11 17 20 0,85 Mudah 

12 15 20 0,75 Sedang 

13 12 20 0,60 Sedang 

14 12 20 0,60 Sedang 

15 13 20 0,65 Sedang 

16 16 20 0,80 Mudah 

17 17 20 0,85 Sedang 

18 12 20 0,60 Sedang 

19 13 20 0,65 Sedang 

20 14 20 0,70 Sedang 

21 18 20 0,90 Mudah 

22 17 20 0,85 Sedang 

23 13 20 0,65 Sedang 

24 16 20 0,80 Mudah 

25 16 20 0.80 Mudah 

26 13 20 0,65 Sedang 

27 16 20 0,80 Mudah 

28 13 20 0,65 Sedang 

29 10 20 0,50 Sedang 

30 12 20 0,60 Sedang 

Sumber : Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Dari tabel 3.14 diketahui tingkat kesukaran soal dari soal tes yang digunakan 

sebanyak 30 soal, jumlah siswa 20 didapatkan soal dengan kriteria mudah ada 8 soal 

dan soal dengan kriteria sedang sebanyak 12 soal. 
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  Tabel 3.15 Tingkat Daya Beda Soal 

NO BA JA BB JB PA PB D K 

1 10 10 6 10 1 0,6 0,4 Cukup 

2 7 10 6 10 0,7 0,6 0,1 Jelek 

3 8 10 5 10 0,8 0,5 0,3 Cukup 

4 8 10 5 10 0,8 0,5 0,3 Cukup 

5 9 10 7 10 0,9 0,7 0,2 Cukup 

6 8 10 6 10 0,8 0,6 0,2 Cukup 

7 9 10 5 10 0,9 0,5 0,4 Cukup 

8 9 10 7 10 0,9 0,7 0,2 Cukup 

9 8 10 4 10 0,8 0,4 0,4 Cukup 

10 8 10 4 10 0,8 0,4 0,4 Cukup 

11 10 10 7 10 1 0,7 0,3 Cukup 

12 8 10 7 10 0,8 0,7 0,1 Jelek 

13 7 10 5 10 0,7 0,5 0,2 Cukup 

14 8 10 4 10 0,8 0,4 0,4 Cukup 

15 8 10 5 10 0,8 0,5 0,3 Cukup 

16 9 10 7 10 0,9 0,7 0,2 Cukup 

17 10 10 7 10 1 0,7 0,3 Cukup 

18 8 10 4 10 0,8 0,4 0,4 Cukup 

19 6 10 7 10 0,6 0,7 0 Jelek 

20 9 10 5 10 0,9 0,5 0,4 Cukup 

21 10 10 8 10 1 0,8 0,2 Cukup 

22 10 10 7 10 1 0,7 0,3 Cukup 

23 7 10 6 10 0,7 0,6 0,1 Cukup 

24 9 10 7 10 0,9 0,7 0,2 Cukup 

25 10 10 6 10 1 0,6 0,4 Cukup 

26 7 10 6 10 0,7 0,6 0,1 Cukup 

27 10 10 6 10 1 0,6 0,4 Cukup 

28 8 10 5 10 0,8 0,5 0,3 Cukup 

29 7 10 3 10 0,7 0,3 0,4 Cukup 

30 9 10 3 10 0,9 0,3 0,6 Cukup 

 

 

        

 

Ket                                          

BA : Jumlah kelompok atas menjawab benar       Interval  Klasifikasi   

JA : 

Jumlah kelompok 

atas               0,00 - 0,20 Jelek   

BB : 

Jumlah kelompok bawah menjawab 

benar       0,20 - 0,40 Cukup   

JB : Jumlah kelompok bawah             0,40 - 0,70 Baik   

PA : Proporsi kelompok atas menjawab benar (BA/JA)   0,70 - 1,00 

Baik 

Sekali   

PB : Proporsi kelompok atas menjawab benar (BB/JB)                 

D : Daya Pembeda (PA - PB)                           

K : Klasifikasi                                 

                                          

Sumber : analisis tingkat daya beda soal 



91 
 

 
 

Pada tabel 3.15 terdapat beberapa soal yang masih memiliki adanya beda kurang, 

yaitu soal nomer 2, 12 dan 19 artinya soal tersebut tidak mampu membedakan antara 

siswa dengan kemampuan rendah sampai tinggi, sehingga soal tersebut harus direvisi 

agar manjadi instrumen yang benar. 

Tabel 3.16 Tingkat Validitas Soal 

NO Jumlah Siswa rhitung rtabel ( n = 20,  =0,05) Kriteria 

1 20 0,53 0,42 Valid 

2 20 0,26 0,42 Tidak Valid 

3 20 0,44 0,42 Valid 
4 20 0,54 0,42 Valid 
5 20 0,44 0,42 Valid 
6 20 0,45 0,42 Valid 
7 20 0,49 0,42 Valid 
8 20 0,42 0,42 Valid 
9 20 0,27 0,42 Tidak Valid 

10 20 0,48 0,42 Valid 
11 20 0,56 0,42 Valid 
12 20 0,55 0,42 Valid 
13 20 0,32 0,42 Tidak Valid 

14 20 0,42 0,42 Valid 
15 20 0,52 0,42 Valid 
16 20 0,58 0,42 Valid 
17 20 0,60 0,42 Valid 

18 20 0,29 0,42 Tidak Valid 

19 20 0,27 0,42 Tidak Valid 

20 20 0,49 0,42 Valid 

21 20 0,27 0,42 Tidak Valid 

22 20 0,54 0,42 Valid 

23 20 0,42 0,42 Tidak Valid 

24 20 0,48 0,42 Valid 

25 20 0,31 0,42 Tidak Valid 

26 20 0,42 0,42 Tidak Valid 

27 20 0,68 0,42 Valid 

28 20 0,67 0,42 Valid 

29 20 0,32 0,42 Tidak Valid 

30 20 0,43 0,42 Valid 

Sumber : Analisis Validitas Soal 
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Tabel 3.17 Tingkat Reabilitas Soal 

NO 

Peserta 
Genap 

(X) 

Ganjil 

(Y) 
Jumlah XY X2 Y2 

1 7 11 18 77 49 121 

2 12 11 23 132 144 121 

3 12 12 24 144 144 144 

4 14 13 27 182 196 169 

5 12 14 26 168 144 196 

6 8 9 17 72 64 81 

7 12 14 26 168 144 196 

8 12 13 25 156 144 169 

9 13 12 25 156 169 144 

10 12 10 22 120 144 100 

11 12 13 25 156 144 169 

12 4 6 10 24 16 36 

13 11 11 22 121 121 121 

14 10 7 17 70 100 49 

15 13 11 24 143 169 121 

16 3 6 9 18 9 36 

17 13 13 26 169 169 169 

18 13 11 24 143 169 121 

19 11 15 26 165 121 225 

20 4 4 8 16 16 16 

 208 216 424 2400 2376 2504 

Sumber : Analisis Validitas Soal 

N = 32 

       X = 208 

       Y = 216 

       XY = 2400 

       X
2
 = 2376 

       Y
2
 = 2504 

       (X)
2
 = 43264 

       (Y)
2
 = 46656 

                            

 
 

    

                

    

          

                      

         Koefisien relibilitas adalah 0,89 dan termasuk dalam katagori reliabel 
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3.6.6 Validitas Instrumen Uji Kemenarikan 

Skala penilaian pada instrumen dianggap telah sesuai dengan teori dan mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan 

oleh ahli, perbaikan yang perlu dilakukan adalah : 

1. Pernyataan dikelompokkan sesuai kebutuhan penilaian kemenarikan 

2. Akhir dari instrumen harus mencerminkan kemenarikan produk modul  

e-book sesuai  sesuai untuk pembelajaran. 

3. Semua item pada kisi-kisi berupa pertanyaan diubah menjadi pernyataan, baik 

itu berupa pernyataan positif maupun pernyataan negatif. 

4. Pilihan jawaban dirubah dari Ya dan Tidak (mencerminkan instrumen 

tindakan) menjadi  4 sklala sesuai skala Likert.  

 

3.7 Uji Persyaratan Analisis Hipotesis Statistik 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan pada 4 (dua) kelas yang menjadi subyek uji 

coba, dilakukan terhadap nilai pretest dan posttest nya. Pengolahan data 

menggunakan SPSS dengan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov untuk melihat 

nilai Asymp.Sig. (2-tailed). 

Hasil Uji Normalitas sebagai berikut : 
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Tabel 3.18 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Pretes (SMKN 6 
Bandar Lampung 

Postes (SMKN 6 
Bandar Lampung 

N 20 20 

Normal 
Parameters

a,b
 

Mean 50.8340 76.0000 

Std. Deviation 5.28409 5.36297 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .185 .172 

Positive .185 .118 

Negative -.182 -.172 

Kolmogorov-Smirnov Z .826 .770 

Asymp. Sig. (2-tailed) .503 .594 

Sumber : Hasil Analisis Statistik SPSS 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data pengetahuan. 

Hipotesis uji normalitas data pengetahuan adalah 

   H0 : Data pengetahuan berdistribusi normal 

    H1 : Data pengetahuan tidak berdistribusi normal 

Kriteria uji normalitas data pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1.  Jika Sig.  (KS) ≥ 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak  

2.  Jika Sig.  (KS) < 0,05, maka maka H0 ditolak  dan H1 diterima 
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Tabel 3.19 Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 

 
Data pengetahuan  Z-KS Sig. Kriteria uji Kesimpulan 

Pretes 0,826 0.503 Sig. > 0,05 (H0 diterima) Data pengetahuan 

berdistribusi 

normal 

Postes 0,770  0,594 Sig. > 0,05 (H0 diterima) Data pengetahuan 

berdistribusi 

normal 

 Sumber : Hasil Analisis statistik SPSS 

 

Dengan asumsi probabilitanya α =0,05 dan nilai signifikan yang lebih besar 

dari α maka hasil analisis menunjuk-kan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini 

berarti kecenderungan sampel berpola seragam dan respon yang wajar. Dengan 

demikian data yang didapat mencerminkan kondisi yang wajar dan dapat dipercaya 

untuk mewakili populasi. 

3.7.2 Uji Beda Data 

Pengujian ini berfungsi untuk memastikan bahwa dua sampel uji merupakan 

data yang berbeda, dilakukan menggunakan uji-t sampel berpasangan (paired sample 

t-test) dengan program SPSS. 

Tabel 3.20 Paired samples Statistics 

Pengujian mean N Std. 

Deviation 

Std.Error 

Mean 

Postes  76.0000 20 5.36297 1.19920 

Pretes  50.8340 20 5.28409 1.18156 

 Sumber : Hasil Analisis statistik SPSS 
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Tabel 3.21  Paired Samples Correlation 

Pengujian N Correlation Sig 

Postes dan Pretes  20 .392 .087 

Sumber : Hasil Analisis statistik SPSS  

Tabel 3.22  Paired Samples Test 

Pengujian Paired Differences t df Sig     
(2-

tailed) 
Mean Std. 

Dev 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Postes-Pretes 

25.1660 5.87065 1.31272 22.41845 27.91355 19.171 19 .000 

Sumber : Hasil Analisis statistik SPSS  

Hipotesis yang diajukan 

 H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan modul e-book  terhadap 

peningkatan   pengetahuan siswa 

 H1 : Ada pengaruh yang signifikan penggunaan modul e-book  terhadap 

peningkatan pengetahuan siswa 

Kriteria uji hipotesis data pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1.  Jika Sig.  (t) ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2.  Jika Sig.  (t) < 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Hasil analisis diperoleh nilai t = 19,171 dengan sig. = 0,000, karena nilai sig < 

0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan modul e-book  terhadap peningkatan pengetahuan siswa. Peningkatan 
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yang signifikan dapat terlihat dari nilai awal (pretes) sebelum siswa menggunakan  

modul e-book nilainya adalah 50,83 , sedangkan setelah menggunakan  modul            

e-book  ternyata mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 76. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan modul e-book efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa di kelas eksperimen .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


