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III.    METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang dilaksanakan yaitu pendekatan penelitian dan 

pengembangan Pendidikan (Education Research and Development). Penelitian dan 

pengembangan pendidikan adalah suatu strategi untuk mengembangkan produk 

pendidikan yang efektif. Penelitian dan pengembangan pendidikan merupakan suatu 

industri berbasiskan pengembangan model dimana penemuan-penemuan penelitian 

digunakan untuk mengembangkan produk yang baru dan prosedur yang baru, yang 

kemudian secara sistematik dilakukan uji lapangan, evaluasi, dan revisi sampai 

diperoleh/dicapai kriteria efektivitas dan kualitas tertentu atau mencapai standar 

tertentu (Gall, Gall and Borg, 2003). Maksud dari penelitian pengembangan adalah 

menjembatani jurang pemisah yang sering ditemui antara penelitian pendidikan 

dengan praktik pendidikan sehari-hari (Gall and Borg, 1979).  

 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan model pembelajaran, 

khususnya produk pembelajaran berupa multimedia Tutorial untuk mata kuliah SIG. 

Multimedia Tutorial ini dimaksud sebagai media yang terintegrasi dalam proses 

pembelajaran, walaupun sifatnya tutorial, tetapi bahan belajar ini tidak bermaksud 

menggantikan peran dosen dalam proses pembelajaran, walaupun memang 

dimungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, kerangka penelitian secara garis besar 



 

 

62 

 

 

 

ditata dengan urutan sebagai berikut: mengumpulkan data kondisi saat ini untuk 

analisis kebutuhan; analisis data; mengembangkan dan memilih alternatif tindakan. 

 

Dimensi kajian pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada model Gephart, 

seperti dikutip Miarso (2004) sebagai berikut 1). Tujuan pengkajian;  mengerjakan, 

menciptakan dan mencari solusi baru berkaitan dengan pembelajaran SIG bagi 

mahasiswa Geografi, 2). Hasil pengkajian, merupakan sesuatu yang dapat diterapkan, 

tidak hanya berupa model konseptual dan prosedural tetapi juga dalam bentuk model 

fiskal  3). Nilai yang ingin dicapai adalah kesesuaian dengan kemajuan teknologi 

pembelajaran dewasa ini, yakni berupa pembelajaran SIG berbasis Multimedia 

Tutorial yang didalamnya mencakup konten pembelajaran berupa video on deman 

dan multimedia Tutorial 4). Dorongan melakukan pengkajian ialah upaya inovasi, 5). 

Kriteria keberhasilan menggunakan standar kinerja mencakup efektivitas, 6). 

Landasan konseptual adalah operasional model pembelajaran berbasis Multimedia 

Tutorial mata kuliah SIG 7). Paradigma yang menjadi acuan adalah pendekatan 

efektif, dan 8). 

 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pembelajaran Geografi Program Studi 

Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP, Universitas 

Lampung. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada awal tahun ajaran 2009/2010, 

sampai akhir semester genap.  
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C.  Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

Langkah-langkah utama dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan, meliputi penelitian deskriptif dan studi literatur, 

2. Merencanakan, 

3. Mengembangkan bentuk produk awal (model teoritis/hipotesis), 

4. Uji lapangan produk awal, 

5. Revisi produk awal untuk menghasilkan produk utama, 

6. Uji lapangan produk utama, 

7. Revisi produk utama untuk menghasilkan produk operasional (model empiris), 

8. Uji lapangan produk operasional, 

9. Revisi produk operasional untuk menghasilkan produk akhir, 

10. Diseminasi dan distribusi produk akhir. 

(Gall and Borg, 1979) 

 

Langkah-langkah utama dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan yang 

akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu: studi pendahuluan, perencanaan, 

pengembangan, validasi hasil pengembangan, uji operasional program dan uji 

efektivitas program. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan berdasarkan model R & D 

Cyle Borg dan Gall (1983) yang disesuaikan dengan tujuan dan kondisi penelitian 
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yang sebenarnya. Penerapan Penelitian dan Pengembangan ini terdiri dari tiga 

tahapan dan tujuh langkah yaitu: 

1. Pertama, tahap pra-pengembangan model, terdiri dari dua langkah.  

a. Langkah pertama penelitan awal melalui studi literatur dan penelitian 

pendahuluan. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi-

referensi buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian 

pendahuluan berfungsi sebagai analisis kebutuhan, dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 50 mahasiswa geografi yang 

telah menerima mata kuliah SIG. 

b. Langkah kedua Perencanaan pengembangan model. Berdasarkan analisis hasil 

penelitian pendahuluan dan kajian teoritik, mulai merancang Flash dan desain 

multimedia Tutorial produk model bahan belajar SIG mencakup: a). 

Merumuskan tujuan pembelajaran termasuk mengembangkan garis  besar 

program, b). Mengembangkan tipe tes, c). Mengembangkan flowchart halaman, 

d). Menulis naskah/narasi, e). Merancang frame (story board), dan f). merancang 

ide kreasi dan seluruh desain. 

2. Kedua, tahap pengembangan model, terdiri dari tiga langkah (dimulai dari 

langkah ke tiga sampai dengan langkah ke 5).  

a. Langkah ketiga. Produksi rancangan frame multimedia Tutorial pembelajaran 

SIG.  

b. Langkah keempat, uji coba ahli. Produk Multimedia Tutorial SIG merupakan 

evaluasi ahli (expert judgment) terdiri dari ahli materi SIG dan ahli teknologi 
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pembelajaran terhadap multimedia tutorial yang dikembangkan. Kegiatan ini 

diikuti dengan perbaikan awal 1.  

c. Langkah kelima, uji coba awal 2 produk Multimedia Tutorial pembelajaran SIG 

merupakan evalusi satu-satu dengan tiga orang mahasiswa. Mencakup: materi 

dan teknologi informasi dalam multimedia Tutorial. kegiatan ini diikuti dengan 

perbaikan awal 2, berdasarkan masukan. 

3. Ketiga, tahap penerapan model, terdiri dari dua langkah (langkah 6 dan 7). 

a. Langkah keenam, uji coba lapangan merupakan evaluasi skala terbatas pada 

mahasiswa geografi Mata Kuliah SIG. Pada tahap ini dilakukan pengukuran 

efektivitas pengembangan multimedia tutorial SIG dengan melakukan pengujian 

pada mahasiswa geografi. Selanjutnya dilihat sejauhmana kemampuan 

mahasiswa dalam mengoperasikan aplikasi Arcview GIS dibantu dengan 

Multimedia Tutorial SIG.  

b. Langkah ketujuh, analisis data dari uji coba lapangan apakah multimedia 

Tutorial yang dikembangkan telah efektif. 
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D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk memperoleh data mengenai materi dan teknologi informasi yang perlu 

diperbaiki dan dimodifikasi selama uji coba, digunakan subjek penelitian ahli 

materi dan teknologi pembelajaran.  

2.  Untuk memperoleh data mengenai ketepatan multimedia tutorial, strategi 

pengorganisasian materi, strategi penyampaian materi dan strategi 

pengelolaan materi digunakan subjek penelitian tiga orang mahasiswa 

geografi. 

3.  Untuk memperoleh data mengenai efektivitas multimedia Tutorial, digunakan 

subjek penelitian mahasiswa geografi yang mengambil mata kuliah Sistem 

Informasi Geografi. Mahasiswa regular dan mandiri mata kuliah SIG tahun 

2009/2010 yang berjumlah 74 orang dibagi ke dalam empat kelompok. 

Masing-masing kelompok berjumlah 16 dan maksimal 20 orang. Hal ini 

karena keterbatasan komputer dan ruang yang ada.  

 

E. Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya sebagai berikut: 

1. Data mengenai materi dan teknologi informasi yang perlu diperbaiki dan 

dimodifikasi selama uji ahli teknik pengumpulan datanya menggunakan 

instrumen berupa skala likert. Skala Likert: skala yang dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap objek atau 

fenomena tertentu. Skala Likert memiliki 2 bentuk pernyataan, yaitu: 
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pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif ditandai dengan skor 4 

(sangat baik) dan skor 3 (baik). Sedangkan pernyataan negatif ditandai dengan 

skor 2 (tidak baik) dan skor 1 (sangat tidak baik). 

2. Pada uji satu-satu menggunakan instrumen dengan jawaban terbuka atau uraian 

yang diikuti wawancara informal. Pada uji coba ini menggunakan instrumen 

dengan jawaban terbuka atau uraian yang diikuti wawancara informal. 

3. Data mengenai efektivitas (kemudahan dalam mencerna materi) diukur dengan 

melakukan tes keterampilan. Tes ini dilakukan mahasiswa setelah mempelajari 

dan menggunakan multimedia Tutorial pada Mata Kuliah Sistem Informasi 

Geografi.  

 

 

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

1. Uji Ahli  

a. Ahli Materi Sistem Informasi Geografi 

Tabel 3.1 Tabel Kisi-kisi Instrumen Penelitian Ahli Materi 

Aspek Kajian Indikator 

Materi Multimedia 

Tutorial Sistem Informasi 

Geografi 

 Kejelasan Standar Kompetensi 

 Kejelasan Kompetensi Dasar 

 Kemudahan memahami kalimat pada 

teks/tulisan 

 Kemudahan memahami materi (isi) pelajaran 

melalui tayangan video 

 Keterkaitan antara materi dengan evaluasi 

 Kejelasan perintah dan uraian pada soal 

menjodohkan 

 Ketepatan urutan penyajian. 
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b. Ahli Teknologi Pembelajaran 

Tabel 3.2 Tabel Kisi-kisi Instrumen Penelitian Ahli Teknologi Pembelajaran 

Aspek Kajian Indikator 

Aplikasi Teknologi 

Multimedia Tutorial 

Sistem Informasi Geografi 

 Kemudahan aktivasi multimedia tutorial 

mengulang materi. 

 Keterbacaan teks/tulisan 

 Komposisi warna 

 Tampilan gambar 

 Kejelasan video 

 Keserasian audio (tidak overlapping dalam 

penyajian audio) 

 Keserasian tampilan 

 Kejelasan petunjuk tombol-tombol yang 

tersedia di setiap frame 

 Kemudahan mengoperasikan tombol-tombol 

 Kemudahan mengendalikan video dan audio 

dalam frame 

 Kejelasan audio (narasi, sound effect, 

backsound, musik) 

 mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoperasiannya 

 

2. Uji Coba Satu-satu 

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dengan jawaban terbuka atau uraian. 

Menurut Laksmi Nurharini, 2006: 288, kisi-kisi instrumen uji coba satu-satu 

meliputi: 

1.   ketepatan multimedia Tutorial dalam pembelajaran Sistem Informasi 

Geografi, 

2.   strategi pengorganisasian materi, 

3.   strategi penyampaian materi, dan  

4.   strategi pengelolaan multimedia Tutorial.  
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G. Teknik Analisis Data 

 

1.   Untuk memperoleh data mengenai materi dan teknologi informasi yang perlu 

diperbaiki dan dimodifikasi selama uji ahli teknik pengumpulan datanya 

menggunakan instrumen berupa skala likert. Data ini termasuk dalam data 

kuantitatif yaitu berupa tanggapan yang termasuk dalam skala sikap, 

dituangkan dalam bentuk perhitungan. Agar data kuantitatif memiliki makna 

atau meaningful, digunakan statistika deskriptif, yang penyajian data 

berbentuk daftar tabel. 

2.   Pada uji satu-satu menggunakan instrumen dengan jawaban terbuka atau 

uraian yang diikuti wawancara informal. Data ini termasuk dalam jenis data 

kualitatif. Teknik analisis data yang tergolong dalam jenis data kualitatif 

dijabarkan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang 

diperluas, yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Proses analisis 

mendasarkan pada tiga alur kegiatan yang terjalin secara terpadu, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 

3.   Efektivitas berupa kemudahan dalam mencerna materi termasuk jenis data 

kuantitatif. Agar data kuantitatif memiliki makna atau meaningful, digunakan 

tabel, diagram dan statistika inferensial. Statistika inferensial menggunakan 

analisis one sample t-test. Test value ditentukan 75. Nilai tersebut merupakan 

standar dari rata-rata nilai praktik mahasiswa mata kuliah SIG. Sehingga 

mahasiswa dikatakan efektif apabila pengguna dapat mencapai test value 

tersebut. 


