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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini. Adapun hal-hal yang terdapat pada Bab ini diantaranya (A) Metode 

Penelitian, (B) Lokasi dan Subjek Penelitian, (C) Instrumen Penelitian, (D) 

Pengumpulan Data, dan (E) Prosedur Pengumpulan Data. 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan suatu penelitian. Sukmadinata (2009:52) menjelaskan, “Metode 

penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang 

didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan 

ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.” 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan pendekatan 

kualitatif, yang nantinya berupaya untuk mengembangkan desain kurikulum 

pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan guru dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis TIK khususnya pada guru bidang 

studi biologi.  

Borg dan Gall (1989) dalam Sukmadinata (2012:169) mengungkapkan 

ada sepuluh langkah pelaksanaan strategi penelitian pengembangan, yaitu: 

1. Research and information collecting (Penelitian dan pengumpulan data) 

2. Planning (Perencanaan) 

3. Develop preliminary form of product (Pengembangan draft produk) 

4. Preliminary field testing (Ujicoba lapangan awal) 

5. Main product revision (Revisi hasil uji coba) 

6. Main field testing (Uji coba lapangan) 

7. Operational product revision (penyempurnaan produk hasil uji lapangan) 

8. Operational field testing (Uji palaksanaan lapangan) 

9. Final product revision (Penyempurnaan produk akhir) 

10. Desimination and implementation (Desiminasi dan implementasi) 
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Pendapat lain mengenai langkah-langkah penelitian pengembangan 

juga disampaikan oleh Sugiyono (2006:409) yang di dalamnya juga terdapat 10 

langkah metode penelitian dan pengembangan seperti yang terlihat pada bagan 

di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Sepuluh Langkah Metode Penelitian dan Pengembangan 

 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan yang dipaparkan oleh Sugiyono. Berdasarkan faktor-faktor 

penghambat yang cukup sulit untuk dihindari pada pelaksanaan penelitian ini, 

maka tidak semua langkah yang dipaparkan Sugiyono akan di jalani, sekaligus 

juga menjelaskan bahwasanya penelitian dan pengembangan disain kurikulum 

Diklat di sini hanya pada tatanan model konseptual. Artinya peneliti 

melaksanakan penelitian dan pengembangan sampai pada langkah ke lima 

dengan mempertimbangkan kebutuhan penelitian yaitu membuat desain 

kurikulum pendidikan dan pelatihan sekaligus keterbatasan biaya dan waktu. 

Validasi dan evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan teknik delphi, yaitu 

mengkonsultasikan dengan beberapa orang ahli atau pakar di bidang kurikulum 

pelatihan dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Berdasarkan sepuluh langkah yang sudah dijelaskan pada sebelumnya 

maka peneliti mengelompokkan pelaksanaannya menjadi tiga kelompok, yaitu 

(1) Studi pendahuluan, (2) Penyusunan desain kurikulum diklat pengembangan 

media pembelajaran berbasis TIK, dan (3) Uji coba/Uji ahli sekaligus 
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perbaikan desain kurikulum diklat pengembangan media pembelajaran berbasis 

TIK, seperti yang dikemukakan sukmadinata (2012:184) dalam modifikasi 

langkah-langkah penelitian pengembangan, yang kemudian juga penulis adopsi 

dari Nurjaya (2010:151). 

 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi 

mengenai hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan atau penyusunan 

desain kurikulum pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada studi pendahuluan yaitu, Studi lapangan. 

Studi lapangan yaitu survey awal yang dilakukan di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Batang Hari terkait pemanfaatan media berbasis TIK oleh guru 

Biologi, apakah guru Biologi di Kabupaten Batang Hari sudah memanfaatkan 

media berbasis TIK pada pembelajarannya atau masih sedikit bahkan ada yang 

belum sama sekali. Selain itu, survey yang dilakukan juga untuk melihat 

program-program pelatihan yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Batang Hari yang terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran TIK. 

Kegiatan survey ini menggambarkan bagaimana pemanfaatan media 

TIK oleh guru Biologi di Kabupaten Batang Hari, berdasarkan gambaran inilah 

peneliti mengetahui permasalahan yang terdapat pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Batang Hari terkait pemanfaatan media berbasis TIK untuk 

selanjutnya memberikan pemecahan masalah melalui penelitian yang 

dilaksankan yaitu desain kurikulum pendidikan dan pelatihan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengembangan media 

pembelajaran berbasis TIK. 
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2. Perencanaan Pengembangan Desain Kurikulum Diklat Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Setelah melakukan kegiatan survey mengenai kondisi di lokasi 

penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun rancangan 

pengembangan desain kurikulum diklat pengembangan media pembelajaran 

berbasis TIK untuk guru mata pelajaran Biologi. Draft awal desain dibuat 

berdasarkan hasil analisis pada studi pendahuluan dengan mempertimbangkan 

kebutuhan guru Biologi khususnya mengenai pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK di masa depan, serta dikaitkan dengan program-program 

pelatihan yang terdapat di dinas pendidikan kabupaten Batang Hari.  

Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan desain 

kurikulum diklat pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, 

diantaranya: (1) Menganalisis rasionalisme atau kesenjangan mengapa perlu 

diadakannya pelatihan, (2) Tujuan dari pelatihan itu sendiri, baik itu tujuan 

umum dan tujuan khusus pelatihan, (3) Dasar hukum, kesesuaian dasar hukum 

dengan penyelenggaraan pelatihan, (4) Output, bagaimana keluaran yang 

diharapkan bagi peserta pelatihan nantinya setelah mengikuti pelatihan, apa 

saja yang harus dikuasai peserta pelatihan nantinya terkait pengembangan 

media pembelajaran berbasis TIK, (5) Manfaat pelatihan baik itu bagi peserta 

pelatihan maupun lembaga dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan 

bidang Dikmenum, (6) Menentukan materi/isi yang mesti dikuasai peserta 

pelatihan demi tercapainya tujuan pelatihan, (7) Pemilihan metode/strategi 

yang digunakan dalam pelatihan, dan terakhir adalah (8) Evaluasi, yaitu alat 

evaluasi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan. 

 

3. Pembuatan Desain Kurikulum Diklat Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis TIK 

Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan pada calon peserta 

pelatihan yaitu guru Biologi. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan 

materi-materi atau pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang sudah 

dimiliki oleh guru dan materi atau pengetahuan apa saja yang mesti dimiliki 
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oleh guru Biologi terkait dengan pengembangan media pembelajaran berbasis 

TIK. Semua kebutuhan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang nanti dijadikan sebagai standar yang 

harus dikuasai oleh peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan pelatihan. 

4. Validasi Desain Kurikulum Diklat Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis TIK 

Validasi merupakan kegiatan penilaian rancangan produk yaitu 

kurikulum Diklat yang telah dibuat sudah sesuai dan relevan dengan kebutuhan 

yang diharapkan dimiliki oleh peserta pelatihan secara rasional. Validasi yang 

dilakukan disini masih bersifat penilaian yang didasari atas pemikiran rasional, 

balum fakta hasil uji lapangan. Validasi dilakukan oleh bantuan beberapa orang 

ahli atau pakar yang berpengalaman dengan hal-hal yang dikaji pada 

pengembangan desain kurikulum Diklat media pembelajaran berbasis TIK ini. 

Menurut Pusat penelitian kebijakan dan inovasi pendidikan Balitbang 

Depdiknas (2008:12) “Uji ahli atau validasi dilakukan dengan responden para 

ahli perancangan model atau produk. Kegiatan ini dilakukan untuk perbaikan”. 

Pengembangan desain kurikulum Diklat media pembelajaran berbasis 

TIK ini dikembangkan dengan menggunakan teknik Delphi (expert 

judgement). Adapun secara rinci pembahasan mengenai pengembangan desain 

kurikulum Diklat dengan menggunakan teknik ini dapat dilihat pada bagian 

teknik pengumpulan data. 

5. Perbaikan Desain Pelatihan  

Setelah kegiatan validasi desain kurikulum Diklat pengembangan media 

pembelajaran berbasis TIK dilakukan, maka selanjutnya desain tersebut 

direvisi melalui proses tanya jawab atau diskusi dengan para ahli yang terlibat 

baik itu melalui kegiatan tatap muka langsung maupun dengan cara 

memberikan tanggapan-tanggapan tertulis pada desain awal kurikulum Diklat 

pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. Pada tahapan ini akan 

terlihat bagaimana kekurangan dan kelemahan produk desain kurikulum yang 

telah dibuat, seperti misalnya kekurangan pada bagian Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar, dan hal lain seperti kekurangan dalam penulisan kemudian 
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bagian-bagian lain dalam desain produk yang masih kurang sehingga perlu 

untuk direvisi dan diperbaiki agar kurikulum sesuai dengan harapan dan tujuan 

yang diinginkan. 

a. Uji coba 

Pada tahap ini, uji coba tidak dilakukan secara langsung pada lokasi 

penelitian (Dinas pendidikan dan kebudayaan bidang pendidikan menengah 

dan tinggi kabupaten Batang Hari). Penelitian pengembangan ini dilakukan 

dengan menggunakan uji ahli (teknik Delphi) karena mempertimbangkan 

alasan waktu yang sangat terbatas dan faktor-faktor lainnya, yang mana hal 

tersebut sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini yaitu “desain 

kurikulum pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis TIK”. 

b. Perbaikan Model Berdasarkan Hasil Uji Ahli 

Berdasarkan hasil uji coba yaitu berupa diskusi dengan para ahli 

ditemukan beberapa temuan untuk perbaikan desain kurikulum Diklat yang 

telah dikembangkan. Peneliti juga meminta masukan dan saran kepada para 

ahli untuk penyempurnaan produk desain kurikulum Diklat. Hasil 

penyempurnaan inilah yang akan dijadikan sebagai produk desain kurikulum 

Diklat sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan guru dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dinas pendidikan kabupaten Batang Hari 

bidang pendidikan menengah dan perguruan tinggi (Dikmenti). Bidang 

Dikmenti merupakan bidang yang menangani hal-hal yang terkait dengan 

pendidikan menengah dan perguruan tinggi, pendidikan menengah kejuruan 

serta pendidikan tinggi termasuk kegiatan pelatihan di kabupaten Batang Hari, 

khususnya pelatihan bidang studi. 

Subjek pada penelitian ini melibatkan sejumlah pakar di bidang 

kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bidang media pembelajaran 

berbasis TIK yang mana hal tersebut dirasa relevan dengan tema penelitian 
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yaitu pembuatan desain kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam pengembangan media pembelajaran 

berbasis TIK dan desain ini akan dijadikan sebagai alternatif bagi dinas 

pendidikan dan kebudayaan kabupaten Batang Hari provinsi Jambi, Bidang 

Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) untuk melaksanakan 

program pelatihan yang terkait dengan pengembangan media pembelajaran 

berbasis TIK. 

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dibuat, maka sumber 

informasi pada penelitian ini adalah pakar yang bergerak di bidang kurikulum 

pelatihan, media pembelajaran berbasis TIK, kepala bidang Dikmenti selalu 

orang yang terkait langsung dengan lembaga dan beberapa orang guru yang 

dipilih berdasarkan keahliannya yang mana semuanya sekaligus dijadikan 

sebagai subjek penelitian.  

Penentuan pakar dalam penelitian ini didasari dari pengalaman yang 

telah dilalui yang mana hal tersebut menggambarkan keluasan wawasan 

pengetahuan kepakarannya dalam bidang yang terkait dengan penelitian, yaitu 

bidang kurikulum pelatihan dan bidang media pembelajaran berbasis TIK. 

Kriteria yang digunakan dalam penentuan pakar dalam penelitian ini, yaitu: 

pertama, dipercaya memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang 

kurikulum maupun kurikulum pelatihan; kedua, pengetahuan yang mendalam 

tentang media pembelajaran berbasis TIK baik dari segi pembuatan maupun 

dari segi pengembangan; ketiga, diakui otoritasnya dalam bidangnya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

pembuatan desain kurikulum pelatihan dan pendidikan ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Teknik Delphi 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Delphi. 

Teknik Delphi merupakan teknik peramalan yang digunakan oleh suatu 

lembaga, perusahaan atau kelompok dan lainnya untuk memperoleh suatu 
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gambaran atau ramalan berupa kebijakan, produk dan sebagainya dengan 

dibantu oleh beberapa orang ahli yang terkait dengan bidang tersebut. Chia-

Chien and Standford (2007:1) menyatakan teknik Delphi di rancang dalam 

bentuk komunikasi grup dengan tujuan tertentu untuk mencapai atau 

memperoleh konvergensi dari opini berdasarkan isu-isu yang terdapat pada 

dunia nyata.  

Pendapat lain disampaikan oleh Gordong, 1994; Linstone & Turoff, 

1975 dalam Somerville (2008:1) mengenai Delphi yaitu the intent of the 

Delphi, as it was originally conceived, was to create a method, using expert 

opinions, to forecast longe-range trends related to military potential of future 

science and technology and their effects on political issues. Maksudnya Delphi 

merupakan upaya pembuatan suatu metode dengan didasarkan pendapat para 

ahli yang terkait dengan bidang tertentu (militer) untuk meramalkan trend 

militer, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi di masa datang dan 

dampaknya bagi kegiatan politik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik Delphi 

untuk memperoleh suatu rancangan berdasarkan opini dari para ahli dalam 

membuat desain kurikulum pendidikan dan pelatihan pengembangan media 

pembelajaran berbasis TIK, mengingat pada penerapan kurikulum 2013 setiap 

guru mesti bisa memanfaatkan TIK dalam kegiatan pembelajarannya. 

Dalkey dan Helmer (1972) dalam Chia-Chien and Standford (2007:1) 

mengungkapkan secara rinci mengenai delphi sebagai berikut. 

“The Delphi technique is a widely used and accepted method for 

achieving convergence of opinion cencercing real-world knowledge 

solicited from experts within certain topic areas. Predicted on the 

rationale that “two heads are better than one, or...n heads are better 

than one”   

 

Delphi memiliki karakteristik dalam proses pelaksanaan, Somerville 

(2008:1) menyatakan sebelum menerapkan teknik Delphi setidaknya ada 

beberapa karakteristik yang mesti kita ketahui, secara lengkap diungkapkan 

sebagai berikut.  
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“A Delphi is iterative process, normally three to four round, involving 

a series of questionnaires, each building on the results of the previous 

one. The result of each round are compiled and returned to the 

participants. Over successive iterations, participants are able to 

reevaluate their responses in light of the complied responses of all 

participants. Responses to the questionnaires are made anonymously. 

Participants are known to the researchers but not necessarily to the 

other participants. The anonymity of panelists enhances the probability 

that opinions are considered in and of themselves without being 

influenced by the person who expressed the opinions.” 

 

Maksudnya Delphi merupakan proses yang pelaksanaannya dilakukan 

berulang-ulang, biasanya dilakukan dalam tiga hingga empat ronde dengan 

menggunakan kuesioner berkelanjutan. Setiap ronde akan menghasilkan 

perbaikan untuk ronde selanjutnya, partisipan boleh mengevaluasi apa yang 

telah di sampaikannya. Pada akhirnya akan menghasilkan tujuan yang di 

inginkan, tujuan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh respon yang 

diberikan oleh partisipan. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada saat pengembangan 

desain Diklat pengembangan media pembelajaran berbasis TIK pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Rancangan awal. Membuat rancangan awal desain kurikulum Diklat 

pengembangan media pembelajaran berbasis TIK (berdasarkan studi 

pendahuluan kondisi di lapangan); 

b. Round 1, menyebarkan atau membagikan desain awal (Dokumen 1 dan 2) 

kurikulum Diklat kepada ahli untuk diberi masukan berdasarkan konteks 

dan kebutuhan pelatihan; 

c. Masukan/opini para ahli. Masukan/opini yang diberikan oleh para ahli 

kemudian dikompilasikan dan kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya 

(Round 2); 

d. Round 2, menyebarkan atau membagikan desain kurikulum Diklat yang 

telah diberi masukan kepada ahli untuk diberi masukan kembali berdasarkan 

konteks dan kebutuhan pelatihan; 
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e. Masukan/opini para ahli. Masukan/opini yang diberikan oleh para ahli 

kemudian dikompilasikan dan kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya 

(Round 3); 

f. Tahapan akan terus berlanjut hingga mencapai kesepatakan atau tidak ada 

lagi perbaikan dan masukan dari ahli.  

g. Verifikasi. Setelah desain Diklat tersusun, maka peneliti melakukan 

verifikasi mengenai desain Diklat yang telah dibuat dengan cara 

memberikan Desain Diklat kepada guru-guru Biologi yang akan menjadi 

subjek pelatihan nantinya, sekaligus kepala bidang Dikmenti untuk 

mengoreksi atau crosscheck terkait konten pelatihan. Crosscheck dilakukan 

untuk mengetahui materi mana yang sudah dikuasai dan perlu untuk 

dikuasai oleh guru. Selain itu hal tersebut berguna untuk menentukan 

kebutuhan (materi) apa saja yang dibutuhkan seorang guru terkait 

pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. 

h. Finalisasi. Setelah melakukan verifikasi mengenai kebutuhan yang 

diperlukan guru, maka hasil verifikasi kembali di konsultasikan kepada ahli 

untuk menyimpulkan (finalisasi) desain Diklat pengembangan media 

pembelajaran berbasis TIK. 

 

Delbecq, Van de Ven and Gustafson (1975) dalam Chia-Chien and 

Standford (2007:1) menyatakan bahwa teknik Delphi dapat digunakan untuk 

mencapai hal-hal berikut ini. 

a. To determine of develope a range of possible program alternatives; 

b. To explore of expose underlying assumptions or information leading to 

different judgements; 

c. To seek out information which may generate a consensus on the part of the 

respondent group; 

d. To correlate informed judgements on a topic spanning a wide range of 

disciplines, and; 

e. To educate the respondens group as to the diverse and interrelated aspects 

of the topic 
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2. Wawancara 

Selain menggunakan teknik Delphi, teknik lain yang digunakan adalah 

teknik wawancara. Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka 

yang dilaksanaan pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan (Sandjaja dan Heriyanto, 2006:139). 

Pendapat lain yang sampaikan oleh Zuriah (2006:179) Wawancara ialah alat 

pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan untuk dijawab secara lisan pula.  

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pendukung 

pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara mendalam serta untuk 

mengecek kembali berdasarkan studi Delphi yang telah dilakukan sebelumnya. 

Pada penelitian ini wawancara digunakan untuk membantu proses studi Delphi 

yang dilaksanakan. Selain masukan dari ahli yang berupa tulisan, penulis juga 

melakukan wawancara mengenai penyusunan desain Diklat pada penelitian ini. 

Adapun subjek yang diwawancarai pada penelitian ini adalah ahli-ahli 

yang terlibat dalam studi Delphi, diantaranya satu orang yang ahli pada Bidang 

Media Pembelajaran dan TIK, satu orang yang ahli pada bidang kurikulum dan 

pelatihan dan satu orang yang terlibat langsung dengan lokasi pelatihan, serta 

beberapa orang guru Biologi. Secara lebih rinci dapat dilihat dibawah pada sub 

Bab subjek penelitian. 

 

3. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan salah satu 

penelitian lapangan (field research), dengan cara mendatangi atau mengamati 

langsung objek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang masalah 

yang sedang diteliti. Sukmadinata (2009:52) mengatakan bahwa observasi 

(observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Hal-hal yang diobservasi pada penelitian ini adalah 

berupa studi pendahuluan mengenai kebutuhan dan kondisi lokasi penelitian 

yang akan di teliti.  
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Observasi dilakukan dengan mendatangi lembaga yang menjadi sasaran 

penelitian yaitu Dikmenti, melakukan wawancara dengan kepala Bidang 

Dikmenti terkait pelatihan yang ada atau yang akan di kembangkan. Melihat 

apakah sebelumnya telah ada pelatihan mengenai media pembelajaran berbasis 

TIK atau yang berkaitan dengan TIK. 

Selain itu, observasi juga dilakukan pada guru Biologi SMA yang 

terdapat di Kabupaten Batang Hari. Hal ini untuk memperoleh informasi 

tentang bagaimana pemanfaatan TIK khususnya pengembangan media 

pembelajaran oleh guru Biologi. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk 

mengalisis kesenjangan dan memberikan informasi kepada para ahli untuk bisa 

memutuskan atau meramalkan (forecasting) desain Diklat seperti apa yang 

baik untuk dikembangkan pada lokasi penelitian dengan cara studi Delphi.  

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini secara garis besar terdiri dari tiga tahap, yaiti 

orientasi, eksplorasi dan member checked. Adapun perincian dari masing-

masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Orientasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap orientasi yaitu: 

a) Menyusun sekaligus konsultasi mengenai rancangan penelitian dengan 

dosen pembimbing 

b) Membuat instrumen penelitian (Program pelatihan) 

c) Mengurus perizinan yang dipersyaratkan untuk dapat masuk ke lapangan 

penelitian untuk pengumpulan data 

2. Tahap Eksplorasi 

Pada tahapan ini dilakukan penggalian informasi atau data secara lebih 

mendalam, kegiatan ini meliputi: 

a) Penyusunan pedoman wawancara sebagai instrumen pembantu penelitian  

b) Mengadakan wawancara dengan para responden penelitian 
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c) Melakukan kegiatan penyusunan hasil laporan penelitian yang meliputi 

deskripsi, analisis, dan menafsirkan data hasil penelitian sehingga 

tercipta desain kurikulum Diklat yang diharapkan 

3. Tahap Member Check 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan laporan penelitian yang diperoleh pada tahap eksplorasi 

2. Menyampaikan laporan tersebut kepada masing-masing responden untuk 

dicek relevansinya dengan pendapat reseponden yang bersangkutan 

3. Setelah menelaah laporan tersebut, responden memperbaiki hal-hal yang 

dirasa masih belum sesuai dengan maksud responden 

 


