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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian  

  Lokasi penelitian dilakukan di SMKN 2 Indramayu Jalan Pabean Udik 

No. 15 Kota Indramayu.  

3.1.2  Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian yang diteliti adalah siswa kelas X TPHP sebanyak 

35 orang. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2011), metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, 

karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi 

sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, rasional dan 

sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini 

dapat ditemukan dan dikembangkan penelitian berbagai iptek baru. Metode ini 

disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik.   

 Pengembangan modul merupakan salah satu bentuk dari pendekatan Research 

and Development yaitu suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan 

suatu produk baru atau menyempurnakan produk baru yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Sukmadinata,2007). Peneliti menggunakan pendekatan 

Research and Development (R&D). Menurut Sugiyono (2009), Research and 

Development yang selanjutnya akan disingkat menjadi R&D adalah pendekatan 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut namun tetap harus melalui langkah-langkah yang telah ada. 
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      3.2.1 Metode Penelitian Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2011), metode kuantitatif dinamakan metode 

tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah 

mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode 

ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, 

terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, 

karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan penelitian 

berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.  

 

3.3 Desain Penelitian 

 Menurut Putra (2012:67) metode R&D merupakan penelitian yang secara 

sengaja, sistematis diarahkan untuk mencari, menemukan, merumuskan, 

mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk tertentu yang lebih 

unggul, baru, efektif, efisien, produktif dan bermakna. Pada penelitian ini, 

pelaksanaan penelitian metode R&D mengikut pada prosedur yang dikembangkan 

oleh Sugiyono. Bagan dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 Metode R&D terdiri dalam tahapan potensi masalah, pengumpulan data, 

desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk dan 

produk. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian R&D (Sumber: Sugiyono, 2009) 

 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian R&D (Sumber: Sugiyono, 2009) 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

Data 
Desain Produk 

Uji Coba Produk 

Terbatas 

Revisi Desain Validasi Desain 

Revisi Produk Produk Uji Coba 

Pemakaian 

Post Test Penggunaan Produk Untuk Proses Pembelajaran  Pre Test 

Analisis   Kesimpulan 



 

Fabela Husna, 2015 
Pengembangan Modul Praktikum Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian Dan Perikanan Pada 
Kompetensi Dasar Melakukan Proses Fermentasi Dan Enzimatis  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Potensi dan Masalah 

 Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya 

tingkat perhatian siswa SMK TPHP yang mengakibatkan rendahnya 

pemahaman siswa pada kompetensi dasar melakukan proses fermentasi dan 

enzimatis. Selain itu siswa juga kurang memahami teori praktik yang 

berhubungan dengan proses fermentasi dan enzimatis. 

2.  Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebagai 

referensi yang digunakan untuk pembuatan produk. Materi yang dijadikan 

referensi untuk pembuatan produk ini berasal dari modul, jurnal, buku dan 

sumber lainnya seperti sumber dari internet. Data lain diperoleh juga 

berdasarkan hasil kegiatan mengajar di SMK TPHP. Semua data yang 

berhubungan dengan judul penelitian dijadikan sebagai referensi materi untuk 

membuat modul praktikum ini. 

3. Desain Produk 

 Produk-produk R&D diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siswa dan 

dijadikan pedoman belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Produk yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah modul praktikum. 

4. Validasi Desain 

 Merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk. Penilaian 

yang dilakukan belum berbentuk fakta lapangan. Validasi produk ini 

dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar yang sudah 

berpengalaman untuk menilai rancangan produk tersebut. Produk ini diujikan 

langsung kepada ahli mata pelajaran, ahli desain pembelajaran, ahli materi 

dan ahli bahasa untuk mengetahui kelayakan isinya serta kesalahan yang 

terdapat pada produk ini. 

5. Revisi Desain 

 Yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan 

berdasarkan hasil ujicoba awal. Setelah divalidasi oleh dosen, maka akan 

diketahui kelemahannya kemudian kelemahan tersebut dapat dikurangi 
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dengan cara memperbaiki produk. Revisi desain juga bertujuan untuk mencari 

dan menghasilkan desain terbaiknya.  

6. Uji Coba Produk 

 Tahap uji coba skala kecil dilakukan kepada 8 siswa SMKN 2 

Indramayu kelas X TPHP yang bertujuan untuk melihat penilaian yang 

diberikan pada siswa pada produk tersebut. Pada uji coba ini siswa diberikan 

angket untuk memberikan respon terhadap modul yang diterima. Hasil yang 

diperoleh dari ujicoba ini dalam bentuk evaluasi terhadap pencapaian hasil 

ujicoba tersebut.  

 Selanjutnya modul yang telah dilakukan perbaikan diterapkan kepada 

siswa kelas X TPHP yang berjumlah 35 siswa. 

7. Revisi Produk 

 Yaitu melakukan perbaikan / penyempurnaan terhadap hasil ujicoba 

produk tersebut sampai diketahui produk terbaik. Revisi juga bertujuan untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada pada modul praktikum ini. 

8. Produk 

 Yaitu hasil akhir produk terbaik yang sudah melewati semua tahapan-

tahapan dan telah mengalami perbaikan / penyempurnaan sebelumnya. Hasil 

akhir produk ini sudah bisa langsung digunakan oleh siswa SMK TPHP 

sebagai panduan belajar untuk kegiatan praktikum.  

 

3.4 Teknik Instrumen Data 

 Menurut Arikunto (2010), instrument pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data 

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sedangkan 

menurut Ibnu Hadjar (1996:160), instrumen merupakan alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel 

secara objektif. 

 Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner dan tes.  
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1. Kuesioner 

  Menurut sugiyono (2011), kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan 

pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden 

cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.  

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang 

berhubungan dengan pembuatan modul praktikum dasar proses pengolahan 

hasil pertanian dan perikanan pada kompetensi dasar melakukan proses 

fermentasi dan enzimatis. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 

daftar pertanyaan pilihan ganda. Angket ini berupa angket validasi, pengujian 

ahli mata pelajaran, pengujian ahli desain pembelajaran, ahli materi dan ahli 

bahasa.  

2. Tes 

 Pada penelitian ini, tes digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai hasil belajar siswa dalam penguasaan praktikum dengan adanya 

modul praktikum tersebut. Tes yang digunakan adalah tes tertulis berbentuk 

pilihan ganda kemudian diujikan kepada siswa. Hasil tes yang diujikan 

kepada siswa sebelumnya telah di uji validitas, realiabilitas, daya pembeda 

dan tingkat kesukaran. 
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Tabel 3.1. Kisi-kisi instrumen kelayakan modul dinilai dari materi 

(

S

u

m

(

(BSNP, 2008) 

 

Tabel 3.2. Kisi-kisi instrumen kelayakan modul dinilai dari media 

pembelajaran 

No Aspek  Komponen  Indicator Komponen Nomor Butir 

1. Kelayakan 

Kegrafikan 

Ukuran modul Ukuran fisik modul 1,2 

Desain sampul 

modul 

Tata letak sampul 

modul 

3,4,5,6 

Huruf yang 

digunakan menarik 

dan mudah di baca 

7,8,9 

Ilustrasi sampul 

modul 

10,11 

Desain isi 

modul 

Konsistensi tata 

letak 

12,13 

Unsur tata letak 

harmonis 

14,15,16 

Unsur tata letak 

lengkap 

17,18 

Tata letak 

mempercepat  

19,20 

pemahaman  

Tipografi isi buku 

sederhana 

21,22 

Tipografi mudah 

dibaca 

23,24,25 

Tipografi isi buku 

memudahkan 

pemahaman 

26,27 

Ilustrasi isi 28,29,30,31 

(Sumber :BSNP, 2008) 

 

No Aspek Indikator Nomor Butir 

1. Kelayakan Isi Kesesuaian materi dengan SK 

dan KD 

1,2,3 

Keakuratan materi 4,5,6,7,8,9,10,11 

Pendukung materi 

pembelajaran 

12,13,14,15,16,17 

Kemutakhiran materi 18,19,20,21 



 

Fabela Husna, 2015 
Pengembangan Modul Praktikum Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian Dan Perikanan Pada 
Kompetensi Dasar Melakukan Proses Fermentasi Dan Enzimatis  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.3. Kisi-kisi angket untuk siswa 

No Aspek Indikator Nomor 

Butir 

1. Tampilan Kejelasan teks 1 

Kejelasan gambar 2,3 

Kemenarikan gambar 4 

Kesesuaian gambar dengan 

materi 

5 

2. Penyajian Materi Penyajian Materi 6,7 

Kejelasan kalimat 8,9 

Kejelasan istilah 10 

Kesesuaian contoh dengan 

materi 

11 

3. Manfaat Kemudahan belajar 12,13 

Ketertarikan menggunakan 

bahan ajar berbentuk modul 

14 

Peningkatan motivasi belajar 15 

Jumlah Butir 15 

  (Sumber :BSNP, 2008) 

 

3.4.1 Teknik Analisis Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Munaf (2001), validitas tes merupakan tingkat keabsahan 

atau ketepatan suatu tes. Suatu alat evaluasi dapat dikatakan valid 

(absah) apabila alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang 

seharusnya dievaluasi. Pada penelitian ini untuk mengetahui 

validitas butir soal suatu tes dapat digunakan teknik korelasi 

Pearson Product Moment yaitu: 

 

 

 

                  (Arikunto, 2002) 

 

Keterangan: 

 r = Koefisien antara variabel X dan variabel Y 
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 X = Skor tiap item dari responden uji coba variabel X 

 Y = Skor tiap item dari responden uji coba variabel Y 

 N = Jumlah responden 

Besarnya koefisien korelasi yang menunjukkan nilai validitas 

suatu soal ditunjukkan oleh tabel 3.4.  

 

Tabel 3.4 Kriteria Validitas Soal 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Sangat rendah 

          (Arikunto, 2007) 

  Hasil uji validitas soal yang telah diujikan kepada 15 siswa 

skala kecil yaitu terdapat 15 soal yang valid dari 25 soal yang 

diujikan. Kriteria validitas soal yaitu tinggi dengan koefisien 

korelasi 0,60 < rxy < 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa soal yang 

diberikan kepada siswa layak. Hasil uji validitas soal dapat dilihat 

pada lampiran 11. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu tes, yaitu sejauh mana 

tes dapat dipercaya untuk mengasilkan skor yang konsisten, relatif 

tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. 

Reliabilitas tes dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus alpha. Adapun rumus alpha (Arikunto, 2007) yaitu sebagai 

berikut: 

    
( )

   
(   

∑     

   
 ) 

Keterangan: 

r11  = koefisien reliabilitas perangkat tes 
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Σ      = jumlah varians skor tiap-tiap butir 

     = varians total 

n   = jumlah siswa 

Nilai r11 yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan 

reliabilitas instrumen dengan menggunakan kriteria pada Tabel 3.5 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Interpretasi Reliabilitas 

Koefisienkorelasi Kriteria 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

              (Arikunto, 2007) 

Hasil uji realibilitas pada 15 soal yang telah valid 

menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan skor 0,938. Hal ini 

menunjukkan bahwa soal yang di ujikan pada siswa dapat 

menghasilkan skor yang konsisten dan relative tidak berubah. 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 12. 

3. Uji Taraf  Kesukaran soal 

Uji tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesulitan pada instrument setiap butir soal, maka dilakukan uji 

tingkat kesukaran, tingkat kesukaran soal dapat diketahui dengan 

cara melihat proporsi yang menjawab benar untuk setiap butir soal, 

persamaan yang digunakan sebagai berikut. 

  
 

  
 

(Arikunto, 2002) 

Keterangan: 
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P =  Indeks Kesukaran 

B =  Banyak siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS =  Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Untuk menentukan apakah soal tersebut dikatakan baik atau tidak 

baik sehingga perlu direvisi, digunakan kriteria seperti ditunjukkan 

pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Nilai Tingkat Kesukaran Tafsiran 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

      (Arikunto, 2007) 

  Hasil uji taraf kesukaran soal menunjukkan kriteria sedang 

dengan skor 0,33. Hal ini berarti tingkat kesukaran soal yang 

diujikan pada siswa masih dalam kategori sedang dan layak 

diujikan pada siswa. 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang kurang pandai (berkemampuan rendah) 

(Arikunto, 2012). Untuk menghitung daya pembeda setiap butir 

soal digunakan rumus sebagai berikut: 

  
  

  
 
  

  
       

Keterangan: 

D = Daya Pembeda 

Ja = Banyaknya peserta kelompok atas 

Jb = Banyaknya peserta kelompok bawah 

Ba = Banyaknya kelompok peserta atas yang menjawab soal 

dengan benar 
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Bb = Banyaknya kelompok peserta bawah yang menjawab soal 

dengan benar 

Pa = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

Pb = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

Klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda yang digunakan 

adalah: 

 

Tabel 3.7 Kriteria Daya Pembeda Soal 

Nilai Nilai D Kriteria 

D<0 Tidak Baik (Dibuang) 

0,00 ≤ D < 0,20 Jelek 

0,20 ≤ D <0,40 Cukup 

0,40 ≤ D <0,70 Baik 

0,70 ≤ D ≤ 1,00 Baik Sekali 

         (Arikunto, 2006) 

3.6 Analisis Data  

1. Analisis hasil kuesioner 

 Data yang diperoleh adalah berdasarkan instrumen penilaian dengan 

menggunakan kuesioner pada siswa.  Agar pendekatan penelitian tidak 

terkesan bias, alangkah baiknya peneliti menggunakan salah satu pendekatan 

saja, baik kualitatif maupun kuantitatif. Konsistensi ini akan membantu 

peneliti dalam memudahkan pengambilan keputusan dalam proses analisis 

data. 

 Dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Analisis ini dimaksud untuk menggambarkan karakteristik data 

pada masing-masing variabel. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar 

untuk merevisi produk. Hasil kuesioner dianalisis dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Persentase = ∑(jawaban x bobot tiap pilihan x 100%)…………(3,1)  

                                     N x bobot tertinggi 

Keterangan: 

∑ = jumlah 
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N = jumlah seluruh item angket 

 Sebagai ketentuan dalam pengambilan keputusan, maka digunakan 

ketepatan sebagai berikut. 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

90%-100% Sangat baik Tidak perlu revisi 

75%-89% Baik  Tidak perlu revisi 

65%-74% Cukup  Revisi  

55%-64% Kurang  Revisi  

0%-54% Sangat kurang Revisi  

(Sumber :Sudjana 2005) 

 

2. Analisis hasil tes 

  Analisis data yang digunakan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah distribusi frekuensi. Langkah yang dilakukan pertama adalah 

dengan menentukan rentang, banyak kelas interval, dan panjang kelas 

interval.  

Rumus: 

Rentang       = nilai tertinggi – nilai terendah 

Banyak kelas      = 1 + (3,3) log n 

Panjang kelas      =  rentang 

          Banyak kelas 

  Setelah diketahui rentang, banyak kelas dan panjang kelas, kemudian 

dibuat daftar distribusi frekuensi. 

3. Analisis Indeks Gain 

 Data peningkatan hasil belajar siswa dapat ditentukan oleh indeks 

gain. Menurut Hake (1999), data yang terkumpul menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Normalisasi Gain = Skor tes akhir – Skor tes awal 

          Skor maksimal – Skor tes awal 
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Tabel 3.8 Kategori Indeks Gain 

Rentang Nilai Kategori 

NG > 0,70 Tinggi  

0,30 ≤ NG ≤ 0,70 Sedang 

NG < 0,30 Rendah 

 

 


