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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Alur pemaparan metode penelitian untuk skripsi seperti diadaptasi 

dari Creswell dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI 

(2017, hlm. 25), dengan berisikan unsur-unsur di bawah ini.antara lain: 1. 

Perancangan Desain Penelitian, 2. Menentukan Partisipan Penelitian, 3. 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian, 4. Instrumentasi, Teknik 

Pengumpulan Data, 5. Menganalisis Data. 

3.1 Perancangan Desain Penelitian 

Perancangan desain penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 

Pada Gambar 3.1 terdapat desain penelitian yang sudang dirancang, 

dimana pada saat memulai penelitian, peneliti melakukan survey 

lapangan yang dilakukan disekolah SMK Negeri 2 Cimahi yang 

bersamaan dengan studi literatur. Setelah melakukan tahap survey 

lapangan dan studi literatur peneliti menemukan masalah dan tujuan dari 

penelitian ini. Setelah menemukan masalah, peneliti membuat produk 

berupa modul pembelajaran, dalam hal ini peneliti melakukan proses 

pengumpulan data untuk kelayakan produk yang dikembangkan 

menggunakan empat metode yakni melakukan observasi, kemudian 

Mulai 

Studi Literatur & Survey 

Lapangan 

Masalah dan Tujuan 

Instrumen dan 

Pengumpulan Data 

Pengolahan dan 

Analisis data 

Hasil 

Layak ? 

Simpulan dan Rekomendasi 

Selesai 

Ya 

Tidak 



24 

 

Muhammad Sodiq, 2019 
PEMBUATAN MODUL PEMBELAJARAN KERJA BENGKEL DAN GAMBAR TEKNIK BERBASIS 
PROBLEM SOLVING KELAS X DI SMK NEGERI 2 CIMAHI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

menggunakan kuesioner untuk para ahli dan yang terakhir dokumentasi. 

Setelah mendapatkan data, peneliti melakukan pengolahan data 

menggunakan software excel 2013. Selanjutnya data yang sudah diolah 

kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan data tersebut. Setelah data 

dianalisis didapatkan hasil penelitian dan dikategorikan layak atau tidak 

layaknya, apabila layak kemudian diambil kesimpulan dan saran, apabila 

tidak kembali lagi pengumpulan data. 

3.1.1 Model Pembuatan 

Model pembuatan modul diartikan sebagai proses upaya dalam 

menghasilkan Modul Pembelajaran Kerja Bengkel dan Gambar Teknik 

Berbasis Problem Solving untuk proses pembelajaran di SMK kelas X 

yang sesuai dengan kompetensi dasar. Dan  menguji kelayakan/fisibilitas 

Modul Pembelajaran Kerja Bengkel dan Gambar Teknik Berbasis 

Problem Solving bagi siswa kelas X SMK Negeri 2 Cimahi. 

3.1.2 Prosedur Pembuatan 

Prosedur pembuatan modul mengacu pada Borg & Gall yang 

disederhanakan oleh Anik Ghufron, dkk (2014, hlm 6) memiliki empat 

tahapan, yaitu 1). Studi pendahuluan, 2). Penmbuatan produk, 3). 

Diseminasi. Berikut rincian tahap-tahap pengembangan.  

3.1.2.1 Studi Pendahuluan  

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara observasi proses 

pembelajaran kerja bengkel elektronika kelas X Kompetensi Keahlian 

Teknik Mekatronika SMK Negeri 2 Cimahi. Observasi dilakukan dengan 

wawancara terhadap guru Kerja Bengkel dan Gambar Teknik dan 

pengamatan langsung yang ditekankan pada penggunaan bahan ajar dan 

kegiatan pembelajaran. Observasi juga dilakukan dengan menggunakan 

lembar observasi. Kegiatan observasi memberikan gambaran bahwa 

dalam pembelajaran kerja bengkel elektronika memerlukan suatu modul 

pembelajaran yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. 

Hasil observasi dijadikan dasar pengembangan Modul Pembelajaran 

Kerja Bengkel Elektronika. 

3.1.2.2 Pembuatan Produk 

Proses perancangan dan pembuatan produk ini yaitu modul 

pembelajaran Kerja Bengkel dan Gambar Teknik sebagai bahan ajar. 

Pembuatan produk yang dilakukan sama halnya dengan penjelasan 

sebelumnya yakni meliputi 1). Tahap perencanaan yaitu mengumpulkan 
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referensi, 2). Tahap penulisan (rancangan modul, menulis draft, 

melengkapi draft), 3). Tahap review dan revisi (review ahli dari dosen dan 

guru) 4). Tahap finalisasi dan pencetakan (pembuatan naskah modul dan 

pencetakan). 

Penyusunan modul pembelajaran penting memperhatikan 

perencanaan, agar bahan belajar yang dikembangkan dapat membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Tahap ini dilakukan pengumpulan referensi yang bisa digunakan untuk 

mendukung tersusunnya modul pembelajaran. Pengumpulan referensi 

dilakukan dengan memanfaatkan bahan pustaka/buku maupun bahan dari 

internet. 

3.1.2.3 Diseminasi 

Diseminasi atau penyebaran hasil produk modul pembelajaran Kerja 

Bengkel dan Gambar Teknik berbasis problem solving yang 

dikembangkan dilakukan hanya terbatas di SMK Negeri 2 Cimahi untuk 

kelas X Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika. 

3.2 Menentukan Partisipan Penelitian 

Subyek atau partisipan penelitian adalah guru-guru khususnya guru 

mata pelajaran kerja bengkel & gambar teknik dan guru jurusan Teknik 

Mekatronika di SMK Negeri 2 Cimahi dan Dosen Departemen 

Pendidikan Teknik Elektro. Untuk guru mata pelajaran dan dosen 

merupakan partisipan ahli media dan ahli materi serta ahli materi dan ahli 

media pada pembelajaran modul yang akan diteliti. 

3.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih 

jelas, lengkap, dan mudah bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh 

karena itu, penulis menetapkan lokasi penelitian di SMKN 2 Cimahi 

Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika, yang beralamat di jl. 

Kamarung KM 1,5 No. 69 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan April sampai bulan Oktober 2018. 

3.4 Instrumentasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Instrumen Penelitian  

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dilakukan untuk 

mendapatkan data atau informasi. Pengumpulan data memerlukan sebuah 

alat atau instrumen pengumpul data. Metode pengumpulan data dan alat 

pengumpul data mempunyai arti yang berbeda. Metode pengumpulan 
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data dapat berarti prosedur yang dilakukan untuk mengumpukan data. 

Alat pengumpul data berarti instrumen atau perangkat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk pada suatu cara sehingga 

pada penelitian ini dapat diperlihatkan penggunaannya melalui observasi 

dan kuesioner. Tahap-tahap dalam perancangan instrumen dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Langkah Perancangan Instrumen 

Penyusunan instrumen penelitian berdasarkan langkah di atas 

dimulai dari tahap pengembangan instrumen yang meliputi aspek, 

komponen penelitian dan indikator pernyataan. Adapun aspek dan 

komponen penelitian dari segi materi dan media disesuaikan dengan 

pedoman penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
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Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional 

Tahun 2008. 

Instrumen yang akan dibuat meliputi materi yang berkaitan dengan 

judul yang diambil yaitu Kerja Bengkel dan Gambar Teknik untuk kelas 

X semester 1, instrumen yang dibuat meliputi materi berikut: 

 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

 Poster K3 

 Penggunaan Alat Tangan 

 Teknik Pekerjaan Bengkel 

 Dasar Instalasi Listrik Sederhana 

 Penggunaan Alat Gambar Teknik Manual 

 Standar Garis dan Huruf Gambar Teknik 

 Gambar Konstruksi Geometris 

 Gambar Proyeksi dan Gambar Potongan 

 Simbol-simbol Komponen Listrik dan Elektronika 

Setelah pembuatan instrumen dilakukan uji ahli/ expert judgement 

yang dilakukan oleh dosen DPTE dan guru mata pelajaran Kerja Bengkel 

dan Gambar Teknik di SMK Negeri 2 Cimahi. Uji ahli/ expert judgement 

dilaksanakan untuk memperoleh instrumen yang valid dan sah digunakan 

dalam penelitian. Apabila instrumen belum valid dilakukan revisi oleh 

peneliti dan dilakukan uji ahli kembali sampai instrument dinyatakan 

valid dan siap digunakan dalam penelitian. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Djam’am S. & Aan, K. (2010, hlm. 103), pengumpulan 

data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan yang didapatkan melalui dari berbagai 

sumber dan berbagai cara. Sesuai instrumen penelitian sebelumnya sudah 

dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini 

menggunakan observasi, angket/kuisioner dan dokumentasi. Instrumen 

yang sudah diuji digunakan untuk mengambil data penelitian dengan 

menggunakan tiga cara sebagai berikut: 

 

3.4.2.1 Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui 

pengamatan dan pencatatan perilaku subyek penelitian yang dilakukan 

secara sistematik. Alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa lembar observasi atau check list. Lembar observasi adalah 
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pedoman terperinci yang berisi langkah-langkah melakukan observasi 

mulai dari merumuskan masalah, kerangka teori untuk menjabarkan 

perilaku yang akan diobservasi, prosedur dan teknik perekaman, kriteria 

analisis hingga interpretasi. Lembar observasi digunakan untuk 

memperoleh data pada saat studi pendahuluan. Aspek yang diobservasi 

meliputi bahan ajar dan kegiatan belajar mengajar. Kisi-kisi lembar 

observasi terdapat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Lembar Observasi 

No Aspek Pertanyaan 

1 Bahan Ajar a. Penggunaan bahan ajar 

b. Bentuk bahan ajar 

2 Kegiatan 

Belajar 

Mengajar 

a. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

b. Penyajian materi 

c. Efektifitas penggunaan waktu 

d. Sikap siswa 

 

3.4.2.2 Kuesioner 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar evaluasi berupa angket atau kuesioner. Sukardi (2013, hlm. 76), 

menjelaskan bahwa kuisioner adalah beberapa macam pertanyaan yang 

berhubungan erat dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkann, 

disusun, dan disebarkan ke responden atau partisipan untuk memperoleh 

informasi di lapangan. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang 

memuat sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh 

subyek penelitian. Kuesioner atau angket digunakan untuk memperoleh 

data tentang kelayakan modul pembelajaran Kerja Bengkel dan Gambar 

Teknik berbasis problem solving. Data yang diperoleh dari angket berupa 

data jenis interval dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert. 

Skala likert yang digunakan yaitu model empat pilihan (skala empat). 

Skala empat memiliki keunggulan yaitu responden tidak bisa memilih 

alternatif pilihan tengah yang dianggap pilihan aman dan pilihan respon 

yang lebih bervariasi jika dibandingkan dengan skala tiga.  

 

Kisi-kisi instrumen penelitian kuesioner yang digunakan untuk 

penilaian/ review kelayakan modul pembelajaran Kerja Bengkel dan 

Gambar Teknik Berbasis Problem Solving yang diperuntukkan kelompok 

reviewer yaitu ahli materi, dan ahli media. 
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a. Kisi-kisi Kuesioner Kelayakan untuk Ahli Materi 

Aspek yang direview oleh ahli materi pada mata pelajaran Kerja 

Bengkel dan Gambar Teknik yang sesuai dengan penulisan modul 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Keguruan Menengah Kejuruan. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

Pendidikan Nasional Tahun 2008, yaitu aspek Self-Instructional, Self-

Contained, Stand Alone, Adaptive, dan User Friendly. Aspek tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Kuesioner Kelayakan untuk Ahli Materi 

No Aspek 
Komponen 

Penelitian 
Indikator 

Jumlah 

Item 

1 Self-

Instructional 

1. Tujuan umum 

dan tujuan 
khusus 

1   Kesesuaian tujuan pembelajaran 

dengan standar kompetensi 
2   Kesesuaian tujuan pembelajaran 

dengan kompetensi dasar 

3   Kesesuaian materi dengan kebutuhan 
siswa 

3 

2. Pengemasan 

materi 

4   Kesesuaian judul dengan materi 

5   Kesesuaian materi dengan tujuan 
pembelajaran 

6   Kelengkapan materi 

7   Kebenaran materi 
8   Kejelasan materi 

9   Keruntutan materi 

10 Pengemasan materi mempermudah 
siswa belajar 

11 Materi pembelajaran yang dikemas 

ke dalam unit-unit kecil/ spesifik 
sehingga memudahkan belajar secara 

tuntas 

12 Memiliki keakuratan konsep 
13 Memiliki keakuratan definisi 

14 Memiliki keakuratan prinsip 

15 Memiliki keakuratan data dan fakta 

12 

  3. Ilustrasi 

pemaparan 

materi 

16 Menyediakan contoh dan ilustrasi 

yang mendukung kejelasan 

pemaparan materi pembelajaran 
17 Ilustrasi yang diberikan memperjelas 

modul pembelajaran 

18 Ilustrasi yang diberikan sesuai 
dengan materi 

19 Gambar, diagram, simbol akurat dan 

actual 

4 
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4. Relevansi 
latihan dan 

soal  

33 Soal-soal latihan dan tugas relevan 
dengan materi yang disajikan 

34 Soal-soal latihan dan tugas 

mengarahkan siswa untuk bekerja 
keras 

35 Kesesuian terhadap kesulitan soal 

36 Soal-soal latihan dan tugas sesuai 
dengan basis modul (problem 

solving) 

37 Soal-soal tes formatif relevan dengan 
materi yang disajikan 

38 Soal-soal tes formatif mengarahkan 

siswa untuk bekerja keras 
39 Soal-soal tes formatif tidak sulit 

40 Soal-soal tes formatif mendorong 

siswa untuk mandiri 

8 

5. Evaluasi 

terhadap 

materi 

20 Materi yang disajikan tidak terlalu 

verbal 

21 Materi yang disajikan mampu 
mendorong siswa untuk mencari 

informasi lebih jauh 

22 Materi yang disajikan sesuai dengan 
perkembangan ilmu 

28 Materi yang disampaikan sesuai 

dengan perkembangan intelektual 
peserta didik 

29 Materi yang disampaikan sesuai 

dengan perkembangan emosional 
peserta didik 

30 Materi mengarahkan dan menuntut 

siswa untuk memecahkan masalah 
yang ada 

31 Adanya keterkaitan materi Kerja 

Bengkel dan Gambar Teknik dengan 

pemecahan masalah 

32 Adanya aktifitas pembelajaran untuk 

mengarahkan siswa 

8 

  6. Bahasa 

sederhana dan 

komunikatif 

23 Bahasa yang digunakan lugas 

24 Struktur kalimat yang digunakan 

tepat 
25 Kalimat yang digunakan efektif 

26 Istilah yang digunakan baku 

27 Keterbacaan pesan materi yang 
disampaikan 

5 

  7. Informasi 

rujukan/ 

referensi 

41 Kelengkapan referensi untuk rujukan 1 
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2 Self-

Contained 

1. Kesesuaian 

isi materi 

dengan 
standar 

kompetensi 

dan 
kompetensi 

dasar 

42 Kesesuaian isi materi dengan standar 

kompetensi yang mengacu pada 

silabus 
43 Kesesuaian isi materi dengan 

kompetensi dasar yang mengacu pada 

silabus 

2 

2. Memuat 

seluruh 
materi satu 

unit 

kompetensi 

44 Memuat seluruh materi satu unit 

kompetensi dalam satu modul 
pembelajaran 

1 

3. Memuat waktu 

kegiatan 

pembelajaran 

45 Memuat alokasi waktu yang 

mengacu pada silabus 

1 

3 Stand Alone 1. Tidak 
tergantung 

pada media 

lain, atau tidak 
harus 

menggunakan 

bahan ajar 

lainnya 

46 Modul pembelajaran dapat dipelajari 
tanpa bantuan media komputer 

47 Modul pembelajaran dapat dipelajari 

tanpa bantuan media cetak lain 
48 Modul pembelajaran dapat dipelajari 

tanpa bantuan media audio 

49 Modul pembelajaran dapat dipelajari 

tanpa bantuan media video 

4 

4 Adaptive 1. Fleksibilitas 

adaptasi pada 

perkembangan 
teknologi 

50 Tahun buku referensi tidak lebih dari 

10 tahun terakhir 

51 Referensi tambahan berasal dari 
internet 

52 Referensi gambar dan simbol terbaru 

dari internet 

3 

5 User Friendly 1. Kemudahan 

instruksi dan 

paparan 
informasi 

53 Setiap instruksi dan paparan 

informasi yang tampil bersifat 

membantu 

1 

2. Istilah yang 
umum 

digunakan 

54 Istilah yang digunakan mudah 
dipahami dan bersifat umum 

55 Penggunaan bahasa yang sederhana 

2 

 

 

b. Kisi-kisi Kuesioner Kelayakan untuk Ahli Media 

Aspek yang direview oleh ahli media yaitu aspek format, 

organisasi, daya tarik, ukuran dan bentuk huruf, dan ruang (spasi) 

kosong. Aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 
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Kisi-kisi Kuesioner Kelayakan untuk Ahli Media 

No Aspek 
Komponen 

Penelitian 
Indikator 

Jumlah 

Item 

1 Format 1. Format 
kolom 

1  Penggunaan kolom tunggal 
2  Jarak perbandingan antar kolom 

proporsional 

3   Kesesuaian kolom dengan bentuk 
dan ukuran kertas yang digunakan 

3 

2. Format 

ukuran kertas 

4   Kesesuaian ukuran modul dengan 

standar ISO 
5   Ukuran kertas HVS B5 182 mm x 

255 mm 

6   Ketepatan penggunaan format kertas 
(vertical 

3 

3. Kesesuaian 

ukuran 

modul 
dengan 

standar ISO 

7   Ukuran modul sesuai standar ISO 

memperjelas paparan materi 

1 

4. Format tanda 
(Icon) 

8   Penggunaan icon/ simbol yang 
mudah ditangkap 

9   Simbol menekankan pada hal-hal 

penting atau khusus 

2 

2 Organisasi 1. Kelengkapan 

komponen 

modul 

10 Penyajian tinjauan mata pelajaran 

11 Penyajian pendahuluan 

12 Penyajian aktifitas pembelajaran 
13 Penyajian kegiatan latihan dan tugas 

14 Penyajian tes formatif 

15 Penyajian rangkuman 
16 Penyajian daftar pustaka 

7 

2. Kejelasan 

keterbacaan 

17 Keterbacaan kata 

18 Keterbacaan kalimat 

2 

3. Tata letak 19 Penampilan peta/ bagan yang 

menggambarkan cakupan materi 
20 Pengorganisasian isi materi secara 

berurutan dan sistematis 

21 Pengorganisasian antar bab, antar 
unit, dan antar paragraf 

3 
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3 Daya Tarik 1. Desain 

sampul 

modul 

22 Penampilan unsur tata letak pada 

sampul depan, belakang dan 

punggung secara harmonis 
23 Komposisi dan ukuran unsur tata 

letak (judul, pengarang, ilustrasi, 

logo) secara proporsional 
24 Ilustrasi sampul mewakili isi/ materi 

ajar dan mengungkapkan karakter 

obyek 

3 

2. Materi 25 Warna tata letak yang memperjelas 
fungsi 

26 Bentuk, warna, ukuran, proporsi 

obyek sesuai dengan realitas 
27 Kejelasan materi/ isi modul 

28 Isi modul yang urut dan sistematis 

4 

3. Kegiatan 

siswa 

(latihan, soal 
evaluasi) 

29 Bentuk penyajian soal tidak terlau 

formal dan kaku 

1 

4. Desain isi 

modul 

30 Penempatan unsur tata letak 

konsisten berdasarkan pola 
32 Penempatan judul kegiatan belajar, 

sub judul kegiatan belajar, dan angka 

halaman tidak mengganggu 
pemahaman 

33 Penempatan ilustrasi dan keterangan 

gambar tidak menggangu pemahaman 

3 

5. Penampilan 
pusat 

pandang 

(center point) 

31 Bidang cetak dan margin 
proporsional 

34 Penampilan pusat pandang (center 

point) yang baik 

2 

4 Bentuk dan 

ukuran 

huruf 

1. Perbandingan 

huruf 

proporsional 

35 Ukuran huruf judul modul lebih 

dominan dan proporsional 

dibandingkan ukuran buku dan nama 

pengarang 

36 Penggunaan huruf proporsional antar 
judul, sub judul dan isi naskah 

2 

2. Bentuk huruf 

jelas dan 

proporsional 

37 Tidak menggunakan terlalu 

banyak kombinasi jenis huruf 

38 Penempatan unsur tata letak huruf 
judul sampul modul konsisten 

berdasarkan pola 

39 Penggunaan huruf yang mudah 
sesuai karakteristik siswa 

40 Lebar susunan teks normal 

4 
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3. Penggunaan 
warna huruf 

41 Warna judul kontras dengan warna 
latar belakang 

42 Komposisi warna huruf pada 

bagian isi/ materi 

2 

5 Ruang (Spasi) 

Kosong 

1. Ruang 

kosong 

47 Terdapat ruang sekitar judul bab 

dan subbab 

48 Batas tepi (margin) 
49 Pergantian antar paragraf dimulai 

dengan huruf kapital 

50 Pergantian antar bab atau bagian 

4 

2. Spasi teks 43 Spasi antar huruf normal 

44 Spasi antar baris susunan teks 

normal 
45 Ruang spasi pada sampul modul 

46 Spasi antar kolom 

4 

6 Konsistensi 1. Konsistensi 

penulisan 

51 Bentuk dan ukuran huruf secara 

konsisten dari halaman ke halaman 

1 

2. Konsistensi 

jarak spasi 

52 Jarak antar judul dengan baris 

pertama 
53 Antara judul dengan teks utama 

2 

3. Tata letak 54 Konsistensi letak nomor halaman 

55 Konsistensi letak gambar, 

ilustrasi, tabel, dan bagan 

2 

 

3.4.2.3 Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat atau menganalisis dokumen atau gambar yang dikumpulkan. 

Sehingga peneliti dapat menemukan data pendukung selain observasi dan 

wawancara. Contoh dari studi dokumentasi pada penelitian kali ini adalah 

Silabus, RPP, catatan, maupun foto. 

3.4.3 Validitas Instrumen 

Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu 

instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Validitas suatu 

instrumen berhubungan dengan ketepatan antara data yang diperoleh dari 

obyek penelitian dengan hasil data yang dilaporkan peneliti. Validitas 

instrumen dalam penelitian ini termasuk kategori validitas teoritik, yaitu 

validitas yang didasarkan pada pertimbangan para ahli. Untuk menguji 

validitas instrumen dapat digunakan pendapat ahli (Judgement expert), 

dalam hal ini, setelah instrumen di susun baik aspek-aspek maupun 

indikator yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka 

selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli, para ahli diminta pendapatnya 

tentang instrument yang telah disusun. 



35 

 

Muhammad Sodiq, 2019 
PEMBUATAN MODUL PEMBELAJARAN KERJA BENGKEL DAN GAMBAR TEKNIK BERBASIS 
PROBLEM SOLVING KELAS X DI SMK NEGERI 2 CIMAHI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Instrumen penelitian ini menggunakan angket/kuesioner sehingga 

ketepatan instrumen berdasarkan validitas isi ditinjau dari segi 

dimensi/aspek dan indikator yang akan ditanyakan. Sedangkan dari segi 

validitas yang ditinjau adalah susunan kalimat yang baik agar tidak 

menimbulkan tafsiran yang berbeda.  

3.4.4 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen merupakan konsistensi dan stabilitas suatu 

instrumen penelitian sehingga bisa digunakan sebagai alat pengumpul 

data dari waktu ke waktu. Triton, dkk (2006, hlm. 248) mengkategorikan 

koefisien reliabilitas seperti yang terlihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Kategori Koefisien Reliabel 

Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

>0,80 s/d 1,00 Sangat Reliabel 

>0,60 s/d 0,80 Reliabel 

>0,40 s/d 0,60 Cukup Reliabel 

>0,20 s/d 0,40 Agak Reliabel 

>0,00 s/d 0,20 Kurang Reliabel 

 

Pengujian reliabel pada penelitian ini menggunakan rumus alpha 

cronbach dengan asusmsi bahwa instrumen diberikan kepada responden 

berbentuk angket skala likert model skala empat. 

Reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach, menurut 

(Suharsimi Arikunto, 2010 hlm. 239), yaitu: 

r11 = [
𝑛

𝑛−1
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 ] 

Keterangan:  

r11  = Reliabilitas Instrumen 

𝑛  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2  = Jumlah varian butir 

𝜎𝑏 
2  = Varian total  

3.5 Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif, yaitu dengan menganalisis data hasil penelitian dideskripsikan 

menggunakan statistik deskriptif yang berbentuk angka yang dilakukan 

dengan mengukur harga mean. Data kualitatif yang dinyatakan dalam 

kata-kata atau simbol yang diperoleh dari angket uji validasi, uji coba 
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produk dan uji pemakaian. Berdasarkan penjelasan Widoyoko (2012, 

hlm. 110), urutan analisis data yang dilakukan sebagai berikut:  

a. Melakukan tabulasi seluruh data yang diperoleh dari setiap 

pernyataan masing-masing aspek pada instrumen.  

b. Menghitung rata-rata skor setiap butir pernyataan masing-

masing aspek menggunakan rumus: 

𝑀𝑥 =
1

𝑁
+ ∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖
 

Keterangan: 

M x = Rata-rata skor tiap butir 

∑ 𝑋𝑖𝑁
𝑖  = Jumlah skor 

N = Jumlah responden 

c. Menghitung rata-rata skor total butir pernyataan masing-masing 

aspek menggunakan rumus: 

𝑀𝑥𝑖 =
1

𝑁
+ ∑ 𝑋𝑖̅̅̅

𝑁

𝑖
 

Keterangan: 

M xi = Rata-rata skor total butir 

∑ 𝑋𝑖̅̅̅𝑁
𝑖  = Jumlah rata-rata skor 

N = Jumlah pernyataan 

d. Menghitung rata-rata skor total setiap instrumen menggunakan 

rumus: 

�̅� 𝑥𝑡𝑜𝑡 =
1

𝑁
+ ∑ �̅�𝑡𝑜𝑡 

Keterangan: 

M xtot = Rata-rata skor total tiap instrumen 

∑ �̅�𝑡𝑜𝑡 = Jumlah rata-rata skor total 

N = Jumlah aspek 

e. Menentukan kategori data yang disusun berbentuk tabel. Tabel 

ini disusun untuk menentukan kelayakan modul pembelajaran 

dan respon siswa terhadap penggunaan modul pembelajaran 

berdasarkan rerata skor jawaban seluruh responden. Penyusunan 

tabel kategori data dengan mencari skor tertinggi, skor terendah, 

jumlah kelas dan jarak interval. 

Urutan nilai tabel kategori ditulis sebagai berikut: 

 Menentukan skor tertinggi ideal setiap butir pernyataan. 

Instrumen penelitian menggunakan skala likert model 
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empat pilihan, maka skor tertinggi tiap butir pernyataan 

adalah 4.  

 Menentukan skor terendah setiap butir pernyataan. Skor 

terendah yang digunakan adalah 1. 

 Menentukan jumlah kelas interval. Instrumen 

penelitian menggunakan skala likert kategori empat 

pilihan, maka jumlah kelas interval yaitu 4.  

 Menentukan jarak interval kelas menggunakan rumus: 

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

 

 Menyusun tabel kriteria data 

Perhitungan jarak interval jika menggunakan rumus di 

atas, maka: 

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
4 − 1

4
= 0,75 

Semua perhitungan di atas menghasilkan skor tertinggi adalah 4, 

skor terendah adalah 1, jumlah kelas interval 4 dan jarak interval 

0,75, maka tabel kriteria data disusun seperti pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Kategori Data Hasil Penelitian 

Rentang Skor Kategori 

3,25< skor ≤4,00 Sangat Baik (Sangat Layak) 

2,50< skor ≤3,25 Baik (Layak) 

1,75< skor ≤2,50 Kurang (Kurang Layak) 

1,00≤ skor ≤1.75 Sangat Kurang (Tidak Layak) 

 


