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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Tahapan dalam melakukan suatu penelitian harus dilakukan 

secara teratur, agar dapat menghasilkan data yang relevan. Untuk itu, 

menurut Buku pedoman penulisan karya ilmiah UPI (2016, hal. 23) 

menjelaskan tentang beberapa tahapan dalam melakukan penelitian, 

antara lain: (1) Merancang desain Penelitan; (2) Menentukan partisipan 

penelitian; (3) Memilih populasi dan sampel yang tepat; (4) Membuat 

instrumen penelitian; (5) Mendeskripsikan prosedur penelitan; (6) 

Mengolah dan menganalisis data.  

 

 3.1 Merancang Desain Penelitian  

Hal yang perlu dilakukan dalam sebuah penelitian yaitu 

menentukan metode penelitian yang akan digunakan, agar mendapatkan 

sebuah data yang diinginkan, relevan, benar dan teratur. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan metode R&D (Research and development). 

Metode R&D disebut juga menggunakan metode pendekatan penelitian 

dan pengembangan. Adapun menurut para pakar yang telah 

dideskripsikan oleh Sugiyono (2012, hlm. 298), menjelaskan tentang 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut.  
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 3.2 Menentukan Partisipan Penelitian 

Peneliti menentukan objek, tempat, serta sifat- sifat yang akan 

diteliti, dan juga dapat menentukan apa saja yang akan dievaluasi setelah 

melakukan penelitian. Agar penelitian ini mendapatkan data yang 

relevan, maka salah satu partisipan yang dibutuhkan ialah pembimbing 

penelitian, guna memberikan masukan, membimbing serta menentukan 

apa saja yang harus ditulis dalam melakukan penelitian.  Pembimbing 

penulis ialah dua orang dosen dari UPI Bandung, serta penelitian ini 

juga membutuhkan partisipan-partisipan lainnya, antara lain: Guru mata 

pelajaran PDE (pekerjaan dasar elektromekanik) dari SMKN 4 

Bandung, Siswa-siswi kelas X TITL 2 program studi teknik instalasi 

tenaga listrik di SMKN 4 Bandung.  

Guru mata pelajaran PDE atau penerapan dasar elektronika 

berperan sebagai pembimbing disekolah dan membantu penulis untuk 

menguji kelayakan dari instrumen penelitian. Untuk partisipan 

selanjutnya ialah siswa-siswa kelas X yang berperan sebagai subjek. 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini, tidak akan dapa 

berfungsi baik jika salah satu diantara mereka ada yang menolak. Maka 

penulis berharap kepada partisipan untuk ikut serta membantu 

penelitian, agar penelitian ini memiliki data yang relevan dan juga hasil 

dari penelitian ini berguna untuk diri sendiri dan orang lain.  

 

 3.3 Memilih Populasi dan Sampel yang Tepat 

Populasi dan sampel harus dipilih sesuai kebutuhan penelitian 

yang sesuai. Jika salah satu populasi dan sampel salah, maka akan 

menimbulkan data yang tidak relevan. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 

80), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Adapun pengertian sampel menurut sugiyono (2016, 

hlm. 81), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut”. Setelah mengetahui pengertian populasi 

dan sampel, maka penulis memilih populasi dan sampel yang akan 

dijadikan penelitian, antara lain: Siswa-siswi kelas X TITL 2 di SMKN 

4 Bandung program studi teknik instalasi tenaga listrik di SMKN 4 

bandung.  
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 3.4 Membuat Instrumen Penelitian 

Menurut sugiyono (2012, hlm. 102), “Instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati”. Instrumen penelitian juga memiliki prinsip, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh emory (dalam sugiyono, 2012), 

menjelaskan bahwa meniliti sesuatu yang dilakukan untuk penelitian 

memiliki prinsip, sehingga dapat dilakukan pengukuran terhadap 

fenomena alam maupun sosial. Untuk mengetahui hasil data dalam 

melakukan penelitian ini, maka penulis membutuhkan instrument 

penelitian yang akan digunakan dalam uji coba. Menurut Arikunto 

(2017, hlm. 40), menjelaskan bahwa alat atau instrument adalah sesuatu 

yang dapat diguanakan untuk mempermudah seseorang dalam 

melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan 

efisien. Adapun instrument penelitian ini, antara lain: 

 

 3.4.1 Lembar Validasi  

Lembar validasi akan menguji kelayakan suatu produk yang 

dihasilkan oleh peneliti. Untuk menguji kelayakan produk, maka penulis 

membuat produk yaitu modul pembelajaran. Modul ini akan diuji 

kelayakan oleh tiga ahli, antara lain: Ahli materi, ahli bahasa, dan ahli 

penyajian. Kegunaan instrumen ini untuk mendapatkan data tentang 

penelitian dari tiga ahli terhadap pengembangan modul PDE serta 

mendapatkan hasil yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui 

kelayakan modul.  

 

 3.4.2 Tes Kemampuan Siswa 

Tes kemampuan siswa dalam penelitian pengembangan modul 

PDE memiliki satu bentuk, yaitu tes kemampuan siswa menggunakan 

modul pembelajaran pada kelas B berupa soal pretest dan posttest. 

Sehingga dapat diketahui hasil tes kemampuan siswa. Instrumen ini juga 

berupa lembaran soal yaitu pilihan ganda yang berguna untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi 

pada modul PDE berbasis PBL.  

 

 3.4.4 Angket Respon Siswa 
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Angket ini difungsikan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap modul PDE berbasis PBL. Skala yang digunakan dalam 

menentukan indikator penilaian menggunakan rating scale. Biasanya 

pada angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak 

yang sama, tapi meletaknnya secara bertingkat dari yang rendah ke 

tinggi (Arikunto, 2017, hlm.41). Pada angket respon siswa diisi setelah 

melakukan uji coba 1 pada modul PDE berbasis PBL. Ketentuan kaidah 

penilaian menurut skala bertingkay sebagai berikut.  

 

Tabel 3.1 Angket Respon siswa 

Nomo

r 
Aspek yang dinilai Pernyataan 

Indikator penilaian 

1 2 3 4 

1 
Desain modul pembelajaran 

atau modul PDE 
Terlampir 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 
Cara menggunakan modul 

PDE 
Terlampir 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 Manfaat dari modul PDE Terlampir 
    

4 

Apresiasi terhadap 

praktikum dengan 

menggunakan modul PDE 

Terlampir 
    

* Sangat tidak setuju: 1, Tidak setuju: 2, Setuju: 3, Sangat setuju: 4 

 

 3.5 Mendeskripsikan Prosedur Penelitian 

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian ialah 

metode yang digunakan. Pada prosedur penelitian ini, penulis 

menggunakan metode R&D (Research and development) yang telah ada 

beberapa perubahan dari langkah-langkah metode tersebut. Untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat 

analisis kebutuhan, maka diperlukan penelitian untuk menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2012, hlm. 297). 

 Adapaun menentukan metode Research and development 

untuk melakukan penelitian memiliki tiga proses: 

(1) Proses pengembangan modul PDE berbasis PBL 
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(2) Proses uji kelayakan dan desain modul atau uji kefektivitas 

modul, uji coba perbandingan, hasil data dan analisis data. 

(3) Proses pemilihan kompetensi dasar, kompetensi inti dan 

analisis materi yang dicantumkan pada sebuah modul 

pembelajaran  
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Gambar 3.2 Langkah-langkah Penelitian  

 

 3.5.1 Potensi dan Masalah  

Potensi yang ada dalam penelitian ini memiliki empat faktor: 

(1) Sebuah modul pembelajaran yang digunakan siswa sebagai sumber 

belajar yang mandiri dalam pembelajaran PDE, (2) Potensi pada SDM 

(sumber daya manusia) pada siswa-siswi SMKN 4 Bandung yang patut 

dikembangkan, (3) Potensi peneliti untuk mengembangkan kemampuan 

menelaah dan mengkaji dari hasil kuliah maupun tugas akhir atau 

praktik industri untuk di terapkan dan dikembangkan pada pendidikan 

sekolah, khususnya siswa-siswi SMKN 4 Bandung, (4) Potensi pada 

pengembangan ilmu-ilmu listrik yang telah diajarkan disekolah. 

Kemudian masalah pada model pengembangan pembelajaran ini 

berdasarkan wawancara guru yang bersangkutan, diantaranya: belum 

ada modul PDE berbasis PBL pada mata pelajaran penerapan dasar 

eletkronika dan pembelajaran yang dilaksanakan belum berpusat pada 

siswa-siswi SMKN 4 Bandung. 

 

 3.5.2 Pengumpulan dan Perencanaan Data 

Mengumpulkan informasi pada suatu penelitian diperoleh dari 

hasil observasi atau hasil wawancara yang bersangkutan. Kemudian 

berdasarkan hasil potensi dan masalah maka dibutuhkan sebuah metode 

yang memiliki korelasi antara objek dan tujuan penelitian. Maka penulis 

merencanakan dalam pengambilan informasi atau data agar penelitian 

dapat berjalan dengan baik serta sesuai prosedur dan solusi pemecahan 

masalah melalui pengembangan modul PDE berbasis PBL. Setelah 

tahapan pengumpulan informasi berhasil, maka akan dilanjutkan pada 

tahapan desain produk atau desain modul pembelajaran.  

 

 3.5.3 Desain Modul PDE Berbasis PBL. 

Produk akhir penelitian 

(Modul PDE berbasis PBL tema teknik penyambungan 

kabel bertegangan yang layak digunakan untuk siswa 

SMK kelas X prodi TITL) 
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Tahapan desain modul PDE berbasis PBL dibutuhkan langkah-

langkah agar hasil pembuatan modul dapat terarah dan teratur. Menurut 

Daryanto (2013, hlm. 19) menjelaskan tentang langkah-langkah desain 

modul adalah sebagai berikut: 

(1) Penetapan kerangka bahan yang ingin disusun. 

Pada tahapan ini, ditetapkan mata pelajaran pekerjaan dasar 

elektromekanik untuk siswa kelas X SMKN 4 Bandung. 

(2) Menetapkan tujuan akhir dari hasil belajar pada modul PDE. 

Tujuan yang ingin dicapai pada hasil belajar di modul PDE ialah 

siswa mampu mengembangkan ilmu-ilmu listrik serta dapat 

mengaplikasikan dikehidupan sehari-hari.  

(3) Menetapkan tujuan antara (enable objective).  

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan teknik 

penyambungan kabel listrik dalam keadaan bertegangan dan dapat 

mengetahui teknik-teknik penyambungan kabel listrik bertegangan yang 

akan digunakan.  

(4) Menetapkan sistem evaluasi. 

Untuk merumuskan sistem evaluasi dibutuhkan beberapa skema, 

metode yang digunakan dan perangkat yang akan digunakan dalam 

pembuatan modul pembelajaran. Maka dengan menetapkan sistem 

evaluasi dapat ditentukan dalam pembuatan modul yaitu pengembangan 

modul PDE berbasis problem based learning.  

(5) Menentukan garis-garis besar yang ada pada silabus pendidikan.  

Pada tahapan ini, modul yang akan dibuat harus memiliki standar 

kompetensi dan kompetensi inti pada pembuatan modul PDE. Didalam 

modul juga harus didapati deskripsi singkat tentang materi PDE dan 

sumber pustaka.  

(6) Menetapkan materi pelajaran yang ada dalam modul.  

Penetapan materi yang disusun didalam modul berupa konsep, 

fakta penting dan juga dapat mendukung tercapainya kompetensi dasar 

dan kompetensi inti didalam modul PDE berbasis PBL tersebut. Maka 

materi yang akan disusun ialah teknik penyambungan kabel listrik, 

kemudian dikembangankan menjadi teknik penyambungan kabel listrik 

bertegangan.  

(7) Memilih pembuatan soal yang mudah dan sulit. 
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Kegiatan ini bertujuan agar siswa mengerjakan soal yang harus 

diselesaikan setelah memahami dan mengkaji materi didalam modul 

yang disediakan.   

(8) Membuat evaluasi  

Tahapan evaluasi difungsikan untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam memahami dan mengkaji materi didalam modul PDE berbasis 

PBL. 

(9) Menentukan dan membuat kunci jawaban sesuai soal atau tugas.  

Tahap akhir dari pembuatan desain modul bertujuan siswa dapat 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah dikerjakan pada latihan soal 

didalam modul PDE berbasis PBL. 

 

 3.5.4 Validasi Kelayakan Modul PDE Berbasis PBL 

Validasi oleh para ahli dapat di setujui setelah modul PDE 

berbasis PBL selesai dibuat. Oleh karena itu, tahap validasi juga harus 

memiliki validator yang benar-benar kompeten. Adapun tahapan 

validasi yang harus memiliki dua tahapan: pada tahap pertama yaitu 

menentukan modul pembelajaran lolos atau tidaknya pada tahapan 

selanjutnya. Untuk mengtahui lolos atau tidaknya pada tahap 1 ini, maka 

perlu dilakukan penilaian dalam penyusunan modul yang mengacu 

kesesuaian aturan menurut BSNP (2007, hal.22), diantaranya: (1) 

Kompenen Kelayakan Isi, (2) Komponen Penyajian, (3) Kelayakan 

Penyajian. 

a. Komponen Kelayakan Isi 

(1) Kompetensi Inti  

(2) Kompetensi Dasar 

(3) Kesesuaian Modul dengan KI dan KD 

b. Kompetensi Penyajian 

(1) Daftar isi modul pembelajaran 

(2) Tujuan pembelajaran sesuai tema 

(3) Peta konsep 

(4) Ilustrasi permasalahan/studi kasus 

(5) Terdapat pertanyaan dan soal berdasarkan permasalahan 

(6) Istilah kata/glosarium 

(7) Daftar Pustaka 

c. Kelayakan Modul 

(1) Kulit modul sesuai tema 
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(2) Isi penyajian modul (teks dan gambar) secara komunikatif 

(3) Keterbacaan 

Adapun komponen penilaian tahap ke-2 memiliki penilaian dari 

tiga aspek: (1) Penilaian dari isi materi, (2) Penilaian dari tata 

tulis/bahasa yang disampaikan didalam modul PDE, (3) Penilaian dari 

penyajian materi. Maka dari tiga aspek tersebut dapat dilihat komponen-

komponen dibawah ini.  

a. Isi Materi 

(1) Ketepatan materi pada kompetensi dasar 

(2) Ketepatan materi pada komptensi inti 

(3) Kebenaran konsep teori 

(4) Ketepatan dalam akurasi fakta 

(5) Ketepatan materi dengan menyesuaikan perkembangan 

ilmu 

(6) Ketepatan konsep pembelajaran 

(7) Kesesuaian definisi materi dengan kompetensi dasar 

(8) Kesesuaian contoh dengan komptensi dasar 

(9) Akurasi contoh sesuai KD 

(10) Akurasi kasu sesuai fakta 

(11) Akurasi konsep yang jelas dan singkat 

(12) Akurasi definisi yang jelas dan singkat 

(13) Ketepatan materi pada tata bahasa yang baik dan benar 

(14) Ketepatan ejaan didalam kalimat 

(15) Keseuaian gambar didalam kehidupan sehari-hari 

(16) Kesesuaian gambar dengan IPK 

(17) Kesesuaian dengan definisi gambar  

b. Kebahasaan Materi 

(1) Keterpahaman siswa terhadap pesan 

(2) Kesesuaian ilustrasi persmasalahan dengan subtansi pesan 

(3) Ketepatan dalam mengorganisir susunan kalimat 

(4) Ketepatan dalam meletakan istilah kalimat baku 

(5) Keterpahaman siswa terhadap pesan 

(6) Kesesuaian ilustrasi permasalahan denga nisi pesan 

(7) Kemampuan dalam memotivasi siswa terhadap pesan 

yang direspon 

(8) Kemampuan dalam menciptakan komunikasi yang 

interaktif 
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(9) Ketutuhan makna dalam setiap paragraph 

(10) Ketepatan korelasi disetiap kalimat 

(11) Ketepatan tata bahasa 

(12) Ketepatan ejaan 

(13) Konsistensi penggunaan istilah 

(14) Konsistensi penggunaan symbol 

(15) Ketepatan penulisan nama ilmiah 

c. Penyajian Materi 

(1) Konsistensi sistematika sajian dalam kegiatan belajar 

(2) Keruntutan konsep 

(3) Soal latihan pada setiap akhir kegiatan belajar 

(4) Kunci jawaban soal latihan 

(5) Glosarium 

(6) Daftar pustaka 

(7) Keterlibatan peserta didik 

 

Kelayakan pada modul pembelajaran dinilai oleh ahli materi, ahli 

bahasa, dan ahli penyajian. Modul pembelajaran ini yaitu modul PDE 

berbasis PBL dapat dinyatakan layak, apabila mengikuti beberapa 

tahapan. Tahap 1 ialah jika semua butir dalam instrument penilaian 

dijawab “Ya” secara keseluruhan maka dinyatakan layak. Adapun 

penilaian pada tahap satu menggunakan kaidah BSNP (2007, hlm.22) 

yang tertulis sebagai berikut:  

“Buku dinyatakan lolos seleksi/tahap 1 apabila semua butir 

dalam instrument penilaian buku teks pelajaran/modul harus 

mendapat “nilai” atau respon positif (Ya). Jika terdapat satu butir 

yang dijawab negatif, maka buku teks pelajaran atau bahan ajar 

tersebut dinyatakan gugur (tidak lolos penilaian tahap satu ini”. 

 

Sehingga dalam menentukan penilaian ini perlu dibantu alat atau 

instrument dengan menggunakan bentuk Skala Guttman. Skala ini 

sangat berguna untuk menilai modul pada tahap 1. Selanjutnya tahap 2 

ini menggunakan hasil perhitungan yang dapat dinyatakan layak jika ada 

beberapa kategori yang sesuai kriteria sebagai berikut (BSNP, 2007, 

hlm.21): 

“(1) layak, modul dapat dinyatakan layak jika semua komponen 

kelayakan isi mempunyai rata-rata skor lebih besar 2,75. 
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Komponen kebahasaan, penyajian dan kegrafikan mempunyai 

rata-rata skor lebih besar dari 2,50, (2) Layak dengan revisi, 

modul dapat dinyatakan layak dengan revisi jika semua 

komponen kelayakan isi mempunyai rata-rata skor kurang dari 

satu atau sama dengan 2,75, komponen kebahasaan, penyajian 

dan kegrafikan mempunyai rata-rata skor kurang dari atau sama 

dengan 2,50 pada setiap komponen, (3) Tidak layak, modul dapat 

dinyatakan tidak layak jika semua komponen memiliki rata-rata 

skor sama dengan 1 pada salah satu komponen.” 

 

 3.5.5  Revisi Desain Modul PDE berbasis PBL 

Setelah melakukan validasi desain oleh para ahli, maka ada 

perbaikan dari Modul PDE awal yang telah dibuat. Bahan-bahan materi 

yang tidak sesuai, bahasa yang kurang bagus, dan penyajian yang 

kurang dipahami akan dimodifikasi dari pada awal pembuatan modul 

PDE berbasis PBL, sehingga revisi modul ini menentukan tahapan 

selanjutnya yaitu uji coba modul PDE. 

 

 3.5.6 Uji Coba Modul PDE Berbasis PBL 

Uji coba ini menggunakan beberapa tahapan, agar modul PDE 

dapat digunakan pada saat uji pelaksaan lapangan, adapun tahapan 

antara lain:  

1. Uji coba 1 dan revisi modul  

Uji coba pada skala ini menggunakan skala kecil. Uji coba skala 

kecil dilakukan agar mengetahui keterlaksanaan suatu produk, sehingga 

dapat diterapkan pada uji skala besar. Pada tahapan skala ini memiliki 

batasan siswa, dengan jumlah siswa sebanyak 10 siswa kelas X TITL 1 

SMKN 4 Bandung. Uji coba ini menggunakan angket tanggapan siswa 

terhadap modul pembelajaran yaitu modul PDE yang akan 

dikembangkan. 

 Pelaksaanaan uji coba skala kecil ketika telah dilaksanakan, 

maka harus dilakukan revisi. Sebab, berdasarkan hasil tanggapan siswa 

dan hasil evaluasi. Hasil ini dapat mempengaruhi peneliti untuk 

memperbaiki kekurangan pada modul PDE berbasis PBL.  

2. Uji Coba 2 dan Revisi Modul 

Uji coba selanjutnya akan dilaksanakan pada skala besar. Uji 

coba ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu produk 
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yang diujikan pada tahapan uji pelaksanaan lapangan. Uji coba skala 

besar menggunakan angket tanggapan siswa dengan melibatkan satu 

kelas penuh yaitu siswa kelas X (TITL 1) SMKN 4 Bandung.  

Pada saat uji coba telah dilaksanakan, perlu dilakukan beberapa 

revisi dari suatu produk yang dihasilkan yaitu modul PDE berbasis PBL. 

Pada uji ini dilakukan pada kelas yang berbeda yaitu kelas X TITL 2 

SMKN 4 Bandung, dalam pelaksanaanya menggunakan angket respon 

siswa sebagai alat ukur untuk mengetahui kelayakan modul serta 

tahapan uji pelaksanaan lapangan menggunakan RPP untuk penerapan 

proses kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yaitu 

model PBL. Test siswa juga diberikan kepada peserta didik berupa soal 

pretest dan soal posttest. Soal pretest dilakukan sebelum kegiatan 

pembelajaran dikelas dan soal posttest dilakukan setelah kegiatan 

pembelajaran dikelas. Hal ini dilakukan, guna untuk mengetahui tingkat 

keefektifan modul yang dikembangkan untuk meningkatkan 

kemandirian siswa dalam memahami materi yang telah diajarkan. Pada 

soal-soal yang akan diujikan kesiswa, terlebih dahulu melakukan 

validasi soal, reliabilitas soal, daya pembeda soal, dan tingkat kesukaran 

soal.  

 

 3.5.7 Produk Penelitian  

Penentuan suatu produk penelitian yang dijadikan kelayakan 

dalam media pembelajaran setelah dilakukan uji coba dengan beberapa 

tahapan. Pada produk penelitian ini akan menghasilkan suatu modul 

yaitu modul PDE (pekerjaan dasar elektromekanik) berbasis PBL 

(problem based learning). Sehingga diharapkan, modul PDE berbasis 

PBL dapat digunakan oleh siswa dengan sebaik-baiknya. 

 

 3.6 Metode Pengumpulan Data 

 3.6.1 Observasi 

Menurut Hadi, 1986 yang dikutip oleh sugiyono (2012, hlm. 

145), Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikhlogis.  

 

 3.6.2 Angket tanggapan 
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012, hlm. 142). 

Kuesioner dibuat untuk mengetahui pendapat siswa mengenai 

kelayakan modul PDE (pekerjaan dasra eletkromekanik) berbasis PBL 

(problem based learning) dikelas X SMKN 4 Bandung. Sebelum 

peneliti membuat angket respon dalam penelitian pengembangan modul, 

maka peneliti menentukan subjek kepada guru dan siswa untuk 

mengetahui tanggapan mereka terhadap kelayakan modul PDE berbasis 

PBL, maka untuk mengikuti langkah-langkah dalam pengadaanya yang 

mengikuti syarat. Menurut Arikunto (2014, hlm.268), menjelaskan 

tentang persyaratan yang telah digariskan sebagai berikut: 

1. Menentukan perumusan masalah pada bab 1 didalam 

penelitian pengembangan modul PDE berbasis PBL yang 

akan dicapai dengan angket respon.  

2. Menentukan variable yang akan dijadikan target angket 

respon pada kelayakan modul. 

3. Menjabarkan setiap variable menjadi sub-variabel yang lebih 

spesifik dan tunggal. 

4. Menentukan jenis data yang dikumpulkan, sekaligus untuk 

menentukan teknik analisisnya.  

 

 3.6.3 Test 

Test adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2014, hlm. 193). 

a. Tes kognitif 

Ranah kognitif dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa 

yang mencakup kegiatan mental. Untuk itu perlu dibuat instrument 

dengan soal pretest dan posttest. Tipe soal ini dibuat dengan pilihan 

ganda, indikator yang diharapkan setelah penilaian hasil tes kognitif 

berupa pemahaman, pengetahuan, penerapan, pengkajian, dan evaluasi 

yg dimiliki oleh tiap tiap siswa. Sebelum melakukan tes kognit ke siswa, 

perlu dilakukan beberapa uji agar dapat dinyatakan relevan oleh para 

ahli. Adapun uji instrument antara lain: validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda. 
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Kisi-kisi soal juga perlu dibuat agar indikator tercapai sehingga 

tingkat aspek kognitif dapat dipresentasikan. Dibawah ini merupakan 

kisi-kisi instrument yang dibuat oleh peneliti.  

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Aspek Kognitif 

Kompetensi Dasar Indikator Jumlah Soal 

3.4. Memilih alat 

dan bahan kerja 

elektromekanik 

dari bahan logam 

 

4.4 Melakukan 

pekerjaan 

elektromekanik 

dari bahan logam 

 

 

1. Siswa mampu mengidentifikasi 

langkah-langkah pembuatan pelat 

logam 

 

1 

 

Siswa mampu mendeskripsikan 

bagian-bagian rangka gambar 

2 

 

2. Siswa mampu menjelaskan bagian-

bagian nilai sudut dan panjang pada 

gambar rangka 

3 

Siswa mampu menjelaskan 

peristilahan kata pada kegunaan 

benda kerja dalam rangka gambar 

6 

Siswa mampu menjelaskan standar 

nilai ukur pada interpretasi gambar 
1 

Siswa mampu mengidentifikasi 

bagian-bagian dari alat tangan pada 

benda kerja logam 

5 

Siswa mampu menjelaskan 

pengertian peralatan tangan pada 

benda kerja 

3 

Siswa mapu menjelaskan fungsi 

kegunaan peralatan tangan pada 

benda kerja 

8 

Siswa mampu menjelaskan 

pemeliharaan peralatan tangan pada 

benda kerja 

2 
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Siswa mampu mengidentifikasi 

kesiapan pekerja sebelum 

menggunakan peralatan tangan pada 

benda kerja  

2 

Siswa mampu mendeskripsikan 

standar nilai sudut untuk alat tangan 

pada benda kerja 

7 

 

b. Tes Afektif dan Psikomotorik 

Penilaian yang dihasilkan dari aspek afektif dan psikomotorik 

menggunakan aturan dari Kemendikbud (2014, hlm.23) yang tercantum 

sebagai berikut: 

   
                   

                            
 

 

Tabel 3.3 Tingkat Keberhasilan Pencapaian Afektif dan Psikomotor 

Nilai Predikat 

Keterampilan 
Predikat 

Sikap Skala 4 

3,85 –  4,00 A 
SB 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

B 2,85 – 3,17 B 

2,51 – 2,84 B- 

2,18 - 2,50 C+ 

C 1,85 - 2,17 C 

1,51 - 1,84 C- 

1,18 - 1,50 D+ 
K 

1,00 - 1,17 D 

 

 3.6.4 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, dan sejarah kehidupan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa, gambar dan patung (Sugiyono, 2012, 

hlm. 240). 
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 3.7 Hipotesis 

Hipotesis berasal dari dua penggalan kata, “hypo” yang artinya 

“dibawah” dan “thesa” yang artinya “kebenaran”. Jadi hipotesis yang 

kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia 

menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis (Arikunto, 2014, 

hlm. 110). 

H0 : Hasil belajar siswa sebelum menggunakan modul PDE berbasis 

PBL sebagai sumber belajar yang tidak efektif digunakan pada 

saat kegiatan belajar siswa. 

Ha : Hasil belajar siswa sesudah menggunakan modul PDE berbasis 

PBL sebagai sumber belajar yang efektif digunakan pada saat 

kegiatan belajar siswa.  

 

 3.8. Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Suatu instrument yang 

valid atau shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrument 

yang kurang valid berarti memiliki validitas tinggi (Arikunto, 2014, hlm. 

211). 

 

     
  ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi 

xi : skor siswa tiap butir soal 

yi : skor total seluruh siswa 

n : jumlah siswa 

 

Pedoman interpretasi koefisien korelasi yang dikemukakan oleh 

pendapat ahli menjelaskan dengan tabel 3.1 sebagai berikut.  

 

Tabel 3.4 Kriteria Validitas Soal (r)  

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas 

0,80 < r ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < r ≤ 0,80 Tinggi 
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0,40 < r ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r ≤ 0,40 Rendah 

0,00 ≤ r ≤ 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2014, 232) 

 

Pada tabel diatas telah didapatkan nilai koefisien korelasi yang 

menjadikan tiap-tiap soal dinyatakan valid atau tidak valid.  

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrument cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut 

sudah baik (Arikunto, 2017, hlm.231). Adapun mengenai pengujian 

reliabilitas menggunakan rumus K - R 20 sebagai berikut:  

    (
 

   
) (

   ∑  

  
) 

 

Dengan     = reliabilitas tes instrument secara total, p = proporsi 

subjek yang menjawab benar pada tiap butir, q = proporsi subjek yang 

menjawab tidak benar atau salah (q= 1 – p),    = varians total, k = 

banyaknya butir soal, Σpq = total hasil dari perkalian p dan q. Kemudian 

untuk mengetahui rumus pada varians total telah dijelaskan oleh 

(Arikunto, 2014, hlm. 229): 

   
∑   

 ∑   

 
 

 

 

Pada rumus varians diatas dapat diketahui fungsi dari variabel, 

dengan Vt = varians total, N = banyaknya siswa, ∑ d = total skor pada 

semua siswa. Kemudian untuk mengetahui instrument dapat dinyatakan 

reliabel, maka ditentukan harga      dibandingkan rtabel. Jika     > rtabel, 

maka instrument tersebut dinyatakan reliabel. Sebaliknya jika    < rtabel, 

maka dinyatakan tidak reliabel.  

Pengujian reliabilitas dibutuhkan suatu pedoman agar dapat 

menjelaskan hubungan antara butir soal dengan skor total soal. Adapun 

tabel tentang derajat reliabilitas instrument sebagai berikut:  
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Tabel 3.5 Derajat Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,80 <   r11  ≤ 1,00 

0,60 <   r11  ≤  0,80 

0,40  <   r11  ≤  0,60 

0,20 <  r11  ≤  0,40 

0,00 <  r11  ≤  0,20 

Tinggi 

Cukup 

Agak Rendah 

Rendah 

Sangat Rendah 

(Arikunto, 2014, hlm. 232) 

 

c. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran merupakan suatu bilangan yang menentukan 

mudahnya soal atau sukarnya soal. Soal yang digunakan ialah harus 

kriteria yang baik, maksud yang baik menunjukan bahwa soal tersebut 

tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Menurut para ahli yang 

menerangkan tentang rumus indeks kesukaran soal dapat ditentukan dari 

banyaknya siswa. Adapun salah satu pendapat ahli ialah Arikunto (2017, 

hlm. 223) menjelaskan tentang rumus untuk menghitung tingkat 

kesukaran tiap butir soal yaitu:   
 

  
 

Dengan I = indeks kesukaran, B = jumlah siswa yang menjawab 

benar, dan JS = Jumlah seluruh peserta tes. Indeks kesukaran ditentukan 

pada tabel dibawah ini.  

 

Tabel 3.6 Klasifikasi Indeks Tingkat Kesukaran (I) 

Rentang Nilai Tingkat Kesukaran Klasifikasi 

0,70 <   I   ≤ 1,00 Soal Mudah 

0,30 <   I   ≤ 0,70 Soal Sedang 

0,00 ≤   I   ≤ 0,30 Soal Sukar 

(Arikunto, 2017, hlm.225) 

 

d. Daya pembeda soal 

Uji pembeda dilakukan agar mengetahui tingkat perbedaan pada 

kelompok bawah dan kelompok atas, sehingga akan dihasilkan besarnya 
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daya pembeda. Indeks diskriminasi ditunjukan berupa angka yang 

memiliki hasil pembeda. Menurut pendapat ahli seperti arikunto (2012, 

hlm.227) menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan daya 

pembeda soal sebagai berikut: 

1. Menentukan skor keseluruhan pada masing-masing siswa dari 

nilai tertinggi hingga nilai terendah 

2. Terbagi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok 

bawah 

3. Menghitung jumlah soal yang benar pada tiap butir soal oleh 

masing-masing kelompok 

4. Menentukan daya pembeda (D) dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

  
 

  

  
 

 

Pada rumus diatas, dapat diketahui bahwa D adalah indeks daya 

pembeda, BA adalah jumlah peserta kelompok atas yang menjawab 

benar, JA adalah jumlah peserta tes pada kelompok atas, BB adalah 

jumlah peserta pada kelompok bawah yang menjawab benar, JB adalah 

jumlah peserta tes pada kelompok bawah, serta pada kriteria indeks daya 

pembeda dilihat pada tabel berikut.   

 

Tabel 3.7 Indeks Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Klasifikasi 

0,00 <   DP   ≤ 0,20 Jelek 

0,20 <   DP   ≤   0,40 Cukup 

0,40 <   DP   ≤   0,70 Baik 

0,70 <   DP   ≤   1,00 Baik sekali 

Negatif Tidak Baik (Harus Dibuang) 

(Arikunto 2012, hlm. 232) 

 

e. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang telah 

distribusi normal. Uji normalitas disebut sebagai data distribusi normal 

adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal dengan data 
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dalam bentuk distribusi normal dimana data memusat pada nilai rata-rata 

dan median (Santosa, P, 2005, hlm. 231). 

Pengujian ini menggunakan alat bantu software SPSS (statistical 

package for social science) dengan menggunakan jenis statistik sampel 

K-S (kolmogorov-smirnov). Data berdistribusi normal jika hasil 

Kolmogorov-smirnov (p) > 0,05 (Rojihah, dkk, 2015, hlm.62). 

 

f. Uji Homogenitas  

Pengujian homogenitas dalam penelitian ini dilakukan pada data 

hasil belajar di kelas X TITL 2 SMKN 4 Bandung. Peneliti juga 

menggunakan uji homogenitas untuk menganlisis menggunakan rumus 

varians (F), dengan bantuan software SPSS dengan menggunakan 

Levene’s Test dan jenis statistik One-way ANOVA.  Uji homogenitas 

menggunakan Levene’s Test karena untuk menguji dua varians. Hasil 

dapat dikatakan homogen jika taraf signifkan yang diperoleh > 0,05 

(Rojihah, dkk, 2015, hlm.62). 

 

g. Uji-t (sign test) 

Uji t dilakukan setelah data hasil belajar siswa kelas X TITL 2 

telah terdistribusi normal dan homogen. Untuk menguji t (sign test) 

dibutuhkan software SPSS dengan jenis statistik menggunakan paired 

sample t-test atau lebih dikenal dengan nama pre-post design yang 

bertujuan untuk menganalisis dengan melibatkan dua pengukuran pada 

subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu 

(Azis, 2015, hlm.15). Adapun menurut widhiarso (2012, hlm.7) 

menjelaskan sampel berkorelasi atau paired sample t-test adalah sampel 

yang didapatkan dari data yang berasal dari subjek yang sama, lalu agar 

hasil nilai SPSS sesuai harus mengikuti kaidah sebagai berikut: 

#1 Jika t hitung > t tabel maka terdapat perbedaan signifikan 

#2 Jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat perbedaan signifikan 

Penjelasan mengenai rumus uji-t dilihat dari nilai signifikan 

dengan tingkat kesalahan      atau sig (2-tailed) didalam software 

SPSS dengan batasan nilai t dibawah 0,05 (t < 0,05), maka H0 ditolak 

dan nilai t diatas 0,05 (t > 0,05) H0 diterima (Azis, 2015, hlm. 15).  

 

 3.8.3 Penilaian Angket Respon Siswa 
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Angket tanggapan guru dan siswa dapat dianlisis dengan cara 

melalui deskriptif pada persentase menggunakan rumus. 

                       
                            

          
                 

 

Angket respon siswa diberika ketika sedang melakukan uji 

coba kelas X TOI 2 untuk uji coba 1 (pra-eksperimen), sedangkan kelas 

X TITL 2 untuk uji coba 2 (eksperimen).  Adapun hasil angket siswa 

dapat ditentukan melalui tabel penilaian berikut. 

 

Tabel 3.8 Tingkatan Hasil Angket Respon Siswa 

Persentase (%) Kriteria 

90 < NA ≤ 100 

80 < NA ≤  90 

70 < NA ≤  80 

0 < NA ≤  70 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

(Sugiyono, 2012, hlm.144) 

 

 3.8.4 Tes Hasil Kemampuan Siswa 

Pengujian modul dalam implementasi menggunakan one group 

pretest-postest design, karena dilakukan pada satu kelompok tanpa 

pembanding (Sujiono, 2014, hlm.32). Tes adalah suatu alat atau 

prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau 

keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara 

yang boleh dikatakan tepat dan benara (Arikunto, 2017, hlm. 46). Untuk 

pengujian pretest dan posttest dilakukan sebelum tahapan validitas 

konstruk. Pengaruh dari validitas konstruk dapat menentukan ketepatan 

alat penilaian. Ketentuna dalam melakukan tes hasil kemampuan siswa 

dapat dijelaskan dari uji N-gain sebagai berikut (Hake, 1998, hlm. 65): 

      
                          

                          
 

 

Dengan skor posttest adalah nilai hasil tes akhir, skor pretest 

adalah nilai hasil tes awal dan skor maksimal adalah nilai maksimal tes. 

Untuk menjelaskan secara lengkap tentang kriteria penilaian uji N-gain 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 Kriteria hasil Uji Normalized Gain 

Penilaian skor Kriteria 

Skor ≤ 0,3 

 

0,3 ≤ Skor ≤ 0,7 

 

Skor ≤ 0,7 

Rendah 

 

Sedang 

 

Tinggi 

(Hake, 1998, hlm.65) 


