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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelititian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian kualitatif 

deskriptif. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Gambar 3.1 adalah 

flowchart atau diagram alir yang menunjukkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini. 

 

 

Tahap pertama yaitu Pembuatan Modul. Tahap ini terdiri dari tiga proses, yaitu studi literatur dan observasi, 

pembuatan modul, dan uji validasi modul pembelajaran. Apabila modul pembelajaran yang dibuat belum memenuhi 

syarat atau kriteria modul yang baik, maka peneliti akan kembali ke proses pembuatan modul untuk melakukan 

perbaikan. 

Tahap kedua yaitu Pembuatan Instrumen Penelitian. Pada tahap ini, peneliti membuat instrumen penelitian berupa 

wawancara tertulis yang terdiri dari delapan pertanyaan. 

Tahap ketiga yaitu Pengambilan Data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengambilan data dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang telah dibuat pada tahap kedua. 

Tahap yang terakhir yaitu Analisis Data. Tahap ini terdiri dari dua proses, yaitu analisis data dan penarikan 

kesimpulan atas hasil analisis data. 

Pada subbab-subbab di bawah ini akan dijelaskan mengenai setiap tahap dan setiap proses penelitian yang telah 

peneliti lakukan. 

 

3.1 Tahap Pembuatan Modul 

Tahap pertama dari penelitian yang peneliti lakukan adalah Tahap Pembuatan Modul pembelajaran interaktif. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan tiga hal, yaitu (1) studi literatur dan observasi, (2) pembuatan modul, dan (3) uji 

validasi modul pembelajaran interaktif kepada expert judgment. 

(1) Studi literatur dan observasi. Peneliti melakukan studi literatur dan observasi ketika peneliti melaksanakan 

kegiatan PPL di SMKN 1 Cimahi. Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena atau kejadian yang 

berlangsung selama proses kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran Teknik Listrik Kelas X di SMKN 1 

Cimahi sebagai penjajakan awal merumuskan masalah penelitian yang ingin dikaji. Setelah peneliti 

menemukan masalah-masalah yang akan dikaji pada penelitian, peneliti melakukan studi literatur. Studi 

literatur yang dilakukan peneliti yakni membaca buku metode penelitian pendidikan guna memilih jenis 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan membaca buku mata pelajaran Teknik Listrik Kelas X guna 

memilih materi yang akan dibawakan oleh modul pembelajaran. Setelah observasi dan studi literatur selesai 

dilaksanakan, peneliti masuk ke proses berikutnya. 

(2) Pembuatan modul. Peneliti tidak membuat modul pembelajaran interaktif dari awal dikarenakan peneliti pernah 

mengajukan TA (Tugas Akhir) mengenai modul pembelajaran interaktif berbasis Multimedia Learning System 

(MMLS). Oleh karena itu, pada proses ini peneliti melengkapi dan memperbaiki materi, serta memperbanyak 

jumlah soal latihan sebagai bahan evaluasi. Setelah pembuatan modul pembelajaran interaktif selesai 

dilaksanakan, peneliti masuk ke proses berikutnya. 

(3) Uji validasi modul pembelajaran interaktif kepada expert judgment. Peneliti melakukan uji validasi kepada tiga 

expert judgment, yaitu seorang dosen dari DPTE FPTK UPI dan dua orang Guru Kelas X Kompetensi Keahlian 

Elektronika Komunikasi SMKN 1 Cimahi. Peneliti memilih dosen dari DPTE FPTK UPI sebagai ahli materi 

dan media. Sedangkan peneliti memilih seorang guru mata pelajaran Teknik Listrik kelas X sebagai ahli materi 

dan seorang guru kelas X lainnya sebagai ahli media. Peneliti memilih dua orang expert judgment dari guru 
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SMK karena peneliti meyakini bahwa guru SMK lebih mengetahui multimedia interaktif yang sesuai untuk 

karakteristik siswa dan lebih mengetahui materi yang diajarkan kepada siswa SMK. Setelah melakukan uji 

validasi kepada tiga expert judgment, peneliti mendapatkan cukup banyak saran perbaikan pada modul 

pembelajaran interaktif dari salah satu guru SMKN 1 Cimahi yang bertugas sebagai ahli media. Saran 

perbaikannya adalah: 

a. Modul pembelajaran interaktif sebaiknya dilengkapi dengan voice tutoria dan audio (backsound). 

b. Pada scene contoh, sebaiknya ditampilkan satu persatu agar jelas dan mudah dipahami. 

c. Pada scene latihan soal, sebaiknya dikunci sehingga ketika siswa gagal menjawab dengan benar maka 

siswa tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. 

d. Sediakan shortcut atau link untuk kembali ke scene materi sebelumnya apabila siswa gagal menjawab. 

e. Agar modul pembelajaran interaktif sesuai dengan Kurikulum 2013, maka dibutuhkan scene dengan 

aktivitas “menyajikan”. 

Setelah mendapatkan saran perbaikan yang cukup banyak dan kompleks, peneliti kembali ke proses (2) 

pembuatan modul. Hal-hal yang peneliti lakukan untuk memperbaiki modul pembelajaran interaktif yang telah 

divalidasi adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti membuat voice tutorial dengan cara merekam suara sendiri. Setelah merekam, peneliti mengedit 

dan menyatukan suara rekaman dengan audio sebagai backsound. Peneliti memilih backsound yang 

sifatnya ceria karena disesuaikan dengan nada voice tutorial dan agar siswa yang mendengarnya ikut 

terbawa semangat. 

b. Peneliti memisahkan setiap contoh dari resistor dengan empat gelang, lima gelang dan enam gelang warna 

menjadi ditampilkan secara satu persatu. 

c. Peneliti mengubah coding pada action agar ketika siswa gagal menjawab soal latihan, ia tidak akan bisa 

melanjutkan ke soal latihan selanjutnya. 

d. Peneliti membuat tombol hint disertai dengan keterangan di sampingnya. Tombol ini berfungsi untuk 

membantu siswa yang lupa mengenai materi yang sudah dibahas dan ketika diklik akan lansgung menuju 

scene yang berisi materi yang berkaitan dengan soal latihan. 

e. Peneliti membuat scene teakhir dari soal-soal latihan yang berisi petunjuk atau arahan kepada siswa agar 

mengisi kolom nama dan kolom review/summary/rangkuman dari materi yang telah dipelajari. Hal ini 

sesuai dengan Kurikulum 2013 dimana pada tahap akhir kegiatan pembelajaran, siswa harus menyajikan 

atau membuat kesimpulan. Setelah siswa mengisi kolom nama dan rangkuman, siswa menekan tombol 

submit yang berfungsi untuk mengunci kolom nama dan rangkuman, sehingga temannya yang lain tidak 

bisa mengopy hasilnya begitu saja. Setelah menekan tombol submit, siswa membuat screenshot dari scene 

tersebut untuk dijadikan bukti kepada guru bahwa ia telah berhasil menyelesaikan soal-soal latihan dengan 

benar sampai akhir. 

Pada tahap pertama ini, peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena peneliti harus 

membuat konsep tampilan yang lebih bagus, membuat atau menambahkan gambar baru, membuat efek animasi baru, 

membuat rekaman suara, mengedit suara serta backsound, dan menambahkan coding-coding yang sesuai dengan tujuan 

animasi yang ingin dicapai. Setelah melakukan perbaikan sesuai dengan saran guru SMK sebagai ahli media expert 

judgment, peneliti kembali menemui beliau. Setelah modul pembelajaran interaktif sesuai dengan arahan beliau dan 

dinilai layak untuk digunakan, peneliti melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

 

3.2 Tahap Pembuatan Instrumen Penelitian 

Tahap kedua yang peneliti lakukan adalah Tahap Pembuatan Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian pertama 

yang peneliti susun adalah angket (kuisioner). Pada angket ini terdapat 51 (lima puluh satu) butir pernyataan di mana 

pastisipan dapat berpendapat SS (Sangat Setuju, S (Setuju), C (Cukup), TS (Tidak Setuju, atau STS (Sangat Tidak 

Setuju) atas pernyataan-pernyataan yang telah peneliti susun. Setelah dikonsultasikan dengan kedua Dosen Pembimbing, 

akhirnya diputuskan bahwa instrumen penelitian yang telah dibuat berupa angket (kuisioner) sebaiknya diubah menjadi 

wawancara tertulis dimana partisipan sendiri yang akan mendeskripsikan pendapatnya sebebas-bebasnya. Hal ini 

disebabkan karena angket merupakan salah satu teknik pengambilan data penelitian kuantitatif dimana hasil akhirnya 

dijabarkan dalam presentase atau jumlah (banyaknya), sehingga dikhawatirkan penelitian yang dilakukan peneliti yang 

berupa penelitian kualitatif terjebak menjadi penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, peneliti meringkas 51 (lima puluh 

satu) butir pernyataan pada instrumen penelitan berupa angket menjadi delapan pernyataan pada instrumen penelitian 

berupa wawancara tertulis. Peneliti hanya meringkas, dan merubah bentuk pernyataan menjadi pertanyaan. Inti masalah 

yang dinyatakan dalam angket dan wawancara tertulis tetaplah sama. 

 

3.3 Tahap Pengambilan Data 

Tahap ketiga yang peneliti lakukan setelah tahap pembuatan instrumen penelitian adalah Tahap Pengambilan 

Data. Sebelum peneliti melakukan pengambilan data, terlebih dahulu peneliti memilah-milah informan yang sekiranya 

bersedia untuk meluangkan waktunya membantu peneliti melakukan pengambilan data dan informan tersebut telah 

peneliti anggap dapat memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

Informan dari penelitian ini terdiri dari 10 (sepuluh) orang siswa kelas X Kompetensi Keahlian Elektronika 

Komunikasi SMKN 1 Cimahi, yakni 8 (delapan) orang kelas A dan 2 (dua) orang kelas B. Peneliti memilih informan 

dengan teknik purposive sampling, dimana peneliti memilih informan dengan suatu pertimbangan (kriteria) yang 

ditunjukkan oleh Tabel 3.1. 

 

 

 

 

 

No. 
Inisial 

Nama 
Kelas NIS Kriteria 

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian Skripsi Kelas X 
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Peringkat Faktor Lain 

1. CH 

B 

161112504 Atas Peneliti menilai CH 

memiliki minat, motivasi, 

antusaise, dan sikap belajar 

yang positif yang membuat 

CH dapat meraih peringkat 

pertama di kelasnya 

sehingga peneliti ingin 

mengetahui minat, motivasi, 

antusiasme, dan sikap 

belajarnya terhadap mata 

pelajaran Teknik Listrik 

dengan penggunaan modul 

pembelajaran interaktif. 

2. FD 161112507 Peneliti menilai FD 

memiliki kebiasaan belajar 

yang cukup unik, seperti 

membuat doodle dan 

typography di mana hal 

tersebut merupakan salah 

satu motivasi FD untuk 

senantiasa rajin belajar. Hal 

ini menarik perhatian 

peneliti untuk meneliti 

kebiasaan belajar dan 

motivasi belajar FD 

terhadap mata pelajaran 

Teknik Listrik dengan 

penggunaan modul 

pembelajaran interaktif. 

3. DD 

A 

161112469 Peneliti menilai DD 

memiliki minat yang cukup 

tinggi terhadap mata 

pelajaran Teknik Listrik, di 

mana DD sering maju ke 

depan untuk menyelesaikan 

latihan soal di papan tulis. 

Hal ini membuat peneliti 

tertarik untuk meneliti minat 

belajar DD terhadap mata 

pelajaran Teknik Listrik 

dengan penggunaan modul 

pembelajaran interaktif. 

4. JL 161112478 Peneliti menilai JL memiliki 

minat terhadap mata 

pelajaran Teknik Listrik di 

mana ia sering menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

oleh guru dan berpartisipasi 

aktif dalam diskusi kelas 

dengan teman sebangkunya. 

Selain itu, JL berteman 

dekat dengan siswa-siswa 

yang meraih peringkat atas 

di kelas. Hal ini membuat 

peneliti penasaran apakah 

JL menjadikan teman-

temannya sebagai salah satu 

alat pemacu motivasi untuk 

bersaing meraih prestasi di 

kelas. 

5. DW 161112486 Peneliti menilai DW 

merupakan salah satu siswa 

perempuan yang pintar dan 

giat bersaing dengan DD 

dan JL untuk menempati 

peringkat tiga teratas di 

kelas. Selain itu, peneliti 

menilai DW merupakan 

siswa yang rajin karena 

selama peneliti melakukan 

PPL dan memberikan tugas, 

DW termasuk segelintir 

siswa-siswa yang mau untuk 

membaca modul 

pembelajaran yang 

diberikan. Hal ini membuat 

peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana minat, 

motivasi, antusiasme, dan 

sikap belajar DW terhadap 
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mata pelajaran Teknik 

Listrik dengan penggunaan 

modul pembelajaran 

interaktif. 

6. DS 161112467 Tengah Peneliti menilai DS 

merupakan siswa yang aktif 

dan antusias dalam setiap 

kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. Hal ini membuat 

peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana 

antusiasme dan sikap belajar 

DS terhadap mata pelajaran 

Teknik Listrik dengan 

penggunaan modul 

pembelajaran interaktif. 

7. PR 161112470 Peneliti menilai PR aktif 

dalam kegiatan belajar mata 

pelajaran Teknik Listrik dan 

rajin dalam mengumpulkan 

tugas guru yang diberikan. 

Hal ini menarik perhatian 

peneliti untuk mengetahui 

minat dan motivasi belajar 

PR terhadap mata pelajaran 

Teknik Listrik dengan 

penggunaan modul 

pembelajaran interaktif. 

8. RT 161112482 Peneliti menilai RT rajin 

dalam mengumpulkan tugas 

mata pelajaran Teknik 

Listrik. Selain itu, RT 

berteman dekat PR di mana 

keduanya mendapatkan 

peringkat yang cukup 

berdekatan. Hal ini 

membuat peneliti tertarik 

untuk mengetahui 

bagaimana motivasi belajar 

RT dan apakah teman dapat 

menjadi pemacu motivasi 

belajar RT. 

9. NN 161112484 Bawah Peneliti menilai NN cukup 

pendiam di kelas pada mata 

pelajaran Teknik Listrik 

sehingga membuat peneliti 

tertarik untuk meneliti 

bagaimana minat belajar 

dan antusiasme belajarnya 

terhadap mata pelajaran 

Teknik Listrik dengan 

penggunaan modul 

pembelajaran interaktif. 

10. RR 161112489 Peneliti menilai RR selalu 

terlihat antusias dan aktif 

dalam kegiatan belajar pada 

mata pelajaran Teknik 

Listrik, meskipun RR tidak 

termasuk ke dalam 

peringkat golongan atas 

ataupun menengah. Hal ini 

membuat peneliti tertarik 

untuk mencari tahu 

bagaimana minat belajar 

dan motivasi belajar RR 

terhadap mata pelajaran 

Teknik Listrik dengan 

penggunaan modul 

pembelajaran interaktif. 

Setelah peneliti memilih informan, peneliti melakukan pemeriksaan jadwal kegiatan sekolah agar peneliti dapat 

memperkirakan waktu yang tepat untuk melakukan pengambilan data. Peneliti mendapatkan informasi dari pihak guru 

bahwa dari akhir bulan September sampai dengan pertengahan bulan Oktober, SMKN 1 Cimahi akan mengadakan 

beberapa kegiatan, di antaranya inaugurasi SMK dan perlombaan marching band. Oleh karena itu, peneliti memutuskan 

untuk melaksanakan penelitian pada hari Sabtu, tangal 7 Oktober 2017. Peneliti memutukan untuk melakukan penelitian 

di luar jam pelajaran dikarenakan penelitian yang dilakukan bukanlah mengenai hasil belajar atau penilaian, akan tetapi 

mengenai minat belajar, motivasi belajar, antusiasme belajar, dan sikap belajar siswa terhadap mata pelajaran Teknik 

Listrik dengan menggunakan modul pembelajaran interaktif yang telah peneliti buat sehingga waktu penelitian yang 

dilakukan peneliti bersifat fleksibel. Selain itu, peneliti mempersilahkan informan mengisi lembar wawancara tertulis di 

rumah dan bisa mengisinya di waktu luang dengan tujuan agar informan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan 

rileks dan tenang tanpa ada unsur keterpaksaan harus selesai di hari-h ketika peneliti membagikan form penelitian. 

Peneliti menginginkan jawaban yang sejujur-jujurnya dan murni sesuai dengan pemikiran dan perasaan informan. 
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Mengenai baik-buruknya, peneliti telah mempertimbangkan guna menyesuaikan situasi-kondisi siswa dan kegiatan 

sekolah yang sedang padat-padatnya. 

Pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, peneliti datang ke SMKN 1 Cimahi yang 

berlokasi di Jl. Mahar Martanegara No.48, Kota Cimahi, untuk menemui para informan. Informan yang menemui 

peneliti hanya sebagian dikarenakan keesokan harinya, yakni hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, akan diadakan 

inaugurasi dan semua siswa (kelas X, XI dan XII) di setiap jurusan sibuk menyiapkan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, 

peneliti membagikan dan menitipkan lembaran instrumen penelitian beserta soft file modul pembelajaran interaktif 

kepada informan yang bersedia meluangkan waktu menemui peneliti untuk dibawa dan diberikan kepada informan yang 

lain. Sebelum menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu 

memperlihatkan modul pembelajaran interkatif berupa animasi kepada informan dan mengobservasi bagaimana respon 

mereka. Selain itu, informan secara bergantian mencoba mengunakan modul pembelajaran interaktif yang telah peneliti 

buat. Peneliti menjelaskan lebih lanjut mengenai penelitian yang peneliti lakukan dan membuka jalur komunikasi secara 

online apabila ada yang ingin ditanyakan. 

Pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, sekitar pukul 10 .00 WIB, peneliti kembali datang ke sekolah untuk 

mengambil hasil jawaban wawancara tertulis dari para informan. Berikut Tabel 3.2 yang menunjukkan skenario 

penelitian yang dilakukan: 

 

No. Waktu Keterangan 

1. Sabtu, 7 Oktober 2017 1. Peneliti membagikan lembaran wawancara tertulis beserta 

soft file modul pembelajaran interaktif kepada sepuluh 

orang siswa kelas IX, selaku informan penelitian. 

2. Penelitian tidak dilakukan pada jam pelajaran karena tujuan 

penelitian bukan mengenai hasil belajar atau penilaian, 

tetapi mengenai pendapat para informan mengenai minat 

belajar, motivasi belajar, antusiasme belajar, dan sikap 

belajar terhadap penggunaan modul pembelajaran interaktif 

yang telah peneliti buat. Sistem penelitian ini adalah take 

home dimana peneliti membebaskan informan untuk 

membawa pulang lembar wawancara tertulis dan 

mengisinya di waktu senggang ketika ia merasa santai dan 

rileks (tidak diburu-buru). 

3. Peneliti memperlihatkan dan membahas secara singkat 

mengenai modul pembelajaran interaktif yang telah peneliti 

buat karena waktu yang terbatas. 

4. Peneliti mengobservasi respon informan ketika 

menggunakan modul interaktif yang telah peneliti buat. 

5. Peneliti menjelaskan lebih lanjut mengenai penelitian yang 

dilakukan dan membuka jalur komunikasi online apabila 

ada hal yang ingin ditanyakan. 

 

2. Selasa, 10 Oktober 2017 Peneliti datang kembali ke sekolah untuk menemui para 

informan dan mengambil lembaran hasil wawancara tertulis 

pada jam istirahat pertama. 

 

3.4 Tahap Analisis Data 

Tahap terakhir yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah Tahap Analisis Data. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan dua hal, yaitu (1) analisis data dan (2) penarikan kesimpulan. 

(1) Analisis Data. Pada proses ini, terlebih dahulu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data 

yang telah dikumpulkan diuji keabsahannya dengan menggunakan kriteria kredibiltas dengan teknik 

pemeriksaan data, yaitu uji credibility (kredibilitas), uji transferability (keteralihan), uji dependability 

(ketergantungan), dan uji confirmability (kepastian). 

a. Uji Credibility (Kredibilitas). Pada uji kredibilitas, peneliti berpartispasi aktif dalam aktivitas kegiatan 

yang dialami, membuka jalur komunikasi dengan informan guna menghindari persepsi yang salah, dan 

melakukan observasi yang cermat (sebelum dan selama dilakukan penelitian). 

b. Uji Transferability (Keteralihan). Pada uji transferability, peneliti membuat deskripsi data secara detail dan 

mengembangkan sesuai kondisi nyata yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar peneliti atau pembaca laporan 

ini dapat memahami karakteristik yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan dan dapat 

menerapkannya pada konteks lain yang berkarakteristik sama. 

c. Uji Dependability (Keteregantungan). Pada uji dependability, peneliti memeriksa data yang didapatkan 

dengan hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan dan dokumentasi yang dikumpulkan (atau 

sebaliknya). Misalnya, informan memperlihatkan ekspresi senang ketika menggunakan modul 

pembelajaran interaktif, maka data akan sesuai jika informan menuliskan bahwa ia merasa senang pada 

lembar wawancara tertulis. Hal ini menunjukkan data yang stabil, tidak terjadi perbedaan antara data yang 

satu dengan yang lain. 

d. Uji Confirmability (Kepastian). Pada uji confirmability, peneliti menggunakan artikel jurnal ilmiah dan 

buku untuk menunjukkan kepastian, netralitas, dan objektivitas data. 

Setelah peneliti memeriksa keabsahan data, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Dalam menganalisis 

data, peneliti melakukan dua proses, yaitu reduksi data (data reduction) dan penyajian data (data display). 

a. Reduksi data (data reduction). Pada proses ini, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai, merangkum dan memilah-milah hal yang pokok. Pada penelitian ini, 

peneliti memfokuskan pada minat, motivasi, antusiasme, dan sikap belajar siswa terhadap penggunaan 

modul pembelajaran interaktif, pengaruh kemampuan belajar siswa, kebiasaan belajar siswa, pengaruh 

masalah pribadi terhadap antusiasme belajar di sekolah, dan kepribadian guru yang mereka sukai. 

Tabel 3.2 Skenario Penelitian yang Dilakukan 
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b. Penyajian data (data display). Setelah langkah reduksi data selesai dilakukakan, maka langkah selanjutnya 

adalah display data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti, peneliti akan 

menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif yang berisi pemaparan secara mendalam mengenai 

permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Data tesebut akan menghasilkan pola hubungan sehingga 

tergambarkan kaitan antara satu perilaku informan dengan perilaku lainnya. 

(2) Penarikan kesimpulan. Pada proses terakhir dari tahap analisis data ini, peneliti akan menarik kesimpulan 

berupa deskripsi yang disimpulkan dari data yang telah diolah pada langkah reduksi data dan penyajian data. 

Tabel 3.3 menunjukkan langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan peneliti, lengkap dengan keterangan bulan 

dan tahun. 

 

 

No. Jadwal Kegiatan 

2017 2018 

7 8 9 10 11 12 1 

1. Studi literatur.        

2. Pembuatan modul pembelajaran interaktif.        

3. Uji validasi modul pembelajaran interaktif.        

4. Pembuatan instrumen penelitian.        

5. Pengambilan data.        

6. Pengolahan dan analisis data.        

7. Pengesahan hasil penulisan.        

8.. Sidang Tertutup dan Sidang Terbuka.        

 

Peneliti melakukan pembuatan modul pembelajaran interaktif dan uji validasi modul pembelajaran interaktif selama 

tiga bulan, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan September. Hal ini disebabkan karena peneliti mendapatkan banyak 

saran perbaikan pada uji validasi modul pembelajaran interaktif. Bersamaan dengan proses perbaikan modul 

pembelajaran interaktif, peneliti membuat instrumen penelitian selama kurang lebih dua bulan, yakni bulan Agustus 

sampai dengan September. Setelah proses perbaikan modul pembelajaran interaktif dan pembuatan instrumen penelitian 

selesai dilakukan, peneliti melakukan pengambila data pada bulan Oktober. Peneliti melakukan pengolahan dan analisis 

data selama kurang lebih tiga bulan, yakni bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Peneliti mengesahkan hasil 

penulisan pada bulan Desember dan melakukan pendaftaran sidang tertutup dan terbuka pada bulan Januari 2018. 

Tabel 3.3 Langkah-langkah Penelitian Skripsi Pendidikan Tahun 2017-2018 


