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ABSTRAK
Jusman, Pius Kurniawan Chossy. 2021. Pengembangan Modul Belajar Kalimat
Majemuk Setara dengan Pendekatan Kontekstual bagi Mahasiswa
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Skripsi. Yogyakarta : Program
Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa
dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata
Dharma.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengembangan modul belajar kalimat majemuk setara bagi mahasiswa guna
meningkatkan pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan modul
belajar kalimat majemuk setara dengan menerapkan pendekatan kontekstual yang
dilengkapi dengan video dan audio.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research
and Development (R&D). Pengembangan modul belajar dikembangkan melalui
langkah pengembangan menurut Borg and Gall yang disederhanakan menjadi enam
tahapan, yaitu : penelitian dan pengumpulan informasi, pengembangan produk,
validasi modul belajar, revisi produk tahap I, uji coba produk, revisi produk tahap
II. Studi awal memperoleh hasil penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara
dan pengisian kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan bahan
belajar yang praktis dan fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, mahasiswa
membutuhkan modul belajar berisi materi, soal, evaluasi dan contoh-contoh yang
dapat diakses secara mandiri. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut,
penelitian ini dibuat dengan mengembangkan modul belajar kalimat majemuk
setara yang memuat materi-materi mengenai kalimat majemuk setara.
Pengembangan modul dilakukan dengan menentukan judul, tujuan, memilih bahan,
menyusun kerangka, mengumpulkan bahan, dan menyusun desain modul.
Kelayakan modul divalidasi oleh dosen ahli berdasarkan lima aspek, yaitu aspek
isi/materi, aspek penyajian, aspek kebahasaan, aspek kegrafikan dan aspek media.
Hasil validasi oleh dosen ahli pertama menunjukkan perolehan skor rata-rata 3,85
dengan persentase sebesar 77%, sedangkan hasil validasi dosen ahli kedua
menunjukkan perolehan skor rata-rata 4,6 dengan persentase sebesar 92%. Hasil
validasi yang dilakukan saat uji coba produk menunjukkan skor rata-rata 4,19
dengan persentase 83%. Jadi berdasarkan hasil validasi dosen ahli dan mahasiswa
tersebut modul belajar dengan judul Modul Belajar Kalimat Majemuk Setara layak
untuk digunakan.
Kata kunci : modul belajar, kalimat majemuk setara, pendekatan kontekstual.
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ABSTRACT
Jusman, Pius Kurniawan Chossy. 2021. Development of Compound Sentence
Learning Modules Equivalent to Contextual Approach for Indonesian
Language and Literature Education Students. Thesis. Yogyakarta:
Indonesian Language and Literature Education Study Program,
Department of Language and Arts Education, Faculty of Teacher Training
and Education, Sanata Dharma University.
The isue raised in this research is how the development of compound
sentence learning modules is equivalent for students to increase knowledge. The
aim of the study was to produce compound sentence learning modules equivalent
to applying contextual approaches complemented by video and audio.
This type of research is development research or Research and
Development (R&D). The development of learning modules is developed through
development steps according to Borg and Gall which are simplified into six stages,
namely: research and information gathering, product development, validation of
learning modules, product revision I, product trials, product revision II. The initial
study obtained the results of the study collected by interviewing techniques and
filling out questionnaires.
The results showed that students need practical and flexible learning
materials in their use. In addition, students need study modules containing
materials, questions, evaluations and examples that can be accessed independently.
Based on the results of the preliminary study, this study was made by developing
an equivalent compound sentence learning module that contains materials about
equivalent compound sentences. Module development is done by determining the
title, purpose, selecting materials, preparing a framework, collecting materials,
and compiling module designs. The feasibility of the module is validated by expert
lecturers based on five aspects, namely aspects of content / material, aspects of
presentation, aspects of language, aspects of radiography and media aspects.
Validation results by the first expert lecturer showed an average score of 3.85 with
a percentage of 77%, while the second expert lecturer validation result showed an
average score of 4.6 with a percentage of 92%. Validation results conducted during
product trials showed an average score of 4.19 with a percentage of 83%. So based
on the results of validation of expert lecturers and students, the study module with
the title of Equivalent Compound Sentence Learning Module is suitable for use.
Keywords: learning modules, equivalent compound sentences, contextual
approaches.
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan tujuh subbab, yaitu latar belakang, batasan istilah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan
spesifikasi produk. Berikut uraian ketujuh subbab pada bagian pendahuluan.
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman sangat berpengaruh terhadap kehidupan, terutama
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi. Perkembangan
ini menuntut manusia untuk berpikir rasional. Manusia juga harus berkomunikasi
secara efektif agar pesan dapat dipahami lawan bicara. Melihat perubahan semakin
modern manusia harus memiliki wawasan yang luas baik pengetahuan, maupun
keterampilan

berkomunikasi.

Menghadapi

persoalan

ini

manusia

harus

mempelajari bahasa. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus mempelajari
ilmu pengetahuan atau bahasa Indonesia dengan baik karena bahasa Indonesia
merupakan bahasa pemersatu di Indonesia, oleh sebab itu harus memahaminya.
Ilmu pengetahuan merupakan hal terpenting bagi manusia. Ilmu
pengetahuan menghasilkan informasi bermanfaat, seperti dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3 yang
mengatakan “Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali,
disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan
tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan
kemasyarakatan tertentu”. Berdasarkan uraian di atas, ilmu pengetahuan itu sudah
dirancang secara sistematis sehingga manusia dapat menerima informasi sesuai
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dengan kenyataannya. Manusia wajib menggali dan menggembangkan ilmu
pengetahuan agar manusia dapat bekerja. Ilmu pengetahuan dapat meningkatkan
dan mengembangkan pola pikir, cara hidup, merealisasikan diri, dan meningkatkan
kemampuannya.
Masalah terbesar adalah rendahnya kesadaran pelajar dalam menempuh dunia
pendidikan, terutama pada pembelajaran mahasiswa di Indonesia. Masalah lain
adalah mahasiswa kesulitan membedakan kalimat majemuk berdasarkan jenis-jenis
dan kesulitan menentukan konjungsi sesuai dengan jenisnya masing-masing.
Mahasiswa selalu mengharapkan dosen sebagai sumber informasi dan rendahnya
kesadaran mahasiswa dalam memahami kalimat majemuk setara. Berdasarkan
pengalaman ini, peneliti menyusun modul belajar sesuai analisis kebutuhan
mahasiswa.
Mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan kalimat majemuk
(kalimat majemuk setara, bertingkat, campuran) dan jenis-jenis kalimat majemuk
serta penempatan konjungsi. Mahasiswa tidak ada daya juang untuk memahami
kalimat majemuk setara, padahal sumber-sumber dapat diperoleh di perpustakaan
dan internet. Mahasiswa menyampaikan bahwa penggunaan kalimat majemuk
setara sangat sulit terutama jenis-jenis dan penggunaan konjungsi. Banyak
penelitian mengenai kalimat majemuk dan teori lengkap, namun masih banyak
mahasiswa belum memahami kalimat majemuk. Keraf 2000 (dalam Ida Bagus
Putrayasa, 2009) mengungkapkan bahwa ada tiga indikator untuk menentukan
penggunaan kalimat majemuk. Indikator-indikator itu adalah sebagai berikut (1)
kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah
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kalimat yang lebih besar, dan tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan itu tidak
kehilangan unsur-unsurnya, (2) kalimat majemuk bertingkat kalimat tunggal
dibentuk menjadi sebuah kalimat, dan kalau kalimat bentukan ini digabungkan
dengan sisa kalimat sumbernya, maka akan terbentuklah kalimat majemuk
bertingkat, dan (3) kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang terdiri atas
sebuah pola atasan dan sekurang-kurangnya dua pola bawahan, atau sekurangkurangnya dua pola atasan dan satu atau lebih pola bawahan atau kalimat yang
terdiri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Berdasarkan
pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan kalimat majemuk terdiri dari tiga
bagian yaitu, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat dan campuran.
Dari ketiga bentuk tersebut yang membedakannya adalah penggunaan klausa,
konjungsi dan anak kalimat serta induk kalimat.
Peneliti memilih kalimat majemuk setara karena berperan penting dalam
pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil observasi, banyak mahasiswa
mengalami kesulitan dalam menentukan kalimat majemuk terutama

kalimat

majemuk setara, bertingkat, campuran dan induk kalimat dan anak kalimat.
Mahasiswa mengatakan pembelajaran sintaksis mengenai kalimat majemuk setara
salah satu materi sulit daripada lainnya. Menentukan kalimat majemuk setara harus
teliti dan cermat dalam menggunakan konjungsi atau diksi tepat serta unsur
kalimatnya. Berdasarkan permasalahan mahasiswa dapat dibuktikan kesalahan
dalam penempatan konjungi, seperti penulisan konjungsi di awal kalimat, induk
kalimat dan anak kalimat, dan penggunaan konjungsi tidak sesuai, seharusnya
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menggunakan konjungsi perlawanan di kalimat perlawanan tetapi mahasiswa tidak
menggunakan konjungsi dengan baik.
Oleh karena itu, peneliti menyusun modul belajar kalimat majemuk setara.
Modul belajar kalimat majemuk setara untuk membantu mahasiswa dalam
menentukan jenis-jenis, penempatan konjungsi dan menentukan anak kalimat dan
induk kalimat. Berdasarkan permasalahan tersebut, mahasiswa harus memahami
cara atau aturan serta syarat tata kalimat yang digunakan pada kalimat majemuk
setara. Hal ini dilakukan supaya mahasiswa dapat memahami cara atau aturanaturan serta syarat yang ditentukan dalam menulis kalimat majemuk setara, seperti
penggunaan konjungsi dan lain-lain. Materi tentang kalimat majemuk setara telah
dipelajari sejak sekolah, namun mahasiswa masih kebingungan dalam menentukan
kalimat majemuk setara. Mahasiswa kurang mampu memahami materi dalam
penulisan kalimat majemuk setara, induk kalimat dan anak kalimat dan jenis-jenis
serta penempatan konjungsi. Permasalah ini menimbulkan pertanyaan, dimana
letak kesalahan dan faktor penghambat serta penyebab mahasiswa kesulitan dalam
menentukan kaliamat majemuk setara.
Peneliti mengumpulkan informasi dari mahasiswa mengenai permasalahan
kalimat majemuk setara. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan
kalimat majemuk setara dan jenis-jenis serta kesulitan penempatan konjungsi.
Mahasiswa juga mengatakan penggunaan konjungsi sangat banyak sehingga
kesulitan dalam menggunakan konjungsi. Berdasarkan fenomena dan fakta di
atas, peneliti tertarik meneliti kalimat majemuk setara yang dikembangkan dalam
bentuk modul belajar berbasis flip PDF Proffesional. Oleh karena itu,
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peneliti mengambil judul “Pengembangan Modul Belajar Kalimat Majemuk Setara
dengan Pendekatan Kontekstual bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia .” Judul ini dikembangkan agar mahasiswa mudah memahami kalimat
majemuk setara. Proses pembelajaran menggunakan konsep, rencana sistematis,
terarah dan harus memiliki tujuan. Salah satu cara agar pembelajarannya lebih baik
adalah menggunakan modul belajar sebagai cara untuk mengoptimalkan kegiatan
pembelajaran. Modul belajar membantu proses belajar dengan baik karena di
dalamnya memuat program belajar dan mengajar yang akan dipelajari mahasiswa
dengan bantuan dosen sebagai pembimbing. Modul belajar meliputi perencanaan
tujuan yang akan dicapai secara jelas, penyediaan materi pelajaran, refleksi dan
diakhiri dengan evalusi guna mengukur keberhasilan pembelajaran.
Pendekatan kontekstual mengarahkan pada modul belajar yang akan
digunakan oleh mahasiswa. Pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil
penelitian menurut John Dewey (1916) yang menyimpulkan bahwa siswa akan
belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui
dan dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekelilingnya sehingga CTL,
dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana
tertentu dalam proses belajar mengajar di sekolah. Secara umum, kontekstual
mengandung arti: yang berkenan relevan, ada hubungan atau kaitan langsung,
mengikuti konteks yang membawa maksud, makna dan kepentingan. Dalam proses
belajar

sehari-hari,

mahasiswa

diminta

untuk

mengeksplorasi

kemampuannya dalam bidang mata pelajaran yang mereka sukai.

5

segala

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam proses pembelajaran kehadiran modul belajar mempunyai arti yang
cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang
disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan modul belajar sebagai perantara.
Modul belajar dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui katakata atau kalimat tertentu. Modul belajar merupakan salah satu representasi dari
materi yang disampaikan sehingga siswa memiliki keinginan untuk belajar.
Penjelasan mengenai modul belajar merupakan sebuah aplikasi komputer audio
visual serta digunakan dalam bentuk animasi, musik, kartun dan lain sebagainya.
Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti hampir sama
menggunakan media, tetapi peneliti lebih mengutamakan aplikasi flip PDF
Proffesional yang meliputi gambar, video dan lain-lainnya.
Modul belajar adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk
menyampaikan pesan belajar. Dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi tidak
akan berjalan tanpa bantuan atau sarana untuk menyampaikan pesan. Peneliti
menggunakan modul berbasis Flip PDF Proffesional agar lebih memudahkan
pembaca karena peneliti berusaha merancang lebih menarik dan menjelaskan
kalimat majemuk setara berdasarkan jenis-jenis serta penggunaan konjungsi.
Modul ini dapat diakses melalui gawai dan komputer atau laptop secara online..
Penggunaan kalimat majemuk setara penting digunakan dalam proses penulisan
karya ilmiah, buku, majalah, koran, surat, dan dokumen resmi lainnya, terutama
pada mahasiswa PBSI. Skripsi ini membahas peranan kalimat majemuk setara yang
akan disajikan dalam bentuk modul belajar dengan menggunakan pendekatan
kontekstual berbasis Flip PDF Proffesional.
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1.2 Batasan Masalah
Berdasarkan batasan istilah dan hasil identifikasi masalah di atas, peneliti
membatasi masalah. Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dibatasi pada
pengembangan modul belajar kalimat majemuk setara dengan pendekatan
kontekstual berbasis Flip PDF Proffesional bagi mahasiswa PBSI Universitas
Sanata Dharma. Pengembangan modul belajar disusun untuk memudahkan
mahasiwa dalam belajar. Pembatasan masalah dalam penelitian diuraikan di bawah
ini.
1. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan modul belajar kalimat majemuk
setara, walaupun terdapat bahan ajar lain yang dapat membantu mahasiswa
dalam memahami kalimat majemuk setara;
2. Penelitian ini dibatasi pada modul belajar kalimat majemuk setara,
walaupun terdapat jenis-jenis kalimat majemuk lainnya;
3. Penelitian ini dibatasi dengan uji coba secara online pada mahasiswa
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; dan
4. Penelitian ini dibatasi pada enam prosedur penelitian dan pengembangan
dari sepuluh prosedur penelitian dan pengembangan Borg dan Gall yang
dijadikan acuan penelitian ini.
1.3 Rumusan Masalah
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
Bagaimana pengembangan modul belajar kalimat majemuk setara dengan
pendekatan kontekstual bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia?
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1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan modul belajar kalimat majemuk setara bagi mahasiswa PBSI dengan
pendekatan kontekstual sebagai perangkat pembelajaran yang efektif dalam proses
pembelajaran secara klasikal maupun mandiri.
1.5 Manfaat Penelitian
Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi
mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pendidik bahasa Indonesia,
pembaca dan peneliti lainnya.
1. Bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia
Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah pengetahuan mahasiswa
mengenai penggunaan kalimat majemuk setara. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa untuk berbagai kepentingan
pembelajaran, misalnya sebagai bahan referensi untuk tugas kuliah dan lainlain. Mahasiswa dapat menggunakan modul belajar ini dalam pembelajaran di
kelas.
2. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lainya.
Penelitian ini masih perlu dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Peneliti
juga mengharapkan perubahan sistem pendidikan lebih modern. Oleh karena
itu, peneliti mengharapkan kerja sama dengan peneliti lainnya untuk
mengembangkan produk bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.
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1.6 Definisi Operasional
Peneliti memberikan definisi operasional dan membatasi istilah-istilah,
tujuannya agar penelitian ini memiliki konsep, sehingga tidak menimbulkan
kesalahpahaman dan diperoleh pemahaman yang dapat dipahami. Adapun definisi
istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Modul
Modul merupakan bahan ajar cetak yang praktis dirancang untuk dipelajari
secara mandiri oleh mahasiswa. Modul sendiri memiliki fitur-fitur yang tidak kalah
menarik dari aplikasi game kekinian yang di dalamnya dikemas petunjuk
penggunaan fitur-fitur itu sendiri, sehingga bisa diakses oleh siapa saja. Isi modul
mencakup materi dan pemilihan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat
kemampuan dan pengetahuan pembelajar sehingga memudahkan pembelajar dalam
mempelajari materi tertentu.
Dalam diklat Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:3), dituliskan bahwa
modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode,
batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan
menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat
kompleksitasnya. Modul yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan
aplikasi yang dapat digunakan secara mandiri maupun berkelompok. Modul yang
dimaksudkan adalah modul yang bukan berwujud cetak (konvensional) melainkan
berwujud aplikasi yang dapat dioperasikan melalui gawai secara online.
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu
bahan ajar materi kalimat majemuk setara bahasa Indonesia untuk mahasiswa PBSI
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Universitas Sanata Dharma khususnya mahasiswa yang sedang menempuh mata
kuliah sintaksis. Penelitian ini juga berguna sebagai sumber referensi bagi peneliti
lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa.
2. Kalimat Majemuk Setara
Kalimat-kalimat dasar di dalam kalimat majemuk ini, masing-masing dapat
berdiri sendiri yang satu tidak bergantung kepada yang lain, baik struktur maupun
maknanya, struktur kalimat yang di dalamnya terdapat, sekurang-kurangnya, dua
kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat tunggal disebut
kalimat majemuk setara (koordinatif). Menurut Sugono (2009:158), kalimatkalimat dasar di dalam kalimat majemuk itu, masing-masing dapat berdiri sendiri
yang satu tidak bergantung kepada yang lain, baik struktur maupun maknanya,
struktur kalimat yang di dalamnya terdapat, sekurang-kurangnya, dua kalimat dasar
dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat tunggal disebut kalimat majemuk
setara (koordinatif).
3. Pendekatan Kontekstual
Dalam penyajian produk ini, peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan
kontekstual, karena pendekatan kontekstual menekankan pembelajaran melalui
pengalaman sehari-hari di sekitar lingkungan atau berdasarkan fenomena yang
terjadi. Pendekatan kontekstual didasarkan pada hasil penelitian John Dewey
(1916) menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang
dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan atau
peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Pendekatan kontekstual adalah sutau
pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu dalam proses belajar
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mengajar di sekolah. Secara umum, kontekstual mengandung arti yang berkenan,
relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks yang membawa
maksud, makna, dan kepentingan. Melalui pendekatan kontekstual peneliti
menerapkan pada modul belajar interaktif ini guna membantu dosen saat mengajar
mahasiswa secara interaktif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai
kurikulum yang berlaku.
1.7 Spesifikasi Produk
Produk modul belajar ini dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan
mahasiswa yang semakin berkembang di zaman 4.0. Perkembangan zaman semakin
cepat dan maju. Peneliti memanfaatkan teknologi tersebut untuk memudahkan
pembelajaran kalimat majemuk setara. Selain itu, substansi modul belajar ini
dirancang dengan menyediakan evaluasi dan soal latihan agar mahasiswa terbiasa
mengerjakan atau mengembangan pengetahuan keterampilan.
Produk ini memiliki halaman judul, kata pengantar, rasionalisasi, petunjuk
penggunaan, daftar isi, judul bab , tujuan pembelajaran, isi modul belajar tiap bab,
aktivitas dan latihan, rangkuman, tes formatif, refleksi, kunci jawaban, daftar
pustaka, glosarium dan biodata penulis. Peneliti menggunakan Aplikasi Flip PDF
Proffesional. Media Flip PDF Proffesional merupakan media pembelajaran
berbasis komputer, yang terssaji dengan beberapa komponen seperti teks, gambar,
audio dan video.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Bab ini mengkaji tiga sub bab yaitu penelitian yang relevan, landasan teori,
dan kerangka berpikir. Penelitian yang relevan menyajikan penelitian yang berisi
penelitian terdahulu. Pada subbab landasan teori menyajikan kumpulan teori-teori
dari para ahli yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini.
Kerangka berpikir menyajikan langkah-langkah secara garis besar berdasarkan
landasan teori dan hasil penelitian yang relevan.
2.1 Penelitian Relevan
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (RnD).
Peneliti menemukan dua penelitian yang relevan, yakni peneltian relevan yang
pertama oleh Dira Fadila pada tahun 2012 dan penelitian relevan yang kedua oleh
Anung Adhy Nugroho pada tahun 2014. Penelitian pertama dilakukan oleh Dira
Fadila pada tahun 2012 yang berjudul Analisis Kalimat Majemuk dalam Buku
Cerita Anak Usia 10 tahun Berjudul Vader, Mutter, Ich Und Sie Karya Jurg
Schubiger Ditinjau dari Aspek Sintaksis. Penelitian ini membahas mengenai
kalimat majemuk yang terdapat dalam buku cerita anak usia 10 tahun yang berjudul
Vater, Mutter, Ich, und Sie karya Jurg Schubiger. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan
memaparkan jenis-jenis kalimat majemuk yang terkandung dalam buku cerita anak
tersebut, serta membuktikan kesesuaian penggunaan kalimat majemuk dalam buku
cerita anak tersebut dengan teori oleh Hulit dan Howard mengenai penggunaan
kalimat kompleks untuk anak usia 10 tahun. Dari hasil penelitian di atas, kalimat
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majemuk yang ditemukan dalam buku cerita anak tersebut adalah kalimat majemuk
setara dan bertingkat. Kalimat majemuk yang mendominasi adalah kalimat
majemuk bertingkat.
Penelitian relevan yang kedua oleh Anung Adhy Nugroho pada tahun 2014
yang berjudul Struktur Kalimat Majemuk Dalam Karangan Deskripsi pada Siswa
Kelas XI MAN 10 Jakarta Tahun Pelajaran 2011-2012. Penelitian ini mengkaji
tentang struktur kalimat majemuk pada karangan deskripsi siswa kelas XI MA
Negeri 10 Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi. Objek dalam penelitian ini adalah
karangan deskripsi siswa kelas XI MA Negeri 10 Jakarta, sedangkan yang menjadi
fokus dalam penelitian ini adalah struktur kalimat majemuk siswa. Instrumen yang
digunakan adalah tes mengarang. Penelitian ini memperoleh 268 kalimat dari 25
karangan yang dianalisis, dari keseluruhan kalimat tersebut terdapat 142 kalimat
majemuk, yang terdiri dari 61 kalimat majemuk setara, 52 kalimat majemuk
bertingkat, dan 29 kalimat majemuk campuran. Dari 142 kalimat majemuk terdapat
142 struktur kalimat yang berbeda. Dari keseluruhan kalimat majemuk yang
dianalisis, tidak terdapat struktur kalimat yang dominan. Tiap-tiap kalimat
majemuk memiliki struktur yang berbeda-beda. Struktur kalimat majemuk siswa
MA Negeri 10 Jakarta sangat kompleks karena banyak terjadi perluasan-perluasan
pada tiap unsurnya, terutama unsur keterangan.
Berdasarkan penelitian relevan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan
antara kedua kedua penelitian dengan penelitian sekarang. Perbedaannya meliputi
tujuan dan metode pada penelitian relevan yang pertama menggunakan metode
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kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan
memaparkan jenis-jenis kalimat majemuk yang terkandung dalam buku cerita anak
tersebut serta membuktikan kesesuaian penggunaan kalimat majemuk dalam buku
cerita anak. Penelitian relevan yang kedua bertujuan untuk mengetahui struktur
kalimat majemuk pada karangan deskripsi siswa kelas XI MA Negeri 10 Jakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif
dengan teknik analisis isi. Perbedaan peneltian ini dengan kedua penelitian tersebut
adalah penelitian ini berfokus pada pengembangan modul belajar kalimat majemuk
setara. Objek dan subjek kajian berfokus pada permasalahan mahasiswa PBSI yang
telah

mengikuti

pembelajaran

sintaksis.

Penelitian

ini

menggunakan

angket/kuesioner dan wawancara dengan dosen ahli. Kemudian hasil analisis
peneliti digunakan sebagai acuan pengembangan produk.
2.2 Landasan Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : (1) konsep sintaksis,
(2) kalimat majemuk setara yang terdiri dari hubungan semantis dan kesetaraan
antarklausa, dan (3) teori modul yang terdiri dari hakikat, prosedur dan kriteria
penilaian modul. Berbagai kajian teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
yang dijadikan sebagai acuan untuk penerapan konsep materi kalimat majemuk
setara melalui produk berupa modul belajar yang akan dikembangkan.
2.2.1 Hakikat Sintaksis
Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa
Belanda, syntaxis, yang dalam bahasa Inggris disebut syntax (Ramlan, 1987:21 dan
Pateda, 1994:85). Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan
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seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Menurut Kridalaksana (1983;154),
sintaksis adalah pengaturan hubungan antara kata dengan kata, atau dengan satuansatuan lebih besar, atau antara satuan-satuan lebih besar itu dalam bahasa. Menurut
Arifin dan Junaiyah (2008:1), sintaksis adalah cabang linguistik yang
membicarakan hubungan antarkata dalam tuturan (speech), dan unsur bahasa yang
termasuk di dalam lingkup sintaksis atau syntax adalah cabang ilmu bahasa yang
membicarakan seluk-beluk frasa, klausa, dan kalimat, dengan satuan terkecilnya
berupa bentuk bebas, yaitu kata. Sintaksis menjelaskan makna yang berada dalam
kalimat itu sendiri, baik berhubungan secara fungsional maupun hubungan
maknawi.
Berdasarkan pendapat dari para tokoh di atas, para tokoh memberikan
penjelasan tentang batasan sintaksis dan masing-masing memiliki persamaan dan
perbedaan baik cakupan maupun redaksinya. Menurut Ramlan (1789:21), sintaksis
adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana,
kalimat, klausa, dan frasa. Menurut Stryker dan Tarigan (1989:21), syntax in the
studi of the patterns by which words are combined to make sentences. Artinya,
sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang diperlukan sebagai sarana untuk
menghubung-hubungkan kata menjadi kalimat. Jadi, sebagian ahli membicarakan
sintaksis berbagai bentuk penjelasan sedangkan yang membicarakan atau
menambahkan wacana adalah Ramlan. Oleh karena itu, sintaksis merupakan bagian
dari tatabahasa yang membahas tentang kaidah penggabungan kata menjadi satuan
gramatik yang lebih besar yang disebut frasa, klausa, dan kalimat dan ada wacana
menurut ramlan. Frase atau frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari
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kata namun lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frase atau frasa adalah satuan
gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, yang tidak
memiliki unsur subjek dan predikat. Contohnya seperti gunung tinggi, skripsi
lanjutan, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis frasa berdasarkan kelas kata
antara lain frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa adverbia, frasa preposisi.
Klausa merupakan sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat
walau kadang tidak tampak secara eksplisit. Klausa berpotensi menjadi kalimat.
Jadi, klausa merupakan sebuah kalimat yang menjadi bagian dari kalimat yang lebih
besar. Contohnya seperti : ‘anak itu menangis’ dan ‘bulu merak itu cantik’. Sekilas
klausa-klausa itu terlihat seperti kalimat. Perbedaannya adalah ketika diucapkan,
klausa tidak memiliki intonasi akhir, dan ketika dituliskan, klausa tidak diberi tanda
baca titik. Klausa-klausa itu dapat menjadi menjadi sebuah kalimat ketika diberi
tanda baca titik (.)
Kalimat sendiri merupakan kesatuan bahasa yang terkecil yang mengandung
pikiran yang lengkap, sedangkan menurut strukturnya kalimat merupakan bagian
ujaran yang didahului oleh kesenyapan dan diakhiri oleh kesenyapan, intonasinya
menunjukkan bahwa bagian ujaran itu telah selesai. Struktur sintaksis terdiri dari
susunan subjek (S), predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel) dan keterangan.
Keempatnya juga disebut sebagai jabatan kalimat. Peneliti mengembangkan produk
untuk mendeskripsikan kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa, khususnya
tentang penguasaan struktur kalimat. Landasan teori yang relevan dengan pokok
masalah tersebut ialah landasan teori tentang struktur kalimat bahasa Indonesia
(BI). Sebagaimana kita ketahui, landasan teori tentang struktur kalimat BI itu
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berbeda-beda, misalnya landasan teori tradisional, struktural, transformasi, dan
landasan teori universal. Sehubungan dengan itu, landasan teori yang diterapkan
dalam penelitian ini ialah landasan struktural, yang di Indonesia, di antaranya,
dikembangkan oleh Ramlan (1963), Keraf (1970), dan Moeliono (1992). Sebagai
sarana pengungkapan pikiran utuh secara ketatabahasaan, satuan gramatik kalimat
membawa peran penting dalam komunikasi. Melalui pola kalimat yang benar,
komunikasi dapat terjalin dengan baik. Pesan yang ingin disampaikan penulis atau
pembicara dapat tersampaikan dengan benar pula kepada pembaca atau pendengar.
Di sinilah nilai pentingnya susunan kalimat yang benar dalam berkomunikasi. Pada
bagian ini, peneliti akan menyajikan beberapa definisi kalimat menurut beberapa
ahli.
Menurut Dardjowidojo (1988: 254), kalimat ialah bagian terkecil dari suatu
ujaran atau teks (wacana) yang mengungkapkan pikiran yang utuh
ketatabahasaan. Menurut Slametmuljana (1969), kalimat sebagai

secara

keseluruhan

pemakaian kata yang berlagu, disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan;
mungkin yang dipakai hanya satu kata, mungkin lebih. Menurut Kridalaksana
(2001:92), kalimat sebagai satuan

bahasa yang secara relatif berdiri sendiri,

mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari
klausa; klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan; satuan proposisi
yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa, yang membentuk
satuan bebas; jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya.
Menurut Badudu (1994: 3-4), kalimat sebagai sebuah satuan, kalimat
memiliki dimensi bentuk dan dimensi isi. Kalimat harus memenuhi kesatuan
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bentuk sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan kesatuan arti kalimat.
Kalimat yang yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk sekaligus
kesatuan arti. Wujud struktur kalimat adalah rangkaian kata-kata yang disusun
berdasarkan aturan-aturan tata kalimat. Isi suatu kalimat adalah gagasan yang
dibangun oleh rangkaian konsep yang terkandung dalam kata-kata. Setiap unsur
yang terdapat di dalamnya harus menempati posisi yang jelas. Setiap unsur yang
terdapat di dalamnya harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama
lain. Kata-kata itu diurutkan menurut aturan tata kalimat.
2.2.2 Fungsi dan Kategori dalam Kalimat
Ramlan ((2008:17) mengungkapkan bahwa secara fungsional kalimat
terdiri dari Subjek dan Predikat. Disamping itu, terdapat pula unsur lain, yaitu
Objek, Pelengkap, Keterangan. Dalam sebuah fungsi kalimat dapat dikategorikan
dalam kelas kata menjadi lima macam kategori yaitu, verba atau kata kerja, nomina
atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan dan
preposisi atau kata depan. Kalimat dapat disebut sebuah kalimat jika sekurangkurangnya terdiri dari fungsi subjek dan predikat yang diakhiri dengan intonasi
tandabaca. Dalam sebuah fungsi kalimat dapat dikategorikan dalam kelas kata
menjadi lima macam kategori yaitu, verba atau kata kerja, nomina atau kata benda,
adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan dan preposisi atau kata
depan.
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2.2.2.1 Fungsi dalam Kalimat
Fungsi dalam kalimat meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan
keterangan. Subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa
atau siapa yang yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Subjek (S) adalah bagian
kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah
yang menjadi pokok pembicaraan (Finoza, 2008:14).

Predikat adalah bagian

kalimat yang menerangkan subjek. Predikat dapat ditentukan dengan pertanyaan
mengapa atau bagaimana adalah predikat kalimat. Menurut Sugono (2009:55),
predikat merupakan unsur utama suatu kalimat, di samping subjek. Fungsi objek
mengikuti predikat yang berupa verba transitif (memerlukan objek). Menurut
Rahardi (2009:82), dalam banyak hal dapat dikatakan bahwa objek kalimat
berlawanan dengan subjek kalimat. Tempatnya juga hampir pasti berlawanan di
dalam kalimat. Objek kalimat hanya dimungkingkan hadir apabila predikat kalimat
tersebut merupakan verba atau kata kerja yang sifatnya aktif transitif. Pelengkap
tidak mendahului predikat, baik pada posisi depan maupun di antara subjek dan
predikat.
Menurut Rahardi (2009:84), pelengkap sering dikacaukan pemahamannya
dengan objek kalimat. Dalam kalimat pasif, pelengkap tidak dapat menempati
fungsi subjek, objek dapat menempatinya. Fungsi keterangan tidak wajib hadir.
Menurut Sugono (2009:55), keterangan merupakan unsur kalimat yang
memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat;
misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, fungsi dalam kalimat adalah

19

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perbincangan mengenai unsur dalam kalimat seperti, subjek, predikat, objek,
pelengkap dan keterangan.
2.2.2.2 Kategori dalam Kalimat
Kategori dalam kalimat jika dihubungkan dengan fungsi merupakan pengisi
dari segi kategori kata atau bentuk kata dari setiap fungsi. Dengan kata lain, kata
dapat dibedakan berdasarkan kategori sintaksisnya. Kategori sintaksis sering pula
disebut kategori atau kelas kata. Lima kategori sintaksis utama adalah (1) verba atau
kata kerja, (2) nomina atau kata benda, (3) adjektiva atau kata sifat, (4) adverbia
atau kata keterangan, dan (5) preposisi atau kata depan. Menurut Verhaar (2006:
170), kategori adalah

kelas kata, seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia,

adposisi (artinya, preposisi atau posposisi), dan lain sebagainya. Kategori dalam
kalimat jenis kata pengisi fungsi-fungsi sintaksis yang terdiri dari nomina, verba,
adjektiva, adverbia, numeralia, frasa nominal, frasa adjektival,dan frasa adverbial.
Kategori dalam kalimat merupakan pengisi dari segi kategori kata atau bentuk kata
dari setiap fungsi atau perbincangan dalam konteks pengisi fungsi masing-masing
seperti, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan.
2.2.2.3 Peran dalam Kalimat
Peran adalah pengisi semantis terhadap fungsi atau pengisi menurut makna.
Peran semantis mengacu makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat.
Wedhawati menjelaskan bahwa peran semantis adalah konsep semantis-sintaktis.
Konsep ini bersangkut paut dengan makna di dalam struktur sintaktis (2001: 20).
Konsep ini bersangkut dengan makna di dalam struktur sintaksis. Dengan demikian
pengisian unsur peran ini dapat diketahui makna yang ada pada tiap-tiap unsur
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fungsional kalimat, seperti subjek (S), predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel), dan
keterangan (Ket).
Verhaar (1992: 90) berpendapat mengenai peran sintaktis menurutnya peran
sintaktis adalah menyatakan sesuatu yang semantis. Chaer menyampaikan pendapat
mengenai masing-masing peran sintaktis yang masih berhubungan dengan
pendapat Verhaar. Menurut Chaer (2009: 29-33) peran-peran yang dimiliki oleh
pengisi fungsi P dalam bahasa Indonesia selain peran tindakan juga terdapat peran
sebagai berikut. Peran proses, kejadian, keadaan, pemilikan, identitas, kuantitas.
Peran-peran yang ada pada S atau O sebagai berikut, yakni peran pelaku, sasaran,
hasil, penanggap, pengguna, penyerta, sumber, jangkauan, ukuran. Peran-peran
yang ada pada fungsi keterangan adalah seperti peran alat, tempat, waktu, asal,
kemungkinan atau keharusan.
2.2.2.4 Pembelajaran Fungsi, Kategori dan Peran dalam Kalimat
Fungsi dan kategori memiliki isi dan tujuan masing-masing. Isi dan tujuan
memperjelas fungsi dan kategorinya masing-masing. Oleh karena itu, peneliti
menyajikan dan membuat contoh penerapan fungsi dan kategori dalam kalimat
‘Pengedar narkoba itu merusak generasi penerus’.

Fungsi

subjek ‘Pengedar

narkoba itu’ berperan sebagai pelaku, fungsi predikat ‘merusak’ berperan sebagai
perbuatan dan fungsi predikat serta berkategori verba transitif , sedangkan fungsi
objek ‘generasi penerus’ berperan sebagai sasaran dan bekategori frasa nomina.
Berikut adalah contoh penerapan fungsi dan kategori:
1. Warga desa (S/FN) menangkap (P/V/Perbuatan) pencuri (O/Identitas).
2. Para artis (S/FN) ditargetkan (P/V/perbuatan) teroris itu (Objek/FN/sasaran).
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3. Petugas listrik itu (S/Pelaku) menyambungkan (P/Perbuatan) kabel (O/sasaran).
4. Tawanan itu (S/Pelaku) memasuki (P/Perbuatan) terowongan (O/Tempat).
5. Pengemudi itu melanggar lalu lintas (sebab) lalu Polisi itu (S/Pelaku) memarahi
(P/Proses) pengemudi itu (O/Penderita/sasaran).
6. Mahasiswa PBSI yang tidak mengikuti kuliah itu akan di hukum(P/F.Preposisi)
7. Filandia (S) tergolong (P) negara minat baca tinggi (Pel), sedangkan
Indonesia (S) tergolong (P) negara minat baca rendah (Pel).
8. Negara Indonesia (S) merupakan (P) negara majemuk (Pel/FN).
9. Dosen PBSI (S/FN) memberikan (P/V)mahasiswanya (O/Pron) penghargaan
(Pel/N) di acara itu (Ket).
10. Atletis itu (S) seorang pencuri (P/FN/Identitas).
Peneliti memperjelas objek dan pelengkap dapat dilihat dari contoh-contoh
di atas. Objek dapat dijadikan subjek ketika kalimat itu dipasifkan, sedangkan
pelengkap tidak dapat menjadi subjek. Perhatikan contoh berikut
a. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bagi masyarakat indonesia.
S

P

Pel

Ket

b. Acara budaya itu menggunakan bahasa Inggris agar pagelaran acara
S

P

O

Ket

budaya itu dipahami para tamu asing.
Kalimat a merupakan contoh bahwa fungsi pelengkap tidak dapat dijadikan
fungsi subjek berbeda dengan kalimat b. Kalimat b apabila dipasifkan maka
fungsi objek dapat dijadikan fungsi subjek. Perhatikan penjelasan berikut
a. Pembawa acara itu menggunakan bahasa Inggris agar pagelaran acara
S

P

O

Ket

budaya itu dipahami para tamu asing.
b. Bahasa Inggris digunakan pembawa acara itu agar pagelaran acara
S

P

O

budaya itu dipahami para tamu asing.
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2.2.3 Kalimat Majemuk dan Jenis-jenisnya
Menurut Sugono (2009:158), kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang
memiliki dua klausa atau lebih. Setiap kalimat selalu memiliki klausa yang
merupakan paduan antara satu subjek dan predikat, serta bisa ditambahi objek,
pelengkap, maupun keterangan. Jadi, kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang
memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Klausa
biasanya merupakan perpaduan antara satu subjek dan satu predikat, bisa juga
ditambahkan dengan objek, keterangan, atau pelengkap yang lainnya, sedangkan
kalimat majemuk merupakan sebuah kalimat yang terdiri lebih dari satu subjek,
predikat, objek, keterangan, atau pelengkap lainnya.
Kalimat majemuk memiliki lebih dari satu klausa dan setiap klausa dalam
satu buah kalimat biasanya dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi.
Namun, pembaca menemukan kalimat majemuk tanpa sebuah penghubung, karena
kata hubung biasanya tidak akan pembaca temukan di kalimat majemuk yang
bersifat perluasan. Dapat disimpulkan bahwa kalimat majemuk itu salah satu
kalimat memiliki dua pola dan setiap kalimat majemuk memiliki penghubung
berbeda-beda sehingga kalimat ini dapat diketahui dari jenis penghubungnya atau
kalimat majemuk merupakan perbincangan mengenai banyaknya klausa. Berikut
jenis-jenis kalimat majemuk dalam penelitian ini :
1. Kalimat Majemuk Setara
Kalimat-kalimat dasar di dalam kalimat majemuk ini, masing-masing dapat
berdiri sendiri yang satu tidak bergantung kepada yang lain, baik struktur
maupun maknanya, struktur kalimat yang di dalamnya terdapat, sekurang-
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kurangnya, dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat
tunggal disebut kalimat majemuk setara (koordinatif). Berdasarkan konjungsi
yang digunakan, kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam
empat macam. Keempat macam kalimat majemuk itu ialah :
a. Setara penjumlahan dalam kalimat majemuk ditandai oleh konjungsi pada
kalimat misalnya, dan, serta, dan lagipula.
b. Setara pemilihan dalam kalimat majemuk setara ini ditandai oleh konjungsi
atau. Jika isi pemilihan hanya dua (kalimat dasar), digunakan konjungsi atau
di antara dua pilihan itu dan disertai tanda koma.
c. Setara urutan dalam kalimat majemuk setara ini ditandai oleh konjungsi,
antara lain, lalu, lantas, terus dan kemudian. Kalimat majemuk yang
menggunakan kata-kata itu menyatakan hubungan urutan peristiwa.
d. Setara perlawanan dalam kalimat majemuk ini ditandai oleh konjungsi,
antara lain, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Konjungsi itu menyatakan
hubungan perlawanan antara kalimat dasar satu dan kalimat dasar yang lain
dalam sebuah kalimat majemuk.
2. Kalimat Majemuk Bertingkat
Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya mempelajari kalimat tunggal
atau kalimat majemuk setara saja tetapi, ada kalimat majemuk bertingkat. Ada
sebagian kalimat yang berisi informasi atau keterangan yang lebih lengkap,
bahkan sampai terperinci. Jenis kalimat majemuk bertingkat yang dikutip dari
buku Sugono (2009:172-192), penambahan informasi itu melahirkan struktur
kalimat lebih luas daripada kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara.
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Kalimat itu mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti (utama) dan
satu atau beberapa kalimat dasar berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur
kalimat inti itu, misalnya keterangan, subjek, objek. Di antara kedua unsur itu
digunakan konjungsi. Konjungsi itulah menyebabkan struktur kalimat
majemuk bertingkat dari kalimat majemuk setara, sebagaimana dikemukakan
di bawah ini yang dikutip dari buku Sugono (2009:172-192) berikut:
a. Unsur Kalimat Majemuk Bertingkat
Dua pernyataan berikut akan menjadi kalimat majemuk bertingkat jika
disisipi konjungsi, misalnya, ketika, karena, supaya, meskipun, jika, atau
sehingga. Ciri kalimat majemuk ini salah satu klausanya bergantung pada
klausa yang lain. Pada klausa ini terdapat induk kalimat dan anak kalimat
yang bersifat tidak sejajar, suboordinatif dan membentuk hierarki atau
memiliki kedudukan lebih tinggi dan rendah. Demikian juga dengan
penempatan konjungsi karena, supaya, meskipun, jika, atau sehingga
menyebabkan unsur kedua ini menjadi anak kalimat. Contoh :
-

Jakarta setiap musim hujan banjir karena banyak sampah menyumbat
selokan.

-

Dara dapat menjuarai cerdas cermat itu jika dia menguasi materinya.

Berdasarkan contoh di atas, konjungsi ‘karena’ dan ‘jika’ jika disisipkan
maka akan menjadi anak kalimat atau membentuk anak kalimat dan induk
kalimat. Kedua contoh merupakan kalimat majemuk bertingkat yang
polanya tidak sejajar. Pola tidak sejajar ini sering disebut subordinatif.
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b. Induk Kalimat dan Anak Kalimat
Perbedaan kalimat dan anak kalimat dapat dilihat dari ciri kemandirian
sebagai kalimat tunggal, unsur konjungsi, dan urutan unsurnya. Seperti
contoh dalam kalimat berikut : Ani menjuarai lomba cerdas cermat sehingga
dia mendapatkan penghargaan dari presiden. Dalam kalimat di atas, Ani
menjuarai lomba cerdas cermat merupakan induk kalimat (tidak didahului
konjungsi sehingga), sedangkan sehingga dia mendapatkan penghargaan
dari presiden merupakan anak kalimat (didahului konjungsi sehingga).
Anak kalimat dapat menduduki posisi awal kalimat seperti ‘karena curah
hujan deras, mahasiswa PBSI tidak bisa melaksanakan field trip. Dengan
demikian, induk kalimat menduduki/sebagai gagasan utama, sedangkan
anak kalimat sebagai gagasan penjelas.
3. Kalimat Majemuk Campuran
Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan dari kalimat majemuk
setara dan bertingkat. Penggunaan kalimat tidak semuanya kalimat majemuk
setara, atau kalimat majemuk bertingkat. Kalimat itu dapat dipahami setelah
mengetahui unsur, ciri, konjungsi dan polanya. Kalimat-kalimat yang
digunakan ternyata campuran dari kalimat majemuk setara dan kalimat
majemuk bertingkat. Contoh : Karena ingin mendapatkan hasil terbaik, Erik
terpaksa melakukan kecurangan dan menyontek jawaban sehingga dia
memperoleh nilai terbaik sedangkan teman-temannya hanya memperoleh nilai
cukup.
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2.2.4 Kalimat Majemuk Setara
Menurut Sugono (2009:158), kalimat-kalimat dasar di dalam kalimat
majemuk itu, masing-masing dapat berdiri sendiri yang satu tidak bergantung
kepada yang lain, baik struktur maupun maknanya, struktur kalimat yang di
dalamnya terdapat, sekurang-kurangnya, dua kalimat dasar dan masing-masing
dapat berdiri sebagai kalimat tunggal disebut kalimat majemuk setara (koordinatif).
Kalimat majemuk setara masing-masing merupakan klausa inti, tidak bersifat
hierarki atau kedudukannya sejajar. Contoh : Rangga mahasiswa rajin dan Rio
mahasiswa tekun.
Pada contoh di atas, kalimat ini memiliki dua klausa yaitu, klausa ‘Rangga
mahasiswa rajin’ dapat berdiri sendiri, begitu juga dengan ‘Rio mahasiswa tekun’
kedua unsur ini dapat berdiri sendiri. Berdasarkan contoh di atas, kedua unsur
bersifat koordinatif atau sejajar. Kalimat tersebut sangat jelas bersifat sejajar karena
kedua unsur merupakan klausa inti tidak membentuk hierarki. Contoh lain :
1. Presiden Jokowi(S FN) menegur keras(P/FV) para menteri(O/FN) dan para
menteri(S/FN) mengevaluasi kembali(P/FV) program kerja(O/) serta
presiden(S) mengapresiasi(P) para mentri(O).
2. Valentino Rossy(S) melanjutkan(P) balapan(O) di musim depan(K) atau
dia(S/N) memilih(P/V) pensiun(O).
3. Cristian Ronaldo(S) gagal meraih(P) prestasi(O) tahun ini(K) sedangkan
Lionel Messy(S) meraih(P) gelar(O) berturut-turut(Pel).
4. Pemilihan presiden(S) bersaing sangat ketat(P), tetapi kedua calon
presiden(S) memberikan(P) respon positif(O) kepada masyarakat(K).
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat
dasar di dalam kalimat majemuk setara masing-masing dapat berdiri sendiri yang
satu tidak bergantung kepada yang lain, baik struktur maupun maknanya, struktur
kalimat yang di dalamnya terdapat, sekurang-kurangnya, dua kalimat dasar dan
masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat tunggal. Kalimat majemuk setara
bersifat koordinatif karena memiliki unsur yang sejajar dan dapat berdiri sendiri.
Berdasarkan konjungsi yang digunakan di atas, kalimat majemuk setara
dapat dikelompokkan ke dalam empat macam. Keempat macam kalimat majemuk
itu ialah (1) kalimat majemuk yang menyatakan penjumlahan, (2) kalimat majemuk
yang menyatakan urutan peristiwa, (3) kalimat majemuk yang menyatakan
pemilihan, dan (4) kalimat majemuk yang menyatakan perlawanan.
2.2.4.1 Hubungan Semantis antarklausa dalam Kalimat Majemuk Setara
Hubungan semantis antarklausa dalam kalimat majemuk setara terdapat
empat

macam,

yaitu

(1)

hubungan

penjumlahan/aditif,

(2)

hubungan

pemilihan/alternatif, (3) hubungan urutan, dan (4) hubungan perlawanan/opositif
(Alwi, dkk., 2003:399-400).
1. Setara Penjumlahan
Kalimat majemuk setara yang menyatakan hubungan penjumlahan atau
aditif disebut kalimat majemuk setara penjumlahan. Kalimat majemuk setara
ini ditandai oleh konjungsi, misalnya, dan, serta, dan lagipula. Kalimat
majemuk yang menggunakan konjungsi seperti itu memperlihatkan hubungan
penjumlahan dari beberapa kalimat dasar, seperti contoh berikut.
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a. Rio menjuarai perlombaan cerdas cermat dan teman-teman sekolahnya
ikut bersorak gembira.
b. PBSI 2016 B mendapatkan tugas membuat mading dan secara kompak
mereka membuat mading bersama.
Kalimat majemuk setara dapat dilihat dari unsur-unsurnya dan
konjungsinya. Jika kalimat majemuk setara tersiri dari tiga kalimat dapat
menggunakan dua pilihan menggunakan konjungsi (dan, serta) secara bersama
atau (b) menggunakan tanda koma serta konjungsi dan, cara pertama dilakukan
jika ada dua konjungsi (dan, serta), sedangkan cara kedua digunakan jika hanya
ada satu konjungsi dan. Bahkan, cara kedua ini dapat diterapkan pada kalimat
majemuk setara yang terdiri dari tiga kalimat dasar, contoh sebagai berikut.
a. Rangga sedang mengerjakan tugas kampus, Erik membantu mencari
sumber tugas, dan mereka senang menyelesaikan tugas.
b. Pagi-pagi mahasiswa PBSI ribut di kelas, dosen masuk kelas, mereka
segera melaksanakan pembelajaran pagi itu, dan suasana kelas menjadi
diam.
Pada contoh di atas, kalimat satu dan dua memiliki lebih dari tiga klausa.
Klausa satu dan klausa lainya menggunakan tanda koma sebagai pemisah.
Konjungsi digunakan pada klausa terakhir, konjugsi itu adalah ‘dan’. Kalimatkalimat pertama dan kedua dapat menggunakan tanda titik koma (;) sebagai
pemisah.
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2. Setara Pemilihan
Kalimat majemuk setara ini ditandai oleh konjungsi atau. Jika isi pemilihan
hanya dua (kalimat dasar), digunakan konjungsi atau di antara dua pilihan itu
dan disertai tanda koma. Hubungan pemilihan itu dapat juga dinyatakan dengan
kata apa (kah).
a. Via ingin melanjutkan S2 di Amerika, atau melanjutkan pendidikan di
Sanata Dharma.
b. Nita mengirimkan pesan melalui email, apakah kamu sudah membaca
pesan tersebut.
Jika kalimat majemuk setara terdiri lebih dari dua kalimat dasar, konjungsi
atau ditempatkan pada posisi sebelum kalimat dasar yang terakhir. Kalimat
dasar yang satu dihubungkan dengan tanda koma dari kalimat dasar yang lain.
Penjelasan ini dapat dipahami dengan perhatikan contoh berikut :
a. Rio dapat melihat hasil pendaftaran mahasiswa baru di papan
pengumuman kampus I, melihat hasil seleksi melalui situs web, atau
mencari informasi secara langsung ke panitia pendaftaran mahasiswa
baru.
b. Erik ingin melanjutkan bisnis musik tradisionalnya di Kalimantan, ikut
orang tua pindah ke Bandung, membangun usaha baru sebagai
pengusaha musik, atau memilih untuk menikah dengan pacarnya di
Kalimantan.
Kedua kalimat itu merupakan kalimat majemuk setara. Kalimat di atas
memiliki unsur dan klausa. Kalimat di atas (a) terdiri tiga kalimat dasar dan
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kalimat (b) terdiri atas empat kalimat dasar. Berdasarkan kedua contoh kalimat
di atas, kedua kalimat itu hanya digunakan satu konjungsi, yaitu kata atau.
Batas kalimat dasar satu dari kalimat dasar yang lain ditandai oleh tanda koma,
atau titik koma.
3. Setara Urutan
Kalimat majemuk setara ini ditandai oleh konjungsi, antara lain, lalu, lantas,
terus dan kemudian. Kalimat majemuk setara yang menggunakan kata-kata itu
menyatakan hubungan urutan peristiwa. Meskipun konjungsi itu merupakan
pembatas kalimat dasar satu dari kalimat dasar yang lain, masih diperlukan
tanda koma sebagai pembatas antara kalimat dasar satu dari kalimat dasar yang
lain.
a. Dosen PBSI mengumumkan hari ulang tahun PBSI, lalu semua
mahasiswa menyiapkan persiapan hari ulang tahun PBSI.
b. Pak guru selalu memberikan teguran keras kepada Tiur, lalu Tiur
termotivasi belajar lebih giat.
Jika kalimat majemuk setara jenis ini terdiri atas tiga kalimat dasar, ada dua
pilihan. Pilihan pertama ialah kalimat majemuk yang menggunakan konjungsi
secara serentak dan pilihan kedua ialah kalimat majemuk setara yang
menggunakan tanda koma dan konjungsi sebagai penghubung antarkalimat
dasar. Konjungsi lalu, lantas, dan kemudian dapat digunakan secara serentak.
Di samping itu, dapat juga digunakan satu konjungsi yang terletak pada kalimat
dasar yang terakhir.
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a. Nicho berlari dikejar anjing, lalu dia memanjat pohon, lantas dia melihat
Rangga membawa kayu, kemudian dia berteriak meminta pertolongan.
b. Rangga mendengar suara membutuhkan pertolongan, dia melihat
suranya dari atas pohon, Rangga dengan cepat menggunakan kayunya
mengusir anjing itu, kemudian Nicho terselamatkan dari serangan anjing
itu.
Contoh-contoh ini merupakan kalimat majemuk setara urutan. Kalimat
majemuk ini dapat dipahami dari contoh pada kalimat (a) dan (b). Kalimat ini
sangat jelas dari cirinya, urutan, konjungsi dan unsur kalimatnya. Penulis
memberikan contoh kalimat majemuk urutan dari yang dua klausa sampai yang
empat klausa dengan tujuan lebih memperjelas.
4. Setara Perlawanan
Kalimat majemuk setara ini ditandai oleh konjungsi, antara lain, tetapi,
melainkan, dan sedangkan. Konjungsi itu menyatakan hubungan perlawanan
antara kalimat dasar satu dan kalimat dasar yang lain dalam sebuah kalimat
majemuk setara. Kalimat majemuk setara perlawanan ini memiliki ciri khas
tersendiri seperti pada contoh berikut :
a. Teman-teman selalu memperingatkan Mazmur yang suka ugal-ugalan di
jalan, sedangkan Mazmur sendiri tidak mempedulikan dirinya sendiri.
b. Mazmur tidak mempersoalkan kepentingan keselamatanya, melainkan
teman-teman yang memikirkan keselamatannya.
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2.2.4.2 Hubungan Kesetaraan antarklausa Kalimat Majemuk Setara
Hubungan kesetaraan antarklausa dapat dibedakan menjadi dua macam
eksplisit dan implisit berarti hubungan yang menggunakan alat-alat yang nyata,
yaitu konjungsi. Berikut konjungsi yangdigunakan dalam kesetaraan antarklausa :
1. Hubungan Kesetaraan Antarklausa secara Eksplisit
Hubungan kesetaraan antarklausa secara eksplisit merupakan makna yang
diutarakan secara terus terang. Hubungan ini menggunakan

konjungsi atau

menghadirkan konjungsi setiap klausanya. Konjungsi bertugas sebagai penanda
atau penghubung setiap kalusa, karena konjungsi sangat penting untuk
menghubungkan klausa-klausanya. Konjungsi itu adalah dan, serta, ataau
melainkan, tetapi, namun, sedangkan, dan lalu.
a. Hubungan Kesetaraan Antarklausa dengan Konjungsi Dan
“Konjungsi dan menghubungkan dua klausa atau lebih dalam kalimat
majemuk setara dalam bahasa Indonesia. Jika klausa yang dihubungkan lebih
dari dua buah, maka konjungsi dan harus diletakkan di awal klausa terakhir”
(Chaer, 1990:60). Berikut ini contohnya :
-

Presiden menyusun program kerja baru dan presiden mengumumkan
rapat.

-

Covid 19 menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerintah
memberikan bantuan kepada masyarakat.
Pada contoh di atas, kalimat majemuk setara menghadirkan konjungsi

‘dan’ secara eksplisit. Kalimat ini masing-masing memiliki dua klausa.
Klausa-klausa itu dihubungkan dengan konjungsi ‘dan’.
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b. Hubungan Kesetaraan Antarklausa dengan Konjungsi Serta
Konjungsi serta digunakan di antara ketiga klausa dalam kalimat majemuk
setara (Chaer, 1990:62). Di antara klausa itu dihubungkan dengan konjungsi
serta. Konjungsi serta terletak pada klausa ketiga. Berikut ini contohnya:
-

Barcalona mengakhiri kontrak sepak bola Lionel Messi dan keputusan
itu

membuat kecewa para pendukung Barcalona serta pendukung

menyalahkan petugas Barcalona.
Pada contoh di atas, kalimat ini memiliki tiga klausa. Kalusa-klausa itu
menghadirkan konjungsi ‘dan’ dan ‘serta’. Kedua konjungsi ini sangat tepat
untuk mengisi kalimat yang lebih dari dua klausa. Hubungan ini dinyatakan
secara eksplisit karena menghadirkan kedua konjungsi tersebut.
c. Hubungan Kesetaraan antarklausa dengan Konjungsi Atau
“Konjungsi atau digunakan di anatara dua klausa dalam sebuah kalimat
majemuk setara” (Chaer, 1990:65). Konjungsi atau menghubungkan klausa
pertama dan klausa kedua. Konjungsi atau letak pada klausa kedua. Berikut
ini contohnya:
-

Masyarakat mengikuti pelaksanaan PPKM atau berjualan secara diamdiam.

Pada contoh di atas, kalimat ini memiliki dua klausa. Klausa pertama dan
kedua menghadirkan konjungsi ‘atau’. Kalimat ini menyatakan hubungan
secara eksplisit dengan konjungsi ‘atau’.
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d. Hubungan Kesetaraan antarklausa dengan Konjungsi Melainkan
Konjungsi melainkan terletak pada awal klausa kedua sebuah kalimat
majemuk setara yang klausa pertamanya disertai kata ingkar dan kata
pembatas bukan hanya, sedangkan konjungsi melainkan sendiri diikuti pula
kata (Chaer, 1990;75). Berikut ini contohnya:
-

Pejabat itu tidak terlibat kasus pembunuhan, melainkan terllibat kasus
korupsi.

-

Bukan polisi yang memukul pencuri itu, melainkan masyarakat desa itu.

Pada contoh di atas, kalimat pertama dan kedua merupakan klausa inti dan
setiap klausanya menghadirkan konjungsi ‘melainkan’. Konjungsi melainkan
adalah konjungsi yang mengatakan sebuah ‘koreksi pembetulan’.
e. Hubungan Kesetaraan Antarklausa dengan Konjungsi Tetapi
Konjungsi tetapi digunakan di awal klausa kedua yang subjeknya
memiliki referensi yang sama, sedangkan predikatnya adalah sebuah kata atau
frasa yang bersifat kontras, (Chaer, 1990:66). Varian dari konjungsi ini adalah
tapi konjugsi tetapi atau tapi terletak pada klausa kedua, sedangkan klausa
pertama diakhiri dengan tanda koma. Berikut ini contohnya:
-

Masyarakat menyalahkan pemerintah adanya banjir, tetapi mereka
selalu membuang sampah sembarangan.

Pada contoh di atas, kalimat ini merupakan kalimat majemuk setara hubungan
perlawanan. Kalimat ini menggunakan konjungsi secara eksplisit dalam
menghubung kedua klausa. Konjungsi tetapi digunakan dalam situasi resmi,
sedangkan konjungsi tapi situasi nonformal.
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f. Hubungan Kesetaraan Antarklausa dengan Konjungsi Namun
Konjungsi namun digunakan di antara dua klausa, sebagai variasi
konjungsi tetapi. Konjungsi namun tidak digunakan antarkata dalam sebuah
frasa (chaer, 1990;18). Berikut contohnya.
-

Perusahaan tidak mempersalahkan bangunan runtuh itu, namun
perusahaan kecewa.

Pada contoh di atas, kalimat tersebut memiliki dua klausa inti. Klausa inti
satu dan yang lain dihubungkan dengan konjungsi ‘namun’. Konjungsi ini
sebagai penanda kedua klausa. Konjungsi ini merupakan konjungsi
pertentangan antara klausa satu dan lainnya.
g. Hubungan Kesetaraan Antarklausa dengan Konjungsi Sedangkan
Konjungsi sedangkan digunakan di antara dua klausa yang subjeknya
merujuk pada dua identitas yang tidak sama (Chaer, 1990:68). Varian dari
konjugsi sedangkan adalah konjugsi sedang. Konjungsi sedangkan terletak
pada awal klausa kedua, sedangkan klausa pertama diakhiri tanda koma.
Berikut ini contohnya:
-

Indonesia merupakan negara besar, sedangkan Vatikan negara paling
kecil.

Kalimat ini terdapat dua klausa. Klausa pertama dan kedua menghadirkan
konjungsi ‘sedangkan’ sebagai penanda. Konjungsi ini menghubungkan
kedua klausa. Meskipun demikian, kedua klausa ini tetap setara.
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h. Hubungan Kesetaraan Antarklausa dengan Konjungsi Lalu
Konjungsi lalu digunakan pada kalimat majemuk setara yang terdiri dua
klausa (Chaer, 1990:77). Konjungsi lalu terletak di awal klausa kedua, klausa
pertama diakhiri dengan tanda koma. Berikut ini contohnya:
-

Premotor itu menabrak seorang anak, lalu anak itu dibawa ke rumah
sakit.

Pada contoh di atas, Kalimat ini terdiri dua klausa, yaitu klausa pertama
‘Premotor itu menabrak seorang anak’ yang diakhiri dengan tanda koma dan
klausa kedua diawali dengan konjungsi lalu, yaitu lalu anak itu dibawa ke
rumah sakit. Konjungsi lalu sebagai penanda antara kedua klausa.
2. Hubungan Kesetaraan antarklausa secara Implisit
Hubungan kesetaraan antarklausa dapat dikatakan secara implisit, hubungan
secara implisit maksudnya tanpa menghadirkan konjungsi atau penanda yang
berupa konjungsi. Hubungan ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan
kalimat. Hubungan secara implisit ini akan dibuktikan pada penjelasan berikut :
- Presiden menghadiri perlombaan PON Papua, para artis juga menghadiri
perlombaan tersebut, mereka menyaksikan perlombaan bersama-sama.
Kalimat ini terdiri dari tiga klausa, yaitu ‘Presiden menghadiri perlombaan
PON Papua,’

‘para artis juga menghadiri perlombaan tersebut,’ ‘mereka

menyaksikan perlombaan bersama-sama.’ Klausa-klausa ini secara langsung
tanpa adanya penanda konjungsi, tetapi kalimat ini merupakan kalimat majemuk
setara dan dapat dibuktikan dengan menggunakan konjungsi dan, serta, lalu,
kemudia. Perhatikan kalimat berikut jika dinyatakan secara eksplisit dan
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menggunakan konjungsi

dan, serta, lalu, kemudian. Presiden menghadiri

perlombaan PON Papua dan para artis juga menghadiri perlombaan tersebut
serta mereka menyaksikan perlombaan bersama-sama (dan dan serta). Presiden
menghadiri perlombaan PON Papua dan para artis juga menghadiri perlombaan
tersebut lalu mereka menyaksikan perlombaan bersama-sama. (dan dan lalu)
Presiden menghadiri perlombaan PON Papua dan para artis juga menghadiri
perlombaan tersebut kemudian mereka menyaksikan perlombaan bersamasama. (dan dan kemudian).
Pada contoh-contoh kalimat di atas, klausa-klausa ini dinyatakan secara
implisit, tetapi dapat dibuktikan bahwa klausa-klausa ini kalimat majemuk
setara. Kalimat-kalimat tersebut cukup panjang meskipun demikian kalimatkalimat ini merupakan kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara
menggunakan konjungsi apa pun, tetap saja setiap klausa dapat berdiri sendiri.
Oleh karena itu, Hubungan secara implisit tidak merubah kalimat majemuk
setara hanya peniadaan penanda konjungsi saja, namun tetap sebagai kalimat
majemuk setara.
2.2.5 Pendekatan Kontekstual
Kata contextual berasal dari kata contex, yang berarti ‘hubungan, konteks,
suasana suatu keadaan’. Dengan demikian, contextual diartikan ‘yang berhubungan
dengan suasana (konteks).’ Sehingga, contextual teaching and learning (CTL)
dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana
tertentu.
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Pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil penelitian John Dewey
(1916), yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang
dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan atau
peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Sehingga, CTL, dapat diartikan sebagai
suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu dalam proses
belajar mengajar di sekolah. Secara umum, contextual mengandung arti : yang
berkenan relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks; yang
membawa maksud, makna dan kepentingan. Dalam proses belajar sehari-hari,
siswa diminta untuk mendapatkan mengeksplorasi segala kemampuannya dalam
bidang mata pelajaran yang mereka sukai.
Definisi mendasar tentang pembelajaran kontekstual; adalah konsep belajar
di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya
dalam kehiduan sehari-hari mereka, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan
keterampilannya dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses
mengkontruksi sendiri, sebagia bekal untuk memecahkan masalah dalam
kehidupannya sebagai anggota masyarakat.
CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan
antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan komponen
pembelajaran efektif (Nurhadi, 2005:5). Pendekatan CTL diharapkan lebih
bermakna bagi pelajar proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk
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kegiatan pelajar bekerja dan mengalaminya. Berkaitan dengan pendekatan di atas,
pendekatan ini membicarakan bahwa siswa perlu mengerti apa makna belajar apa
manfaatnya dan bagaimana cara mencapainya. Pelajar harus sadar bahwa apa yang
mereka pelajari bermanfaat untuk mereka secara nyata.
2.2.5.1 Prinsip dan Karakteristik Model Pembelajaran (CTL) Contextual
teaching and learning
Pendekatan kontekstual memiliki beberapa prinsip dan karakteristik dalam
pembelajaran di kelas. Prinsip yang dimaksud agar siswa dapat mengembangkan
karakteristiknya melalui pembelajaran yang berada disekitarnya. Berdasarkan
karakteristik ini, siswa diharapkan mampu menunjukkan karakteristiknya dalam
pembelajaran di kelas. Adapun rincian dalan prinsip dan karakteristik model
pembelajaran.
1. Prinsip Model Pembelajaran CTL (Contextual teaching and learning)
Prinsip pada pembeljaran kontekstual dimaksudkan agar siswa dapat
mengembangkan cara belajarnya sendiri dan selalu mengaitkan dengan apa
yang telah diketahui dan apa yang ada di masyarakat, yaitu aplikasi dan konsep
yang dipelajari, prinsip model pembelajaran CTL menekankan pada
pemecahan masalah, mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai
konteks, seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja. mengajar siswa untuk
memantau dan mengarahkan belajarnya sehingga menjadi pembelajar yang
aktif dan terkendali, menekankan pembelajaran dalam konteks kehidupan
siswa, mendorong siswa belajar dari satu dengan yang kainnya dan belajar
bersama-sama, dan menggunakan penilaian autentik. Menurut Elaine B.

40

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jhonson dalam pembelajaran kontekstual, minimal ada tiga prinsip utama yang
sering digunakan, yaitu sebagi berikut.
2. Prinsip Saling Ketergantungan (Interdepence)
Prinsip ini adanya hubungan kerjasama untuk membantu pelajar secara
efektif

dalam

kelompok

membantu

pelajar

untuk

interaksi

saling

mengemukakan gagasan saling mendengarkan untuk menemukan persoalan
masalah, mengumpulkan data, mengelola data menentukan alternatif dan
memecahkan masalah. Sehingga prinsip ini menyatukan berbagai pengalaman
dari masing-masing pelajar untuk mencapai standar akademik yang tinggi.
3. Prinsip Perbedaan (Differentiation)
Prinsip ini menuntun pendidik untuk mendidik, mengajar, melatih,
membimbing, mengarahkan peserta didik untuk mandiri, berpikir kritis, dan
kreatif. Siswa dapat berkolaborasi dengan teman-temannya untuk melakukan
pengamatan, menghimpun dan mencatat fakta dan informasi, menemukan
prinsip-pinsip dan pemecahan masalah.
4. Pengorganisasian Diri (Self Organization)
Prinsip ini menekankan bahwa proses pembelajaran diatur, dipertahankan,
dan disadari oleh peserta didik sendiri, dalam rangka merealisasikan
potensinya. Peserta didik secara sadar harus menerima tanggung jawab atas
keputusan dan perilaku sendiri, menilai alternatif, membuat pilihan,
mengembangkan rencana, menganalisis informasi, menciptakan solusi dan
dengan kritis menilai suatu hal. Prinsip ini juga menuntut pendidik agar

41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendorong pelajar untuk memahami dan merealisasikan semua potensi yang
dimilikinya seoptimal mungkin.
5. Karakteristik Model Pembelajaran CTL
Menurut Johnson (dalam Nurhadi, 2002:14) terdapat delapan utama yang
menjadi karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu melakukan hubungan
yang bermakna. Mengerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar
sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, mengasuh atau memelihara
pribadi siswa, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian
sebenarnya.
Nurhadi (2003:20) menyebutkan dalam kontekstual mempunyai sebelas
karakteristik antara lain yaitu : kerja sama, saling menunjang, menyenangkan,
belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai
sumber, siswa aktif, sharing dengan teman, siswa aktif, guru kreatif, dinding
kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta-peta, gambar,
artikel, humor, dan lain-lain, laporan kepada orang tua bukan hanya rapor,
tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain.
Priyatni (2002:2) menyatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan
dengan CTL memiliki karakteristik sebagai berikut : Pembelajaran
dilaksanakan dalam konteks yang autentik, artinya pembelajaran diarahkan
agar siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah dalam konteks
nyata atau pembelajaran diupayakan dilaksanakan dalam lingkungan yang
alamiah (learning in real life setting).
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Kebersamaan, kerja sama saling memahami dengan yang lain secara
mendalam merupakan aspek penting untuk menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan (learning to know each other deeply). Pembelajaran
dilaksanakan secara aktif, kreatif, kreatif, dan mementingkan kerja sama
(learning to ask, to inquiry, to York together). Pembelajaran dilaksanakan
dengan cara yang menyenangkan (learning as an enjoy activity).
2.2.6 Modul
Media pembelajaran dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu
media cetak dan menggunakan aplikasi. Media adalah sarana penyampai informasi
dari sumber informasi ke penerima yang dapat merangsang pikiran dan
membangkitkan semangat siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan
dengan baik. Menurut Purwanto (2007: 9), modul ialah bahan belajar yang
dirancang secara sistematik berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam
bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri
dalam satuan waktu tertentu. Tujuannya agar peserta dapat menguasai kompetensi
yang diajarkan dalam diklat atau kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya.
Fungsinya sebagai bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran
peserta didik. (Purwanto, 2007: 10).
Menurut Nana Sudjana (2002: 132), makna modul menurut istilah asalnya
adalah alat ukur yang lengkap, merupakan unit yang berfungsi secara mandiri,
terpisah tetapi juga dapat berfungsi sebagai kesatuan dari seluruh unit lainnya.
Modul merupakan jenis kesatuan kegiatan belajar yang terencana, dirancang untuk
membantu pada para siswa secara individual dalam mencapai tujuan-tujuan
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belajarnya. Modul bisa dipandang sebagai paket program pengajaran yang terdiri
dari komponen-komponen yang berisi tujuan belajar, bahan ajar, metode belajar,
alat atau media, serta sumber belajar dan sistem evaluasinya.
Sanaky (2013) mendefinisikan media pembelajaran adalah sebuah alat yang
berfungsi dan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Peneliti
memilih untuk mengembangkan modul belajar di samping media pembelajaran
yang lain karena modul belajar dianggap lebih praktis untuk dipelajari oleh siswa.
Modul yang dikembangkan oleh peneliti adalah modul, hal itu dipertimbangkan
karena era saat ini adalah era modern. Sebelum menyusun modul penulis harus
memperhatikan beberapa hal diantaranya : hakikat modul, fungsi dan tujuan
penulisan modul, karakteristik modul, prinsip penulisan modul, struktur penulisan
modul, prosedur penulisan modul, dan pendekatan kontekstual yang dipakai dalam
pengembangan modul. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal terkait teori modul.
2.2.6.1 Hakikat Modul
Modul adalah bahan ajar yang dirancang untuk digunakan sebagai
penunjang pembelajaran siswa secara mandiri. Menurut Nana Sudjana (2002: 132),
makna modul menurut istilah asalnya adalah alat ukur yang lengkap, merupakan
unit yang berfungsi secara mandiri, terpisah tetapi juga dapat berfungsi sebagai
kesatuan dari seluruh unit lainnya. Di dalam modul terdapat petunjuk penggunaan
yang bertujuan untuk memudahkan siswa atau guru dalam menggunakan modul
tersebut. Modul merupakan media pembelajaran yang disusun secara sistematis dan
lengkap yang terdiri atas materi pembelajaran, latihan-latihan dan evaluasi
pembelajaran. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang bersifat
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interaktif, berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang
dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi tertentu
(Sugianto, 2013).
Modul merupakan media pendamping buku pelajaran yang dapat digunakan
oleh siswa dalam mempelajari materi tertentu. Dalam menggunakan modul siswa
dapat belajar secara mandiri maupun dengan pendampingan guru. Modul berperan
sebagai media belajar siswa secara mandiri. Modul belajar disusun melalui aplikasi
flip book yaitu PDF flip professional sehingga siswa dapat mengoperasikannya
secara mandiri dengan menggunakan komputer atau gawai.
2.2.6.2 Fungsi dan Tujuan Penulisan Modul
Penggunaan modul sering dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran mandiri
(self-instruction), maka konsekuensi lain yang harus dipenuhi oleh modul ini ialah
adanya kelengkapan isi; artinya isi atau materi sajian dari suatu modul haruslah
secara lengkap terbahas lewat sajian-sajian sehingga dengan begitu para pembaca
merasa cukup memahami bidang kajian tertentu dari hasil belajar melalui modul
ini. Kecuali apabila pembaca menginginkan pengembangan wawasan tentang
bidang tersebut, bahkan dianjurkan untuk menelusurinya lebih lanjut melalui daftar
pustaka (bibliografi) yang sering juga dilampirkan pada bagian akhir setiap modul.
Isi suatu modul hendaknya lengkap, baik dilihat dari pola sajiannya, apalagi isinya.
Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:5) menyatakan bahwa penulisan modul
memiliki tujuan sebagai berikut.
a.

Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat
verbal. Bahasa yang digunakan dalam penulisan modul harus bersifat
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komunikatif dan jelas agar mudah dipahami oleh pembelajar. Penggunaan
bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit akan membantu pembelajar
memahami maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis.
b.

Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indra, baik peserta
belajar/guru instruktur. Maksudnya, modul yang disusun harus mampu
menyajikan materi-materi secara utuh dan dapat menjadi fasilitator yang
dapat menggantikan peran guru atau pengajar dalam menjelaskan materi. Isi
materi juga harus lengkap sehingga dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri
untuk mengatasi keterbatasan waktu pembelajar yang belum memahami
materi yang ada.

c.

Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Maksudnya modul belajar dapat
memotivasi belajar siswa dalam mengembangkan kemampuan dalam
berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya
yang memungkinkan siswa atau pembelajar untuk belajar secara mandiri
sesuai minat dan kemampuannya.

d.

Memungkinkan siswa atau pembelajar untuk mengukur atau mengevaluasi
diri sendiri terkait hasil belajarnya. Maksudnya adalah dalam modul harus
menyajikan soal-soal latihan atau unjuk kerja yang membantu pembelajar
mengevaluasi tingkat pemahamannya. Evaluasi dapat memberikan umpan
balik ke pembelajar terkait hasil belajarnya dan materi apa yang masih belum
dikuasai dengan baik oleh mereka.
Dengan memerhatikan tujuan-tujuan di atas, modul sama efektifnya dengan

pembelajaran tatap muka. Hal ini tergantung pada proses penulisan modul. Penulis
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modul yang baik menulis seolah-olah sedang mengajarkan kepada seorang peserta
mengenai suatu topik melalui tulisan. Segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh
penulis saat pembelajaran, dikemukakan dalam modul yang ditulisnya. Penggunaan
modul dapat dikatakan sebagai kegiatan tutorial secara tertulis.
2.2.6.3 Karakteristik Modul
Modul merupakan media pembelajaran yang dirancang untuk dapat
dipelajari oleh siswa secara mandiri disesuaikan dengan tingkat kemampuannya.
Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:3) menyebutkan bahwa sebuah modul bisa
dikatakan baik dan menarik apabila terdapat lima karakteristik, peneliti memahami
dan memaknai karakteristik modul sebagai berikut.
a.

Self Instructional, yaitu melalui modul tersebut seseorang atau peserta belajar
mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain,
Direktorat (2008:3). Maksudnya dari pernyataan tersebut adalah modul yang
dikembangan harapannya dapat membimbing pembelajar untuk belajar
secara mandiri sehingga tidak selalu bergantung dengan pihak lain yaitu guru
pengampu. Pembelajaran melalui modul dirancang secara khusus untuk
memudahkan siswa belajar secara mandiri. Maka pendekatan yang digunakan
dalam pengajaran modul adalah pendekatan yang mengajarkan siswa terlibat
aktif selama proses belajar.

b.

Self Contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi
atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh.
Maksudnya seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau
subkompetensi yang dipelajari tersebut dimuat dalam satu modul secara
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lengkap dan tersetruktur. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan
kesempatan pembelajar mempelajari materi pembelajaran dengan tuntas,
karena materi dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus
dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu unit kompetensi harus
dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keluasan kompetensi yang
harus dikuasai.
c.

Stand Alone (berdiri sendiri), yaitu modul yang dikembangkan tidak
tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan
media pembelajaran lain. Dengan menggunakan modul, pembelajar tidak
tergantung dan harus menggunakan media yang lain untuk mempelajari dan
atau mengerjakan tugas pada modul tersebut.

d.

Adaptive, yaitu modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap
perkembangan ilmu dan teknologi. Modul dikatakan adaptif jika dapat
menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel
untuk digunakan. Dengan memperhatikan percepatan perkembangan ilmu
dan teknologi pengembangan modul multimedia hendaknya tetap “up to
date”. Modul yang adaptif adalah modul yang berisi materi pembelajaran
yang dapat digunakan sampai dengan kurun waktu tertentu.

e.

User Friendly, yaitu modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya.
Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan
bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam
merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang
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sederhana, mudah dimengerti serta menggunakan istilah yang umum
digunakan merupakan salah satu bentuk user friendly.
2.2.6.4 Struktur Penulisan Modul
Dalam pembuatan modul hendaknya terstruktur untuk mempermudah
mahasiswa dalam mempelajari dan memahami materi. Direktorat Tenaga
Kependidikan (2008:21-26) menuliskan ada tiga struktur penulisan suatu modul,
seperti berikut (A) bagian pembuka, (B) bagian inti, dan (C) bagian penutup.
A. Bagian Pembuka
Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:21-23) bagian pembuka modul
berisi (1) judul, (2) daftar isi, (3) peta informasi, (4) daftar tujuan kompetensi, dan
(5) tes awal. Kelima bagian dijelaskan lebih rinci melalui uraian berikut.
1. Judul
Judul modul perlu menarik dan memberi gambaran tentang materi yang
dibahas. Judul dipilih sesuai masalah atau fenomena terjadi. Peneliti akan
merumuskan judul sesuai fenomena yang terjadi. Setelah menemukan masalah
akan dirumuskan judul yang relevan dengan penelitian.
2. Daftar Isi
Daftar isi menyajikan topik-topik yang dibahas. Topik-topik tersebut
diurutkan berdasarkan urutan kemunculan dalam modul. Pembelajar dapat
melihat secara keseluruhan, topik-topik apa saja yang tersedia dalam modul.
Daftar isi juga mencantumkan nomor halaman untuk memudahkan pembelajar
menemukan topik.
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3. Peta Informasi
Modul perlu menyertakan peta informasi. Pada daftar isi akan terlihat topik
apa saja yang dipelajari, tetapi tidak terlihat kaitan antar topik tersebut. Pada peta
informasi akan diperlihatkan kaitan antar topik-topik dalam modul. Peta
informasi yang disajikan dalam modul dapat saja menggunakan diagram isi
bahan ajar yang telah dipelajari sebelumnya. Penulis modul perlu memutuskan
bentuk peta informasi seperti apa yang cocok menjelaskan keterkaitan materi
topik dalam modul. Misalnya; linear, hierarkis, atau bentuk laba-laba.
4. Daftar Tujuan Kompetensi
Penulisan tujuan kompetensi membantu pembelajar. Tujuan kompentensi
ini untuk mengetahui pengetahuan, sikap, atau keterampilan apa yang dapat
dikuasai setelah menyelesaikan pelajaran. Oleh karena itu, tujuan kompentensi
ini sangat penting dalam pembuatan modul.
5. Tes Awal
Pembelajar perlu diberi tahu keterampilan atau pengetahuan awal apa saja
yang diperlukan untuk dapat menguasai materi dalam modul. Hal ini dapat
dilakukan dengan memberikan pre-tes. Pre-tes bertujuan untuk memeriksa
apakah pembelajar telah menguasai materi prasyarat untuk mempelajari materi
modul.
Dengan demikian, bagian pembuka yang dikembangkan oleh peneliti harus
mencakup judul, daftar isi, peta informasi, daftar tujuan kompetensi, dan tes awal.
Daftar isi harus dicantumkan untuk mempermudah mahasiswa dalam melihat topik
secara keseluruhan dan menemukan topik yang diinginkan. Peta informasi dan
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daftar tujuan kompetensi dicantumkan agar mahasiswa mampu melihat hubungan
antar topik dan mengetahui pengetahuan, sikap, dan keterampilan apa yang
dikuasai. Selain itu peneliti juga mencantumkan tes awal untuk mengetahui
penugasan materi prasyarat oleh mahasiswa untuk mempelajari materi dalam modul
tersebut.
B. Bagian Inti
Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:21-23) bagian inti modul
berisi (1) pendahuluan/tinjauan umum materi; (2) hubungan dengan materi atau
pelajaran yang lain; (3) uraian materi; (4) penugasan; dan (5) rangkuman. Kelima
bagian dijelaskan lebih rinci melalui uraian berikut.
1. Pendahuluan/Tinjauan Umum Materi
Pendahuluan pada suatu modul berfungsi untuk; (1) memberikan gambaran
umum mengenai isi materi modul; (2) meyakinkan pembelajar bahwa materi
yang akan dipelajari dapat bermanfaat bagi mereka; (3) meluruskan harapan
pembelajar mengenai materi yang akan dipelajari; (4) mengaitkan materi yang
telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari; (5) memberikan petunjuk
bagaimana mempelajari materi yang akan disajikan. Dalam pendahuluan dapat
saja disajikan peta informasi mengenai materi yang akan dibahas dan daftar
tujuan kompetensi yang akan dicapai setelah mempelajari modul.
2. Hubungan dengan materi atau pelajaran yang lain
Materi pada modul sebaiknya lengkap, dalam arti semua materi yang perlu
dipelajari tersedia dalam modul. Namun demikian, bila tujuan kompetensi
menghendaki pembelajar mempelajari materi untuk memperluas wawasan
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berdasarkan materi di luar modul maka pembelajar perlu diberi arahan materi
apa, dari mana, dan bagaimana mengaksesnya. Bila materi tersebut tersedia pada
buku teks maka arahan tersebut dapat diberikan dengan menuliskan judul dan
pengarang buku teks tersebut.
3. Uraian Materi
Uraian materi merupakan penjelasan secara terperinci tentang materi
pembelajaran yang disampaikan dalam modul. Organisasikan isi materi
pembelajaran dengan urutan dan susunan yang sistematis, sehingga
memudahkan pembelajar memahami materi pembelajaran. Apabila materi yang
akan dituangkan cukup luas, maka dapat dikembangkan ke dalam beberapa
Kegiatan Belajar (KB). Setiap KB memuat uraian materi, penugasan, dan
rangkuman. Adapun sistematikanya misalnya sebagai berikut. Di dalam uraian
materi setiap kegiatan belajar, baik susunan dan penempatan naskah, gambar,
maupun ilustrasi diatur sedemikian rupa sehingga informasi mudah mengerti.
Organisasikan antarbab, antarunit dan antarparagraf dengan susunan dan alur
yang memudahkan pembelajar memahaminya. Organisasi antara judul, sub judul
dan uraian yang mudah diikuti oleh pembelajar.
Pemberian judul atau penjudulan merupakan alat bantu bagi pembaca modul
untuk mempelajari materi yang disajikan dalam bentuk teks tertulis. Penjudulan
membantu pembelajar untuk menemukan bagian dari teks yang ingin dipelajari,
memberi tanda awal dan akhir suatu topik, memberi kesan bahwa topik-topik
terkelompok dalam topik yang lebih besar, memberi ciri topik yang penting yang
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memerlukan pembahasan panjang dengan melihat banyak halaman untuk
membahas topik tersebut.
Struktur penjudulan mencerminkan struktur materi yang dikembangkan
oleh penulis modul. Penjenjangan atau hierarki sebaiknya tidak lebih dari tiga
jenjang. Lebih dari tiga jenjang akan menyulitkan pembaca untuk memahami
penjenjangan tersebut. Penjudulan untuk setiap jenjang sebaiknya dituliskan
dalam bentuk huruf berbeda.
4. Penugasan
Penugasan dalam modul perlu untuk menegaskan kompetensi apa yang
diharapkan setelah mempelajari modul. Jika pembelajar diharapkan untuk dapat
menghafal sesuatu, dalam penugasan hal ini perlu dinyatakan secara tegas. Jika
pembelajar diharapkan menghubungkan materi yang dipelajari pada modul
dengan pekerjaan sehari-harinya maka hal ini perlu ditugaskan kepada
pembelajar secara eksplisit. Penugasan juga menunjukkan kepada pembelajar
bagian mana dalam modul yang merupakan bagian penting.
5. Rangkuman
Rangkuman merupakan bagian dalam modul yang menelaah hal-hal pokok
dalam modul yang telah dibahas. Rangkuman diletakkan pada bagan akhir
modul. Rangkuman sangat bermanfaat bagi pembaca. Tujuan rangkuman untuk
memperjelas isi dengan sederhan, namun mudah dipahami.
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C. Bagian Penutup
Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:21-23) bagian penutup
modul berisi (1) glosarium atau daftar istilah , (2) daftar isi, (3). Ketiga bagian
dijelaskan lebih rinci melalui uraian berikut.
1. Glossary atau daftar istilah
Glossary berisikan definisi-definisi konsep yang dibahas dalam modul.
Definisi tersebut dibuat ringkas dengan tujuan untuk mengingat kembali konsep
yang telah dipelajari. Glossary merupakan salah satu bagian penting untuk
memperjelas isi modul.
2. Tes Akhir
Tes-akhir merupakan latihan yang dapat pembelajar kerjakan setelah
mempelajari suatu bagian dalam modul. Aturan umum untuk tes-akhir ialah
bahwa tes tersebut dapat dikerjakan oleh pembelajar dalam waktu sekitar 20%
dari waktu mempelajari modul. Jadi, jika suatu modul dapat diselesaikan dalam
tiga jam maka tes-akhir harus dapat dikerjakan oleh peserta belajar dalam waktu
sekitar setengah jam.
3. Indeks
Indeks memuat istilah-istilah penting dalam modul serta halaman di mana
istilah tersebut ditemukan. Indeks perlu diberikan dalam modul supaya
pembelajar mudah menemukan topik yang ingin dipelajari. Indeks perlu
mengandung kata kunci yang kemungkinan pembelajar akan mencarinya.
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2.2.6.5 Prosedur Penulisan Modul
Modul merupakan media pembelajaran yang sistematis maka dalam
menyusunan modul perlu memperhatikan prosedur penulisan modul yang sudah
ditetapkan. Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:12-16), menjelaskan tiga
prosedur yaitu, (1) analisis kebutuhan modul, (2) penyusunan draf, dan (3) uji coba.
Adapun penjelasan ketiga prosedur sebagai berikut.
1) Analisis kebutuhan Modul
Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis kompetensi
untuk menentukan jumlah dan judul modul yang dibutuhkan untuk mencapai
kompetensi tersebut. Langkah-langkah menganalisis kebutuhan modul menurut
Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:12) adalah sebagai berikut.
a) Menetapkan kompetensi yang terdapat di dalam garis-garis besar program
pembelajaran yang akan dikembangkan dalam modul. Maksudnya dalam
penyusunan modul hal pertama yang dilakukan dalam analisis kebutuhan
modul adalah memilih kompetensi inti dan kompetensi dasar pada silabus.
b) Langkah analisis kebutuhan yang kedua adalah mengidentifikasi dan
menentukan ruang lingkup unit kompetensi yang ingin dicapai yaitu
merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran dan menentukan capaian
pembelajaran yang hendak dicapai dari pembelajaran menggunakan modul
yang disusun.
c) Mengidentifikasi dan menentukan pengetahuan, keterampilan dan sikap
yang dipersyaratkan. Maksudnya dilakukan perumusan indikator-indikator
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capaian materi dan menentukan materi yang sesuai dengan indikator yang
ingin dicapai.
d) Langkah keempat yaitu menentukan judul modul yang akan disusun.
Penentuan judul disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran.
e) Kegiatan analisis kebutuhan modul dilaksanakan pada periode awal
pengembangan modul. Maksudnya setelah langkah-langkah sebelumnya
telah dilakukan, tahap awal prosedur penulisan modul sudah memasuki
tahap awal yaitu analisis pengembangan modul. Tahap selanjutnya dalam
penulisan modul adalah penyusunan draf modul.
2) Penyusunan Draf
Penyusunan

draf

modul

merupakan

proses

penyusunan

dan

pengorganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau sub kompetensi
menjadi satu kesatuan yang sistematis. Adapun, langkah-langkah penyusunan draf
modul menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:13) adalah sebagai berikut:
a) Tetapkan judul modul;
b) Tetapkan tujuan akhir, yaitu kemampuan yang harus dicapai oleh peserta
didik setelah selesai mempelajari satu modul;
c) Tetapkan kemampuan spesifik yang menunjang tujuan akhir;
d) Tetapkan garis besar atau outline modul;
e) Kembangkan materi menjadi garis-garis besar;
f) Periksa ulang draf yang telah dihasilkan.
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3) Uji Coba
Uji coba draft modul adalah kegiatan penggunaan modul pada peserta
terbatas, untuk mengetahui keterlaksanaan dan manfaat modul dalam pembelajaran
sebelum modul tersebut digunakan secara umum. Ada enam langkah-langkah uji
coba draft modul menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:14) adalah
sebagai berikut:
a) menyiapkan draft modul sebanyak peserta yang akan diikutkan dalam uji
coba menyusun instrumen pendukung uji coba;
b) membagikan draft dan instrumen pendukung uji coba kepada peserta uji
coba;
c) menginformasikan kepada peserta uji coba tentang tujuan uji coba dan
kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta uji coba;
d) mengumpulkan kembali draft modul dan instrumen uji coba; dan
e) menyimpulkan hasil pengumpulan naskah masukan yang dijaring melalui
instrumen uji coba.
4) Validasi
Validasi adalah tahapan untuk mengukur kadar modul yang disusun layak
atau tidak. Penentuan layak atau tidaknya modul yang telah disusun harus
berdasarkan persetujuan beberapa ahli melalui instrumen validasi oleh dosen ahli
maupun ahli media. Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:15) menyebutkan
beberapa langkah yang dilakukan dalam memvalidasi modul sebagai berikut:
a) Siapkan dan gandakan draft modul yang akan divalidasi sesuai dengan
banyaknya validator yang terlibat;
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b) Susun instrumen pendukung validasi;
c) Distribusikan draft modul dan instrumen validasi kepada validator untuk
divalidasi;
d) Informasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan kegiatan yang
harus dilakukan oleh validator;
e) Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen validasi; dan
f) Simpulkan hasil pengumpulan masukkan yang dijaring melalui instrumen
validasi.
Dari kegiatan validasi draf modul akan dihasilkan draf modul yang mendapatkan
kritik, saran, dan persetujuan dari para validator sesuai bidangnya. Segala kritik
maupun saran digunakan sebagai bahan penyempurnaan modul.
5) Revisi
Revisi atau perbaikan merupakan proses penyempurnaan modul setelah
memperoleh masukan dari kegiatan uji coba dan validasi (Direktorat, 2008:15).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan finalisasi atau penyempurnaan akhir
komprehensif terhadap modul, sehingga modul sudah siap diproduksi dengan
kritikan dan saran yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Menurut Direktorat
Tenaga Kependidikan (2008:12-16) perbaikan modul harus mencakup aspek-aspek
penting penyusunan modul di antaranya:
a) Pengorganisasian materi pembelajaran;
b) Penggunaan metode instruksional;
c) Penggunaan bahasa; dan
d) Pengorganisasian tata tulis dan perwajahan.
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Modul dapat ditinjau ulang dan diperbaiki dengan mengacu pada prinsip
peningkatan mutu berkesinambungan secara terus menerus.
2.2.6.6 Aplikasi Flip PDF Proffesional
Media pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dan
kondusif yaitu dengan penggunaan multimedia Flip PDF Proffesional. Dengan
menggunakan media pembelajaran tersebut diharapkan dapat memberikan
pembaharuan dalam proses pembelajaran di kelas. Penggunaan media Flip PDF
Proffesional dapat menambah motivasi belajar peserta didik dan juga dapat
mempengaruhi prestasi atau hasil belajar peserta didik (Ramdania, 2013).
Flip PDF Proffesional adalah salah satu jenis animasi klasik yang dibuat
dari setumpuk kerta menyerupai buku tebal, pada setiap halamannya di gambarkan
proses tentang sesuatu yang nantinya terlihat bergerak atau beranimasi. Seiring
dengan pesatnya teknologi informasi ide Flip PDF Proffesional kemudian diadopsi
dan digunakan dalam membuat sebuah buku (e-book) dan majalah elektronik (emagazine) dengan karakteristik yang dapat dibuka dan dibolak-balik menyerupai
majalah atau buku pada umumnya.
Media Flip PDF Proffesional merupakan media pembelajaran berbasis
komputer, yang terssaji dengan beberapa komponen seperti teks, gambar, audio dan
video. Media Flip PDF Proffesional dapat digunakan sebagai alat efektif dalam
usaha pembelajaran mahasiswa karena mampu memberikan stimulus serta
meningkatkan rasa ingin tahu dalam mempelajari suatu materi. Secara umum,
perangkat multimedia Flip PDF Proffesional ini dapat memasukan file berupa
PDF, gambar, video, dan file animasi sehingga media ini lebih bervariatif dan
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memudahkan pengguna. Penggunaan aplikasi Flip dapat dilakukan secara offline
maupun online. Penggunaan online memiliki kelebihan tersendiri yaitu apabila
pengguna merasa kurang jelas tentang detail informasi media yang tersedia, dapat
disediakan link yang dapat mengarahkan pengguna menuju halaman yang memuat
lebih mengenai informasi yang telah di muat dalam buku bolak-balik. Sedangkan
bila diakses secara offline maka informasi yang termuat hanyalah dari apa yang
dimuat oleh pemnbuatnya.
1. Kriteria Flip PDF Proffesional
Flip PDF Proffesional merupakan jenis perangkat lunak yang bekerja
membuat halaman flip untuk mengkonversi file PDF ke halaman digital. Terdapat
fungsi pengeditan untuk menambahkan video, gambar, audio, hyperlink, hoyspot
dan objek multimedia lebih ke output yang tersedia. Kriteria Flip PDF Proffesional
yang baik :
a.

Dokumen yang tersaji layaknya majalah, dapat dibuka dibalikkan;

b.

Aplikasi ini mempunyai interface (antar muka) seperti buku yang dibuka;

c.

Perpindahan halaman dapat dilakukan dengan melakukan drag halaman
seperti jari kita yang membalikan sebuah halaman buku. Pemindahan
halaman juga dapat dilakukan dengan tombol navigasi yang disediakan.
Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur zoom, pencarian kata, bookmark,
thumbnail, daftar isi, selain itu dapat memberikan musik latar;

d.

Aplikasi ini dapat disimpan berupa file portable (exe), untuk dipublikasikan
melalui email attachment, CD, flashdisk, atau copy paste computer ke
computer. Aplikasi ini juga dapat dikonversi ke mode HTML, dengan
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demikian aplikasi multimedia ini dapat sekaligus menjadi sebuah halaman
website.
2. Kelebihan Flip PDF Proffesional
a. Dapat mengkonversi file Word, Excel, PPT, dan PDF yang ada ke Flip PDF
Proffesional;
b. Mempunyai template yang dapat disesuaikan;
c. Mahasiswa memiliki pengalaman yang beragam dari media pembelajaran;
d. Dapat menghilangkan kebosanan mahasiswa karena media yang digunakan
lebih bervariasi;
e. Sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri;
f. Penggunaan media Flip PDF Proffesional dapat diakses melalui laptop,
komputer dan gawai;
g. Mudah mencari kata dengan adanya fitur pencarian kata;
h. Mudah dibaca dan dicermati dengan detail karena dapat di-zoom; dan
i. Penggunaan media Flip PDF Proffesional dapat diakses tanpa online
internet, jika memiliki aplikasi sendiri.
3. Kekurangan dari Flip PDF Proffesional
a. Tidak ada tool penanda untuk menandai halaman mana yang telah dibaca;
dan
b. Memerlukan perencanaan yang matang dan waktu yang lama dalam
memodifikasi media.
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2.3 Kerangka Berpikir
Pengembangan modul belajar dilakukan agar pembelajaran lebih efektif,
efisien, dan relevan khususnya pada era teknologi saat ini. Pengembangan modul
belajar kalimat majemuk setara berbasis digital ini sebagai alternatif bahan ajar
yang dapat membangkitkan motivasi belajar khusunya materi kalimat majemuk
setara. Penelitian yang didasari pada permasalahan mahasiswa dalam pembelajaran
sintaksis, khusunya kalimat majemuk setara. Sehingga peneliti mengembangan
modul belajar yang telah diuji coba untuk mencari tahu efektivitas dan kevalidan
dari modul belajar. Oleh sebab itu modul belajar yang dikembangkan berbasis
pendekatan kontekstual dapat digunakan oleh mahasiswa secara mandiri sekaligus
mengevaluasi diri. Berikut skema kerangka berpikir pada pengembangan modul
materi kalimat majemuk setara dengan pendekatan kontekstual.
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

PENGEMBANGAN MODUL BELAJAR KALIMAT MAJEMUK SETARA
DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL BAGI MAHASISWA
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Kemajuan Teknologi
Era Revolusi Industri
4.0

Kurangnya
Pemahaman mengenai
Kalimat Majemuk
Setara

Kebutuhan Bahan Ajar
yang Menarik

Modul Belajar sesuai
Kebutuhan Mahasiswa

Pengembangan Modul
Belajar

Validasi Dosen Ahli

Uji Coba Mahasiswa
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan Research and
Development (RnD), yaitu metode penelitian yang mengembangkan produk dan
melakukan validasi untuk menguji validitas produk yang dikembangkan. Penelitian
ini mengembangkan sebuah media pembelajaran yaitu modul belajar matakuliah
sintaksis kalimat majemuk setara.
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan model penelitian dan pengembangan atau R & D
(Research and Development). Menurut Sugiyono (2009: 297) metode penelitian
dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan
produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk
menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas,
maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Tujuan
utama dari model penelitian dan pengembangan (R & D) bukan untuk merumuskan
atau menguji teori, tetapi mengembangkan hasil-hasil yang efektif untuk
dimanfaatkan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga lainnya (Darmadi, 2011:
6).
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penelitian pengembangan adalah
suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produkproduk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan antara lain:
bahan pelatihan untuk pendidik, materi belajar, media, soal, dan sistem pengelolaan
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dalam pembelajaran. Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti karena dianggap
sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengembangkan
produk modul belajar kalimat majemuk setara bagi mahasiswa PBSI yang
dirancang menggunakan aplikasi Flip PDF Proffesional.
3.2 Sumber Data dan Data
Menurut Arikunto (2010: 172), sumber data adalah tempat data diperoleh.
Sumber data membantu peneliti memperoleh data yang akurat. Rencana peneliti
ingin menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, tetapi situasi
dan kondisi atau keadaan tidak mendukung karena adanya virus corona. Peneliti
menggunakan alternatif lain yaitu mengumpulkan data menggunakan kuesioner
online dan wawancara online dengan pakar sintaksis serta sumber sekunder dari
para pakar atau ahli untuk memperkuat penelitian. Peneliti mewawancarai
mahasiswa dan dosen serta pihak yang bersangkutan sebagai sumber data.
Penelitian ini dilakukan di Universitas Sanata Dharma yang beralamat di
Mrican Baru, Mrican, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Data penelitian ini diperoleh dari mahasiswa PBSI
Universitas Sanata Dharma Angkatan 2018 yang telah mengikuti mata kuliah
sintaksis dan dosen pengampu matakuliah sintaksis bahasa Indonesia.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi,
memberikan angket

dan instrumen tes. Instrumen angket di berikan kepada

mahasiswa dan pihak yang bersangkutan

untuk memperoleh data analisis

kebutuhan, wawancara dilakukan terhadap dosen pengampu mata kuliah sintaksis
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yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai persoalan yang sedang
terjadi di lingkungan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi kalimat
majemuk setara.
3.4 Instrumen Penelitian
Menurut Arikunto (2013: 203), instrumen penelitian adalah alat yang
digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan
hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis. Penelitian menggunakan
instrumen pengumpulan data berupa penyebaran angket mengenai penggunaan
modul belajar kalimat majemuk setara untuk mahasiswa serta melakukan
wawancara pada dosen. Penilaia berupa lembar validasi produk pengembangan dan
angket uji coba untuk mahasiswa.
3.4.1 Kuesioner atau Angket
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:142). Penelitian ini bertujuan mengetahui
kebutuhan dan minat mahasiswa terhadap materi pembelajaran kalimat majemuk
setara menggunakan modul belajar. Berikut kisi-kisi kuesioner yang dibagikan
kepada subjek penelitian :
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pembelajaran Kalimat Majemuk Setara
No
1
2
3

Butir Pertanyaan
Pembelajaran kalimat majemuk setara penting bagi
mahasiswa
Ketercapaian mahasiswa dalam pembelajaran kalimat
majemuk setara
Manfaat kalimat majemuk setara

66

Jumlah
1
1
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel di atas, peneliti membuat angket melalui ksi-kisi yang
telah disusun. Fokus peneliti hanya pada pembelajaran kalimat majemuk setara.
Penyusunan modul ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya kalimat majemuk
setara.
Tabel 3.2 Kisi-kisi Pengembangan Modul Belajar
No

Butir Pertanyaan

Jumlah

1

Manfaat modul belajar

1

2

Minat mahasiswa dalam menggunakan modul belajar

1

3

Keunggulan modul belajar

1

Berdasarkan tabel di atas, peneliti membuat angket melalui kisi-kisi yang
telah disusun. Pada butir pertanyaan dengan tujuan mengetahui ketertarikan dan
kebutuhan mahasiswa pada modul belajar.
3.4.2 Instrumen Wawancara
Wawancara dilakukan secara lisan atau tatap muka secara individu
(Sukmadinata, 2011:216). Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan
tatap muka secara individual (Sukmadinata, 2011:216). Wawancara diperlukan
untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran sintaksis kalimat majemuk
setara bagi mahasiswa PBSI angkatan 2018 yang telah mengikuti mata kuliah
sintaksis. Wawancara ditujukan kepada dosen pengampu mata kuliah sintaksis.
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara Dosen Pengampu Mata Kuliah Sintaksis
No

Butir Pertanyaan

Jumlah

1

Manfaat penggunaan modul belajar

1

2

Referensi modul belajar pembelajaran kalimat majemuk setara

1

Ketercapaian mahasiswa dalam pembelajaran kalimat majemuk

1

3

setara

4

Minat mahasiswa dalam menggunakan modul belajar

1

5

Keunggulan modul belajar

1

Berdasarkan tabel di atas, peneliti membuat kisi-kisi wawancara dosen
pengampu mata kuliah sintaksis dengan tujuan mengetahui pentingnya
pengembangan modul belajar pembelajaran kalimat majemuk setara untuk
mahasiswa.
3.4.3 Instrumen Validitas
Lembar validasi merupakan bagian dari penelitian. Menurut Sugiyono
(2017;302), validasi desain merupakan proses atau kegiatan untuk menilai apakah
rancangan produk, yang dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih
efektif dari yang lama atau tidak.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian perlu diuji
validitasnya untuk mengetahui apakah instrumen tersebut sesuai dengan aspekaspek yang akan diukur atau tidak. Untuk mengetahui validitas instrumen perlu
dilakukan uji validitas instrumen yang dilakukan oleh dosen ahli dan dosen
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pengampu mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia. Kemudian dapat diperoleh
apakah instrumen tersebut layak digunakan atau tidak dalam penelitian ini.
3.5 Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2016:368), analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi denga cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola
(hubungan antar kategori), memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang
lain.

Penelitian

ini

menggunakan

empat

instrumen

penelitian,

yaitu

kuesioner/angket, observasi, wawancara, dan validasi data, data yabg diperoleh
melalui instrumen penelitian kemudian akan dianalisis dengan rincian sebagai
berikut.
3.5.1 Analisis Data Wawancara
Hasil wawancara terhadap dosen mata kuliah sintaksis yang telah
didapatkan dan dianalisis. Teknik yang akan digunakan adalah analisis data
kualitatif. Wawancara dilakukan diawal tahap pengumpulan data oleh peneliti.
Hasil wawancara yang diperoleh akan diproses dengan cara :(1) melakukan
rekaman wawancara (2) melakukan transkip hasil wawancara, (3) merangkum hasil
transkip wawancara, (4) menganalisis data wawancara untuk menyimpulkan
kebutuhan pengembangan modul pembelajaran kalimat majemuk setara, dan (5)
menjadikan data sebagai salah satu acuan oleh peneliti dalam melakukan
pengembangan modul belajar kalimat majemuk setara.
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3.5.2 Analisis Data Angket/Kuesioner Mahasiswa
Angket atau kuesioner dianalisis menggunakan skala likert. Skala likert
digunakan untuk mengukur suatu pendapat, sikap, dan pandangan seseorang atau
kelompok terhadap suatu hal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai
berikut.
a. Mengukur skor setiap butir pertanyaan dengan kriteria skor. Konversi ini
mengacu pada Nurgiyantoro (2010:92).
Tabel 3.4 Kriteria Skor
Keterangan

Skor

Sangat setuju

5

Setuju

4

Tidak tahu

3

Tidak Setuju

2

Sangat tidak setuju
b. Menjumlahkan skor butir pertanyaan.

1

Rumus : TxPn
Keterangan :
T

: Total jumlah responden yang memilih

Pn : Pilihan skor angka likert
c. Menghitung skor ideal tertinggi dan skor terendah
Skor ideal tertinggi (X) diperolah dengan cara menghitung hasil kali jumlah
resonden dengan skor maksimal setiap butir soal. Skor ideal terendah (Y)
diperoleh dengan cara menghitung hasil kali jumlah responden dengan skor
minimal tiap butir soal.
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Rumus :
X : Jumlah responden X 5 (skor maksimal)
Y : Jumlah responden X 1 (skor minimal)
d. Menghitung persentase dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor
maksimal dan dikalikan 100%.
Rumus Indeks % + Skor yang diperoleh x 100%
e. Setelah itu, lalu mengubah persentase ke dalam bentuk kategori
3.5.3 Analisis Validasi Produk oleh Dosen Ahli dan Uji Coba terhadap
Mahasiswa
Modul belajar yang sudah disusun akan divalidasi kepada dosen untuk
memperjelas pengembangan modul. Menurut Sugiyono (2016:302), validasi desain
merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk secara rasional
oleh pakar atau tenaga ahli untuk mengetahui kekurangan atau kelemahannya.
Penelitian ini membuat kuesioner/angket penilaian produk berupa lembar validasi.
Kuesioner berisikan data hasil penilaian produk dari validator dan akan digunakan
sebagai alat pertimbangan revisi produk. Lembar validasi penilaian modul belajar
kalimat majemuk setara berisikan lima aspek penilaian modul yang mencakup
aspek isi/materi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, kegrafikan, dan kelayakan
media. Lembar validasi desain modul belajar kalimat majemuk setara. Skala yang
digunakan dalam lembar validasi produk adalah skala likert.
Peneliti memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah
melalui prosedur uji validitas oleh pakar ahli. Hal ini dilakukan agar instrumen yang
dipakai dapat mengukur aspek-aspek yang akan diukur. Untuk memperoleh
informasi tentang validasi instrumen, peneliti memberikan instrumen kepada ahli
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atau pakar yang dianggap layak untuk memberikan penilaian terhadap aspek-aspek
yang tercantum dalam instrumen. Hasil validasi pakar atau ahli dalam hal ini adalah
dosen, yang akan memutuskan apakah produk tersebut layak atau tidak untuk
digunakan. Hasil penilaian yang dihasilkan para validator dapat berupa saran dan
kritik dijadikan sebagai acuan dalam merevisi produk akhir.
3.6 Prosedur Penelitian Pengembangan
Penelitian pengembangan ini mengadopsi langkah-langkah penelitian dan
pengembangan menurut Borg dan Gall (dalam Sugiyono, 2017). Terdapat langkahlangkah penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall terdapat 10 langkah.
Namun, peneliti menyederhanakannya. Peneliti membuat langkah penelitian ini
menjadi enam langkah saja. Hal ini dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan
yakni wabah virus corona, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh
peneliti. Adapun keenam langkah tersebut diantaranya adalah: (1) penelitian dan
pengambilan data, (2) pengembangan produk, (3) uji validasi, (4) revisi produk
tahap I, (5) uji coba produk, dan (6) revisi tahap II. Berikut uraian lanjut mengenai
langkah- langkah penelitian ini.
1. Tahap Penelitian dan pengumpulan informasi
Tahap awal, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengumpulkan
berbagai informasi yang berhubungan dengan seberapa penting adanya
pengembangan modul belajar kalimat majemuk setara bagi mahasiswa PBSI.
Pengumpulan data ini dilakukan melalui penyebaran angket pada mahasiswa
angkatan 2018 dan melakukan wawacara dengan dosen mata kuliah sintaksis.
Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dan diteliti untuk menemukan makna
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dan kesimpulan dari pengembangan ini. Dosen pengampu mata kuliah sintaksi
mengharapkan agar modul disusun dengan baik dan sistematis serta substansi
sangat penting.
2. Tahap Pengembangan Produk
Pada tahap ini, peneliti menyusun draf modul dengan menetapkan judul
modul, tujuan, pemilihan bahan, penyusunan kerangka, dan pengumpulan
bahan. Pengumpulan materi dilakukan sebagai sumber. Apabila materi dirasa
cukup, maka peneliti melakukan penyusunan modul belajar.
3. Tahap Uji Validasi
Validasi dilakukan dengan cara memberikan angket/kuesioner pada
dosen ahli. Angket yang diberikan berisikan penilan terhadap aspek isi materi,
bahasa, penyajian, kegrafikan, dan kelayakan media. Tujuan dari validasi
adalah untuk menghasilkan produk sesuai kebutuhan mahasiswa.
4. Tahap Revisi Produk I
Tahap ini merupakan tahap revisi akhir yang dilakukan oleh peneliti
setelah melakukan validasi terhadap dosen ahli/validator. Segala masukan
berupa saran dan kritikan akan digunakan oleh peneliti untuk memperbaiki
produk hingga layak untuk digunakan.
5. Tahap Uji Coba Produk
Produk yang telah direvisi oleh peneliti selanjutnya diuji cobakan pada
mahasiswa PBSI angkatan 2018 yang menjadi subjek dalam penelitian
pengembangan ini. Mahasiswa sebagai responden dan pengguna modul
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melakukan uji coba terhadap modul belajar dan mengisi lembar angket validasi
yang sudah disediakan oleh peneliti.
6. Tahap Revisi Produk II
Tahapan ini merupakan tahapan revisi akhir yang dilakukan peneliti
masukan kritik, saran-saran dan komentar terhadap modul belajar yang
diperoleh peneliti digunakan sebagai bahan revisi dengan tujuan untuk
mengoptimalkan modul belajar agar layak digunakan.
Bagan 3.1 Prosedur Penelitian Pengembangan

Peneltian dan
Pengumpulan
Informasi

Pengembangan
Produk

Uji Validasi

Revisi Produk II

Uji Coba Produk

Revisi Produk I
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menyajikan dua subbab yaitu hasil penelitian dan pembahasan
penelitian. Subbab pertama menjelaskan hasil penelitian uraian keempat langkah
penelitian pengembangan produk. Subbab kedua menjelaskan pembahasan hasil
penelitian menguraikan deskripsi modul, deskripsi hasil validasi, dan analisis
kelayakan modul. Kedua subbab ini merupakan hal penting dalam penelitian ini.
Oleh karena itu, peneliti menguraikan kedua subbab sebagai berikut.
4.1 Hasil Penelitian
Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian pengembangan
atau Research and Development (R&D). Penelitian oleh Amirzan pada tahun 2018
dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Gerak Dasar Lokomotor Pada
Siswa Sekolah Dasar Kelas V. Amirzan menggunakan 10 langkah dalam
mengembangkan penelitiannya. Selain itu, peneliti oleh Diyah pada tahun 2013
menggunakan langkah penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall (10
langkah) namun peneliti hanya menggunakan 8 langkah. Peneliti menggunakan
jurnalnya berjudul Instrumen Penilaian Afektif Pendidikan Karakter Bangsa Mata
Pelajaran PKN SMK. Produk yang dihasilkan adalah instrumen evaluasi afektif ke
6 karakter yang divalidasi melalui tim validator untuk mengukur valid konstruk,
serta implementasi lapangan dilakukan 2 kali uji terbatas kelompok kecil dan uji
lapangan. Data diperoleh dengan angket, observasi dan wawancara, data diolah
dengan analisis kuantitatif selanjutnya dideskriptifkan, guna uji empiris.
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Berdasarkan dua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua peneliti
memiliki perbedaan dalam menggunakan langkah-langkah penelitian. Diyah
menyederhanakan penelitian pengembangan dengan 8 langkah, sedangkan
Amirzan menggunakan 10 langkah dalam melaksanakan penelitiannya. Penelitian
ini dan kedua penelitian di atas memiliki perbedaan pada uji coba produk secara
langsung di kelas dan secara daring, karena pandemi virus Corona membuat
peneliti tidak dapat melakukan uji coba produk secara tatap muka. Peneliti
melakukan ujicoba pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta.
Dalam situasi dan kondisi di atas, peneliti mendapatkan solusi

tetap

melaksanakan uji coba melalui medium online. Peneliti membagikan produk
dengan memberikan materi dalam bentuk aplikasi Flip PDF Proffesional dan
instrumen penilaian. Peneliti menyediakan link agar mahasiswa mudah mengakses
melalui gawai atau laptop. Peneliti membagikan link dan mahasiswa dapat
mengakses melalui pilih link tersebut tanpa menginstal aplikasi. Mahasiswa akan
melihat hasil produk dan memberikan penilaian produk berdasarkan pemahaman
masing-masing.
mengembangkan

Penilaian
penelitian

produk
yang

ini

akan

lebih

membantu

mudah

peneliti

dipahami.

dalam
Peneliti

menyederhanakan langkah pengembangan menjadi enam langkah penelitian
pengembangan. Keenam langkah tersebut yaitu: (1) penelitian dan pengumpulan
data, (2) pengembangan produk, (3) uji validasi, (4) revisi tahap I, (5) uji coba
produk, dan (6) revisi tahap II. Berikut uraian atau deskripsi hasil penelitian yang
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telah dilakukan berdasarkan keenam langkah penelitian pengembangan tersebut
sebagai berikut.
4.1.1 Hasil Penelitian dan Pengumpulan Informasi
Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah
mengumpulkan informasi terkait dengan produk yang akan dikembangkan.
Penelitian oleh Amirzan pada tahun 2018 melakukan studi pendahuluan dengan
data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kuesioner dan observasi serta tes dan
non tes, bertujuan untuk menguji kepraktisan dan keefektifan model yang dianalisis
secara deskriptif dengan kreteria uji. Berdasarkan penelitian di atas, langkah awal
yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi
terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Peneliti melakukan studi
pendahuluan dengan cara menyebarkan angket ke responden dan mewawancarai
dosen mata kuliah sintaksis yang berkaitan dengan pembelajaran kalimat majemuk
setara dan penyebaran angket terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia.
Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sanata Dharma angkatan 2018 dan dosen pengampu mata kuliah
Sintaksis. Informasi dari berbagai sumber data dikumpulkan berdasarkan hasil
wawancara dan penyebaran angket. Informasi diperoleh dari sumber data diolah
untuk melakukan perbaikan penelitian dalam pembuatan modul belajar kalimat
majemuk setara. Sebelum mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data,
peneliti melakukan berbagai persiapan yaitu pembuatan kisi kisi. Kisi-kisi berguna
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sebagai pedoman atau arahan terhadap pembuatan butir-butir instrumen yang akan
dikembangkan oleh peneliti sehingga fokus dalam menggali informasi. Dalam
pembuatan kisi-kisi, peneliti mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing
untuk direvisi. Kemudian, peneliti mengembangkan kisi-kisi dalam bentuk soalsoal instrumen. Seluruh instrumen pengumpulan informasi seperti angket dan
pertanyaan untuk wawancara divalidasi dosen pembimbing terlebih dahulu untuk
mengukur kelayakannya. Setelah dilakukan validasi oleh dosen pembimbing,
peneliti melakukan pengumpulan data seperti langkah pertama dalam penelitian
pengembangan atau research and development (R&D). Langkah awal yang
dilakukan peneliti dalam menggali informasi yaitu dengan cara mewawancarai
dosen pengampu mata kuliah Sintaksis. Peneliti mewawancarai Bapak Dr. R.
Kunjana Rahardi, M.Hum., selaku dosen mata kuliah Sintaksis di Program Studi
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Sanata Dharma, Yogyakarta.
Selanjutnya, peneliti menyebarkan angket/kuesioner kepada mahasiswa
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018, Universitas
Sanata Dharma. Angket/kuesioner disebarkan kepada 20 orang mahasiswa.
Penyebaran angket dilakukan secara acak dengan syarat sudah mengambil mata
kuliah Sintaksis lebih khusus kalimat majemuk setara. Angket terdiri atas tiga
lembar. Lembar pertama terdapat data yang harus diisi oleh mahasiswa, petunjuk
pengisian angket dan berbagai soal-soal yang diisi oleh mahasiswa berdasarkan
pengalamanya dalam pembelajaran kalimat majemuk setara. Lembar kedua
berisikan kendala yang dialami oleh mahasiswa sewaktu mengikuti mata kuliah
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sintaksis materi kalimat majemuk setara. Lembar ketiga berisikan masukan
mahasiswa dalam pengembangan modul belajar kalimat majemuk setara. Cara
menjawab instrumen pertanyaan dengan memberi tanda titik ( ) pada kolom
penyataan sangat setuju (SS), setuju (S), tidak tahu (TT), tidak setuju (TS), dan
sangat tidak setuju (STS). Adapun tujuan pembuatan angket ini adalah untuk
mengetahui pemahaman pembelajaran kalimat majemuk setara, mengetahui
kesulitan yang dihadapi mahasiswa, dan masukan mahasiswa terhadap pembuatan
modul belajar kalimat majemuk setara.
4.1.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Dosen Ahli
Kegiatan wawancara berguna untuk mendapat informasi secara mendalam
mengenai situasi dan kondisi pada mata kuliah sintaksis materi kalimat majemuk.
Peneliti melakukan wawancara dengan seorang dosen pengampu mata kuliah
sintaksis di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas
Sanata Dharma, Yogyakarta Narasumber tersebuat adalah Bapak Dr. R. Kunjana
Rahardi, M.Hum. Topik wawancara terdiri dari beberapa poin diantaranya, (1)
manfaat penggunaan modul belajar untuk mahasiswa dan dosen pengajar kalimat
majemuk setara, (2) apakah selama mengajar kalimat majemuk setara, sudah ada
modul belajar yang digunakan, (3) bagaimana cara yang digunakan oleh dosen
untuk mengatasi pembelajaran di kelas tanpa adanya modul belajar, apakah ada
rencana untuk membuat modul belajar, (4) kriteria modul belajar yang baik untuk
dikembangkan, (5) apakah modul belajar dapat menjadi media pembelajaran yang
membantu mahasiswa dalam memahami pembelajaran kalimat majemuk setara.
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Informasi dari kegiatan wawancara ini digunakan peneliti sebagai
pertimbangan untuk pengembangan modul belajar kalimat majemuk setara.
Harapan dosen pengembangkan modul belajar yang dikembangkan harus
memenuhi kriteria modul belajar pada umumnya. Modul belajar harus menyajikan
isi yang lengkap sesuai dengan tujuan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa.
Adapun hasil dari wawancara tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini .
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Dosen Pengampuh Sintaksis
No

Hasil Wawancara
Manfaat modul belajar bagi mahasiswa agar mahasiswa dapat belajar
dengan mandiri dengan modul yang disusun peneliti. Manfaat lainnya

1

modul itu akan memudahkan mahasiswa karena menggunakan aplikasi
menarik.
Permasalahan pembelajaran di kelas faktor lainnya adalah ketersediaan
modul belajar. Dosen menggunakan sumber-sumber konvensional. Modul
belajar di kelas terbatas, sedangkan buku banyak. Selama ini belum ada
modul yang digunakan oleh dosen sebagai referensi untuk pembelajaran

2

kalimat majemuk setara. Dosen harus memilih sumber dalam rangka
menyiapkan materi pembelajaran dan penyusunan dari persoalan kesulitan
mahasiswa. Modul yang disusun atau produk harus memiliki substansi jelas
tidak hanya menonjolkan segi modern.
Modul belajar harus memiliki kriteria dan substansi harus sesuai dengan
cakupan kalimat majemuk setara, sesuai dengan permasalahn mahasiswa

3

yang pernah disusun dosen dan sumber buku agar cakupan materinya jelas.
Buku menyediakan berbagai sumber belajar, tetapi harus cermat dalam
memahami cakupan kalimat majemuk setara sesuai pandangan pakar
karena setiap pakar memiliki perbedaan. Modul merupakan salah satu
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media atau metode untuk memvariasi kegiatan pembelajaran. Peneliti
membuat modul pembelajaran mengikuti perkembangan zaman karena
sebagai calon pendidik harus kreatif.
Modul dan bahan ajar berbeda. Modul belajar disusun untuk mahasiswa
agar bisa belajar secara mandiri dan modul berbeda dengan bahan ajar,
karena modul belajar dapat membantu mahasiswa belajar mandiri. Modul
4

belajar yang dibuat harus mudah diakses karena tujuan pembuatan modul
belajar untuk memudahkan mahasiswa.

Modul belajar tersebut harus

mudah dipahami dari segi kebahasaan, kalimat harus efektif, dan menarik
serta inti atau substansi jelas.
Modul belajar diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam proses
belajar mengajar dan tidak mempersulit mahasiswa serta memvariasikan
5

kegiatan pembelajaran, sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang
efektif. Modul belajar kalimat majemuk setara diharapkan dilengkapi
dengan contoh-contoh sesuai dengan cakupan kalimat majemuk setara.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penggunan modul belajar membantu
mahasiswa karena memiliki manfaat yang baik. Modul belajar sangat berguna bagi
mahasiswa dan dosen. Modul belajar dianggap baik karena mengikuti
perkembangan zaman sekarang. Pengembangan modul belajar ini menambah
variasi kegiatan pembelajaran di kelas. Modul belajar sebagai media pembelajaran
yang dapat dimanfaatkan mahasiswa secara mandiri tentunya harus dibuat
semenarik mungkin untuk menarik simpatik mahasiswa. Dengan adanya modul
belajar, dosen mengharapkan modul dibuat sesuai dengan cakupan materi.
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4.1.1.2 Deskripsi Data Analisis Kebutuhan Mahasiswa Terkait Pengalaman
Awal dalam Pembelajaran Kalimat Majemuk Setara
Peneliti melakukan studi awal untuk memperoleh informasi pengalaman
dan tingkat pemahaman awal mahasiswa dalam pembelajaran kalimat majemuk
setara. Studi pendahuluan ini dilakukan kepada 20 mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Angkatan 2018. Pengisian kuesioner
dilakukan secara daring melalui google form yang telah di bagikan peneliti.
Pengisian kuesioner tersebut bertujuan untuk mengetahui pengalaman mahasiswa
dalam pembelajaran kalimat majemuk setara bahasa Indonesia. Selain itu, angket
ini bertujuan untuk mendapat masukan berupa saran terkait pengembangan modul
belajar kalimat majemuk setara bahasa Indonesia. Berikut disajikan tabel analisis
kebutuhan mahasiswa berdasarkan kuesioner yang dibagikan.
Tabel 4.2 Hasil Instrumen Kuesioner Mahasiswa
No.
1.

2.

3.

Deskripsi Penilaian

∑ skor
(N=20)

̅
𝑿

%

Kategori

Mata kuliah sintaksis pada
pembelajaran kalimat majemuk
setara sangat penting bagi
mahasiswa.

92

4,6

92%

Sangat
Setuju

91

4,55

91%

Sangat
Setuju

83

4,15

83%

Setuju

Menganalisis kalimat majemuk
setara membutuhkan tingkat
konsentrasi yang tinggi
Strategi media belajar modul
tepat dalam pembelajaran
kalimat majemuk setara untuk
meningkatkan motivasi belajar
siswa
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4.

5.

6.

7.

Strategi media belajar modul
tepat dibanding dengan media
power point dalam
pembelajaran kalimat majemuk
setara untuk mencapai
kompetensi belajar siswa
Penggunaan modul berbasis
aplikasi offline (flipbook)
mempermudah penguasaan
materi terkait kalimat majemuk
setara bahasa Indonesia
Modul berbasis aplikasi offline
(flipbook) lebih menarik
dibandingkan dengan modul
tercetak
Penggunaan modul belajar
berbasis aplikasi offline
(flipbook) memotivasi
pembelajaran

82

84

̅
𝑿

4,1

4,2

82%

Setuju

84%

Sangat
Setuju

84

4,2

84%

Sangat
Setuju

82

4,1

82%

Setuju

85,42

4,27

85%

Sangat
Setuju

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di atas, dapat disimpulkan bahwa (1)
pembuatan modul belajar dapat menambah motivasi belajar mahasiswa serta
memudahkan mahasiswa untuk mempelajari sesuatu, (2) sebagian besar responden
menyadari pentingnya manfaat kalimat majemuk setara dan ingin mempelajari
lebih rinci, (3) responden sering mengalami kendala dalam mempelajari kalimat
majemuk setara, salah satunya disebabkan oleh kurangnya media pembelajaran
kalimat majemuk setara, (4) responden mendukung adanya variasi media
pembelajaran kalimat majemuk setara dengan persentase 84% dan mendukung
pembuatan media belajar kalimat majemuk setara dengan persentase 84% serta
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sebagian responden meyakini bahwa penggunaan modul belajar dapat membantu
mahasiswa untuk mempelajari kalimat majemuk setara.
Selain itu, peneliti juga mencantumkan dua pertanyaan berisikan kesulitan
yang dialami mahasiswa dan masukan terhadap pembuatan modul belajar kalimat
majemuk setara. Mahasiswa menuliskan pendapat berdasarkan pertanyaan terkait
kendala yang dialami mahasiswa ketika mempelajari kalimat majemuk setara,
seberapa penting pembuatan modul belajar kalimat majemuk setara. Hasil dari
pendapat tersebut peneliti menyimpulkan dalam tabel berikut.
Tabel 4.3 Kesimpulan Kolom Komentar pada Angket Analisis Kebutuhan
Mahasiswa
No.

Topik Pertanyaan

Kesimpulan Komentar
a. Kalimat yang panjang dan berbelit susah
untuk membedakan kalimat majemuk
terutama jenis-jenis kalimat majemuk.

1.

2.

Mahasiswa mengalami
b. Mahasiswa
kesulitan
membedakan
kendala dalam memahami
kalimat majemuk setara, bertingkat dan
materi kalimat majemuk
campuran.
setara.
c. Mahasiswa kesulitan memahami contohcontoh kalimat majemuk setara.

Jika saya akan membuat
produk modul belajar
materi kalimat majemuk
setara, isi modul belajar
seperti apa yang Anda
harapkan?

a. Modul harus berdasarkan acuan kalimat
majemuk.
b. Modul harus memiliki substansi yang
jelas dan menjelasan contoh secara rinci
agar tidak membingungkan.
c. Modul harus menarik dan modul harus
mudah dipahami agar mahasiswa tidak
kebingungan dalam memahami materi.
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d. Modul harus mudah dioperasikan atau
diakses karena tujuan dari pembuatan
modul belajar untuk mempermudah
proses belajar.

Berdasarkan hasil analisis komentar mengenai kendala mahasiswa dalam
mempelajari kalimat majemuk setara, strategi yang dibutuhkan dalam pembelajaran
dan harapan mahasiswa terkait modul yang dikembangkan, maka peneliti akan
mencoba mengembangkan modul sesuai dengan kebutuhan dan harapan
mahasiswa. Melalui studi pendahuluan, peneliti mendapatkan informasi sesuai
dengan analisis kebutuhan mahasiswa yang perlu dikembangkan. Hasil analisis
kebutuhan mahasiswa sangat penting untuk membantu proses pengembangan
modul ini agar peneliti tidak hanya sekedar menyusun produk, namun berdasarkan
mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti menyusun modul belajar berdasarkan analisis
kebutuhan mahasiswa dan peneliti mengembangkan Modul Belajar Kalimat
Majemuk Setara dengan metode pendekatan kontekstual meskipun terdapat jenis
kalimat majemuk setara lainnya.
4.1.2 Pengembangan Modul Belajar Kalimat Majemuk Setara
Peneliti menjelaskan tahap yang dilakukan peneliti dalam tahap penyusunan
modul belajar dalam mengembangkan modul belajar kalimat majemuk setara.
Penyusunan modul belajar ini dilakukan berdasarkan pada studi pendahuluan yang
diperoleh melalui wawancara terhadap dosen mata kuliah sintaksis dan angket yang
disebar kepada mahasiswa. Langkah awal dalam penelitian ini

yaitu

mengumpulkan informasi. Informasi dan data analisis studi pendahuluan digunakan
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sebagai acuan untuk menuju langkah kedua yaitu tahap pengembangan modul
belajar kalimat majemuk setara. Tahap awal menentukan judul modul belajar yaitu
“Modul Belajar Kalimat Majemuk Setara”. Setelah menentukan judul, langkah
selanjutnya adalah penentuan tujuan, pemilihan bahan, penyusunan kerangka,
pengumpulan bahan dan penyusunan modul. Berikut uraian langkah-langkah
tersebut.
4.1.2.1 Penentuan Tujuan
Tujuan pembelajaran sebagai acuan yang dapat digunakan oleh mahasiswa
untuk memahami kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah
mempelajari modul belajar.
pembelajaran

untuk

Pada tahap ini, peneliti menentukan tujuan

memberikan

gambaran

pada

mahasiswa

mengenai

kemampuan-kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa. Tujuan pembelajaran
harus disesuaikan dengan kompetensi yang ditentukan pada kurikulum dan
permasalahan mahasiswa dalam mata kuliah sintaksis kalimat majemuk setara yang
digunakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun
tujuan pembelajaran pada tiap bab diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 4.4 Tujuan Pembelajaran
BAB

I
II

Tujuan Pembelajaran
1. Mahasiswa mampu memahami sintaksis bahasa Indonesia
2. Mahasiswa mampu memahami kalimat majemuk
1. Mampu memahami pembelajaran kalimat majemuk setara
2. Mampu memahami penggunaan kalimat majemuk setara
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4.1.2.2 Pemilihan Bahan
Pada tahap ini, peneliti memilih bahan-bahan yang layak dan sesuai untuk
dimasukkan dalam modul belajar. Adapun teori yang dimasukkan dengan tujuan
pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Bahan-bahan yang dipilih dalam
teori bab I mencakup : (1) sintaksis, (2) hakikat kalimat, (3) kalimat majemuk, dan
(4) jenis-jenis kalimat majemuk. Teori yang terdapat pada bab II mencakup : (1)
kalimat majemuk setara (2) pembelajaran kalimat majemuk setara. Teori-teori di
atas disajikan pada modul dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan
mengenai kalimat majemuk setara sebagai acuan untuk dapat menganalisis kalimat
majemuk setara.
Peneliti juga memilih gambar, diagram, dan tabel dari berbagai sumber yang
sesuai dengan bahan ajar. Tujuan dari ini adalah untuk mempermudah dan menarik
perhatian mahasiswa. Peneliti memberikan contoh yang relevan dengan tujuan agar
mahasiswa lebih mudah memahami contoh-contoh kalimat majemuk setara.
4.1.2.3 Penyusunan Kerangka
Setelah melakukan pemilihan bahan, peneliti terlebih dahulu menyususn
kerangka modul belajar tersebut. Kerangka modul bertujuan untuk memberikan
pandangan kepada peneliti dalam menyusun modul sehingga modul yang dibuat
dapat disusun secara sistematis dan runtut. Susunan kerangka yang lebih lengkap
dapat melihat tabel 4.5 di bawah ini.
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Tabel 4.5 Kerangka Modul Belajar
No

Kerangka Modul

1

Halaman judul

2

Kata pengantar

3

Rasionalisasi

4

Petunjuk penggunaan

5

Daftar isi

6

Judul bab

7

Tujuan pembelajaran

8

Isi modul belajar tiap bab

9

Aktivitas dan latihan

10

Rangkuman

11

Tes formatif

12

Refleksi

13

Kunci jawaban

14

Daftar Pustaka

15

Glosarium

16

Biodata penulis

4.1.2.4 Pengumpulan dan Penyusunan Modul Belajar
Setelah melakukan penyusunan kerangka modul belajar, langkah
selanjutnya yang dilakukan adalah pengumpulan bahan yang diperlukan pada
penyusunan modul belajar kalimat majemuk setara. Bahan-bahan tersebut yaitu:
teori/materi, gambar/ilustrasi, contoh kalimat majemuk setara, kata-kata motivasi,
bagan, tabel dan berbagai materi yang berhubungan dengan kalimat majemuk
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setara. Bahan yang telah dikumpulkan diambil dari berbagai sumber-sumber otentik
seperti buku-buku sintaksis, koran, penelitian yang memiliki kemiripan dengan
penelitian ini, berbagai sumber yang diakses dari internet dan acuan materi atau
substansi kalimat majemuk setara. Setelah mencari bahan dari berbagai sumber,
lalu dilakukan penyeleksian bahan, bertujuan agar bahan yang dimuat dalam modul
benar-benar efektif dan efesien untuk digunakan. Setelah bahan-bahan
terkumpulkan dirangkum dalam bentuk naskah melalui aplikasi Microsoft Word.
Setelah merancang dalam naskah Microsoft Word tahap selanjutnya adalah
penyajian modul dalam bentuk aplikasi Flip PDF Professional.
Peneliti menggunakan konsep modul belajar dengan aplikasi Flip PDF
Professional, yaitu aplikasi flipbook fitur canggih yang menampilkan tampilan
buku dalam aplikasi yang dapat disisipkan video, rekaman, gambar dan link
dokumen. Peneliti menggunakan program aplikasi Canva untuk mendesain
tampilan modul. Peneliti menggunakan program aplikasi tersebut karena banyak
fitur dan desain grafis yang menarik dan tidak berbayar. Setelah tampilan layout
sudah dibuat, peneliti mulai memasukkan isi ke dalam layout yang telah dibuat.
Materi pembelajaran disusun secara sistematis dan runtun untuk mempermudah
mahasiswa dalam memahami materi yang disajikan dalam modul belajar.
4.1.3 Uji Validasi
Setelah melakukan pengembangan modul belajar kalimat majemuk setara
tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah uji validasi produk. Uji validasi
yang dimaksud adalah modul belajar yang sudah jadi diuji validasinya oleh
validator. Uji validasi produk dilakukan menggunakan google form yang memuat
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aspek-aspek penilaian berdasarkan kriteria kelayakan modul dari Direktorat
Jenderal Pendidikan (2008:15). Aspek-aspek penilaian tersebut yaitu aspek
isi/materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan. Dikarenakan produk yang dihasilkan
adalah modul maka terdapat aspek penilain tambahan berupa aspek kelayakan
media yang terdiri dari kriteria seperti audio dan video. Berikut disajikan data
validasi oleh dua orang dosen ahli.
4.1.3.1 Data Hasil Validasi Modul Belajar oleh Dosen Ahli Pertama
Validasi produk oleh dosen ahli pertama dilakukan oleh Bapak Dr. R.
Kunjana Rahardi, M. Hum. Validator di atas merupakan dosen di Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Kependidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Data yang divalidasi oleh
dosen ahli terdiri dari beberapa aspek meliputi aspek isi/materi, aspek penyajian,
kelayakan bahasa, kegrafikan dan kelayakan media. Berikut disajikan hasil validasi
ahli pertama.
Tabel 4.6 Data Hasil Validasi Dosen Ahli Pertama
No

Aspek-aspek Penilaian

Rata-rata

Kategori

1

Kelayakan isi/materi

3,72

Baik

2

Kelayakan penyajian

3,77

Baik

3

Kelayakan bahasa

4

Baik

4

Kelayakan kegrafikan

3,8

Baik

5

Kelayakan media

4

Baik

Jumlah

19,29

Rata-rata

3,85

Persentase

77%

90

Baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selain tabel di atas, peneliti juga menyajikan hasil validasi oleh dosen ahli
pertama dalam bentuk diagram. Diagram dibuat oleh peneliti bertujuan untuk
memperjelas data hasil validasi oleh dosen ahli. Berikut ini disajikan diagram skor
rata-rata hasil validasi pada kelima aspek penilaian.
Diagram 4.1 Hasil Validasi Dosen Ahli Pertama pada seluruh Aspek
Kelayakan Isi/Materi

Hasil Validasi Modul Belajar oleh Dosen Ahli
Pertama
4
3,72

3,77

Kelayakan
Isi/Materi

Kelayakan
Penyajian

4
3,8

Kelayakan Bahasa

Kelayakan
Kegrafikan

Kelayakan Media

Berdasarkan Tabel 4.6 peneliti mendeskripsikan hasil kelayakan dalam tiap
aspek sebagai berikut.
A. Penilaian Kelayakan Isi/Materi
Kriteria penilaian kelayakan isi/materi terdiri dari kriteria penilaian yang
meliputi (1) kesesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar,
(2) kesesuaian materi dengan kemampuan dan keterampilan mahasiswa, (3) kaitan
materi dengan IPTEK dan (4) kesesuaian tahapan/sistematika. Berdasarkan hasil
validasi, dapat disimpulkan bahwa validasi oleh dosen ahli pertama pada aspek
kelayakan materi/isi memperoleh skor rata-rata 3,72 dan persentase sebesar 74%.
Berdasarkan data penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil validasi
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dosen ahli pertama terhadap aspek kelayakan isi/materi modul belajar kalimat
majemuk setara dinyatakan layak dengan kategori ‘baik’.
B. Penialaian Kelayakan Penyajian
Kriteria penilaian modul pada aspek kelayakan penyajian meliputi : (1)
dukungan penyajian materi, (2) keruntutan penyajian materi, (3) sistematika
penyajian materi dalam setiap bab, dan (4) kesesuaian materi dengan tingkat
kemampuan berpikir mahasiswa. Berdasarkan hasil validasi, dapat disimpulkan
bahwa validasi oleh dosen ahli pertama pada aspek kelayakan penyajian
memperoleh skor rata-rata 3,77 dan persentase sebesar 75%. Berdasarkan data
penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli pertama
terhadap aspek kelayakan penyajian modul belajar kalimat majemuk setara
dinyatakan layak dengan kategori ‘baik’.
C. Penilaian Kelayakan Bahasa
Kriteria penilaian modul pada aspek kelayakan bahasa meliputi : (1)
kesesuaian bahasa dengan tingkat kemampuan mahasiswa, (2) kesesuaian dan
ketepatan diksi, dan (3) kekoherensian antarkomponen penyajian materi. Aspek
Kebahasaan memiliki enam butir penilaian. Berdasarkan hasil validasi, dapat
disimpulkan bahwa validasi oleh dosen ahli pertama pada aspek kelayakan
penyajian memperoleh skor rata-rata 4 dan persentase sebesar 80%. Berdasarkan
data penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli
pertama terhadap aspek kelayakan bahasa modul belajar kalimat majemuk setara
dinyatakan layak dengan kategori ‘baik’.
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D. Penilaian Kelayakan Kegrafikan
Kriteria penilaian modul pada aspek kelayakan kegrafikan meliputi : (1)
kesesuaian fisik modul, (2) kesesuaian tata pengetikan, (3) pemanfaatan
penggunaan gambar, tabel dan ilustrasi, dan (4) kelengkapan penggunaan gambar,
tabel, dan ilustrasi, video, audio. Berdasarkan hasil validasi, dapat disimpulkan
bahwa validasi oleh dosen ahli pertama pada aspek kelayakan kegrafikan
memperoleh skor rata-rata 3,8 dan persentase sebesar 76%. Berdasarkan data
penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli pertama
terhadap aspek kelayakan kegrafikan modul belajar kalimat majemuk setara
dinyatakan layak dengan kategori ‘baik’.
E. Penilaian Kelayakan Media
Kriteria dalam penilaian kelayakan media, terdapat lima butir pertanyaan
yang dirumuskan dari kriteria sebagai berikut: (1) pemakaian media, (2) kualitas
tampilam media. Berdasarkan hasil validasi, dapat disimpulkan bahwa validasi oleh
dosen ahli pertama pada aspek kelayakan media memperoleh skor rata-rata 4 dan
persentase sebesar 80%. Berdasarkan data penelitian ini, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli pertama terhadap aspek kelayakan
media modul belajar kalimat majemuk setara dinyatakan layak dengan kategori
‘baik’.
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4.1.3.2 Data Hasil Validasi Modul Belajar oleh Dosen Ahli Kedua
Validasi produk oleh dosen ahli kedua dilakukan oleh Ibu Septina
Krismawati, M.A. data hasil validasi oleh dosen ahli kedua meliputi aspek
kelayakan isi/materi, penyajian, bahasa, kegrafikan, dan kelayakan media
pembelajaran. Beriku ini disajikan tabel hasil validasi dari dosen ahli kedua.
Tabel 4.7 Data Hasil Validasi Dosen Ahli Kedua
No

Aspek Penilaian

Rata-rata

Kategori

1

Kelayakan isi/materi

4,2

Baik

2

Kelayakan penyajian

4,44

Sangat Baik

3

Kelayakan bahasa

4,6

Sangat Baik

4

Kelayakan kegrafikan

4,9

Sangat baik

5

Kelayakan media

4,6

Sangat Baik

Jumlah

22,74

Rata-rata

4,54

Persentase

90%

Sangat Baik

Selain tabel di atas, peneliti juga menyajikan hasil validasi oleh dosen ahli
dalam bentuk diagram. Diagram yang dibuat oleh peneliti bertujuan untuk
memperjelas data hasil validasi oleh dosen ahli. Berikut ini disajikan diagram skor
rata-rata hasil validasi pada kelima aspek penilaian.
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Diagram 4.2 Hasil Validasi Dosen Ahli Kedua pada seluruh Aspek
Kelayakan

Hasil Validasi Modul Belajar oleh Dosen Ahli Dua
4,9

4,6

4,6

4,44

4,2

Kelayakan
Isi/Materi

Kelayakan
Penyajian

Kelayakan Bahasa

Kelayakan
Kegrafikan

Kelayakan Media

Tabel 4.7 peneliti mendeskripsikan hasil kelayakan dalam tiap aspek sebagai
berikut.
A. Penilaian Kelayakan Isi/Materi
Kriteria penilaian kelayakan isi/materi terdiri dari kriteria penilaian yang
meliputi (1) kesesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar,
(2) kesesuaian materi dengan kemampuan dan keterampilan mahasiswa, (3) kaitan
materi dengan IPTEK dan (4) kesesuaian tahapan/sistematika. Berdasarkan hasil
validasi, dapat disimpulkan bahwa validasi oleh dosen ahli pertama pada aspek
kelayakan materi/isi memperoleh skor rata-rata 4,2 dan persentase sebesar 85%.
Berdasarkan data penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil validasi
dosen ahli pertama terhadap aspek kelayakan isi/materi modul belajar kalimat
majemuk setara dinyatakan layak dengan kategori ‘baik’.

95

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Penialaian Kelayakan Penyajian
Kriteria penilaian modul pada aspek kelayakan penyajian meliputi : (1)
dukungan penyajian materi, (2) keruntutan penyajian materi, (3) sistematika
penyajian materi dalam setiap bab, dan (4) kesesuaian materi dengan tingkat
kemampuan berpikir mahasiswa. Berdasarkan hasil validasi, dapat disimpulkan
bahwa validasi oleh dosen ahli pertama pada aspek kelayakan penyajian
memperoleh skor rata-rata 4,44 dan persentase sebesar 88%. Berdasarkan data
penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli pertama
terhadap aspek kelayakan penyajian modul belajar kalimat majemuk setara
dinyatakan layak dengan kategori ‘sangat baik’.
C. Penilaian Kelayakan Bahasa
Kriteria penilaian modul pada aspek kelayakan bahasa meliputi : (1)
kesesuaian bahasa dengan tingkat kemampuan mahasiswa, (2) kesesuaian dan
ketepatan diksi, dan (3) kekoherensian antarkomponen penyajian materi. Aspek
kebahasaan memiliki enam butir penilaian. Berdasarkan hasil validasi, dapat
disimpulkan bahwa validasi oleh dosen ahli pertama pada aspek kelayakan
penyajian memperoleh skor rata-rata 4,6 dan persentase sebesar 93%. Berdasarkan
data penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli
pertama terhadap aspek kelayakan bahasa modul belajar kalimat majemuk setara
dinyatakan layak dengan kategori ‘sangat baik’.
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D. Penilaian Kelayakan Kegrafikan
Kriteria penilaian modul pada aspek kelayakan kegrafikan meliputi : (1)
kesesuaian fisik modul, (2) kesesuaian tata pengetikan, (3) pemanfaatan
penggunaan gambar, tabel dan ilustrasi, dan (4) kelengkapan penggunaan gambar,
tabel, dan ilustrasi, video, audio. Berdasarkan hasil validasi, dapat disimpulkan
bahwa validasi oleh dosen ahli pertama pada aspek kelayakan kegrafikan
memperoleh skor rata-rata 4,9 dan persentase sebesar 98%. Berdasarkan data
penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli pertama
terhadap aspek kelayakan kegrafikan modul belajar kalimat majemuk setara
dinyatakan layak dengan kategori ‘sangat baik’.
E. Penilaian Kelayakan Media
Kriteria dalam penilaian kelayakan media, terdapat lima butir pertanyaan
yang dirumuskan dari kriteria sebagai berikut: (1) pemakaian media, (2) kualitas
tampilam media. Berdasarkan hasil validasi, dapat disimpulkan bahwa validasi oleh
dosen ahli pertama pada aspek kelayakan media memperoleh skor rata-rata 4,6 dan
persentase sebesar 92%. Berdasarkan data penelitian ini, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa hasil validasi dosen ahli pertama terhadap aspek kelayakan
media modul belajar kalimat majemuk setara dinyatakan layak dengan kategori
‘sangat baik’.
4.1.4 Revisi Produk I
Saran dan masukan diberikan untuk perbaikan modul diberikan oleh dosen
ahli pertama dan kedua dari hasil validasi modul belajar modul belajar mahasiswa
kaliamat majemuk setara. Adapun masukan dan saran yang diberikan kemudian
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diklasifikasikan oleh peneliti berdasarkan kelima aspek penilaian modul seperti :
(1) kelayakan isi/materi, (2) kelayakan penyajian, (3) kelayakan bahasa, (4)
kelayakan kegrafikan, dan (5) kelayakan media. Berikut ini penjabaran mengenai
revisi produk yang diberikan oleh validator.
4.1.4.1 Revisi Produk dari Dosen Ahli Pertama
Validasi produk modul belajar kaliamt majemuk setara oleh dosen ahli
pertama Bapak Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum. dilakukan satu kali. Secara
keseluruhan, beliau menyampaikan bahwa dari segi substansi, materi telah disusun
dengan baik dan variatif dalam memberikan kegiatan tugas pembelajaran. Namun,
dari validasi diperoleh masukan dan saran untuk perbaikan. Berikut ini
penjababaran dari beberapa hal yang harus direvisi oleh peneliti untuk perbaikan
modul belajar kalimat majemuk setara dari aspek penilaian kelayakan isi/materi,
diantaranya yaitu penambahan teori dan contoh yang lebih luas kemudian saran
perbaikan dalam pemeriksaan kembali ejaan dan diksi.
4.1.4.2 Revisi Produk dari Dosen Ahli Kedua
Validasi produk modul belajar kaliamt majemuk setara oleh dosen ahli
kedua Ibu Septina Krismawati, M.A. dilakukan satu kali. Secara keseluruhan,
beliau menyampaikan bahwa dari segi substansi, materi telah disusun dengan baik
dan variatif dalam memberikan kegiatan tugas pembelajaran. Namun, perlu
pemeriksaan kembali dalam penulisan kata, kalimat, dan penggunaan tanda baca.
Tambahan mengenai bagian refleksi dengan pertanyaan yang lebih reflektif dengan
tujuan agar mahasiswa dapat merefleksi sampai mana kemampuan diri sendiri
dalam mengerjakan modul belajar. Masukan dan saran perbaikan untuk modul
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belajar bahwa dari segi bentuk dan kepraktisan modul belajar yang dikembangkan
dengan Flip PDF Proffesional dapat menarik minta mahasiwa yang dilengkapi
dengan video penjelasan, aktivitas, tugas dan refleksi.
4.1.5 Data Hasil Uji Coba Produk
Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah uji coba produk kepada
mahasiswa angkatan 18 yang telah menempuh mata kuliah sintaksis , yang diampu
oleh Bapak Dr. Kunjana Rahardi, M. Hum., selaku dosen pengampu mata kuliah.
Uji coba dilakukan terhadap produk berupa modul belajar yang berjudul Kalimat
Majemuk Setara. Berikut pemaparan dari hasil uji coba produk.
4.1.5.1 Deskripsi Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan secara online pada masing-masing responden uji
coba. Produk modul yang telah disusun oleh peneliti disebarluaskan melalui
WhatsApp kelas sintaksis angkatan 2018 yang diampu oleh Bapak Dr. Kunjana
Rahardi, M.Hum., dengan membagikan link google form yang dapat diakses
melalui gawai atau laptop. Responden yang berada di kelas Sintaksis berjumlah 31
mahasiswa. Tetapi peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sejumlah 20
mahasiswa di kelas uji coba.
Dalam melakukan uji coba produk, peneliti meminta kepada respon untuk
membaca dan memahami modul belajar yang telah dikirimkan. Kemudian
responden setelah selesai membaca modul belajar tersebut, responden diminta
untuk melakukan pengisian kuesioner/angket yang terkait dengan produk modul
belajar yang sudah peneliti susun. Penelitian yang dilakukan oleh responden uji
coba produk modul belajar mencakup kualitas modul yang dikembangkan. Angket

99

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terdiri atas 20 indikator penilaian. Masing-masing responden mengisi angket dan
memberikan masukan untuk modul belajar kedepannya.
4.1.5.2 Deskripsi Hasil Penilaian Mahasiswa
Setelah produk modul belajar divalidasi oleh dosen ahli dan sudah
dilakukan revisi tahap I, produk tersebut selanjutnya diberi penilaian oleh
mahasiswa pada saat uji coba modul belajar. Angket validasi oleh mahasiswa terdiri
dari 20 butir indikator, penilaian, kolom kometar umum dan saran perbaikan, serta
kesimpulan. Butir penilaian terdiri atas lima aspek, yaitu aspek kelayakan materi,
aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa, aspek kelayakan kegrafikan
dan aspek kelayakan media. Berikut adalah hasil validasi mahasiswa uji coba
produk modul belajar.
A. Aspek Kelayakan Isi/Materi
Penilaian kelayakan isi terdiri dari delapan butir indikator penilaian yang
dijabarkan dari kriteria penilaian kelayakan yang meliputi: (1) kesesuaian materi
dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, (2) kesesuaian materi dengan
kemampuan dan keterampilan mahasiswa, (3) kaitan materi dengan IPTEK dan (4)
kesesuaian tahapan/sistematika. Maka dari itu, berdasarkan hasil uji coba kepada
20 mahasiswa aspek kelayakan memiliki skor rata-rata sebesar 4,21 dengan
persentase 84% dan dikategorikan “Sangat Baik” Berikut penyajian tabel hasil
validasi oleh responden.
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Tabel 4.8 Hasil Validasi Aspek Kelayakan Isi/Materi oleh Mahasiswa

No

Skor Rata-

Butir

Indikator Penilaian

Soal

1.

rata
(n=20)

Materi yang terdapat dalam modul dapat membuat
mahasiswa
13

mengenai

mengidentifikasi, dan

gagasan/ide,

menjelaskan gagasan,

4,3

mengkontruksi pengetahuan baru, dan menerapkan
pengetahuan tentang kalimat

majemuk setara

dalam kehidupan sehari-hari
2.

12

3.

Materi kalimat

majemuk setara modul belajar

4,2

mudah dibaca
Materi tentang konsep kalimat majemuk setara

18

dapat

menumbuhkan

pemahaman mahasiswa

4,3

dalam mempelajari materi kalimat majemuk setara
4.

Materi penulisan kalimat majemuk setara yang
11

memuat konsep diperjelas oleh contoh , video, dan

4,3

audio yang jelas
5.

6.

16
17

7.

Penguasaan dan materi pembelajaran saling

4,2

berkaitan
4,25

Instruksi tugas tidak multitasfir
Tugas-tugas yang terdapat dalam modul dapat

19

mendorong

mahasiswa

untuk

mencari

dan

4

memperoleh informasi tentang materi kalimat
majemuk setara

8.

Soal-soal yang terdapat dalam modul sesuai dengan
20

tujuan

pembelajaran

mahasiswa

untuk

sehingga

lebih

pembelajaran dengan baik
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Jumlah

33,7

Skor Rata-rata

4,21

Persentase

84%

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil uji coba terhadap 20 responden yang mengikuti mata kuliah
sintaksis, aspek kelayakan isi atau materi memperoleh skor rata-rata 4,21 dari skala
5 dengan kategori “Sangat Baik”.
B. Aspek Kelayakan Penyajian
Penilaian kelayakan penyajian meliputi tiga butir soal yang dijabarkan dari
: (1) dukungan penyajian materi, (2) keruntutan penyajian materi, (3) sistematika
penyajian materi dalam setiap bab, dan (4) kesesuaian materi dengan tingkat
kemampuan berpikir mahasiswa. Maka dari itu, berdasarkan hasil uji coba kepada
20 mahasiswa aspek kelayakan penyajian memiliki skor rata-rata sebesar 4,23
dengan persentase 84% dan dikategorikan “Sangat Baik”. Berikut penyajian tabel
hasil validasi oleh responden.
Tabel 4.9 Hasil Validasi Aspek Kelayakan Penyajian oleh Mahasiswa

No

1.

2.

Skor Rata-

Butir

Indikator Penilaian

Soal

1
7

rata
(n=20)

Anda merasa senang menggunakan modul belajar

4,35

ini
Struktur modul sistematis
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3.

Penyajian dalam modul bersifat interaktif sehingga
10

memotivasi mahasiswa untuk belajar secara

4,15

mandiri
Jumlah

12,7

Skor Rata-rata

4,23

Persentase

84%

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil uji coba terhadap 20 responden yang mengikuti mata kuliah
sintaksis, aspek kelayakan isi atau materi memperoleh skor rata-rata 4,23 dari skala
5 dengan kategori “Sangat Baik”
C. Aspek Kelayakan Bahasa
Penilaian kelayakan bahasa meliputi: (1) kesesuaian bahasa dengan tingkat
kemampuan mahasiswa, (2) kesesuaian dan ketepatan diksi, dan (3) kekoherensian
antarkomponen penyajian materi. Berikut penyajian tabel hasil validasi oleh
responden.
Tabel 4.10 Hasil Validasi Aspek Kelayakan Bahasa oleh Mahasiwa

No

1.

Butir
Soal

14

Skor RataIndikator Penilaian

rata
(n=20)

Bahasa yang digunakan dalam modul belajar
mudah untuk dipahami
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2.

Bahasa yang digunakan dalam modul untuk
15

menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan

4,4

tingkat intelektual mahasiswa
Jumlah

8,6

Skor Rata-rata

4,3

Persentase

86%

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan hasil uji coba terhadap 20 responden yang mengikuti mata kuliah
sintaksis, aspek kelayakan bahasa memperoleh skor rata-rata 4,3 dan persentase
86% dari skala 5 dengan kategori “Sangat Baik”.
D. Aspek Kelayakan Kegrafikan
Penilaian kelayakan kegrafikan terdiri atas dua butir soal yang mencakup
pada aspek (1) kesesuaian fisik modul, (2) kesesuaian tata pengetikan, (3)
pemanfaatan penggunaan gambar, tabel dan ilustrasi, dan (4) kelengkapan
penggunaan gambar, table, dan ilustrasi, video, audio. Berdasarkan uji coba yang
dilakukan, diperoleh skor rata-rata sebesar 4,1 dengan persentase 82% Maka dari
itu, aspek kegrafikan dikategorikan “Baik”.
Tabel 4.11 Hasil Validasi Aspek Kelayakan Kegrafikan oleh Mahasiswa

No

1.

Butir
Soal
6

Skor RataIndikator Penilaian

rata
(n=20)

Tata letak modul proposional
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2.

8

Penggunaan huruf, kombinasi warna, dalam modul

4,2

pembelajaran jelas dan mudah untuk dibaca
Jumlah

8,2

Skor Rata-rata

4,1

Persentase

82%

Kategori

Baik

Berdasarkan hasil uji coba terhadap 20 responden yang mengikuti mata kuliah
sintaksis, aspek kelayakan kegrafikan memperoleh skor rata-rata 4,1 dari skala 5
dengan kategori “Baik”.
E. Aspek Kelayakan Media
Penilaian kelayakan media terdiri atas dua butir soal yang mencakup pada
aspek (1) pemakaian media, (2) kualitas tampilam media.
Tabel 4.12 Hasil Validasi Aspek Kelayakan Media oleh Mahasiswa

No

Skor Rata-

Butir

Indikator Penilaian

Soal

rata
(n=20)

1.

2

Tampilan modul belajar menarik perhatian

4,15

2.

4

Gambar dalam modul belajar menarik perhatian

3,85

3.

9

4.

Petunjuk dan penggunaan modul belajar mudah

4,25

untuk dipahami
Fitur (termasuk uraian, contoh, dan latihan) yang

3

disajikan dalam modul ini bersifat kekinian (up to
date)
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5.

Bagian
5

ilustrasi,

video,

dan

audio

dapat

memperjelas dan mempermudah pemahaman dan

4,35

menarik
Jumlah

20,65

Skor Rata-rata

4,13

Persentase

82%

Kategori

Baik

Berdasarkan hasil uji coba terhadap 20 responden yang mengikuti mata
kuliah sintaksis, aspek kelayakan kegrafikan memperoleh skor rata-rata 4,13 dan
persentase 82% dengan kategori “Baik”. Secara keseluruhan berdasarkan uji coba
yang telah dilakukan produk modul belajar memperoleh kategori “Baik”. Berikut
adalah penyajian tabel hasil validasi mahasiswa secara keseluruhan.
Tabel 4.13 Data Skor Rata-rata Validasi Mahasiswa pada Seluruh Aspek
No.

Aspek Penilaian

Skor Rata-rata

Kategori

1.

Kelayakan isi/ Materi

4,21

Sangat Baik

2.

Kelayakan Penyajian

4,23

Sangat Baik

3.

Kelayakan Bahasa

4,3

Sangat Baik

4.

Kelayakan Kegrafikan

4,1

Baik

5.

Kelayakan Media

4,13

Baik

Jumlah

20,97

Rata-rata

4,1

Baik

Persentase

83%

Baik
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Berdasarkan tabel di atas, data rata-rata kelayakan keseluruhan aspek
diperoleh skor rata-rat 4,1 dari persentase 83%. Melalui data tersebut, hasil validasi
yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan bahwa modul belajar yang
dikembangkan dikategorikan “Baik”. Berdasarkan hasil validasi, terdapat tiga
komentar dan saran terbanyak terkait dengan perbaikan modul belajar yang
disampaikan, yaitu (1) secara keseluruhan modul sudah baik dalam segi betuk dan
isi tetapi saran saya ditambah contoh kembali agar mahasiswa lebih memahami
materi, (2) setelah mengamati modul belajar yang diberikan, cukup membuat
mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan. Modul belajar yang di buat pun
cukup menarik sehingga mampu menarik mahasiswa untuk bisa mempelajari materi
yang diberikan, (3) modul belajar sangat baik untuk digunakan di era digital.
Namun, modul belajar tidak menjamin mahasiswa dapat memahami sepenuhnya
terkait materi yang disampaikan. Seluruh masukan sangat berkontribusi terhadap
perbaikan modul ini.
4.1.6 Revisi Produk Tahap II
Revisi produk tahap kedua ini didasarkan pada masukan dari validasi kedua
dosen ahli dan mahasiswa. Revisi ini dilakukan sebagai langkah penyempurnaan
modul belajar dan langkah terakhir dari proses pengembangan produk. Hasil dari
validasi dosen ahli dan mahasiswa digunakan oleh peneliti sebagai bahan
pertimbangan untuk memperbaiki produk modul belajar kalimat majemuk setara.
Berikut ini adalah penjabaran dari revisi produk tahap II.
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4.1.6.1 Revisi dari Dosen Ahli
Validasi produk oleh dosen ahli pertama dan kedua dilakukan satu kali.
Berdasarkan validasi tersebut, diperoleh beberapa masukan dan saran perbaikan
untuk penyempurnaan modul belajar. Oleh karena itu, peneliti menyusun modul
agar membantu mahasiswa. Berikut beberapa hal yang harus peneliti revisi untuk
perbaikan modul belajar kalimat majemuk setara.
A. Revisi Aspek Kelayakan Isi/Materi
Kedua validator sama-sama menyampaikan bahwa materi dalam modul
belajarsudah cukup baik, hanya saja perlu diperluas dalam teori dan contoh yang
lebih beragam. Peneliti diminta untuk menambahkan materi agar tujuan
pembelajaran kalimat majemuk setara tercapai.
B. Revisi Aspek Kelayakan Penyajian
Validator menyampaikan bahwa aspek penyajian dalam modul belajar
sudah baik. Hanya saja peneliti perlu mengganti ilustrasi pada modul sesuai dengan
tingkat penggunaan modul belajar karena terdapat beberapa ilustrasi yang tidak
sesuai dengan tingkat penggunaan modul belajar. Peneliti juga perlu mencermati
pada beberapa bagian yang tidak tampak atau tidak dapat terbaca.
C. Revisi Aspek Kelayakan Bahasa
Pada aspek kelayakan bahasa, validator menyarankan kepada peneliti untuk
memperbaiki penulisan karena masih terdapat beberapa kesalahan pengetikan.
Peneliti juga perlu memperhatikan penggunaan bahasa dengan berpedoman pada
PUEBI. PUEBI membantu peneliti dalam menulis.
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D. Revisi Aspek Kelayakan Kegrafikan
Validator memberikan masukan agar memperbaiki ukuran font pada
beberapa tulisan karena masih terdapat ketidaksamaan ukuran font yang satu
dengan yang lain. Hal tersebut perlu diperhatikan supaya pembaca tidak salah tafsir
apabila terdapat kesalahan penulisan. Oleh karena itu, peneliti sangat
memperhatikan aspek kelayakan kegrafikan agar modul layak digunakan.
E. Revisi Aspek Kelayakan Media
Aspek kelayakan media validator memberikan masukan agar memperbaiki
suara atau efek pada video yang terdapat dalam modul belajar. Kemudian perbaikan
beberapa rekaman suara yang kurang jernih dalam pendengaran. Peneliti
memperbaiki video agar modul belajar mudah dipahami mahasiswa.
4.1.6.2 Revisi dari Mahasiswa
Validasi produk oleh mahasiswa dilakukan satu kali pada saat uji coba
produk yang dilakukan secara online melalui penyebaran link google form di grup
WhatsApp. Produk divalidasi oleh 20 mahasiswa. Dua puluh tiga sampel dipilih
peneliti untuk mempersingkat waktu penghitungan dan analisis. Berikut beberapa
hal yang harus direvisi oleh peneliti guna penyempurnaan modul belajar kalimat
majemuk setara.
A. Revisi Aspek Kelayakan Isi/Materi
Validator menyampaikan bahwa aspek kelayakan isi/materi pada modul
belajar sudah baik. Validator juga memberikan komentar bahwa isi yang disajikan
sudah rinci dan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Validator juga
memberikan saran untuk semakin menyempurnakan modul belajar dengan
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menambahkan beberapa referensi agar lebih akurat dan menambahkan beberapa
soal untuk memperdalam pemahaman.
B. Revisi Aspek Kelayakan Penyajian
Dalam aspek kelayakan penyajian, terdapat beberapa masukan yang
diberikan oleh validator untuk penyempurnaan modul belajar. Masukan-masukan
tersebut seperti penempatan tata letak tulisan untuk lebih dirapikan lagi, lebih
diperbanyak gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan penggunaan agar modul
belajar tidak membosankan. Secara keseluruhan, masukan yang diberikan validator
menyatakan penyajian modul belajar sudah baik hanya perlu disempurnakan
sedikit.
C. Revisi Aspek Kelayakan Bahasa
Aspek kelayakan bahasa juga dinilai oleh para validator. Para validator
menyampaikan bahwa penggunaan bahasa sudah baik. Namun, masih terdapat
beberapa kata yang sulit untuk dipahami serta masih terdapat kesalahan pengetikan
pada modul belajar. Maka dari itu, validator menyarankan untuk menyempurnakan
penulisan agar tidak terjadi salah ketik dan kalimat lebih mudah dipahami.
D. Revisi Aspek Kelayakan Kegrafikan
Pada aspek kelayakan kegrafikan, validator menyampaikan bahwa tabel,
gambar, dan ilustrasi/video sangat membantu pengguna. Hal tersebut membuat
validator semakin paham isi materi. Validator memberikan masukan kepada
peneliti agar modul belajar dapat dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu,
peneliti mengharapkan kritikan dan saran agar modul belajar ini layak digunakan.
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E. Revisi Aspek Kelayakan Media
Aspek kelayakan bahasa dinilai validator untuk memperbaiki kualitas suara
video dan rekaman karena beberapa video tidak terdengar jelas dalam penyampaian
materi. Hal ini tentu diterima dan diperbaiki oleh peneliti agar modul belajar lebih
dapat dipahami oleh validator. Media sangat berpengaruh untuk proses belajar.
Oleh karena itu, penilaian sangat diperlukan.
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Pada subbab ini peneliti membahas hasil penelitian. Hasil penelitian
diperoleh dari data yang telah dikumpulkan. Hal yang akan dibahas dalam bab ini
diantaranya: (1) deskripsi modul, (2) deskripsi hasil validasi, dan 3) hasil kelayakan
modul dengan judul Modul Belajar Kalimat Majemuk Setara. Berikut ini uraian
mengenai hasil penelitian sebagai berikut.
4.2.1 Deskripsi Modul
Penelitian secara mendalam mengenai pendapat para ahli tentang modul
belajar, menyimpulkan bahwa modul belajar merupakan bahan ajar mandiri yang
disusun secara digital tujuannya agar mahasiswa dapat belajar dengan bimbingan
dosen maupun belajar secara mandiri dengan efisien. Sanaky (2013)
mendefinisikan media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan dapat
digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Peneliti memilih untuk
mengembangkan modul belajar di samping media pembelajaran yang lain karena
modul belajar dianggap lebih praktis untuk dipelajari oleh siswa.
Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang bersifat interaktif,
berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang
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secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi tertentu (Sugianto,
2013). Menurut Purwanto (2007: 9), modul ialah bahan belajar yang dirancang
secara sistematik berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan
pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan
waktu tertentu. Tujuannya agar peserta dapat menguasai kompetensi yang diajarkan
dalam diklat atau kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Fungsinya sebagai
bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik.
(Purwanto, 2007: 10).
Modul merupakan media pembelajaran yang dirancang untuk dapat
dipelajari

oleh

mahasiswa

secara

mandiri

disesuaikan

dengan

tingkat

kemampuannya (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008:3). Modul berjudul Modul
Belajar Kalimat Majemuk Setara memuat materi dan diperkuat dengan unsur
penguat pembelajaran seperti latihan, rangkuman, uji formatif, dan refleksi. Modul
ini juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan modul belajar agar mempermudah
mahasiswa dan dosen dalam pengoperasiannya. Modul yang dikembangkan dibuat
menggunakan Flip PDF Professional, yaitu aplikasi flipbook yang menampilkan
konsep tampilan buku dengan lembar yang dapat dibolakbalikan dalam aplikasi.
Menggunakan aplikasi Flip PDF Profesional memiliki banyak kelebihan, salah
satunya membuat tampilan modul menjadi lebih menarik, tidak ketinggalan
teknologi, dan mudah untuk digunakan.
Penilaian

atau

evaluasi

penting dilakukan

terhadap

modul

yang

dikembangkan oleh peneliti. Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:28)
menyampaikan bahwa penilaian kualitas modul yang dikembangkan mencakup
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beberapa aspek, yaitu (1) komponen kelayakan isi/materi, (2) komponen kelayakan
penyajian, (3) komponen kelayakan kebahasaan, dan (4) komponen kelayakan
kegrafikan. Peneliti menambahkan satu komponen lagi, yaitu (5) kelayakan media
pembelajaran karena produk yang dikembangkan berupa modul belajar dalam
bentuk.
Modul belajar berjudul Modul Kalimat Majemuk Setara disusun
berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai mahasiswa dalam
pembelajaran sintaksis bahasa Indonesia. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai tersebut peneliti dapat merumuskan materi kedalam dua bab, yaitu (1)
Konsep Sintaksis, dan (2) Konsep Kalimat Majemuk Setara. Berikut ini akan
dijabarkan deskripsi modul belajar berdasarkan beberapa aspek kelayakan di atas.
4.2.1.1 Deskripsi Modul Belajar pada Aspek Isi/Materi
Dalam mengembangkan modul belajar, peneliti diharuskan untuk
memperhatikan aspek isi/materi. Penyusunan isi/materi dalam modul belajar
berpatokan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui modul belajar yang
disusun. Dalam mengembangkan isi/materi ke dalam modul belajar, peneliti
berpedoman tujuan pembelajaran kalimat majemuk setara yang dapat di lihat dari
tabel berikut.
Tabel 4.14 Tujuan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
Mampu memahami hakikat sintaksis
Mampu memahami hakikat kalimat
Mampu memahami konsep dan jenis-jenis kalimat majemuk
Mampu memahami konsep kalimat majemuk setara
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Berdasarkan tabel tujuan pembelajaran di atas, peneliti membagi tujuan
pembelajaran ke dalam dua bab, yaitu (1) sintaksis dan (2) kalimat majemuk setara.
Bab I Sintaksis terdiri atas tiga subbab, yaitu (1) hakikat sintaksis; (2) hakikat
kalimat; dan (3) Konsep dan jenis-jenis kalimat majemuk. Masing-masing subbab
memuat aktivitas yang dapat dilakukan dan diselesaikan oleh mahasiswa. Bab
pertama menekankan pada pemahaman awal mahasiswa mengenai sintaksis dan
kalimat majemuk beserta jenis-jenisnya.
Materi yang dituangkan dalam modul belajar oleh peneliti disajikan dengan
cara mengolaborasikan teori yang relevan menurut pendapat pakar/ahli. Selain itu,
pada akhir pertemuan memuat tugas dan tes formatif untuk mengukur tingkat
kemampuan mahasiswa setelah mempelajari materi. Peneliti juga menambahkan
pertanyaan refleksi guna mewadahi mahasiswa untuk merefleksikan materi yang
telah dipelajari pada tiap bab. Berikut disajikan gambar mengenai tugas, tes
formatif, dan kolom refleksi pada bab I.
Bab II dengan judul kalimat majemuk setara terdiri dari dua subbab, yaitu
(1) kaliamat majemuk setara, dan (2) pembelajaran kalimat majemuk setara.
Masing-masing subbab dilengkapi dengan aktivitas yang dapat dilakukan oleh
mahasiswa. Materi pada bab dua menekankan pada informasi mengenai
pembelajaran kalimat majemuk setara. Selain itu, materi pada bab II juga dilengkapi
dengan tugas, refleksi dan tes formatif pada akhir bab.
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4.2.1.2 Deskripsi Modul Belajar pada Aspek Penyajian
Aspek penyajian modul belajar merupakan bagian penting dalam menarik
minat mahasiswa untuk belajar menggunakan modul belajar ini. Oleh karena itu,
penyajian modul belajar haruslah lengkap mulai dari pendahuluan modul, berisi
pembangkit motivasi, adanya sumber acuan, kunci jawaban dan penutup modul.
Penyajian pendahuluan modul memiliki peran penting sebagai gambaran materi
yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada modul belajar ini. Pada bagian
pendahuluan modul belajar ini terdapat kata pengatar, rasionalisasi modul, petunjuk
penggunaan modul, kompetensi inti dan kompetensi dasar serta daftar isi.
4.2.1.3 Deskripsi Modul Belajar pada Aspek Kebahasaan
Aspek kebahasaan adalah salah satu aspek penting karena dapat
mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa. Penggunaan bahasa ynag baik
dapat membantu mahasiswa untuk lebih mudah memahami materi yang disajikan
dalam modul belajar. Bahasa yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun modul
belajar telah disesuaikan dengan tingkat emosional mahasiswa serta disesuaikan
dengan tingkat intelektual mahasiswa. Penggunaan kalimat pada pemaparan materi
juga disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang
terdapat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Penggunaan kata
yang disesuaikan dengan PUEBI agar mahasiswa mudah menangkap inti materi
yang hendak disampaikan. Berikut disajikan modul belajar pada aspek kebahasaan
pembelajaran kalimat majemuk setara. Peneliti menyajikan informasi dalam bentuk
uraian-uraian tugas dan memperhatikan ketepatan diksi dan kesesuain dengan
pedoman PUEBI.
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4.2.1.4 Deskripsi Modul Belajar pada Aspek Kegrafikan
Aspek kegrafikan merupakan aspek yang diperhatikan dalam penyusunan
modul belajar ini. Pengembangan modul belajar ini disesuaikan dengan ukuran
standar pembuatan modul belajar menurut standar ISO, yaitu A4 (210x297 mm).
Warna cover depan serta cover belakang dibuat secara konsisten dan harmonis.
Penampilan modul belajar dibuat sesuai dengan pada umumnya, namun dimuat
dalam format menggunakan aplikasi Flip PDF Professional. Isi modul belajar
dibuat dengan menggunakan jenis huruf times new roman, judul bab, sub bab dan
penomoran halaman dibuat secara lengkap dan proporsional guna mempermudah
proses pencairan dan pengidentifikasian isi modul.
Margin dan line spacing sudah disesuaikan dengan ukuran modul belajar
sehingga mudah untuk dibaca. Modul belajar ini juga memuat ilustrasi-ilustrasi
yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai materi tertentu. Ilustrasi
tersebut berupa gambar, tabel, desain, bagan, dan sejenisnya. Ilustrasi tersebut
dipilih agar dapat memudahkan mahasiswa untuk mempelajari materi serta menjadi
daya tarik untuk mempelajari materi dengan menggunakan modul belajar yang
dibuat oleh peneliti.
4.2.1.5 Deskripsi Modul Belajar pada Aspek Media
Smaldino, dkk. (dalam Suryani, 2018) mendefinisikan media sebagai segala
sesuatu yang dapat menyampaikan informasi dari sumber kepada penerima
informasi. Modul belajar yang dikembangkan oleh peneliti dapat digunakan sebagai
media interaktif yang mampu dioperasikan secara mandiri maupun berkelompok
oleh mahasiswa. Modul belajar kalimat majemuk setara yang dikembangkan oleh
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peneliti dibuat dengan menggunakan aplikasi Flip PDF Professional yang dapat
membuat tampilan modul belajar menjadi buku belajar. Selain membuat tampilan
menjadi buku belajar, modul belajar tersebut juga dilengkapi dengan tombol
navigasi untuk mengoperasikan modul belajar.
4.2.2 Deskripsi Hasil Validasi
Bagian ini menjelaskan secara rinci hasil dari dua dosen ahli dan mahasiswa
sebagai responden uji coba modul belajar kalimat majemuk setara. Direktorat
Tenaga Kependidikan (2008:15) menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan
dalam memvalidasi modul sebagai berikut:
a) Siapkan dan gandakan draft modul yang akan divalidasi sesuai dengan
banyaknya validator yang terlibat.
b) Susun instrumen pendukung validasi.
c) Distribusikan draft modul dan instrumen validasi kepada validator untuk
divalidasi.
d) Informasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan kegiatan yang
harus dilakukan oleh validator.
e) Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen validasi.
f) Simpulkan hasil pengumpulan masukkan yang dijaring melalui instrumen
validasi.
Dari kegiatan validasi draf modul akan dihasilkan draf modul yang mendapatkan
kritik, saran, dan persetujuan dari para validator sesuai bidangnya. Segala kritik
maupun saran digunakan sebagai bahan penyempurnaan modul. Berikut adalah
penjelasannya secara rinci.
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4.2.2.1 Deskripsi Data Hasil Validasi Modul Belajar oleh Dosen Ahli
Validasi yang dilakukan sebanyak satu kali. Terdapat dua dosen ahli yang
melakukan penilaian modul belajar peneliti. Dosen ahli pertama adalah Bapak Dr.
R. Kunjana Rahardi, M. Hum. Dosen ahli kedua adalah Ibu Septina Krismawati,
M.A. Berikut disajikan grafik perbandingan dosen ahli I dan II.
Diagram 4.3 Perbandingan Hasil Validasi Dosen Ahli pertama dan kedua

Perbandingan Hasil Validasi Dosen Ahli I dan Dosen
Ahli II
Dosen Ahli I

Dosen Ahli II

5
4,5
4
3,5
3
Kelayakan
isi/materi

Kelayakan
penyajian

Kelayakan bahasa

Kelayakan
Kegrafikan

Kelayakan media

Berdasarkan diagram di atas, hasil validasi yang dilakukan oleh dua dosen
ahli memiliki perbedaan yang signifikan pada aspek kelayakan bahasa dan
kegrafikan. Hasil validasi memiliki perbedaan yang berbanding jauh pada aspek
penyajian dan media. Dosen satu memiliki penilaiaan rata-rata 3,85, sedangkan
dosen dua memiliki penilaian 4.54 meskipun penilaian berbeda modul ini memiliki
kriteria layak digunakan. Peneliti menyadari banyak kekurangan dari modul ini.
Oleh karena itu, penilaian dosen validasi sangat penting.
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Tabel 4.15 Rekapitulasi Validasi oleh Dosen Ahli
Dosen Ahli

1

2

No

Aspek-aspek modul

Skor
Rata-rata

Kategori

1

Kelayakan isi/materi

3,72

Baik

2

Kelayakan penyajian

3,77

Baik

3

Kelayakan bahasa

4

Baik

4

Kelayakan kegrafikan

3,8

Baik

5

Kelayakan media

4

Baik

Jumlah

19,29

Rata-rata

3,85

Persentase

77%

Baik

1

Kelayakan isi/materi

4,2

Baik

2

Kelayakan penyajian

4,44

Sangat Baik

3

Kelayakan bahasa

4,6

Sangat Baik

4

Kelayakan kegrafikan

4,9

Sangat baik

5

Kelayakan media

4,6

Sangat Baik

Jumlah

22,74

Rata-rata

4,54

Persentase

90%

Sangat Baik

1

Kelayakan isi/materi

3,96

Baik

2

Kelayakan penyajian

4,1

Baik

Hasil

3

Kelayakan bahasa

4,3

Sangat Baik

Validasi

4

Kelayakan kegrafikan

4,35

Sangat Baik

Dosen Ahli I

5

Kelayakan media

4,3

Sangat Baik

Jumlah

21,01

Rata-rata

4,2

Persentase

84%

dan II
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Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil validasi oleh dosen ahli I dan II di atas,
peneliti menyatakan bahwa Modul Belajar Kalimat Majemuk Setara mendapat skor
rata-rata 4,2 dengan menunjuk pada kategori “Sangat Baik” untuk keseluruhan
aspeknya. Aspek kelayakan kegrafikan memiliki bobot nilai yang paling tinggi
yaitu 4,35 dan aspek kelayakan penyajian memiliki botot paling rendah yaitu 4,1
dengan merujuk pada kategori “Baik”. Maka dari itu, berdasarkan hasil validasi
yang dilakukan oleh dosen ahli I dan II, dapat ditarik kesimpulan bahwa modul
belajar yang dikembangkan oleh peneliti dinyatakan layak digunakan sebagai bahan
ajar untuk menunjang pembelajaran kalimat majemuk setara pada tingkat perguruan
tinggi atau tingkat mahasiswa.
4.2.2.2 Deskripsi Data Hasil Validasi oleh Mahasiswa
Uji coba dilakukan terhadap 20 responden mahasiswa. Responden
memberikan penilaian melalui instrument validasi yang terdiri dari aspek isi,
penyajian, bahasa, grafik dan media. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan
mahasiswa, modul belajar kalimat majemuk setara yang dikembangkan oleh
peneliti memperoleh nilai kategori “Sangat Baik”. Berikut disajikan grafik hasil uji
coba.
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Diagram 4.4 Hasil Uji Coba terhadap Mahasiswa

Diagram Aspek Hasil Uji Coba Terhadap Mahasiswa
Mahasiswa
4,35
4,3
4,25
4,2
4,15
4,1

4,05
4
Kelayakan
isi/materi

Kelayakan
penyajian

Kelayakan bahasa

Kelayakan
kegrafikan

Kelayakan media

Berdasarkan diagram data hasil validasi oleh mahasiswa yang dilakukan
kepada 20 responden dapat diketahui bahwa aspek kebahasaan memiliki skor paling
tinggi dengan nilai 4,3. Hal itu menandakan bahwa media yang digunakan dalam
modul belajar ini mudah dipahami dan menarik pembaca untuk dipelajari. Berikut
disajikan tabel hasil validasi oleh mahasiswa.
Tabel 4.16 Rekapitulasi Validasi oleh Mahasiswa
No

Aspek-aspek modul

Skor
Rata-rata

Kategori

1

Kelayakan isi/materi

4,21

Sangat Baik

2

Kelayakan penyajian

4,23

Sangat Baik

3

Kelayakan bahasa

4,3

Sangat Baik

4

Kelayakan kegrafikan

4,1

Baik

5

Kelayakan media

4,13

Baik

Jumlah

20, 97

Rata-rata

4, 19

Persentase

83%
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Berdasarkan tabel hasil uji coba yang diikuti oleh 20 mahasiswa di atas,
dapat diketahui bahwa aspek kebahasaan memperoleh skor rata-rata tertinggi yaitu
4,3. Hal tersebut menandakan bahwa media yang digunakan dalam modul tersebut
menarik dan memperjelas mahasiswa dalam mempelajari modul belajar. Aspek
kegrafikan mendapat skor rata-rata terendah yaitu 4,1. Dalam hal ini peneliti masih
perlu memperinci materi agar lebih lengkap dan spesifik lagi. Maka berdasarkan
hasil validasi mahasiswa uji coba modul belajar kalimat majemuk setara dinyatakan
layak digunakan sebagai bahan ajar kalimat majemuk setara untuk mahasiswa.
4.2.3

Analisis Kelayakan Modul Belajar
Setelah dilakukan validasi oleh dosen ahli dan telah melalui tahap uji coba,

selanjutnya modul belajar yang berjudul kalimat majemuk setara dianalisis untuk
diketahui tingkat kelayakannya. Aspek yang dianalisis dari modul belajar ini
meliputi aspek isi/materi, aspek penyajian, aspek kebahasaan, aspek kegrafikan dan
aspek media. Berikut disajikan diagram perbandingan hasil dua validasi dosen ahli
dan mahasiswa.
Tabel 4.17 Rekapitulasi Analisis Kelayakan Modul Belajar oleh Dosen Ahli
dan Mahasiswa
Validasi

Hasil
Validasi
Dosen Ahli
I dan II

No

Aspek-aspek Modul

Skor Rata-Rata

Kategori

1

Kelayakan isi/materi

3,96

Baik

2

Kelayakan penyajian

4,1

Baik

3

Kelayakan bahasa

4,3

Sangat Baik

4

Kelayakan kegrafikan

4,35

Sangat Baik

5

Kelayakan media

4,3

Sangat Baik
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Jumlah

21,01

Rata-rata

4,2

Persentase

84%

Sangat Baik

1

Kelayakan isi/materi

4,21

Sangat Baik

2

Kelayakan penyajian

4,23

Sangat Baik

Hasil

3

Kelayakan bahasa

4,3

Sangat Baik

Validasi

4

Kelayakan kegrafikan

4,1

Baik

oleh

5

Kelayakan media

4,13

Baik

Jumlah

20,97

Rata-rata

4,19

Persentase

83%

Mahasiswa

Baik

Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat diberikan kesimpulan bahwa hasil
validasi oleh dosen ahli I dan II memiliki skor rata-rata 4,2 dengan kategori “Sangat
Baik”. Kemudian hasil validasi yang dilakukan oleh mahasiswa melalui yahap uji
coba memperoleh hasil skor 4,19 dengan kategori “Baik”. Berikut pembahasan dari
kelima aspek tersebut.
1. Aspek Kelayakan Isi/Materi
Aspek isi memperoleh rata-rata dari dosen ahli sebesar 3,96 dengan kategori
“Baik”, sedangkan hasil uji coba dari validasi mahasiswa memperoleh rata-rata skor
sebesar 4,21 dengan kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil tersebut, modul
yang berjudul kalimat majemuk setara pada aspek isi dinyatakan layak untuk
digunakan.
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2. Aspek Kelayakan Penyajian
Aspek penyajian mendapatkan skor rata-rata oleh dosen ahli sebesar 4,1
yang termasuk dalam kategori “Baik”, sedangkan hasil validasi oleh mahasiswa
mendapatkan skor rata-rata 4,23 dengan kategori “Sangat Baik”. Maka dari itu,
modul yang dikembangkan oleh peneliti layak untuk digunakan berdasarkan
validasi dari dosen ahli dan mahasiswa.
3. Aspek Kelayakan Bahasa
Pada aspek kebahasaan, validasi yang diberikan oleh dosen ahli
mendapatkan skor rata-rata sebesar 4,3 dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”,
sedangkan hasil validasi yang dilakukan oleh mahasiswa mendapatkan skor ratarata sebesar 4,3 dengan kategori “Sangat Baik”. Maka dari itu modul yang
dikembangkan layak digunakan.
4. Aspek Kelayakan Kegrafikan
Aspek kegrafikan memperoleh skor rata-rata dari dosen ahli sebesar 4,35
termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, sedangkan hasil rata-rata yang diperoleh
dari validasi mahasiswa sebesar 4,1 termasuk dalam kategori “Baik”. Berdasarkan
hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul belajar yang dikembangkan oleh
peneliti dalam aspek kegrafikan dinyatakan layak untuk digunakan.
5. Aspek Kelayakan Media
Aspek media memperoleh rata-rata dari dosen ahli sebesar 4,3 dengan
kategori “Sangat Baik”, sedangkan hasil uji coba dari validasi mahasiswa
memperoleh rata-rata skor sebesar 4,13 dengan kategori “Baik”. Berdasarkan hasil
tersebut, modul yang berjudul kalimat majemuk setara pada aspek media
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dinyatakan layak untuk digunakan. Berikut disajikan diagram perbandingan ratarata validasi dosen ahli dan mahasiswa.
Diagram 4.5 Perbandingan Rata-rata Validasi Modul Belajar oleh Dosen
Ahli dan Mahasiswa

Perbandingan Rata-rata Validasi Modul oleh Dosen
Ahli dan Mahasiswa
Dosen Ahli I dan II

Mahasiswa

4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3

Kelayakan
isi/materi

Kelayakan
penyajian

Kelayakan bahasa

Kelayakan
kegrafikan

kelayakan media

Diagram perbandingan rata-rata hasil validasi yang dilakukan dosen ahli
dan mahasiswa menunjukkan hasil yang beragam. Aspek kelayakan bahasa
memiliki skor rata-rata tertinggi dan aspek kelayakan media memiliki skor rata-rata
terendah. Berdasarkan perbandingan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa
modul belajar kalimat majemuk setara layak digunakan pada semua kelayakan
aspek penilaian.
4.2.4 Kajian Produk Akhir
Produk berupa modul belajar dengan judul kalimat majemuk setara yang
dikembangkan oleh peneliti dilakukan dengan mempertimbangkan langkah
penelitian dan pengembangan oleh Borg dan Gall yang disederhanakan menjadi
enam prosedur pengembangan, yaitu penelitian dan pengumpulan informasi,
pengembangan produk, uji validasi, revisi tahap I, uji coba produk, dan revisi tahap
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II. Produk tersebut direvisi berdasarkan lima aspek penilaian, yaitu aspek isi/materi,
aspek penyajian, aspek kebahasaan, aspek kegrafikan, dan aspek media yang telah
didapatkan melalui hasil validasi oleh dosen dan tahap uji coba kepada mahasiswa.
Berikut uraian mengenai lima aspek tersebut.
1. Aspek Isi/Materi
Aspek isi mendapatkan kategori penilaian “Baik” oleh dosen ahli dan
kategori “Sangat Baik” oleh validasi mahasiswa. Namun, berdasarkan hasil validasi
tersebut hal yang perlu ditambahkan dalam aspek isi/ materi adalah penambahan
materi yang lebih memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih mendalam. Berikut
hasil kajian produk akhir modul belajar.

Gambar 4.1 Kajian Akhir Produk Aspek Materi/Isi
2. Aspek Penyajian
Berdasarkan penilaian dari dosen ahli, secara keseluruhan penyajian sudah
baik. Masukan yang diberikan sangat membantu dalam perbaikan modul belajar
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peneliti, terutama dalam aspek penyajian yang sangat mempengaruhi pembaca
dalam mempelajari modul belajar.

Gambar 4.2 Kajian Akhir Produk Aspek Penyajian
3. Aspek Kebahasaan
Dalam aspek kebahasan mendapatkan kategori “Baik” oleh dosen kedua
dosen ahli. Namun hal ini tidak mempengaruhi peneliti dalam penulisan modul
belajar yang harus diteliti terutama pada diksi yang harus berpedoman pada PUEBI.
Berikut kajian akhir aspek kebahasaan modul belajar.

Gambar 4.3 Kajian Akhir Produk Aspek kebahasaan
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4. Aspek Kegrafikan
Dalam penilaian aspek kegrafikan dosen ahli memberikan penilaian dengan
kategori “Baik”, dan pada validasi mahasiswa memperoleh kategori “Baik”.
Adapun masukan yang sangat membantu dalam perbaikan modul belajar ini,
dengan memperhatikan tabel dan cover pada awal bab. Berikut kajian akhir aspek
kegrafikan modul belajar.

Gambar 4.4 Kajian Akhir Produk Aspek Kegrafikan
5. Aspek Media
Kajian pada aspek media memperoleh kategori “Baik” oleh dosen ahli
dengan beberapa masukan yang peneliti harus perbaiki. Masukan tersebut terutama
pada suara efek video dan rekaman yang terdapat dalam modul belajar kurang dapat
didengar dengan baik. Berikut kajian akhir aspek media modul belajar.
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Gambar 4.5 Kajian Produk Akhir Aspek Media
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BAB V
PENUTUP
Bab ini berisi dua subbab, yaitu simpulan dan saran. Subbab kesimpulan
berisi simpulan dari hasil penelitian dan pengembangan. Subbab berisi saran-saran
yang diberikan oleh peneliti kepada beberapa pihak yang bersangkutan. Subbab
saran terbagi tiga yaitu : (1) saran bagi mahasiswa, dan (2) saran bagi peneliti lain.
Berikut ini uraian dari bab penutup.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan produk di atas, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut. Pengembangan diawali dengan studi pendahuluan
dengan menyebarkan angket yang menunjukkan bahwa : (1) sumber referensi yang
tersedia dalam pembelajaran kalimat majemuk setara masih terbatas, (2) adanya
kendala mahasiswa dalam memahami materi kalimat majemuk setara, dan (3)
responden kesulitan dalam membedakan beberapa jenis kalimat majemuk setara.
Ditinjau dari data hasil kuesioner yang diperoleh dari mahasiswa dan wawancara
oleh dosen ahli, menunjukkan bahwa pembelajaran kalimat majemuk setara
memerlukan modul belajar yang inovatif dan interaktif.
Melalui butir-butir permasalahan tersebut, peneliti menemukan kendala
yang harus diatasi. Berdasakan hasil studi pendahuluan sebelumnya, peneliti
menggunakan instrumen angket yang disebarkan ke 20 mahasiswa Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018. Sebagian mahasiswa mengalami
kesulitan untuk membedakan kalimat majemuk baik kalimat majemuk setara,
bertingkat, dan campuran, namun peneliti membatasi pada kalimat majemuk setara.
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Hasil analisis kebutuhan mahasiswa sangat penting untuk membantu proses
pengembangan modul ini agar peneliti tidak hanya sekedar menyusun produk,
namun berdasarkan mahasiswa. Peneliti mencantumkan beberapa hasil analisis
kebutuhan mahasiswa dan beberapa pertanyaan yang diajukan, yaitu mahasiswa
memiliki kendala dalam memahami materi kalimat majemuk bahasa Indonesia pada
mata kuliah sintaksis. Kendala apa saja yang sering dihadapi? ‘Kalimat yang sedikit
berbelit sehingga susah membedakan kalimat majemuk,’ ‘kurang konsentrasi saat
penjelasan materi,’ ‘Susah membedakan kalimat majemuk bertingkat dan setara,
kadang induk dan anak kalimat pun sedikit bingung untuk dibedakan.’ Pertanyaan
selanjutnya, Jika saya akan membuat produk modul belajar materi ajar kalimat
majemuk, isi modul seperti apa yang anda harapkan? ‘Menarik, kalimat mudah di
pahami,’ ‘dapat membantu mahasiswa lebih mudah dalam mempercepat
pemahaman materi secara digital walaupun dapat membantu sedikit,’ ‘Yang
tentunya lengkap dan tidak membosankan saat dilihat, mengingat ini membutuhkan
konsentrasi yang tinggi,’ ‘Yang menarik dan langsung merujuk pada materi nya
saja. Singkat, padat, dan jelas.’
Hasil dari studi pendahuluan mahasiswa sulit membedakan konjungsi,
klausa, dan pembedaan jenis kalimat majemuk. Mahasiswa sulit menentukan
konjungsi dan klausa pada kalimat majemuk setara karena terdapat dua klausa atau
lebih dan konjungsi yang digunakan cukup banyak sehingga mereka mengalami
kesulitan dalam membedakan konjungsi. Oleh karena itu, peneliti menyusun modul
belajar berdasarkan analisis kebutuhan mahasiswa dan peneliti mengembangkan
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Modul Belajar Kalimat Majemuk Setara dengan metode pendekatan kontekstual
meskipun terdapat jenis kalimat majemuk setara lainnya.
Pengembangan modul belajar langkah selanjutnya, yaitu hasil penelitian
pengembangan yang tersusun dari tiga tahapan penelitian pengembangan antara
lain : (1) berdasarkan analisis instrumen kuesioner, mahasiswa yang belum mampu
menguasai kalimat majemuk setara; (2) pengembangan produk berupa modul
belajar kalimat majemuk setara disusun dengan mendesain produk kemudian
divalidasi oleh pakar dengan menentukan judul, tujuan, pemilihan bahan, penyusun
kerangka, pengumpulan bahan, kemudian mengembangkan bahan ajar modul yang
menarik; (3) uji validasi dilakukan kepada dua dosen ahli yang meliputi lima aspek
penilaian yaitu aspek isi/materi, aspek penyajian, aspek kebahasaan, aspek
kegrafikan, dan aspek media.
Hasil validasi diperoleh berdasarkan penilaian dari dosen ahli dan uji coba
produk kepada mahasiswa. Tahapan revisi produk dilakukan berdasarkan hasil
validasi dosen ahli. Perbaikan yang dilakukan menambah referensi materi dan
menambahkan soal, memperbaiki kesalahan pengetikan. Hasil uji coba produk
mendapatkan kategori “Sangat Baik” berdasarkan validasi yang dilakukan oleh 20
mahasiswa sebagai responden.
Pengembangan langkah terakhir , yaitu hasil validasi mahasiswa
memperoleh skor rata-rata sebesar 4,19 dari skala 5 dengan kategori “Baik” dalam
keseluruhan aspek penilaian. Perincian pada setiap aspek, yaitu 1) aspek kelayakan
isi/materi memperoleh skor sebesar 4,21 dari skala 5 dengan kategori “Sangat
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Baik”; 2) aspek kelayakan penyajian memperoleh skor 4,23 dengan kategori
“Sangat Baik”; 3) aspek kelayakan bahasa memperoleh skor 4,3 dengan kategori
“Sangat Baik”; 4) aspek kelayakan kegrafikan dengan skor 4,1 dengan kategori
“Baik”; 5) aspek kelayakan media dengan skor 4,13 dengan kategori “Baik”. Hasil
validasi dari kedua dosen ahli memperoleh skor 4,2 untuk keselutuhan aspek
penilaian. Perincian dari setiap aspek yaitu aspek kelayakan isi memperoleh skor
rata-rata 3,96, aspek kelayak penyajian memperoleh skor rata-rata 4,1, aspek
kelayakan bahasa memperoleh skor 4,3, aspek kelayakan kegrafikan memperoleh
skor 4,35, dan aspek kelayakan media memperoleh skor 4,3. hasil validasi yang
dilakukan oleh dua dosen ahli, produk dikategorikan “Sangat Baik”. Berdasarkan
hasil dari validasi dosen ahli dan mahasiswa uji coba produk, produk modul belajar
berjudul kalimat majemuk setara layak digunakan dengan memperoleh kategori
“Sangat Baik”.
5.2 Saran
Peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi
kepentingan pihak-pihak bersangkutan. Saran ini ditunjukkan untuk

(1)

mahasiswa, dan (2) peneliti lain. Kedua saran tersebut dipaparkan sebagai berikut.
5.2.1 Bagi Mahasiswa
Modul belajar dapat digunakan dengan baik oleh mahasiswa. Peneliti
mengembangkan modul belajar dengan mengukur kemampuan mahasiswa melalui
angket/kuesioner yang dibagikan, kemudian peneliti mengirimkan desain produk
kepada validator guna menguji kualitas pengembangan produk hingga tahap akhir.
Modul belajar yang disusun terdapat tujuan pembelajaran sebagai acuan pencapaian
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kemampuan mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan modul
belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing.
Mahasiswa perlu berusaha dengan giat mempelajari modul belajar kalamat
majemuk setara sesuai tujuan pembelajaran dalam modul belajar ini agar tercapai.
Setelah mempelajari materi secara menyeluruh pada setiap babnya, diharapkan
dapat merefleksikan pengalaman belajarnya dengan menggunakan modul belajar
ini. Mahasiswa dapat membaca isi keseluruhan modul belajar, melakukan aktivitas,
mengerjakan soal, dan membaca informasi terkait kalimat majemuk setara yang
relevan dengan era saat ini. Modul belajar yang dikembangkan oleh peneliti disusun
sedemikian rupa agar dapat digunakan dengan mudah oleh mahasiswa.
5.2.2 Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini terbatas pada pembuatan modul belajar kalimat majemuk
setara bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oleh sebab itu,
peneliti berharap akan ada peneliti lain yang membahas tentang modul belajar dan
media pembelajaran mengenai kalimat majemuk setara yang lain demi
berkembangnya ilmu pengetahuan. Selain itu, peneliti lain diharapkan dapat
mengambil kelebihan-kelebihan yang ada dalam penelitian mengenai modul belajar
kalimat majemuk setara dan mengesampingkan kekurangan-kekurangan yang ada,
baik dalam proses pengembangan maupun dalam implementasinya.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Kuesioner Mahasiswa
KISI-KISI ANGKET PENGALAMAN AWAL MAHASISWA

No

Kisi-kisi

1.

Urgensi penguasaan kalimat majemuk setara

2.

Kendala yang dialami mahasiswa dalam mempelajari

Kode
Indikator
Penilaian
1
2

kalimat majemuk setara
3.

Strategi pembelajaran yang tepat dalam materi kalimat

3

majemuk setara penting untuk meningkatkan motivasi
belajar mahasiswa
4.

Strategi pembelajaran yang tepat dalam materi kalimat

4

majemuk setara penting untuk mencapai kompetensi
belajar mahasiswa
5.

Modul belajar mempermudah dalam pembelajaran

5

6.

Ketersediaan media pembelajaran kalimat majemuk

6

setara
7.

Manfaat modul belajar kalimat majemuk setara
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Lampiran 2 Kisi-kisi Validasi Modul Belajar Dosen Ahli
Aspek

Nomor

Aspek yang Dinilai

Penilaian

Indikator

Kelayakan materi dengan tujuan pembelajaran
Ketepatan pemilihan materi
Kelayakan
Isi/Materi

Kaitan

materi

dengan

3,4,5,6,7
kemampuan

dan

keterampilan siswa
Penugasan yang dapat mengukur dan mendukung
keaktivan mahasiswa untuk mencari informasi
Penggunaan teori yang relevan
Keruntutan penyajian materi dengan alat berpikir
mahasiswa

Kelayakan
Penyajian

Sistematika penyajian materi dalam setiap bab
Kesesuain materi dengan tingkat kemampuan
berpikir mahasiswa

Kelayakan
Bahasa

Kesesuaian bahasa dengan tingkat kemampuan
mahasiswa
Kesesuaian dan ketepatan ejaan tiap bab
Kesesuaian fisik modul (halaman judul, depan
dan belakang)

Kelayakan
Kegrafikan

Kesesuaian tata pengetikan
Pemanfaatan penggunaan gambar, tabel, dan
ilustrasi
Kelengkapan pengginaan gambar, tabel dan
ilustrasi

Kelayakan
Media

Pemakaian media pembelajaran
Kualitas tampilan media

1,2

8,9

10,11
12
15
13,14,16,17,18
19

20, 21
22, 23
24,25
26, 27, 28, 29
30, 31

32
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39

Multimedia

Diadopsi dari kriteria penilaian modul belajara Direktorat Tenaga Kependidikan
(2008:15) dengan penyesuaian
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Lampiran 3 Kategorisasi Analisis Kuesioner Mahasiswa

Alternatif Jawaban
Kode
5
4
3
2
1
Jumlah
Butir
Responden SS
Soal SS S TT TS STS
1
2
3
4
5
6
7

12
11
6
6
7
7
4

8
9
12
11
10
10
14

0
1
1
2
3
3
2

0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

20
20
20
20
20
20
20

60
55
30
30
35
35
20

Skor
S

TT

TS

32
36
48
44
40
40
56

0
3
3
6
9
9
6

0
0
2
2
0
0
0

Jumlah Jumlah
Skor
Skor
Jumlah
STS
Ideal Rendah
(X)
(Y)
0
0
0
0
0
0
0

92
94
83
82
84
84
82

100
100
100
100
100
100
100

20
20
20
20
20
20
20

%

Kategori

92%
94%
83%
82%
84%
84%
82%

Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju

Tabel Kategori
Rentang Skor
Kategori

0 -20
Sangat Tidak Setuju

21- 40
Tidak Setuju

41 - 60
Tidak Tahu
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Lampiran 4 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Validasi Modul Belajar oleh Mahasiswa
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20

Nama
Dominica M
Erlina Dwi
Maria Innocentia
Alfonsus Dimas
Berta Dwi
Daniel Gaudensius
Tesya Beatriks
Yosafat Yanu
Yosehp Eko
Franziska Cata
Tiur
Benedikta Sukma
Kania
Odilia
Debora
Veronica Shintya
Bibiana
Galuh
Hadranus
Clara Wening

Angkatan
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

1
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
3
4
5
5
4
4
4

2
3
5
5
4
5
4
3
3
4
4
5
5
4
3
4
5
4
4
5
3

3
3
5
5
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4

4
3
5
4
3
4
3
4
3
4
4
5
4
4
3
4
4
4
3
5
3

5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
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6
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3
3
4
4
5
4
4
4
4

7
3
5
4
4
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
4
3
4
4
5
4
4
4
4

9
5
5
4
4
5
4
5
4
4
5
5
3
3
4
4
5
4
4
5
4

Butir Pertanyaan
10 11 12 13
4 3 4 4
5 5 5 5
5 4 4 5
4 4 4 4
5 5 5 5
4 4 4 4
4 5 5 5
4 3 4 4
4 4 4 4
5 5 4 4
4 5 5 5
4 5 4 5
3 5 4 3
3 5 4 4
4 4 4 4
5 5 5 4
4 4 4 4
4 4 4 3
4 5 5 4
4 4 4 4

14
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
5
3
3
4
4
4
4
4
5
4

15
5
5
4
5
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
4

16
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
5
4
3
5
4
5
4
4
4
4

17
5
5
4
4
5
4
5
4
4
5
5
3
3
3
4
4
4
4
4
4

18
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4

19
4
5
3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
3
4
4
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Lampiran 5 Transkrip Wawancara Dosen Ahli
No

Pertanyaan

1
Menurut bapak apa
manfaat penggunaan
modul belajar ?

Hasil Wawancara
Manfaat modul belajar bagi mahasiswa agar
mahasiswa dapat belajar dengan mandiri
dengan modul yang disusun peneliti. Manfaat
lainnya modul itu akan memudahkan
mahasiswa karena menggunakan aplikasi
menarik.

2

Permasalahan pembelajaran di kelas faktor
lainnya adalah ketersediaan modul belajar.
Dosen
menggunakan
sumber-sumber
konvensional.
Modul belajar di kelas
terbatas sedangkan buku banyak. Selama ini
belum ada modul yang digunakan oleh dosen
Apakah permasalahan
dalam materi pembelajaran sebagai referensi untuk pembelajaran kalimat
majemuk setara. Dosen harus memilih
saat ini di kelas?
sumber dalam rangka menyiapkan materi
pembelajaran dan penyusunan dari persoalan
kesulitan mahasiswa. Modul yang disusun
atau produk harus memiliki substansi jelas
tidak hanya menonjolkan segi modern.

3

Modul harus memiliki kriteria dan substansi
harus sesuai dengan cakupan kalimat
majemuk setara, sesuai dengan permasalahn
mahasiswa yang pernah disusun dosen dan
sumber buku agar cakupan materinya jelas.
Buku menyediakan berbagai sumber belajar,
tetapi harus cermat dalam memahami
cakupan kalimat majemuk setara sesuai
pandangan pakar karena setiap pakar
memiliki perbedaan. Modul merupakan salah
satu media atau metode untuk memvariasi
kegiatan pembelajaran. Peneliti dalam
membuat modul pembelajaran harus
mengikuti perkembangan zaman, karena
sebagai calon pendidik harus kreatif.

Kriteria seperti apa yang
harus terdapat pada suatu
modul belajar?
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4

Apa perbedaan modul
belajar dan bahan ajar
lainnya?

Modul dan bahan ajar berbeda. Modul belajar
diperuntukkan bagi mahasiswa agar bisa
belajar secara mandiri dan modul berbeda
dengan bahan ajar, karena modul belajar
dapat membantu mahasiswa belajar mandiri.
Modul belajar yang dibuat harus mudah
diakses karena tujuan pembuatan modul
belajar untuk memudahkan mahasiswa.
Modul belajar tersebut harus mudah
dipahami dari segi kebahasaan, kalimat harus
efektif, dan menarik serta inti atau substansi
jelas.

Apakah modul dapat
membantu mahasiswa
dalam memahami materi
kalimat majemuk setara?

Modul belajar diharapkan dapat membantu
mahasiswa dalam proses belajar mengajar
dan tidak mempersulit mahasiswa serta
memvariasi kegiatan pembelajaran, sehingga
mencapai tujuan pembelajaran yang efektif.
Modul belajar kalimat majemuk setara
diharapkan dilengkapi dengan contoh-contoh
sesuai dengan cakupan kalimat majemuk
setara.

5
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Lampiran 6 Hitungan Validasi Modul Belajar oleh Dosen Ahli

Kode
Butir
Indikat
or
Penilai
an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DOSEN AHLI I
Alternatif Jawaban
Skor
1
2 3 4 5
SK
B

K
B

C
B

B

S
B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0

1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

SK
B

K
B

C
B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
0
3
3
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0

DOSEN AHLI II
Kode
Alternatif Jawaban
Skor
Butir
1
2 3 4 5
Juml Indikat
S
SK K C
ah
or
B
SK K C
S
B
B
B B
B
Penilai B
B B
B
an
Penilaian Kelayakan Isi/Materi
4 0
4
1
0
1 0 0 0
0
2 0
4 0
4
2
0
0 0 0 1
0
0 0
0 0
3
3
0
0 0 1 0
0
0 0
4 0
4
4
0
0 0 1 0
0
0 0
4 0
4
5
0
0 0 0 1
0
0 0
0 0
3
6
0
0 0 0 1
0
0 0
0 0
3
7
0
0 1 0 0
0
0 3
0 0
3
8
0
0 0 0 1
0
0 0
4 0
4
9
0
0 0 0 1
0
0 0
4 0
4
10
0
0 1 0 0
0
0 3
4 0
4
11
0
0 0 0 1
0
0 0
4 0
4
12
0
0 0 0 1
0
0 0
0 0
3
13
0
0 0 0 1
0
0 0
0 5
5
14
0
0 0 0 1
0
0 0
4 0
4
15
0
0 1 0 0
0
0 3
0 0
3
16
0
0 0 1 0
0
0 0
4 0
4
17
0
0 0 1 0
0
0 0
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B

S
B

0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4

0
5
0
0
5
5
0
5
5
0
5
5
5
5
0
0
0

Juml
ah

2
5
4
4
5
5
3
5
5
3
5
5
5
5
3
4
4
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18

0

0

0

1 0
0
Total
Rata-rata
Persetanse
Kategori

0

0

19
20
21
22
23
24
25
26
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
1

1 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
Total
Rata-rata
Persetanse

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kategori

28
29
30
31
32

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

4

0

4
18
0
67
3,72
74%
Baik
Penilaian Kelayakan Penyajian
4 0
4
19
0
0 0
3
20
0
4 0
4
21
0
4 0
4
22
0
4 0
4
23
0
4 0
4
24
0
4 0
4
25
0
4 0
4
26
0
0 0
3
27
0
34
3,77
75%

0

0

0 1
0
Total
Rata-rata
Persetanse
Kategori

0

0

0

5

5
77
4,2
85%
Baik

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 0
0 1
0 1
1 0
1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
Total
Rata-rata
Persetanse

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
4
4
4
0
4
0

0
5
5
0
0
0
5
0
5

4
5
5
4
4
4
5
4
5
40
4,44
88%
Sang
at
Baik

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5
5
5
3
3

5
5
5
3
5

Baik

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Penilaian Kelayakan Bahasa
4 0
4
28
0
4 0
4
29
0
4 0
4
30
0
4 0
4
31
0
4 0
4
32
0
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Kategori

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
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33

0

0

0

1 0
0
Total
Rata-rata
Persetanse

0

0

4

Kategori

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

1 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
Total
Rata-rata
Persetanse

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

4
24
4
80%

33

0

0

0

Baik

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0
0
3

Penilaian Kelayakan Kegrafikan
4 0
4
34
0
0 0
3
35
0
4 0
4
36
0
4 0
4
37
0
4 0
4
38
0
4 0
4
39
0
4 0
4
40
0
4 0
4
41
0
4 0
4
42
0
0 0
3
43
0
38
3,8
76

Kategori

44
45

0

0
0

0
0

4
4

Penilaian Kelayakan Media
0
4
44
0
0
4
45
0
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0

0

0

3

5
28
4,6
93%
Sang
at
Baik

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
4
0

5
5
5
5
5
5
5
5
0
5

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
49
4,9
98%
Sang
at
Baik

0
0

0
0

0
0

0
0

5
5

5
5

Kategori

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Baik

0
0

0 1
0
Total
Rata-rata
Persetanse

0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0
0 1
Total
Rata-rata
Persetanse
Kategori

0
0

0
0

0
0

1
1
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46
47
48
49
50
51
52
53
54

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
Total
Rata-rata
Persetanse
Kategori

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
44
4
80%

46
47
48
49
50
51
52
53
54

Baik

Keterangan
Rentang Skor
>4.2
3.4 – 4.2
2.6 – 3.4
1.8 – 2.6
≤ 1.8

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sanagt Kurang
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0 1
0 0
1 0
1 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
Total
Rata-rata
Persetanse
Kategori

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0
0

0 5
0 0
4 0
4 0
0 5
0 5
0 5
0 5
0 5

5
3
4
4
5
5
5
5
5
51
4,6
92%
Sang
at
Baik
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Lampiran 7 Lembar Hasil Instrumen Validasi Dosen Ahli Pertama
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Lampiran 8 Lembar Hasil Instrumen Validasi Dosen Ahli Kedua
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Lampiran 9 Lembar Kuesioner Validasi Modul Belajar oleh Mahasiswa I
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Lembar 10 Lembar Kuesioner Validasi Modul Belajar oleh Mahasiswa II
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