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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu model penelitian yang 

dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D) menurut Borg and Gall (dalam Rozhana, 

2015:33) pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan menvalidasi produk yang dikembangkan. Berdasarkan 

pendapat tersebut, terdapat proses mengembangkan dan menguji kelayakan 

keefektifan suatu produk dengan kriteria yang disesuaikan dengan produk yang 

dihasilkan. 

Menurut Trianto (2007:53), penelitian dan pengembangan perangkat 

pembelajaran yang baik, maka diperlukan model pengembangan yang baik pula. 

Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran modul ini memilih model 

pengembangan yang dikemukakan oleh Borg and Gall (dalam Rozhana, 2015:33) 

menjelaskan bahwa pendekatan Research and Development (R&D) dalam 

pendidikan terdiri dari sepuluh langkah, yaitu: (1) research and information 

collecting (melakukan penelitian dan pengumpulan informasi), (2) planning 

(perencanaan yang meliputi identifikasi keterampilan, penetapan tujuan, 

penentuan urutan, dan perencanaan uji coba lapangan awal), (3) develop 

preliminary form or product (mengembangkan bentuk awal produk), (4) 

preliminary field testing (uji awal produk), (5) main product revision (revisi hasil 

uji coba lapangan awal), (6) main field testing (uji coba lapangan utama), (7) 
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operational product revision (revisi produk berdasarkan uji coba lapangan utama), 

(8) operational fields testing (uji coba luas), (9) final product revision (revisi 

produk akhir berdasarkan uji coba luas), (10) dissemination and implementation 

(diseminasi dan implementasi). 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan Borg & Gall disajikan dalam 

gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Pengembangan Borg & Gall (dalam Rozhana, 2015:34) 

Model penelitian dan pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian, 

mengacu pada model penelitian dan pengembangan yang disampaikan Borg and 

Gall (dalam Hasyim, 2016:86-87). Namun tahap penelitian dan pengembangan 

model Borg and Gall yang diterapkan dalam pengembangan modul berbasis 

potensi daerah Trenggalek disederhanakan menjadi 7 tahap dari 10 tahap yang 

disampaikan, sehingga proses pengembangan tidak dilakukan hingga tahap 

desiminasi produk/penyebaran produk. 

Langkah 8 sampai 10 meliputi uji coba luas, revisi produk akhir uji coba luas, 

dan desiminasi dan implementasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, 

dibutuhkan jumlah subjek uji coba yang berasal dari 10 sampai 30 sekolah dengan 

maksimal 200 subjek menggunakan teknik pengumpulan data campuran. Langkah 
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selanjutnya adalah revisi produk untuk menyempurnakan produk yang 

dikembangkan. Diakhiri dengan desiminasi dan implementasi dilakukan dengan 

mengadakan seminar nasional dan laporan dalam jurnal nasional maupun 

internasional, kemudian melakukan kerjasama dengan penerbit. Kegiatan ini 

sangat memerlukan banyak biaya, sehingga dalam penelitian dan pengembangan 

khususnya dalam penulisan skripsi membatasi pada langkah ke 7 saja (Gooch, 

Deana dalam Hasyim 2016:89). 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian pada pengembangan modul pembelajaran tematik 

berbasis potensi daerah Trenggalek dengan Subtema Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku kelas IV Semester II yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pengembangan Model Modifikasi Borg & Gall (Sumber Olahan Peneliti) 
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 Penjelasan mengenai alur penelitian pengembangan tersebut secara singkat 

yang ditunjukkan oleh gambar 3.2 sebagai berikut : 

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

 Penelitian dan pengumpulan informasi merupakan tahap pertama yang harus 

dilakukan dalam penelitian pengembangan. Penelitian dan pengumpulan 

informasi penting dilakukan untuk mengetahui teori dan kondisi lapangan yang 

akan disajikan tempat uji coba produk yang dikembangkan. Kegiatan yang 

dilakukan pada penelitian dan pengumpulan informasi yaitu studi pustaka dan 

studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mempelajari landasan teori dan 

kajian pustaka yang menjadi dasar pengembangan modul pembelajaran berbasis 

potensi daerah Trenggalek. Sedangkan studi lapangan dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang kondisi nyata pembelajaran kelas IV sekolah dasar 

di lapangan. 

 Kegiatan awal yaitu melakukan studi pustaka yang relevan dengan penelitian 

dan pengembangan yang akan diteliti. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

yaitu mengkaji pustaka yang sudah ada mengenai pengembangan modul 

pembelajaran tematik berbasis potensi daerah Trenggalek. Studi pustaka 

dilakukan melalui sumber buku dan jurnal. Menurut Sukmadinata (dalam 

Rozhana, 2015:37) mengatakan bahwa, studi pustaka ditujukan untuk menemukan 

konsep atau landasan teoritis yang memperkuat produk. Studi pustaka bertujuan 

untuk mendapatkan informasi secara teoritik, sehingga dapat diketahui langkah-

langkah yang tepat dalam melakukan pengembangan produk. 

Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan studi lapangan. Kegiatan studi 

lapangan dilakukan dengan cara observasi pembelajaran di kelas dengan 
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memberikan pre test dan wawancara dengan 5 siswa terkait pemahaman siswa 

terhadap potensi daerah Trenggalek, selain itu dilakukan wawancara dengan guru 

kelas terkait pelaksanaan pembelajaran tematik serta penggunaan buku teks 

terbitan kemendikbud dalam melakukan pembelajaran di kelas. 

2. Perencanaan 

 Tahap selanjutnya dari model pengembangan yaitu tahap perencanaan. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu analisis silabus dan Kompetensi 

Dasar (KD), analisis karakteristik siswa, analisis lingkungan sekitar, serta 

identifikasi tujuan pembelajaran. Kegiatan pada tahap perencanaan akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Analisis silabus dan Kompetensi Dasar (KD) yang dilakukan pada tahap ini 

yaitu menganalisis kesesuaian antara Kompetensi Dasar (KD) dengan silabus, 

kesesuaian Kompetensi Dasar (KD) dengan subtema, serta keterkaitan 

Kompetensi Dasar (KD) antar muatan pelajaran. Setelah dilakukan analisis 

silabus dan Kompetensi Dasar (KD) maka dipilih subtema dua yang sesuai 

dengan potensi daerah Trenggalek yang membahas tentang keunikan daerah 

tempat tinggalku. 

b. Analisis pembelajaran, proses awal pada kegiatan analisis pembelajaran yaitu 

menganalisis kemampuan, sikap, dan keterampilan masukan yang diperlukan 

siswa agar siswa berhasil dalam pembelajaran menggunakan modul 

pembelajaran berbasis potensi daerah Trenggalek. 

c. Analisis karakteristik siswa, hal pertama yang dilakukan yaitu mengkaji 

literasi tentang karakteristik siswa sekolah dasar. Setelah memperoleh 

informasi tentang teori tersebut, kemudian dilakukan observasi langsung 
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ketika pembelajaran di kelas dan wawancara kepada guru untuk mengetahui 

karakteristik siswa di kelas. 

d. Analisis lingkungan siswa, pada tahap ini yaitu melakukan analisis mengenai 

potensi daerah Trenggalek mulai dari sejarah, ragam kesenian, kegiatan 

ekonomi, letak geografis, ragam gerak tari, dan tempat wisata daerah 

Trenggalek. Analisis ini berguna untuk mengetahui keadaan siswa akan 

belajar serta mengimplementasikan hasil pembelajarannya di sekolah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e. Identifikasi tujuan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran merupakan 

rumusan mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa setelah 

mengikuti pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran ini berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari analisis silabus dan Kompetensi Dasar (KD), 

analisis pembelajaran, analisis karakteristik siswa, dan analisis lingkungan 

belajar siswa. Selanjutnya disusun penyataan spesifikasi dan operasional yang 

harus dilakukan siswa dalam menyelesaikan pembelajaran dengan 

memperhatikan aspek ABCD (Audience, Behavior, Condition, dan Degree). 

3. Pengembangan Draf Awal Produk 

 Pengembangan produk awal dengan melakukan penyusunan prototype modul 

pembelajaran berbasis potensi daerah Trenggalek. Kegiatan pada tahap ini yaitu, 

pertama membuat jaringan Kompetensi Dasar (KD) dengan Subtema Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku. Pembuatan jaringan Kompetensi Dasar (KD) 

bertujuan untuk mempermudah dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan 

mengembangkan materi pada setiap pembelajaran. Tahap kedua yaitu membuat 

peta konsep tentang materi yang sesuai dengan jaringan Kompetensi Dasar (KD). 
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Tahap ketiga yaitu mengembangkan modul pembelajaran tematik berbasis potensi 

daerah Trenggalek secara lengkap. Modul yang dibuat meliputi buku guru dan 

buku siswa. Pengembangan draf awal produk dapat dilihat pada spesifikasi 

produk pada bab 1. 

4. Uji Validasi Ahli 

 Validasi produk dilakukan sebelum produk modul digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Validasi produk bertujuan agar modul pembelajaran tematik yang 

dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Validasi 

produk yang dibuat akan divalidasi oleh para ahli. Para ahli yaitu ahli materi, ahli 

bahasa, dan ahli desain. Berikut merupakan rencana validasi ahli : 

Tabel 3.1 Rencana Validasi Ahli 

Validasi Kriteria Bidang Ahli Keterangan 

Dosen Ahli 

Materi 

Pendidikan 

minimal S2 

Ahli Materi Memvalidasi muatan yang ditematikkan 

yaitu PPKn, Bahasa Indonesia, Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), dan Seni 

Budaya dan Prakarya (SBdP). 

Dosen Ahli 

Bahasa 

Pendidikan 

minimal S2 

Ahli Bahasa Penggunaan bahasa yang digunakan 

didalam modul 

Dosen Ahli 

Desain 

Pendidikan 

minimal S2 

Ahli Desain Memvalidasi gambar-gambar yang ada 

didalam modul 

Sumber : Olahan Peneliti 

5. Revisi Hasil Uji Validasi Ahli 

 Berdasarkan data, masukan, dan saran dari hasil validasi ahli, maka dilakukan 

proses perbaikan terhadap modul pembelajaran tematik yang dikembangkan. 

Revisi ini dilakukan sesuai dengan masukan dari para ahli agar modul 

pembelajaran valid dan layak diujicobakan di lapangan. Setelah melakukan uji 

validasi ahli selanjutnya dilakukan uji coba produk skala terbatas pada siswa 

Kelas IV sekolah dasar. 
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6. Uji Coba Terbatas 

 Tahap selanjutnya yaitu uji coba terbatas menggunakan modul berbasis 

potensi daerah Trenggalek yang kemudian dijadikan dasar revisi kedua dan 

sebagai penyempurnaan hasil uji coba terbatas. Modul pembelajaran diuji cobakan 

pada subjek skala terbatas di SDN 2 Pringapus yang berjumlah 10 siswa kelas IV 

sekolah dasar. Uji coba dilakukan dengan cara menggunakan modul pembelajaran 

tematik tersebut pada kegiatan pembelajaran, dan memberikan soal post test di 

akhir pembelajaran. Uji coba tersebut bertujuan untuk mengetahui data 

kemenarikan dan keefektifan produk berdasarkan validasi guru sebagai pengguna, 

serta keefektifan modul pembelajaran tematik berbasis potensi daerah Trenggalek 

berdasarkan angket respon siswa dan hasil belajar yang diperoleh. Modul 

pembelajaran tematik yang telah diuji cobakan kemudian direvisi kembali jika 

terdapat kekurangan pada saat produk modul digunakan dalam pembelajaran. 

7. Revisi dan Penyempurnaan Hasil Uji Coba Terbatas 

 Tahap terakhir dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan yaitu revisi 

dan penyempurnaan hasil uji coba terbatas. Berdasarkan hasil tanggapan, saran, 

dan penilaian dari hasil uji coba terbatas maka perlu dilakukan penyempurnaan 

modul pembelajaran tematik. Tanggapan, saran, dan penilaian dari para ahli 

maupun pengguna dijadikan bahan perbaikan produk akhir berupa modul 

pembelajaran tematik berbasis potensi daerah Trenggalek yang memiliki 

kevalidan, keefektifan, kemenarikan, dan keterlaksanaan dengan memperhatikan 

bahwa modul yang dikembangkan dapat digunakan oleh semua siswa. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian awal yaitu dengan melakukan kegiatan wawancara dan observasi 

kebutuhan pengembangan modul berbasis potensi daerah Trenggalek dengan 

Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku dilaksanakan pada hari Senin 

tanggal 16 Oktober 2017 di kelas IV SDN 2 Pringapus yang beralamat RT 34 RW 

07, Dusun Picis, Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. 

Penelitian dan uji coba produk pengembangan modul berbasis potensi daerah 

Trenggalek dengan Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku kelas IV akan 

dilaksanakan pada bulan Februari-Maret bertempat di SDN 2 Pringapus. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2015:224) menyatakan bahwa, teknik pengumpulan data 

bertujuan untuk memperoleh data yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian dan pengembangan modul berbasis potensi daerah 

Trenggalek dengan Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku yaitu sebagai 

berikut : 

1. Langkah-langkah yang Ditempuh dalam Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data berisi rancangan 

kegiatan uji coba yang akan dilakukan. Kegiatan uji coba produk dalam penelitian 

pengembangan modul pembelajaran subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

berbasis potensi daerah Trenggalek dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menetapkan guru kelas IV SDN 2 Pringapus Trenggalek sebagai guru yang 

akan menggunakan produk modul pembelajaran berbasis potensi daerah 

Trenggalek pada uji skala terbatas. 
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b. Pengenalan dan penjelasan tentang modul pembelajaran yang dikembangkan 

dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk tujuan dan cara penggunaan 

produk kepada guru kelas IV. 

c.  Penjelasan tujuan pelaksanaan uji coba, cara pengambilan data, dan nilai. 

d. Melakukan pelaksanaan pembelajaran atau uji coba skala terbatas dengan 

menggunakan modul pembelajaran yang telah dikembangkan. Pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan kepada kelas IV yang berjumlah 10 siswa. 

e. Setelah selesai melakukan pembelajaran atau uji coba terbatas, selanjutnya 

dilakukan analisis pembelajaran sebagai bahan untuk melakukan revisi 

berdasarkan hasil uji coba skala terbatas yang telah dilakukan. 

2. Subjek yang Terlibat dalam Pengumpulan Data 

Subjek yang terlibat dalam pengumpulan data uji coba penelitian dan 

pengembangan ini meliputi ahli materi, ahli desain gambar, ahli bahasa, guru, dan 

siswa kelas IV SDN 2 Pringapus Trenggalek. Kriteria yang diambil oleh subjek 

uji coba sebagai berikut : 

a. Ahli materi berjumlah 1, dengan kriteria menguasai materi dan pembelajaran 

tematik serta cara mengembangkan jaring-jaring subtema menjadi silabus. 

Ahli bahasa berjumlah 1, dengan kriteria ahli yang berwawasan Bahasa 

Indonesia formal dan semi formal pada pembelajaran. Ahli desain gambar 

berjumlah 1, dengan kriteria mampu melihat gambar yang layak dan sesuai 

untuk siswa sekolah dasar Kelas IV dan tidak mengandung unsur pornografi. 

Ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain yang dipilih dengan kriteria memiliki 

pendidikan minimal S2. 
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b. Guru kelas SDN 2 Pringapus Trenggalek yang berjumlah 2 guru dengan 

kriteria memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, dan latar belakang 

pendidikan minimal S1. Peran guru pertama (guru kelas) dalam penelitian 

yaitu sebagai validator pengguna dan sebagai guru model yang menerapkan 

modul pembelajaran di kelas IV. Peran guru kedua dalam penelitian bertugas 

sebagai responden pengisian instrumen observasi keterlaksanaan modul, 

peran guru tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan modul 

pada proses pembelajaran ketika guru model pertama mengajar dengan 

menggunakan modul pembelajaran tematik berbasis potensi daerah 

Trenggalek dengan subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. 

c. Siswa kelas IV SDN 2 Pringapus Trenggalek yang berjumlah 10 siswa atau 

dalam 1 kelas pada uji coba skala terbatas dengan kriteria tidak memiliki 

keterbatasan fisik serta keterbatasan mental. Siswa merupakan subjek uji coba 

produk modul pembelajaran yang berfungsi untuk mengetahui tingkat 

keefektifan modul pembelajaran berbasis potensi daerah Trenggalek yang 

telah dibuat. 

3. Teknik yang Digunakan untuk Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pengembangan modul 

pembelajaran tematik berbasis potensi daerah Trenggalek dengan subtema 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku yaitu melalui : (a) wawancara, (b) angket 

validasi, (c) lembar observasi, (d) angket respon guru, (e) angket respon siswa, (f) 

tes awal pengetahuan siswa (pre test), dan (g) tes hasil belajar siswa (pre test). 

Penjelasan mengenai teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu 

sebagai berikut : 
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a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penelitian berfungsi untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Metode 

wawancara berupa keterangan-keterangan lisan dan bertatap muka dengan subjek 

yang dapat memberikan informasi sebagai dasar penelitian. Wawancara 

digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan modul pembelajaran 

tematik yang akan dibuat. Kegiatan wawancara dilakukan pra penelitian dan pasca 

penelitian. Kegiatan wawancara pada pra penelitian dilakukan kepada guru dan 5 

siswa, kegiatan ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan 

modul pembelajaran tematik yang akan dibuat, sedangkan pada kegiatan 

wawancara pasca penelitian digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan modul 

pembelajaran tematik untuk dilakukan revisi dan penyempurnaan modul dengan 

memperhatikan bahwa modul yang dikembangkan dapat digunakan oleh semua 

siswa. 

b. Angket Validasi 

Angket validasi merupakan instrumen yang akan digunakan dan berfungsi 

untuk mendapatkan masukan dari ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain 

pembelajaran yang berbentuk saran perbaikan, kritik yang membangun, dan 

tanggapan terhadap modul pembelajaran yang dikembangkan. Validator 

memberikan penilaian terhadap modul pembelajaran berbasis potensi daerah 

Trenggalek. 

c. Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian pengembangan modul yaitu lembar 

observasi keterlaksanaan modul pembelajaran tematik dan lembar observasi 
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aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan modul pengembangan berbasis 

potensi daerah Trenggalek. 

1) Lembar Observasi Keterlaksanaan Modul Pembelajaran Tematik 

Lembar observasi keterlaksanaan modul pembelajaran tematik dilakukan 

ketika uji skala terbatas. Instrumen ini berfungsi untuk mengetahui tingkat 

keterlaksanaan modul pada proses pembelajaran ketika guru model pertama 

mengajar dengan menggunakan modul pembelajaran tematik. Instrumen pada 

lembar observasi berisi pertanyaan yang berhubungan dengan keterlaksanaan 

modul pembelajaran tematik subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

berbasis potensi daerah Trenggalek. 

2) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa dilakukan ketika uji skala terbatas. Lembar 

observasi berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas siswa 

selama kegiatan uji coba berlangsung. Lembar observasi akan diisi saat 

kegiatan pembelajaran menggunakan modul pembelajaran. 

d. Angket Respon Guru 

Angket respon guru berfungsi untuk mendapatkan masukan dari guru dan 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang respon guru terhadap manfaat dari 

modul pembelajaran yang dikembangkan. Angket respon guru diberikan ketika 

melakukan uji skala terbatas. Angket respon guru pada uji skala terbatas 

digunakan untuk mengetahui kekurangan modul pembelajaran, mengetahui 

keterlaksanaan modul untuk dilakukan revisi dan sebagai penyempurnaan modul 

pembelajaran. 
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e. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengumpulkan data tentang respon 

siswa terhadap modul pembelajaran yang dikembangkan. Angket respon siswa 

diberikan ketika uji skala terbatas berfungsi untuk merevisi modul pembelajaran 

tematik yang dikembangkan, data dari angket kemudian dianalisis dan hasilnya 

digunakan untuk menentukan kemenarikan dari modul pembelajaran. 

f. Tes Awal Pengetahuan Siswa (Pre Test) 

Tes awal pengetahuan siswa (pre test) dilakukan ketika observasi awal. 

Kegiatan pre test pada observasi awal berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa mengenai potensi daerah 

Trenggalek. Skor pre test siswa berasal dari penilaian tes tulis, sehingga jenis 

penilaian yang digunakan yaitu tes tulis. Soal pre test nantinya akan sama dengan 

soal post test yang akan diberikan kepada siswa. Tes akhir kegiatan belajar berupa 

post test diberikan setelah siswa mendapatkan modul pembelajaran berbasis 

potensi daerah Trenggalek. Pemberian pre test dan post test kepada siswa 

digunakan untuk menentukan keefektifan dari modul pembelajaran. 

g. Tes Hasil Belajar Siswa (Post Test) 

Tes hasil belajar (post test) dalam penelitian ini tercantum dalam tes akhir 

kegiatan pembelajaran pada uji skala terbatas. Tes hasil belajar berfungsi untuk 

mendapatkan data tentang keefektifan modul pembelajaran yang dikembangkan. 

Instrumen tes hasil belajar siswa dikembangkan berdasarkan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan tujuan 

pembelajaran. Skor tes hasil belajar berasal dari penilaian tes tulis didalam post 

test dan penilaian aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, sehingga jenis 
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penilaian yang digunakan yaitu tes tertulis, dan aktivitas siswa yang dinilai 

dengan lembar observasi. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian pengembangan ini dilakukan untuk menghasilkan produk modul 

pembelajaran yang valid secara teoritis dari segi ketepatan, kevalidan secara 

praktis dari segi keterlaksanaan dan kemenarikan serta keefektifan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan untuk mewujudkan modul pembelajaran yang valid secara teoritik 

dan praktis yaitu aspek yang dinilai, instrumen yang digunakan, data yang 

diamati, dan responden. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Aspek yang Dinilai, Instrumen, Data yang Diamati, dan Responden 

Aspek Data Instrumen Data yang Diamati Responden 

Kelayakan 

Produk 

Kevalidan 

Produk 

Lembar Validasi Kevalidan produk modul 

tematik untuk siswa, dan 

buku panduan guru 

 Ahli Desain 

 Ahli Materi 

 Ahli Bahasa 

Keterlaksanaan 

Produk 

 Angket 

 Lembar 

Observasi 

 Kemudahan guru 

melaksanakan 

pembelajaran 

 Waktu pelaksanaan 

 Kelancaran 

 Petunjuk mudah 

dipahami 

 Guru Kelas 

 Guru 

Observer 

Keefektifan 

Produk 

Lembar Tes Pre test dan Post test Siswa 

Lembar Observasi Aktivitas siswa Observer 

Kemenarikan 

Produk 

Angket Ketertarikan siswa 

menggunakan modul 

pengembangan berbasis 

potensi daerah Trenggalek 

Siswa 

Sumber : Rozhana, (2015:45) 

1. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan pra penelitian dengan guru kelas dan 5 siswa, 

sedangkan kegiatan wawancara pasca penelitian dilakukan kepada guru kelas IV 
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SDN 2 Pringapus Trenggalek Dongko Trenggalek. Berikut merupakan kisi-kisi 

wawancara penelitian : 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Pra Penelitian dengan Guru Kelas IV 

Aspek Deskripsi 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 1. Kurikulum 2013 telah dilaksanakan 

2. Sekolah telah menerapkan kurikulum 2013 

3. Pengajaran Kurikulum 2013 telah digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Tematik 

4. Pembelajaran bersifat kontekstual 

5. Pembelajaran menggunakan subtema yang sesuai 

6. Pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan 

lingkungan tempat tinggal siswa 

7. Menggunakan model pembelajaran 

8. Faktor pendukung pembelajaran tematik 

9. Faktor penghambat pembelajaran tematik 

Bahan ajar modul berbasis 

potensi daerah 

10. Modul digunakan sebagai penunjang 

11. Modul meningkatkan rasa ingin tahu siswa 

12. Pemanfaatan modul dengan kehidupan sehari-hari siswa 

13. Modul dibuat untuk menambah pegetahuan siswa 

Sumber : Olahan Peneliti 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Pra Penelitian dengan Siswa Kelas IV 

Aspek Deskripsi 

Sejarah 1. Sejarah berdirinya daerah Trenggalek. 

2. Hari jadi Trenggalek. 

3. Logo Trenggalek. 

Kesenian 4. Seni tari khas Trenggalek. 

5. Batik khas Trenggalek. 

Ekonomi 6. Profesi daerah pegunungan. 

7. Hasil perkebunan. 

Letak Geografi 8. Batas wilayah Trenggalek bagian Barat. 

9. Batas wilayah Trenggalek bagian Timur. 

10. Batas wilayah Trenggalek bagian Utara. 

11. Batas wilayah Trenggalek bagian Selatan. 

Ragam Gerak Tari 12. Ragam gerak tari khas Trenggalek. 

Tempat wisata 13. Wisata pantai. 

14. Wisata pegunungan. 

15. Wisata hutan. 

Sumber : Olahan Peneliti 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Pasca Penelitian dengan Guru Kelas IV 

Aspek Deskripsi 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Tematik Berbasis Potensi 

Daerah Trenggalek 

1. Persiapan mengajar. 

2. Proses pembelajaran menggunakan modul berbasis potensi 

daerah Trenggalek. 

3. Hambatan/kesulitan pelaksanaan pembelajaran. 

4. Respon siswa ketika proses pembelajaran. 

5. Pembelajaran meningkatkan motivasi siswa. 

6. Saran perbaikan modul pada kegiatan pembelajaran. 

Bahan Ajar Modul Berbasis 

Potensi Daerah Trenggalek 

7. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 

8. Kejelasan petunjuk kegiatan pembelajaran. 

9. Kejelasan uraian materi dalam modul. 

10. Kejelasan soal dan kegiatan mandiri dalam modul. 

11. Modul menggambarkan ciri pembelajaran tematik. 

12. Saran perbaikan pada bahan ajar modul berbasis potensi daerah 

Trenggalek 

Sumber : Olahan Peneliti 

2. Angket Validasi 

Angket validasi merupakan instrumen yang akan digunakan untuk 

mendapatkan masukan dari ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain pembelajaran 

yang berbentuk saran perbaikan, kritik yang membangun, dan tanggapan terhadap 

modul pembelajaran yang dikembangkan. Berikut merupakan kisi-kisi validasi 

oleh para ahli : 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Validasi Modul Ahli Materi (Modul Siswa) 

Aspek Deskripsi 

Kesesuaian Materi 

dengan KI dan KD 

1. Judul sesuai dengan isi modul 

2. Materi KI dan KD. 

3. Materi sesuai kebutuhan dalam KI dan KD. 

Keakuratan Materi 4. Materi tidak miskonsepsi. 

5. Fakta dan data sesuai kenyataan. 

6. Keruntutan uraian materi/isi. 

7. Materi akurat. 

8. Kejelasan contoh soal. 

9. Indikator dapat diukur. 

10. Soal-soal sesuai materi. 

11. Kejelasan deskripsi. 

12. Gambar nyata. 

13. Materi aktual 

14. Gambar aktual. 

15. Keterkaitan materi dengan tugas. 

16. Contoh dan kasus sesuai kondisi lingkungan. 

17. Kesesuaian antara soal-soal. 

18. Kunci jawaban sesuai dengan soal. 

19. Daftar pustaka mudah digunakan yang relevan dengan materi. 

20. Menumbuhkan karakter tanggung jawab, mandiri, dan jujur. 

Sumber : Rozhana, (2015:46) 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Validasi Modul Ahli Materi (Buku Panduan Guru) 

Aspek Deskripsi 

Kelengkapan atau Isi 

Buku Panduan Guru 

1. Komponen-komponen pembelajaran. 

2. Kejelasan penyusunan buku. 

3. Kejelasan muatan. 

4. Kejelasan tujuan muatan. 

5. Karakteristik terpadu. 

6. Kejelasan informasi tentang KI dan KD. 

7. Indikator dapat terukur. 

8. Kejelasan peran guru. 

9. Kejelasan pendekatan. 

Sumber : Rozhana, (2015:47) 
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Tabel 3.8 Kisi-kisi Validasi Modul Ahli Bahasa (Modul Siswa) 

Aspek Deskripsi 

Lugas 1. Kalimat mewakili isi pesan atau informasi. 

2. Kalimat sederhana. 

3. Kebakuan. 

Komunikatif 4. Pesan sesuai. 

5. Petunjuk dalam modul. 

Interaktif 6. Bahasa membangkitkan rasa senang. 

7. Bahasa merangsang siswa. 

Sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia 8. Bahasa semi formal. 

9. Bahasa tepat sasaran. 

10. Tata kalimat bahasa yang baik dan benar. 

11. Ejaan sesuai PUEBI. 

Penggunaan Simbol atau Ikon 12. Konsistensi penggunaan istilah. 

13. Konsistensi penggunaan simbol atau ikon. 

Sumber : Rozhana, (2015:48) 

Tabel 3.9 Kisi-kisi Validasi Modul Ahli Bahasa (Buku Panduan Guru) 

Aspek Deskripsi 

Kelengkapan atau Isi Buku 

Guru 

1. Huruf besar pada awal kalimat. 

2. Bahasa formal. 

3. Bentuk huruf konsisten. 

4. Besar huruf sesuai. 

5. Kalimat sesuai. 

6. Tidak menimbulkan makna ganda. 

7. Bahasa mudah dipahami. 

8. Penyampaian pesan antar paragraf. 

Sumber : Rozhana, (2015:48) 

Tabel 3.10 Kisi-kisi Validasi Modul Ahli Desain (Modul Siswa) 

Aspek Deskripsi 

Desain Sampul Modul 

(Cover) 

1. Kesesuaian ukuran modul. 

2. Sampul menarik dan jelas. 

3. Ukuran huruf judul modul. 

Desain Isi Modul 4. Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi. 

5. Penempatan unsur tata letak. 

6. Pemisahan paragraf. 

7. Penempatan judul. 

8. Penempatan ilustrasi. 

9. Penggunaan gambar. 

10. Penematan hiasan. 

11. Jenis huruf. 

12. Penggunaan variasi huruf. 

13. Ilustrasi isi. 

14. Bentuk dan ukuran ilustrasi realistis. 

15. Ilustrasi proposional. 

16. Keseluruhan modul menarik. 

Sumber : Rozhana, (2015:47) 
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Tabel 3.11 Kisi-kisi Validasi Modul Ahli Desain (Buku Panduan Guru) 

Aspek Deskripsi 

Kelengkapan atau Isi Buku 

Panduan Guru 

1. Desain sampul modul. 

2. Ukuran hurus judul buku. 

3. Kombinasi jenis huruf. 

4. Tata letak konsisten. 

5. Pemisahan paragraf. 

6. Penempatan judul. 

7. Penematan hiasan. 

8. Penggunaan variasi huruf. 

9. Bentuk dan ukuran ilustrasi. 

10. Bentuk ilustrasi proposional. 

11. Keseluruhan tampilan buku. 

Sumber : Rozhana, (2015:47) 

3. Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian pengembangan modul yaitu lembar 

observasi keterlaksanaan modul pembelajaran tematik dan lembar observasi 

aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan modul pengembangan berbasis 

potensi daerah Trenggalek. 

a. Lembar Observasi Keterlaksanaan Modul Pembelajaran Tematik 

Instrumen ini berisi pertanyaan yang berhubungan dengan keterlaksanaan 

modul pembelajaran tematik. Observer merupakan salah satu guru SDN 2 

Pringapus. Tugas observer yaitu sebagai pengamat guru model (guru kelas IV) 

yang menggunakan produk modul pembelajaran tematik berbasis potensi daerah 

Trenggalek. Pengisian instrumen dilakukan ketika kegiatan pembelajaran pada uji 

skala terbatas. Setiap pertanyaan diberi rentang skor 1-4. Berikut merupakan kisi-

kisi lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan modul : 
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Tabel 3.12 Lembar Observasi Keterlaksanaan Modul Skala Terbatas 

Aspek Indikator 

Persiapan Pembelajaran 1. Persiapan jaring-jaring konsep subtema Keunikan Daerah 

Tempat Tinggalku. 

2. Persiapan silabus. 

3. Persiapan modul untuk siswa. 

Kegiatan Awal Pembelajaran Apersepsi. 

Pelaksanaan Pembelajaran 1. Penggunaan modul. 

2. Pembelajaran. 

3. Keterkaitan modul pembelajaran dengan potensi Daerah 

Trenggalek. 

Kegiatan Akhir Pembelajaran Refleksi. 

Penilaian Pembelajaran Penilaian. 

Sumber : Rozhana, (2015:49) 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Pelaksanaan observasi aktivitas siswa tersebut dilakukan oleh observer. 

Pengisian lembar observasi aktivitas siswa dilakukan ketika uji coba skala terbatas 

siswa kelas IV SDN 2 Pringapus Trenggalek. Aktivitas yang diamati yaitu sikap 

dan keterampilan siswa saat pembelajaran. Aktivitas siswa  yang diamati selama 

kegiatan pembelajaran seperti berikut : 

Tabel 3.13 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Uji Skala Terbatas 

Aspek Deskripsi 

Aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran 

1. Kemandirian siswa mengerjakan tugas. 

2. Keaktifan selama pembelajaran. 

3. Ketelitian mengerjakan tugas.  

4. Kreatif dalam menjawab. 

5. Disiplin dalam pengumpulan tugas. 

Sumber : Olahan Peneliti 

4. Angket Respon Guru 

Angket respon guru uji skala terbatas diberikan kepada guru kelas IV SDN 2 

Pringapuas. Kisi-kisi angket respon guru sebagai berikut : 
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Tabel 3.14 Kisi-kisi Angket Respon Guru Uji Skala Terbatas (Modul Siswa) 

Aspek Deskripsi 

Kemanfaatan Modul 

Pembelajaran Berbasis 

Potensi Daerah Trenggalek 

1. Modul pembelajaran subtema Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku. 

2. Modul pembelajaran berbasis potensi daerah Trenggalek. 

3. Mudah menggunakan modul. 

4. Meningkatkan kualitas belajar siswa. 

5. Mencakup 5 muatan pelajaran. 

6. Melibatkan lingkungan siswa. 

7. Acuan untuk membuat modul. 

Keterlibatan Siswa 8. Melibatkan siswa secara penuh. 

9. Aktivitas siswa. 

Penyajian Materi 

Pembelajaran 

10. Guru dapat dengan mudah memahami materi. 

11. Materi-materi diambil dari beberapa Kompetensi Dasar. 

12. Materi/kegiatan latihan soal mencapai Kompetensi Dasar. 

Kecakupan Waktu 13. Sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. 

14. Jumlah materi. 

Langkah Pembelajaran 

Modul 

15. Mudah mengaplikasikan langkah-langkah pembelajaran. 

16. Perasaan menggunakan modul. 

Tampilan Modul 

Pembelajaran 

17. Jaring-jaring subtema, silabus, dan isi modul 

18. Tampilan gambar. 

Penyajian Bahasa pada 

Modul Pembelajaran 

19. Bahasa komunikatif. 

20. Bahasa sesuai dengan PUEBI. 

Sumber : Rozhana, (2015:50) 

Tabel 3.15 Kisi-kisi Angket Respon Guru Uji Skala Terbatas (Buku Panduan Guru) 

Aspek Deskripsi 

Penyajian Bahasa pada 

Modul 

1. Bahasa didalam modul. 

2. Bahasa mudah dipahami. 

Tampilan Modul 3. Sampul sesuai subtema. 

4. Prakata sesuai subtema. 

5. Penyajian daftar isi. 

6. Identitas mata pelajaran. 

7. Tujuan penyusunan buku panduan guru. 

8. Karakteristik pembelajaran tematik. 

9. Rancangan subtema. 

10. Muatan pelajaran mudah dipahami. 

11. Menampilkan KI dan KD. 

12. Indikator sesuai lingkungan sekitar. 

13. Tolak ukur penilaian. 

Kecakupan Waktu 14. Kegiatan pembelajaran sesuai alokasi waktu. 

15. Peran guru disesuaikan. 

Penilaian 16. Evaluasi. 

17. Kunci jawaban untuk penilaian. 

Sumber 18. Rujukan sesuai dengan pembelajaran. 

19. Rencana pembelajaran. 

Sumber : Olahan Peneliti 
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5. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa diberikan ketika uji skala terbatas. Kisi-kisi angket 

respon siswa sebagai berikut : 

Tabel 3.16 Kisi-kisi Angket Respon Siswa Uji Skala Terbatas 

Aspek Deskripsi 

Kelengkapan/isi modul 

pembelajaran berbasis 

potensi Daerah Trenggalek 

1. Kata dalam kalimat. 

2. Penulisan huruf besar (kapital). 

3. Penulisan huruf kecil. 

4. Tanda baca. 

5. Keterangan gambar. 

6. Petunjuk penggunaan modul. 

7. Petunjuk modul dapat membantu. 

8. Isi materi. 

9. Tampilan modul. 

10. Bahasa yang digunakan. 

11. Soal-soal dalam modul. 

12. Kegiatan mandiri dan kegiatan bersama. 

13. Kesimpulan kegiatan modul. 

14. Soal tes dan soal ulangan harian. 

Sumber : Olahan Peneliti 

6. Tes Awal Pengetahuan Siswa (Pre Test) 

Kegiatan pre test ini berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan dan kemampuan siswa mengenai potensi daerah Trenggalek. Siswa 

mendapatkan tes akhir kegiatan belajar (post test) dengan soal yang sama dengan 

pre test, tes akhir kegiatan belajar diberikan setelah siswa mendapatkan modul 

pembelajaran berbasis potensi daerah Trenggalek. Kisi-kisi pre test dan post test 

yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.17 Kisi-kisi Pre Test dan Post Test 

Aspek Deskripsi 

Pilihan Ganda 1. Peringatan hari jadi Trenggalek. 

2. Kesenian tari khas Trenggalek. 

3. Pencipta tari khas Trenggalek. 

4. Motif batik khas Trenggalek. 

5. Profesi daerah pegunungan. 

6. Jajan khas daerah Trenggalek. 

7. Batas wilayah Trenggalek. 

8. Ragam gerak tari Trenggalek. 

9. Wisata Pegunungan. 

10. Wisata Pantai. 

Uraian Singkat 1. Judul lagu Trenggalek. 

2. Moto logo Trenggalek. 

3. Candi sejarah asal usul Trenggalek. 

4. Tokoh dalam sejarah Dam Bagong. 

5. Properti tari. 

6. Luas wilayah Trenggalek. 

7. Hasil perkebunan. 

8. Labuh Larung Sembonyo. 

9. Tradisi Nyadran. 

10. Peringatan Nyadran. 

Pemecahan Masalah 1. Wisata pantai yang ada di Trenggalek. 

2. Macam-macam gerakan tari khas Trenggalek. 

3. Perlengkapan tari khas Trenggalek. 

4. Batas Trenggalek Utara, Timur, Barat, Selatan. 

5. Makanan khas Trenggalek. 

Sumber : Olahan Peneliti 

7. Tes Hasil Belajar (Post Test) 

Tes hasil belajar (post test) dilakukan untuk mendapatkan data tentang 

keefektifan modul pembelajaran. Tes hasil belajar (post test) diberikan pada uji 

skala terbatas dengan soal yang sama seperti pada kegiatan pre test. Soal tes yang 

digunakan pada akhir kegiatan pembelajaran berisi soal pilihan ganda berjumlah 

10 soal, soal uraian singkat berjumlah 10 soal, dan soal pemecahan masalah 

berjumlah 5 soal. Skor tes hasil belajar berasal dari penilaian tes tulis dan 

penilaian aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, sehingga jenis penilaian 

yang digunakan yaitu tes tertulis, dan aktivitas siswa yang dinilai dengan lembar 

observasi. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data 

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis data deskriptif kualitatif 

digunakan untuk mengolah data yang berupa saran maupun tanggapan dari hasil 

penilaian pada lembar validasi, lembar observasi, dan angket yang berbentuk data 

deskriptif. Analisis data deskriptif kuantitatif menggambarkan statistika data yang 

ada pada penelitian. 

1. Analisis Data Kevalidan Modul 

Analisis data kevalidan merupakan data yang menggambarkan kevalidan 

modul tematik, silabus, dan buku petunjuk guru yang dikembangkan. Validitas 

modul pengembangan diperoleh dari ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain. 

Data kevalidan modul akan dianalisis dengan deskriptif persentase dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

V = Validitas 

TSEV = Total skor empirik validator 

S-max = Skor maksimal yang diharapkan 

100% = Konstanta 

Sumber : Akbar dan Sriwijaya (dalam Rozhana, 2015:53) 
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Interprestasi merupakan penafsiran terhadap hasil analisis data responden. 

Sebagai pedoman interprestasi ditetapkan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.18 Kriteria Kevalidan Modul Tematik 

No Kriteria Tingkat Kevalidan 

1 75,01% - 100,00% Sangat valid (dapat digunakan tanpa revisi) 

2 50,01% - 75,00% Cukup valid (dapat digunakan dengan revisi kecil) 

3 25,01% - 50,00% Tidak valid (tidak dapat digunakan) 

4 00,00% - 25,00% Sangat tidak valid (terlarang digunakan) 

Sumber : Akbar dan Sriwijaya (dalam Rozhana, 2015:53) 

 Pengembangan modul pembelajaran dinyatakan valid untuk digunakan jika 

mendapat kriteria “Cukup Valid” atau “Sangat Valid”. Dikatakan cukup apabila 

modul memiliki kriteria berkisar 50,01% – 75%, sedangkan dikatakan sangat 

valid apabila kriteria kevalidan berkisar 75,01% - 100,00%. 

2. Analisis Data Keterlaksanaan Modul 

Data keterlaksanaan produk tematik diperoleh dari uji coba skala terbatas 

menggunakan lembar observasi dan angket. Data keterlaksanaan diperoleh dari 

lembar obsevasi dan angket tanggapan guru dan siswa pada saat uji coba skala 

terbatas. Menurut Akbar dan Sriwijaya (dalam Rozhana, 2015:53) data 

keterlaksanaan bahan ajar akan dianalisis dengan deskriptif persentase, dengan 

rumus : 

 

Keterangan : 

A = Applying 

TSEV = Total skor empirik 

S-max = Skor maksimal yang diharapkan 
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 Selanjutnya diberikan penafsiran dan pengambilan keputusan tentang kualitas 

produk pengembangan dengan menggunakan kriteria keterlaksanaan produk pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.19 Kriteria Tingkat Keterlaksanaan Modul 

Persentase Kualifikasi Keterangan 

80% - 100% Sangat Baik Dapat digunakan tanpa revisi 

60% - 79% Cukup Baik Dapat digunakan dengan revisi kecil 

50% - 59% Kurang Baik Tidak dapat digunakan 

< 49% Tidak Baik Terlarang digunakan 

Sumber : Akbar dan Sriwijaya (dalam Rozhana, 2015:54) 

3. Analisis Data Keefektifan Modul 

Analisis data keefektifan pengembangan modul pembelajaran diperoleh 

melalui analisis aktivitas belajar siswa dan analisis hasil belajar siswa dalam 

mengerjakan pre test dan post test pada kegiatan penelitian berlangsung yang 

diuraikan dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Kriteria Keefektifan Modul dari Hasil Belajar Siswa 

Tabel 3.20 Penilaian Soal Tes (Pre Test dan Post Test) 

Soal Jumlah Soal Bobot Soal Skor 

Soal Pilihan Ganda (A) 10 1 10 

Soal Uraian Singkat (B) 10 2 20 

Pemecahan Masalah (C) 5 4 20 

Jumlah 15 - 50 

Sumber : Olahan Peneliti 

Keterangan : 

Skor Total = (Skor A + Skor B + Skor C) x 2 

 Ketuntasan belajar siswa dinyatakan tuntas apabila mencapai skor ≥75 dari 

100. Hasil akhir belajar siswa secara klasikal dinyatakan tuntas apabila banyaknya 

siswa tuntas belajar lebih besar atau sama dengan 85% dari jumlah siswa yang 

mencapai skor ≥75 dari 100. Rentang nilai untuk hasil penilaian tes dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 3.21 Rentang Nilai Hasil Belajar Siswa dari Mengerjakan Modul 

No Rentang Skor Keterangan 

1 95-100 Tuntas 

2 90-94 Tuntas 

3 85-89 Tuntas 

4 80-84 Tuntas 

5 75-79 Tuntas 

6 70-74 Tidak Tuntas 

7 65-69 Tidak Tuntas 

Sumber : Olahan Peneliti 

b. Kriteria Keefektifan Modul dari Aktivitas Siswa 

Analisis aktivitas belajar siswa dapat diketahui melalui pengamatan pada saat 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. Skor aktivitas belajar siswa 

diperoleh melalui lembar observasi aktivitas siswa dengan melakukan 

penjumlahan skor yang diperoleh. Berikut merupakan aspek yang dinilai pada 

aktivitas belajar siswa. 

Tabel 3.22 Lembar Penilaian Aktivitas Siswa 

No Aspek Skala Penilaian 

1 Kemandirian Skor 4 : Jika siswa mengerjakan tugas secara sendiri 

Skor 3 : Jika siswa mengerjakan tugas secara sendiri setelah diperintah guru 

Skor 2 : Jika siswa mengerjakan tugas melihat materi pada modul 

Skor 1 : Jika siswa mengerjakan tugas dengan melihat teman 

2 Keaktifan Skor 4 : Jika siswa aktif tanpa diperintah oleh guru 

Skor 3 : Jika siswa aktif setelah diperintah guru 

Skor 2 : Jika siswa terkadang aktif terkadang pasif 

Skor 1 : Jika siswa tidak aktif 

3 Ketelitian Skor 4 : Jika siswa sangat teliti dan semua jawaban benar dalam 

mengerjakan kegiatan dalam modul 

Skor 3 : Jika siswa kurang teliti dan terdapat 1-2 jawaban salah dalam 

mengerjakan kegiatan dalam modul 

Skor 2 : Jika siswa kurang teliti dan terdapat 1-4 jawaban salah dalam 

mengerjakan kegiatan dalam modul 

Skor 1 : Jika siswa tidak teliti dan semua jawaban salah dalam mengerjakan 

kegiatan dalam modul 

 



58 

 

Lanjutan Tabel 3.22 Lembar Penilaian Aktivitas Siswa 

No Aspek Skala Penilaian 

4 Kreativitas Skor 4 : Jika siswa kreatif dalam menjawab tugas dalam modul tanpa 

bimbingan guru 

Skor 3 : Jika siswa kreatif dalam menjawab tugas dalam modul dengan 

bimbingan guru 

Skor 2 : Jika siswa kurang kreatif dalam menjawab tugas dalam modul 

Skor 1 : Jika siswa tidak kreatif dalam menjawab tugas dalam modul 

5 Kedisiplinan Skor 4 : Jika siswa mengumpulkan tugas kurang dari 30 menit 

Skor 3 : Jika siswa mengumpulkan tugas tepat 30 menit 

Skor 2 : Jika siswa mengumpulkan tugas lebih dari 30 menit 

Skor 1 : Jika siswa tidak mengumpulkan tugas 

Sumber : Olahan Peneliti 

Data aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran dianalisis 

mengggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Ps = Persentase aktivitas siswa 

a = Jumlah skor yang diperoleh 

n = Jumlah skor total 

 Kriteria yang digunakan dalam pengukuran analisis aktivitas siswa, yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 3.23 Kriteria Aktivitas Belajar Siswa 

Persentase Keterangan 

80% ≤ Ps ≤ 100% Sangat Aktif 

60% ≤ Ps ≤ 79% Aktif 

40% ≤ Ps ≤ 59% Cukup Aktif 

Ps ≤ 395 Tidak Aktif 

Sumber : Siswoyo (dalam Rozhana, 2015:55) 

 Modul pembelajaran subtema keunikan daerah tempat tinggalku berbasis 

potensi daerah Trenggalek dikatakan efektif apabila rata-rata belajar ≥70 Kriteria 
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Ketuntasan Minimal (KKM) dan aktivitas siswa selama pembelajaran pada uji 

lapangan minimal memperoleh kriteria “Aktif”. 

4. Analisis Data Kemenarikan Modul 

Data kemenarikan diperoleh dari angket yang diberikan kepada siswa dalam 

menggunakan modul ketika uji coba skala terbatas dalam 1 kelas yang berjumlah 

10 siswa, untuk mengolah data kemenarikan dari angket yang diberikan kepada 

siswa. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

M = Persentase kemenarikan 

∑x = Jumlah keseluruhan jawaban siswa 

∑xm = Jumlah keseluruhan skor ideal dalam satu item 

100% = Konstanta 

Sumber : Rozhana, (2015:56) 

 Interprestasi merupakan penafsiran terhadap hasil analisis data responden. 

Sebagai pedoman intreprestasi ditetapkan dalam kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.24 Kriteria Kemenarikan Modul 

Persentase Kualifikasi Keterangan 

80% - 100% Sangat Menarik Dapat digunakan tanpa revisi 

60% - 79% Cukup Menarik Dapat digunakan dengan revisi kecil 

50% - 59% Kurang Menarik Tidak dapat digunakan 

< 49% Tidak Menarik Terlarang digunakan 

Sumber : Rozhana, (2015:56) 


