
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan (Research dan 

Develpoment/ R & D) dengan maksud untuk mengembangkan media kartu uno 

dalam pembelajaran Geografi di SMA. Langkah-langkah penelitian 

pengembangan ini melalui sepuluh langkah, menurut Borg and M.D Gall dalam 

Darsono (2008: 78) sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi meliputi analisis kebutuhan 

(Research and information collecting includes needs assessment)  

2. Perencanaan (Planning) 

3. Pengembangan produk pendahuluan (develop premilinary from of 

product) 

4. Uji coba pendahuluan (premilinary field study) 

5. Revisi terhadap produk utama (main product revision) 

6. Uji coba utama (main field testing) 

7. Revisi produk operasional (operational product revision) 

8. Uji coba operasional (operational field testing) 

9. Revisi produk akhir (final) 

10. Desiminasi dan implementasi (dessimination and implementation) 

 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran berupa kartu Uno ini dilakukan pada tempat 

dan waktu yang telah ditentukan. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
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3.2.1 Tempat Penelitian 

 

Tempat pengembangan media pembelajaran berupa kartu Uno Geografi ini 

dilaksanakan di SMA Kristen 1 Metro Kota Metro pada siswa kelas X pada tahun 

pelajaran 2013/2014 dengan pertimbangan bahwa kemampuan akademis siswa di 

sekolah ini cenderung bervariasi sehingga memungkinkan untuk memperoleh 

banyak informasi. Selain itu, jumlah siswa dan kelas yang tergolong besar 

memungkinkan hasil penelitian ini dapat digunakan di sekolah lain karena 

karakteristik siswa di sekolah ini relative dapat mewakili karakteristik siswa di 

sekolah lain. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 

Borg & Gall dalam Pargito (2009: 55) mengemukakan bahwa Research and 

Development (R & D) perlu ditentukan penetapan waktu penelitian maka dapat 

menjadi kurang dari satu tahun hingga tahap pengujian produk untuk penelitian 

tesis, disertasi maupun penelitian ilmiah lainnya, sesuai dengan langkah-langkah di 

dalam penelitian pengembangan. 

 

Penelitian Pengembangan pembelajaran geografi melalui Media Kartu Uno 

dilaksanakan pada kelas X (sepuluh) semester ganjil di SMA Kristen 1 Metro Kota 

Metro tahun pelajaran 2013-2014. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas X SMA Kristen 1 Metro 

yang terdiri dari 5 kelompok belajar. Peneliti secara purposive (bertujuan) memilih 
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kelas yang menjadi sampel penelitian yang dipertimbangkan dimana kelas tersebut 

mempunyai prestasi belajar yang relatif sama. 

 

Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Random Sampling.  Teknik ini 

dipilih dengan pertimbangan cukup sulit dan berat untuk mendaftar semua anggota 

populasi (Sugiyono, 2010: 280).  Teknik Purposive Random Sampling ini dapat 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut 1) mendata setiap penerimaan siswa 

baru di SMA Kristen 1 Metro, 2) mengelompokkan populasi berdasarkan 

himpunan kelas paralel maka peneliti secara purposive random sampling memilih 

kelas yang menjadi sampel penelitiannya.  Pemilihan kelas harus dipertimbangkan 

di mana kelas tersebut mempunyai hasil belajar dan antusias relatif sama, 3) 

menentukan sampel individu, di dalam langkah tersebut diadakan suatu pengujian, 

yaitu; (a) review perorangan, (b) review kelompok kecil, dan (c) uji coba lapangan. 

Jumlah sampel pada review perorangan dapat berjumlah 2-3 orang, review 

kelompok kecil dapat dilakukan pada 8-12 orang terdiri dari siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, rendah.  Jumlah sampel pada uji coba lapangan 

disesuaikan dengan langkah-langkah pengembangan Borg and Gall.  Pada tahap 

ini, kelas yang digunakan sebagai kelas sampel adalah 2 kelas dari 5 kelas 

populasi.  Pengambilan sampel dengan komposisi berkemampuan tinggi, sedang 

dan rendah dilakukan untuk memenuhi objektivitas hasil review. Dari 2 kelas yang 

sudah terpilih selanjutnya di undi kembali guna menentukan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Kelas eksperimen di beri pembelajaran dengan menggunakan media 

kartu Uno dan kelas kontrol di beri pembelajaran dengan menggunakan media 

power point. 
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Tabel 3.1 Kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas eksperimen Jumlah siswa Kelas kontrol Jumlah siswa 

IIS 2 31 IIS 1 32 

Sumber : Data siswa SMA Kristen 1 Metro T.P 2013/2014 

 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimin Arikunto, 2006: 96). Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

variabel dalam penelitian ini adalah:  

a. Variabel Bebas (Independent Variable)  

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

adalah pengembangan pembelajaran Geografi menggunakan  media kartu Uno 

(X). Media pembelajaran tersebut dikembangkan dan diterapkan didalam kelas uji coba 

terlebih dahulu yang kemudian akan dilanjutkan dalam kelas eksperimen. 

 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu hasil belajar 

siswa (Y). Hasil belajar tersebut kemudian dapat dihitung efektifitas penerapan 

pengembangan pembelajaran. 
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3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Di dalam penelitian ini diberikan batasan pengertian-pengertian untuk 

menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel yang digunakan, sebagai  

berikut: 

a. Pengembangan pembelajaran Geografi melalui media kartu Uno 

Pengembangan pembelajaran Geografi melalui media kartu Uno merupakan 

pembelajaran yang dikembangkan melalui sumber belajar atau media 

pembelajaran yang berbeda dari biasanya yang digunakan oleh guru. Pada 

penelitian pengembangan pembelajaran Geografi melalui media kartu Uno 

menggunakan kombinasi langkah pengembangan dari Borg n Gall dan desain 

pengembangan Dick and Carey. Kombinasi antara langkah penelitian 

pengembangan mengikuti langkah-langkah pengembangan yaitu: (1) Penelitian 

dan pengumpulan informasi, (2) Perencanaan, (3) Pengembangan produk awal, (4) 

Uji coba pendahuluan, (5) Revisi terhadap produk utama, (6) Uji coba utama.  

 

b. Hasil Belajar Siswa (variabel Y) 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diterima siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap 

selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. Dalam penelitian 

ini hasil belajar dilihat melalui nilai ulangan siswa pada mata pelajaran Geografi 

tahun ajaran 2013/2014. 

 

3.5 Desain Penelitian dan Pengembangan 

Desain penelitian dan pengembangan secara keseluruhan mengikuti langkah-

langkah penelitiam Borg and Gall. Sepuluh langkah penelitian dan pengembangan 
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Borg n Gall dibagi menjadi tiga tahapan penting yaitu asessemen kebutuhan (need 

asessement) atau penelitian pendahuluan, tahap pengembangan model, dan 

validasi. Pada penelitian pengembangan media kartu Uno pada pembelajaran 

Geografi ini, pada tahap pengembangan model mengikuti langkah-langkah 

pengembangan Dick and Carey yang dapat dijelaskan pada gambar 3.1  diadaptasi 

dari contoh desain penelitian dan pengembangan (R&D) bidang pendidikan 

(Pargito, 2010:57). 

Rancangan prosedur pegembangan model desain instruksional Dick and Carey 

pada gambar 3.1 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah metode R & D Borg and Gall (Pargito, 2010: 50) 

 

Pengembangan SK perlu dilakukan secara terbuka, seimbang, dan melibatkan 

semua kelompok yang akan dikenai standar tersebut. Melibatkan semua kelompok 

sangatlah penting agar kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan secara 

bertanggungjawab oleh pihak sekolah masing-masing. 

 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat merumuskan KD yang baik 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian 

dan 

pengumpul

2. Perencanaan 
3. Pengembangan 

produk awal 

pengumpulan 

4. Uji coba 

pendahuluan 

5. Revisi 

produk utama 

6. uji coba utama 7. Revisi produk 

operasional 

8. Uji coba 

produk  

0perasional 

9. Revisi produk akhir 10. Desiminasi & implementasi 
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1. Rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa, mengacu kepada 

perubahan tingkah laku subjek pembelajaran yaitu siswa sebagai peerta didik. 

2. Rumusan KD harus mencerminkan tingkah laku operasional yaitu tingkah laku 

yang dapat diamati dan diukur yang dirumuskan dengan menggunakan kata-

kata operasional. 

3. Rumusan KD harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok 

yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. (Darwyn Syah, 2007: 

113-114) 

 

3.6 Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan  

Langkah-langkah penelitian pengembangan ini hanya melaksanakan enam 

tahapan saja karena pengembangan pembelajaran Geografi melalui kartu Uno 

hanya sebatas uji coba prototype produk dalam skala kecil, yakni dilakukan pada 

satu sekolah. Penelitian pengembangan yang dilakukan memadukan langkah-

langkah pengembangan Borg and Gall dan desain pengembangan dari Dick and 

Carey. Kombinasi antara langkah penelitian pengembangan Borg and Gall dan 

desain model pengembangan Dick and Carey dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Tahapan Penelitian Pengembangan 

Borg and Gall Dick and Carey 

1. Penelitian dan pengumpulan 

informasi 

2. Perencanaan  

3. Pengembangan produk awal 

 

 

 

 

 

4. Uji coba pendahuluan  

5. Revisi terhadap produk 

utama 

6. Uji coba utama 

 

 

1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran 

2. Melakukan analisis pembelajaran  

3.  Mengidentifikasi karakteristik siswa 

4.  Merumuskan tujuan khusus pembelajaran  

5.  Mengembangkan instrumen penilaian 

6.  Mengembangkan strategi pembelajaran 

7.   Mengembangkan dan memilih bahan ajar 

8.  Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif 

9.  Merevisi paket pembelajaran 
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3.6.1 Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research and Information 

Collecting). 

 

Penelitian dan pengumpulan informasi merupakan tahapan penelitian pendahuluan 

yang dilakukan dengan need assessment. Tahapan ini dilakukan melalui pra 

penelitian, terutama untuk mendapatkan informasi langsung berkenaan dengan 

masalah-masalah pembelajaran Geografi di SMA Kristen 1 Metro pada kelas X 

dan untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan media pembelajaran 

Geografi; apakah media pembelajaran Geografi yang digunakan dalam 

pembelajaran telah mendukung siswa dalam proses belajar mengajar. Hasil 

penelitian pendahuluan ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan desain 

model produk yang akan dikembangkan.  

Untuk melengkapi data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan 

analisis konten yang terdapat pada: silabus, RPP dan bahan ajar. Wawancara  

dilakukan dengan dua orang guru mata pelajaran Geografi dan siswa kelas X 

dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan pedoman 

observasi.  

3.6.2  Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan tindak lanjut setelah melakukan analisis kebutuhan. 

Tahap ini dilakukan dengan menganalisis kurikulum dan analisis  kebutuhan akan 

pengembangan modul. 
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Tabel 3.3 Rancangan pembelajaran dengan menggunakan media kartu Uno 

Pertemuan

/Alokasi 

waktu 

Kompetensi 

Dasar  
Materi 

Pokok/Sub 

Pokok Bahasan 

Kegiatan  Sumber 

Belajar 

Pertemuan 

1 (2x45 

menit) 

Memahami 

pengetahuan 

dasar 

geografi dan 

terapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 Ruang lingkup 

pengetahuan 

geografi 

 Konsep 

esensial  

geografi dan 

contoh 

terapannya 
 

Mengamati 

 Peserta didik 

dibagi kedalam 

kelompok 3-4 

orang. 

 Secara 

berkelompok 

peserta didik 

diminta 

membaca buku 

teks dan sumber 

bacaan lainnya 

tentang ruang 

lingkup dan 

konsep geografi. 
Menanya 

 Peserta didik 

ditugasi untuk 

mengajukan 

pertanyaan 

tentang sesuatu 

yang ingin 

diketahuinya 

lebih mendalam 

terkait dengan 

ruang lingkup 

dan konsep 

geografi. 
Mencoba  

 Peserta didik 

memberi contoh 

berbagai ilmu 

yang  

 dipergunakan 

sebagai 

penunjang 

geografi dan 

mengaitkannya 

dengan konsep 

geografi. 
 

Buku 

pembelaj

aran 

Geografi 

Wardiyat

moko.20

13. 

Geografi 

SMA 1. 

Erlangga 

hal 3-43 
 
Media 

kartu 

Uno 
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Tabel 3.3 (lanjutan) 

Pertemuan

/Alokasi 

waktu 

Kompetensi 

Dasar  
Materi Pokok/Sub 

Pokok Bahasan 
Kegiatan  Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pertemuan 

2 dan 3 

(4x45 

menit) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Menyajikan 

contoh 

penerapan 

pengetahuan 

dasar 

geografi 

pada 

kehidupan 

sehari-hari 

dalam bentuk 

tulisan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obyek studi 

geografi 

 Prinsip geografi 

dan contoh 

terapannya 
 

Mengasosiasi  

 Peserta didik 

diminta untuk 

menganalisis 

berbagai konsep 

geografi dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 
 

Mengomunikasikan 
Setiap kelompok 

diberi kesempatan 

menyampaikan hasil 

analisisnya dalam 

bentuk tulisan yang 

dilengkapi dengan 

gambar, tabel, atau 

grafik yang 

mendukung gagasan 

yang ditulis. 
Mengamati                   

 Peserta didik 

dibagi kedalam 

kelompok 4-5 

kelompok 

 Peserta didik 

mengamati  

gambar-gambar 

objek material 

geografi pada  

kartu uno 

 Peserta didik 

diarahkan untuk 

  membaca tata 

cara 

menggunakan/ 

memainkan 

kartu uno 

 
Menanya 

 Peserta didik 

diminta untuk 

mendaftar 

sejumlah 

pertanyaan 

tentang objek 

geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buku 

pembelaj

aran 

Geografi 

Wardiyat

moko.20

13. 

Geografi 

SMA 1. 

Erlangga 

hal 3-43 
 
Media 

kartu Uno 
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kaitannya 

dengan 

keberadaan 

suatu objek dan 

gejala di 

permukaan 

bumi setelah 

mereka 

mengamati 

gambar-gambar 

pada kartu uno. 

 
Mencoba  

 Peserta didik 

mencoba 

menggunakan 

kartu uno 

geografi  

 
Mengasosiasi  

 Peserta didik 

diminta untuk 

menyimpulkan 

hasil 

eksplorasinya 

tentang obyek 

geografi 

sehingga 

memperoleh 

pengetahuan 

baru tentang 

dasar-dasar ilmu 

geografi. 
Mengomunikasikan 

 Peserta didik 

menyampaikan 

hasil 

kesimpulannya 

tentang objek 

geografi di depan 

kelas 

 

3.6.3 Pengembangan Produk Awal (Development Preliminary Form of 

Product).  

 

Pengembangan produk awal bertujuan menghasilkan prototipe paket pembelajaran 

yaitu pembelajaran Geografi berupa media kartu Uno sebagai media pembelajaran, 
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diperuntukkan bagi siswa kelas X SMA/MA/SMK/MAK. Pengembangan 

pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan prosedur desain Dick and Carey. 

Adapun langkah-langkah desain pengembangan modul sebagai berikut. 

1.  Mengidentifikasikan Tujuan Pembelajaran (Identify Instructional Goals) 

Tahap awal adalah menentukan apa yang diinginkan agar peserta didik dapat 

melakukannya setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran idealnya diperoleh dari analisa kebutuhan yang benar-benar 

mengindikasikan suatu masalah yang pemecahannya dengan memberikan 

pembelajaran (Dick and Carey, 2005: 19). Tujuan pembelajaran dapat juga 

mengacu pada kurikulum atau dari pengalaman belajar tentang kesulitan belajar 

yang dihadapi oleh siswa. Tujuan akhir dari suatu pembelajaran adalah tercapainya 

tujuan umum pembelajaran.  

Untuk mengetahui dan menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat 

melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan proses pembelajaran dilakukan 

dengan need assessment (analisis kebutuhan). Analisis kebutuhan dilakukan 

melalui observasi dan wawancara dengan beberapa guru mata pelajaran Geografi 

dan siswa SMA Kristen 1 Metro kelas X. Need assesment telah dilakukan pada 

penelitian pendahuluan. Dan untuk mendapatkan gambaran tentang tujuan yang 

diharapkan dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran Geografi di kelas 

X dilakukan dengan mengkaji kurikulum SMA Kristen 1 Metro. 

2.  Melakukan Analisis Pembelajaran (Conduct Instructional Analysis) 

Tujuan analisis pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi kompetensi atau 

keterampilan yang harus dipelajari siswa. Analisis ini akan menghasilkan diagram 
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tentang kompetensi/keterampilan/konsep yang menunjukkan keterkaitan antara 

kompetensi/keterampilan/konsep tersebut. Analisis dilakukan dengan cara: (a) 

mengklasifikasi rumusan tujuan pembelajaran menurut jenis ranah belajar (sikap, 

intelektual dan keterampilan), (b) mengenali teknik analisis pembelajaran yang 

cocok untuk memeriksa secara tepat perbuatan belajar yang sebaiknya dilakukan.  

3.  Mengidentifikasi Karakteristik Siswa (Identify Entry Behavior) 

Selain menganalis pembelajaran, hal lain yang harus dilakukan adalah 

menganalisis kerakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Kedua langkah ini 

dapat dilakukan secara bersamaan atau pararel. Analisis konteks pembelajaran 

meliputi kondisi-kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh siswa 

untuk menerapkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dipelajari. Analisis 

karakteristik siswa meliputi kemampuan awal yang dimiliki siswa, gaya belajar, 

dan sikap terhadap aktivitas belajar. Identifikasi yang akurat tentang karakteristik 

siswa dapat membantu dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang 

akan digunakan. 

4.  Merumuskan Tujuan Khusus Pembelajaran (Write Performance 

Objectives) 

Berdasarkan analisis pembelajaran dan pernyataan tingkah laku awal siswa, 

selanjutnya dirumuskan tujuan kerja khusus tentang apa yang harus dilakukan 

siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Perumusan tujuan khusus 

pembelajaran/indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan mengenai 

kemampuan atau perilaku siswa setelah mengikuti suatu program pembelajaran 
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tertentu. Perumusan indikator pencapaian kompetensi digunakan sebagai dasar 

dalam mengembangkan kisi-kisi tes pembelajaran. 

5.  Mengembangkan Instrumen Penilaian (Develop Criterion Reference Tests) 

Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan, selanjutnya 

adalah mengembangkan instrumen penilaian untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar siswa. Evaluasi dikembangkan untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang perlu dilakukan dalam 

menentukan instrumen adalah harus dapat mengukur performa siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Berikut beberapa jenis tes yang akan digunakan dalam desain pembelajaran.  

1. Tes pendahuluan (pre test), tes ini diberikan sebelum pembelajaran dimulai. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

2. Latihan adalah tes yang bertujuan untuk membuat siswa berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. 

3. Tes formatif, yaitu tes yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan 

kompetensi siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. 

4. Pos test adalah tes acuan patokan yang mencakup seluruh tujuan pembelajaran 

yang mencerminkan hasil belajar yang dilakukan siswa. Tujuan pos test adalah 

untuk mengidentifikasi bagian pembelajaran yang tidak berhasil (Dick and 

Carey, 2005: 147-148). 
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6.  Mengembangkan Strategi Pembelajaran (Develop Instructional Strategy) 

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, perancang program 

pembelajaran dapat menentukan strategi yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. Dick and Carey, (2005: 189) mengelompokkan kegiatan itu dalam 

lima komponen, meliputi: (a) aktivitas pra pembelajaran, (b) penyajian materi atau 

isi, (c) partisipasi pebelajar, (d) penilaian, (e) aktivitas lanjutan. 

Aktivitas pada komponen pra pembelajaran dilakukan dengan memotivasi siswa 

dan menginformasikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya dilakukan penyajian 

materi. Partisipasi siswa dapat dilihat pada saat mengerjakan soal-soal latihan dan 

diskusi. Desainer harus memberikan aktivitas yang relevan dengan tujuan dan 

informasi tentang unjuk kerja siswa dan untuk kegiatan lanjutan, desainer harus 

maninjau kembali strategi secara keseluruhan untuk menentukan keberhasilan 

pembelajaran. 

7.   Mengembangkan dan Memilih Bahan Ajar (Develop and Select 

Instructional Materials) 

 

Berdasarkan need assessment yang telah dilakukan pada pra penelitian, maka 

perangkat pengajaran yang akan dikembangkan adalah pembelajaran Geografi 

melalui media kartu Uno di SMA Kristen 1 Metro. Bahan ajar pembelajaran 

Geografi diawali dengan menyusun draft sampai dengan selesainya proses validasi 

dan uji coba. Penulisan bahan ajar dilakukan sesuai dengan silabus dan RPP. Satu 

standar kompetensi atau satu kompetensi dasar dikembangkan menjadi satu 

pembelajaran Geografi berupa kartu Uno . 
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8.   Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Formatif (Desain and Conduct 

Formatif Evaluation) 

 
 

Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk mengumpulkan data yang terkait 

dengan kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran Geografi melalui kartu Uno. 

Hasil proses evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki pembelajaran 

tersebut. Tahap evaluasi formatif pada pembelajaran Geografi melalui media kartu 

Uno ini dilakukan oleh ahli materi, ahli desain pembelajaran, guru dan siswa (uji 

perorangan). 

a. Penilaian oleh Ahli Materi 

Ahli materi yang menilai Kartu UNO geografi ini adalah ahli materi Dr. Hi. 

Pargito, M.Pd., beliau doktor dari Universitas Pendidikan Bandung, dan dosen 

Pascasarjana Magister  Pendidikan IPS Universitas Lampung. Adapun angket 

penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Angket Penilaian Ahli Materi Geografi terhadap Kartu UNO Geografi 

 

Variabel Indikator 
Penilaian Ahli 

Materi 

Saran dan 

Masukan 

Materi 

Pembelajaran 

Geografi 

1. Ketepatan merumuskan KI 

2. Ketepatan merumuskan KD 

3. Relevansi materi dengan tujuan 

instruksional 

4. Penggunaan media dalam 

pembelajaran 

5. Penggunaan media dalam 

melatih siswa belajar secara 

mandiri 

 

 

 

Desain Kartu 

UNO 

geografi 

1. Sistematika aturan permainan 

2. Relevansi media dengan materi 

geografi 
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Variabel Indikator 
Penilaian Ahli 

Materi 

Saran dan 

Masukan 

Kualitas 

Kartu UNO 

geografi 

1. Kemenarikan animasi gambar 

dapat memotivasi siswa dalam 

belajar 

2. Ukuran kartu permainan  

3. Fleksibel dan tahan lama 

 

 

 

 

Proses 

pembelajaran  

di kelas 

1. Memudahkan guru  dalam 

proses pembelajaran Geografi 

2. Mengundang minat siswa 

untuk belajar Geografi 

3. Memudahkan siswa dalam 

mempelajari Pelajaran 

Geografi 

 

 

 

b. Penilaian oleh ahli media Kartu Uno Geografi 

 

 

Ahli media yang menilai produk awal yang akan dikembangkan adalah Dedy 

Miswar, S.Si, M.Pd., seorang Dosen dan Kepala Laboratorium pada program studi 

Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.  Adapun 

angket penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut. 

 

Tabel 3.5  Angket Penilaian Ahli media terhadap Desain Kartu UNO Geografi 

 

Variabel Indikator 
Penilaian 

Ahli Materi 

Saran dan 

Masukan 

Materi 

Pembelajaran 

Geografi 

1. Ketepatan merumuskan KI 

2. Ketepatan merumuskan KD 

3. Relevansi materi dengan tujuan 

instruksional 

4. Penggunaan media dalam 

pembelajaran 

5. Penggunaan media dalam siswa 

belajar secara mandiri 

 

 

 

Desain Kartu 

UNO 

Geografi 

1. Sistematika aturan permainan  

2. Relevansi tema terhadap materi 

pelajaran 
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Variabel Indikator 
Penilaian 

Ahli Materi 

Saran dan 

Masukan 

Kualitas 

Kartu UNO 

1. Kemenarikan gambar dapat 

memotivasi siswa dalam 

belajar 

2. Ukuran Kartu 

3. Ukuran gambar kartu 

4. Fleksibel dan tahan lama 

 

 

Proses 

pembelajaran  

di kelas 

1. Memudahkan guru  untuk 

dilaksanakan proses 

pembelajaran Geografi 

2. Mengundang motivasi peserta 

didik untuk belajar Geografi 

3. Memudahkan peserta didik 

dalam mempelajari Pelajaran 

Geografi 

 

 

 

 

c. Penilaian Guru dan Siswa 

 

 

Penilaian Guru terhadap pembelajaran Geografi dilakukan pada 2 guru Geografi  

yaitu Ibu C.H Setyorini, S.Pd. Sedangkan penilaian pada siswa dapat dibagi 

menjadi 3 yaitu siswa berkemampuan tinggi (satu orang), sedang (satu orang), dan 

rendah (satu orang). Penilaian guru dan siswa tersebut berguna terhadap media 

kartu Uno Geografi hasil pengembangan  

Tabel 3.6 Kisi-kisi Wawancara Need Assesment digunakan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan belajar siswa 

No Aspek yang akan dicari No. Item Responden 

1 Kemampuan penguasaan obyek kajian geografi 

siswa saat ini 

1 Guru 

2 Perolehan hasil belajar pada mata pelajaran 

geografi 

2,3 Guru 

3 Kemampuan penguasaan obyek kajian yang 

seharusnya 

3. 1 standar minimal penguasaan objek kajian 

geografi 

3. 2 persentase pencapaian standar minimal 

kompetensi oleh siswa 

4 

 

5,6 

 

7,8,9,10 

Guru 

4 Perilaku dan karakteristik awal siswa 

4. 1 memahami objek studi geografi 

 

11 

Guru dan 

Siswa 
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4. 2 memahami objek studi geografi yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa 

4. 3 memahami objek studi geografi kelas X 

4. 4 kemampuan merasionalisasikan obyek studi 

geografi dengan kehidupan nyata 

4. 5 sikap/minat siswa terhadap mata pelajaran 

geografi 

4. 6 kebiasaan belajar siswa 

12 

 

 

13 

14 

 

15 

 

16 

5 Strategi pembelajaran Geografi kelas X terkait 

dengan media belajarnya 

5. 1 media belajar geografi yang selama ini 

sering digunakan 

5. 2 harapan media belajar yang menarik 

5. 3 bentuk media belajar yang diharapkan 

5. 4 tanggapan media belajar Kartu Uno yang 

akan dikembangkan 

 

 

17 

 

1 

19 

20 

Guru dan 

Siswa 

6 Kendala yang dihadapi pada pembelajaran 

geografi 

6. 1 kendala dalam pembelajaran 

6. 2 kendala terkait dengan media belajar 

 

 

21 

22 

Siswa 

7 Penggunaan kualitas Kartu Uno yang diharapkan 

7. 1 bentuk Kartu Uno yang diharapkan 

7. 2 kualitas Kartu Uno yang diharapkan 

 

23 

24 

Siswa 

 

 

9.  Merevisi Paket Pembelajaran (Revise Instructional) 

 

Langkah akhir dari proses desain pengembangan adalah melakukan revisi terhadap 

pembelajaran Geografi melalui kartu Uno. Data yang diperoleh berdasarkan hasil 

evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan pembelajaran Geografi melalui kartu Uno. 

 

3.6.4 Uji Coba Pendahuluan (Preliminary Field Testing) 

Tahap berikutnya dari penelitian pengembangan Borg and Gall adalah uji coba 

pendahuluan/awal (Preliminary field testing). Uji coba pendahuluan dilakukan 

pada 9 orang siswa kelas X SMA Kristen 1 Metro kelompok kecil terdiri dari 3 
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orang siswa; (3 berkemampuan tinggi, 3 berkemampuan sedang, dan 3 

berkemampuan rendah). 

Tabel 3.7 Angket Penilaian Peserta Didik tentang Kartu Uno Geografi 

No Keterangan 4 3 2 1 

1. Bagaimana penilaian 

Anda terhadap 

sistematika aturan 

permainan Kartu Uno 

dalam pembelajaran 

geografi ini? 

Sangat 

Sistematis 

Sistematis Kurang 

Sistematis 

Tidak 

Sistematis 

2. Menurut Anda, 

bagaimana relevansi 

media Kartu Uno 

dengan materi geografi? 

Sangat 

Relevan 

Relevan Kurang 

Relevan 

Tidak 

Relevan 

3. Bagaimana penilaian 

Anda terhadap 

kemenarikan Kartu Uno 

geografi dalam 

memotivasi belajar 

peserta didik? 

Sangat 

Menarik 

Menarik Kurang 

Menarik 

Tidak 

Menarik 

4. Bagaimana penilaian 

Anda terhadap ukuran 

kartu Kartu Uno 

geografi ini? 

Sangat 

Tepat 

Tepat Kurang 

Tepat 

Tidak 

Tepat 

5. Bagaimana penilaian 

Anda terhadap ukuran 

gambar dalam Kartu 

Uno geografi ini? 

Sangat 

Tepat 

Tepat Kurang 

Tepat 

Tidak 

Tepat 

6. Bagaimana penilaian 

Anda terhadap 

fleksibelitas dan 

ketahanan Kartu Uno 

geografi ini? 

Sangat 

Fleksibel 

Fleksibel Kurang 

Fleksibel 

Tidak 

Fleksibel 
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3.6.5 Revisi terhadap Produk Utama ( Main Product Revesion) 

Setelah dilakukan uji coba pendahuluan, pembelajaran Geografi melalui kartu Uno 

dilakukan perbaikan-perbaikan atau revisi berdasarkan saran dan yang diberikan 

oleh siswa sehingga menghasilkan bahan ajar yang lebih baik. Kemudian 

dilanjutkan dengan tahap uji coba utama. Kemudian dilanjutkan dengan tahap uji 

coba utama. 

3.6.6  Uji Coba Utama (Main Field Testing) 

Uji coba utama dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dan kelayakan 

penggunaan media pembelajaran hasil pengembangan. Uji coba dilakukan dengan 

model perbandingan/eksperimen, yaitu membandingkan kelompok yang belajar 

dengan menggunakan media pembelajaran hasil pengembangan (kelas 

eksperimen) dan kelompok yang belajar dengan power point (kelas kontrol). 

Sebelum belajar kedua kelompok diberikan pre test dan setelah pembelajaran 

kedua kelompok diberikan pos test. Perbedaan hasil pre test dan pos test kedua 

kelompok (gain skor) kedua kelompok kemudian dibandingkan apakah kedua 

kelompok tersebut mempunyai rata-rata yang berbeda secara nyata atau tidak. 

Uji coba dilakukan pada dua kelas yakni kelas X IIS 2 dengan jumlah siswa 28 

sebagai kelas eksperimen dan X IPS 1 dengan jumlah siswa 28 sebagai kelas 

kontrol.  

3.7 Persyaratan Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

perlu dilakukan pengujian persyaratan instrumen penilaian sebagai berikut. 
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3.7.1 Validitas dan Reabilitas Instrumen 

 

Pada tahap uji coba utama, karena analisis data menggunakan statistik maka perlu 

dilakukan uji coba validitas dan reabilitas instrumen. Uji coba soal tes telah 

dilakukan pada siswa SMA Kristen 1 Metro kelas X IIS 2 (kelas eksperimen) dan 

kelas X IIS 1 (kelas kontrol) dengan 50 butir soal pilihan jamak. Untuk 

menganalisis dan mengukur  tingkat validitas dan reliabilitas butir soal tersebut 

menggunakan assesmen instrumen pembelajaran. Dari 50 butir soal yang diujikan 

terdapat 13 butir soal yang tidak valid, yakni soal nomor 1, 2, 8, 10, 25, 26, 28, 29, 

36, 40, 41, 48 dan 49. Keenam belas butir soal ini telah diganti dan diujikan 

kembali. Kriteria validitas butir soal berdasarkan ketentuan: apa bila r hitung lebih 

kecil dari r tabel maka soal tersebut tidak valid dan sebaliknya. Hasil uji validitas 

soal  secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 9. 

3.7.2 Tingkat Kesukaran dan Daya Beda Soal  

 

Tingkat kesukaran soal diperlukan untuk mengetahui kategorisasi soal apakah 

termasuk dalam kategori mudah, sedang, sukar. Sedangkan daya beda soal 

diperlukan untuk mengetahui kemampuan soal untuk membedakan siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Pengujian tingkat 

kesukaran soal dan daya beda soal tes menggunakan assesmen instrumen 

pembelajaran. Hasil analisis tingkat kesukaran dan daya beda soal tes dapat dilihat 

pada lampiran 9. 

 



88 

 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

Hasil tanggapan dan saran dari ahli materi, ahli desain pembelajaran, guru dan 

siswa menghasilkan data kualitatif, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil tes 

untuk mengetahui efektifitas pembelajaran dengan menggunakan media kartu Uno 

hasil pengembangan yang menghasilkan data kuantitatif, diolah dan dianalisis 

secara kuantitatif. Kriteria penilaian responden menggunakan skala Likert sebagai 

berikut. 

Tabel 3.8  Kriteria penilaian responden terhadap produk pengembangan 

Skor Penilaian Responden 

4 Sangat baik/tepat/relevan/konsisten/mudah/menarik 

3 Baik/tepat/relevan/konsisten/mudah/menarik 

2 Cukup baik/tepat/relevan/konsisten/mudah/menarik 

1 Tidak baik/tepat/relevan/konsisten/mudah/menarik 

 

Produk dinyatakan  layak digunakan apabila hasil konversi berada pada kategori 

minimal cukup baik/tepat/sistematis/konsisten/memadai/menarik (Direktorat 

Pembinaan SMA, 2010: 13). 

Pada uji coba utama, untuk mengetahui tingkat efektifitas produk dalam 

pembelajaran dilakukan dengan uji eksperimen dengan model pretest-postest 

(control group disign), yaitu uji perbandingan antara kelompok siswa yang belajar 

dengan menggunakan media kartu Uno hasil pengembangan dengan kelompok 

siswa yang belajar dengan menggunakan media power point. Perbedaan nilai pre 

test dan pos test (gain score) kedua kelompok siswa tersebut diolah lebih lanjut 

dengan analisis inferensial. Sebelum melakukan analisis statistik, terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk mengetahui kesamaan varian 
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data sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis statistik. Uji 

normalitas dan homogenitas menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical 

Product and Service Solution). Apabila data berdistribusi normal dan varians 

kedua kelompok sampel yang diperbandingkan adalah homogen, maka untuk 

membandingkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, digunakan t-test 

sampel related dengan bantuan SPSS. Dengan rumus: 

� = � − �√�� + �� −싮� �√� �√�
 

Keterangan: �̅                : Rata-rata sampel 1 (sistem pembelajaran baru/ menggunakan media 

kartu Uno) �̅                 : Rata-rata sampel 2 (sistem pembelajaran lama/ menggunakan media 

power point) �               : Simpangan baku sampel 1 (sistem pembelajaran baru/menggunakan 

media kartu Uno) �                 : Simpangan baku sampel 2 (sistem pembelajaran lama/ menggunakan 

media power point) �                 : Varians sampel 1 �                 : Varians sampel 2 

r                   : Korelasi antara data dua kelompok. (Sugiono, 2012:422) 

 

Untuk menguji efektifitas produk juga dapat dilakukan dengan melihat ketuntasan 

klasikal. Ketuntasan klasikal adalah persentase jumlah siswa dalam satu kelas yang 

prestasi belajarnya ≥ KKM. KKM mata pelajaran Geografi adalah 75. Berpijak 

pada pendapat Trianto (2010: 241), bahwa penentuan  ketuntasan belajar 

ditentukan sendiri oleh masing-masing sekolah, maka ketuntasan klasikal dalam 

penelitian ini ditetapkan 60% tiap kelas. Apabila ketuntasan klasikal  ≥ 60% maka 

modul sejarah Indonesia dapat dikatakan efektif dan sebaliknya apabila ketuntasan 
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klasikal < 60% maka modul sejarah Indonesia berupa cerita rakyat Lampung 

dikatakan tidak efektif.  

3.9 Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan relevan dengan instrument atau alat pengumpul data 

sebagai berikut. 

1. Penelitian pendahuluan instrumen berupa observasi dan wawancara. Data 

penelitian diisi berupa pendapat, perilaku atau perbuatan, pengetahuan, 

persepsi, emosi, penilaian dan sikap siswa maupun guru tentang media 

pembelajaran Geografi/ 

2. Pada tahap pengembangan data berupa pendapat atau pernyataan pakar, guru 

dan siswa, terkait dengan produk bahan ajar. 

3. Tahap pengujian pendahuluan data yang didapat berupa pendapat atau   

tanggapan siswa. Pada tahap ini data yang dihimpun dijadikan acuan untuk 

merevisi produk bahan ajar. 

4. Pada tahap uji coba utama dilakukan dengan tes dan angket. 

 

3.10 Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan beberapa teknik pengumpulan data 

antara lain sebagai berikut. 

1.   Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan  
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dengan menggunakan media pembelajaran yang ada. Data yang diperoleh dari 

hasil observasi berupa: 

a. data tentang aktivitas guru dalam pembelajaran 

b. data aktivitas siswa dalam pembelajaran 

 

2.   Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari informan yaitu guru dan 

siswa untuk menggali informasi mendalam tentang penggunaan media 

pembelajaran.  

3.  Angket 

 Angket digunakan untuk memperoleh data penilaian produk tentang ketepatan 

dan kelayakan desain pembelajaran, substansi materi, penggunaan gambar, 

dan kemenarikan penyajian produk dari ahli materi, ahli desain pembelajaran,  

guru mata pelajaran Geografi dan siswa. Angket penilaan dari responden, 

disusun dengan menggunakan kriteria penilaian skala Likert.  

4.  Tes kompetensi 

Tes kompetensi digunakan untuk memproleh data tentang efektifitas dan 

kelayakan produk media dalam pembelajaran. Tes ini diberikan sebelum dan 

sesudah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang telah 

dikembangkan.  
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5. Instrumen 

Instrument yang dipergunakan disesuaikan dengan tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian sebagai berikut. 

a. Pada tahap penelitian pendahuluan instrumen utamanya adalah: 

1) pedoman observasi 

2) pedoman wawancara 

b. Pada tahap pengembangannya yang dipakai antara lain: 

1) angket untuk ahli materi, ahli desain pembelajaran, guru dan siswa 

(perorangan)  

2) angket uji kelompok kecil 

c. Pada tahap uji coba utama instrumen yang digunakan adalah test/evaluasi 

untuk mengukur efektifitas bahan ajar yang telah dikembangkan dan 

angket digunakan untuk melihat penilaian siswa terhadap media 

pembelajaran hasil pengembangan. 
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Berikut tahapan pengembangan pembelajaran Geografi melalui media kartu Uno 

diadaptasi dari model penelitian Borg and Gall.  

 

Gambar 3.2 Tahapan pengembangan pembelajaran Geografi melalui media kartu 

Uno 

(b)   

(c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGANALISIS KEBUTUHAN 

(1. Research and information collecting) MENENTUKAN MATA AJAR YANG DIKEMBANGKAN 

MERUMUSKAN/IDENTIFIKASI SILABUS MATA AJAR YANG DIKEMBANGAN 

(2. Planning-Includes defining skills to be learned, stating and sequencing objectives,identifying 

learning activities, and small-scale feasbility testing) 

PENGEMBANGAN PAKET PEMBELAJARAN 

(3. Develop preliminary form of product-includes preparations of instructional 

materials,  procedures,and avaluation instrument) 
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