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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 
A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Metode 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Research and Development. Pendekatan ini dipakai karena peneliti 

bermaksud mengembangkan dengan memanfaatkan model pembelajaran e-

learning menggunakan aplikasi moodle di mana penelitian Research and 

Development merujuk pada teori Borg & Gall (1979) dalam bukunya 

“Applying Educational Research: A Practical Guide for Teachers”. Dalam 

buku tersebut Borg dan Gall mendefinisikan pendekatan penelitian dan 

pengembangan dalam bidang pendidikan sebagai “a process used to 

development and validate educational products”. Adapun dalam 

mengembangkan untuk memanfaatkan model yang kita harapkan adalah 

dengan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Penelitian pengumpulan informasi termasuk di dalam review 
literature, dan observasi kelas. 

2. Perencanaan, termasuk di dalamnya mendefinisikan keterampilan, 
menetapkan tujuan, menentukan urutan pembelajaran dan uji 
kemungkinan dalam skala kecil. 

3. Mengembangkan bentuk produk pendahuluan termasuk di 
dalamnya persiapan materi belajar, buku-buku yang digunakan dan 
evaluasi. 

4. Uji coba pendahuluan melibatkan sekolah dalam jumlah terbatas. 
Dalam hal ini dilakukan analisis data berdasarkan angket, hasil 
wawancara, dan observasi. 

5. Revisi terhadap produk utama, didasarkan atas hasil uji coba 
pendahuluan. 
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6. Uji coba utama melibatkan sekolah dalam jumlah tertentu. Data 
kualitatif berupa pretest dan postest dikumpulkan dan hasilnya 
dievaluasi sesuai dengan tujuan, dan jika memungkinkan hasil 
tersebut dibandingkan dengan kontrol. 

7. Revisi produk operasional dilakukan berdasarkan hasil uji coba 
utama 

8. Uji coba operasional yang melibatkan sekolah dalam jumlah 
tertentu. Pada langkah ini dikumpulkan data angket, observasi dan 
hasil wawancara untuk kemudian dianalisis. 

9. Revisi produk terakhir berdasarkan hasil uji coba operasional 
10. Disseminasi dan distribusi, pada langkah ini dilakukan monitoring 

sebagai kontrol terhadap kualitas produk. (Borg & Gall, 1979:626) 
 

Tahapan-tahapan yang penulis lakukan hanya sampai pada tahapan 

tujuh dari sepuluh tahap Brog dan Gall yang dimodifikasi dalam tiga tahap 

yaitu: (1) studi pendahuluan, (2) pengembangan model dan (3) uji model 

(Sukmadinata, 2008:167). 

Berdasarkan tahap-tahap pelaksanaan penelitian di atas, maka 

pengembangan model pembelajaran e-learning dengan aplikasi moodle untuk 

mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) pada kelas XI Madrasah Aliyah (MA) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandar Lampung dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Studi Pendahuluan  

1. Studi Survei 

Survei merupakan metode penelitian yang cukup populer dan banyak 

digunakan dalam penelitian.  Survei digunakan untuk mengumpulkan data 

atau informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel 

yang relatif kecil. Populasi tersebut bisa berkenaan dengan orang, instansi, 
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lembaga, organisasi, unit-unit kemasyarakatan, dan lain-lain. Ada tiga 

karakteristik utama dari survei yaitu: 

1. Informasi dikumpulkan dari kelompok besar orang untuk 

mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu seperti: 

kemampuan, sikap, kepercayaan, pengetahuan dari populasi. 

2. Informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan (lisan) dari suatu 

populasi. 

3. Informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. 

Dalam pendidikan dan kurikulum-pembelajaran, survei digunakan 

untuk menghimpun data tentang siswa, seperti: sikap, minat dan kebiasaan 

belajar, hubungan dan pergaulan antar siswa, hobi dan penggunaan waktu 

senggang, cita-cita dan rencana karir. Survei juga dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang guru, seperti: latar belakang sosial-ekonomi, 

pendidikan, dan pengalaman, sikap, minat dan kepedulian mereka tentang 

masalah-masalah pendidikan, kinerja mereka dalam pelaksanaan mengajar, 

membimbing dan memberikan latihan pada siswa, pelaksanaan tugas-tugas 

administratif, pengabdian dan kerjasama dengan masyarakat. 

Ada tiga hal yang melatarbelakangi popularitas dan banyaknya 

digunakan metode survei yaitu sebagai berikut: 

1. Survei bersifat serbaguna (versatility), dapat digunakan untuk 

menghimpun data hampir dalam setiap bidang dan permasalahan. Survei 

juga banyak dilakukan dalam penelitian bagi penentuan kebijakan, 

penyusunan rencana dan pengembangan program, monitoring dan 
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evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil atau dampak dari 

program, bukan saja bidang pendidikan, tetapi juga di bidang-bidang 

lain. Penggunaan survei terutama dilakukan dalam penelitian-penelitian 

evaluatif dan penelitian tindakan, tetapi dalam penelitian dasar dan 

terapanpun survei seringkali digunakan. 

2. Penggunaan survei cukup efisien (efficiency) dapat menghimpun 

informasi yang dapat dipercaya dengan biaya yang relatif murah. 

Penelitian survei dapat dilakukan melalui perantaraan pos, biaya 

penelitian melalui pos hanya seperlima kali melalui telepon dan 

sepersepuluh kali penelitian melalui wawancara. Dibandingkan dengan 

model-model penelitian lain seperti eksperimen, penelitian historis, 

kualitatif dan penelitian survei tetap lebih murah. 

3. Survei menghimpun data tentang populasi yang cukup besar dari sampel 

yang relatif kecil. Dalam interprestasi dan penyimpulan hasil survei, 

peneliti mengadakan generalisasi, dan penarikan generalisasi 

dimungkinkan karena sampel mewakili populasi. Kredibilitas atau 

kepercayaan hasil survei dapat dijamin oleh dua hal, pertama sampel 

yang representatif atau mewakili populasi, dan kedua butir-butir 

pertanyaan dalam angket cukup valid. 

Pengumpulan data dalam survei dapat dilakukan melalui beberapa 

cara, yaitu wawancara langsung, wawancara melalui telepon, pengedaran 

angket kepada kelompok secara langsung, pengiriman angket melalui pos. 

Wawancara langsung merupakan cara yang cukup efektif, sebab data akan 
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diperoleh secara lengkap, pertanyaan yang kurang jelas atau meragukan dapat 

dijelaskan dan hasilnya dapat diperoleh saat itu juga. Kesulitan wawancara 

langsung adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar 

sebab cakupan daerah dalam survei biasanya cukup luas.  

Pengedaran angket kepada kelompok merupakan cara yang sangat 

ampuh sebab dalam waktu yang relatif singkat jawaban dari sejumlah 

responden dapat diperoleh. Pengedaran angket kepada kelompok dapat 

dilakukan apabila respondennya guru, siswa, karyawan dalam suatu 

perusahaan atau kelompok-kelompok masyarakat yang bertemu secara rutin, 

seperti kelompok pengajian, kelompok belajar, dan latihan. 

Agar diperoleh data atau informasi yang diharapkan, ada beberapa 

langkah yang sebaiknya ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

survei terutama yang menggunakan jasa pos (McMillan & Schumacher, 

2001) yaitu: 

1. Merumuskan tujuan umum berisi rumusan yang lebih bersifat umum 

tentang apa yang ingin dicapai dengan penelitian ini dan tujuan khusus 

berisi rumusan tentang sasaran-sasaran lebih spesifik yang ingin dicapai. 

2. Memilih sumber dan populasi target yang ingin dicapai. Kekuasaan 

wilayah, penyebaran populasi dan besarnya populasi akan mempengaruhi 

waktu, dana, dan jumlah personil yang diperlukan. Berbagai jenis sumber 

daya ini perlu dirumuskan bersamaan dengan penentuan populasi target. 
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3. Pemilihan teknik dan pengembangan instrumen pengumpulan data 

dengan mendapatkan data yang objektif dan akurat diperlukan instrumen 

yang valid atau menghimpun data yang benar-benar ingin dihimpun 

dengan menggunakan teknik wawancara dan angket. 

4. Petunjuk pengisian sangat penting di dalam pelaksanaan survei, karena 

dalam survei umumnya pengisian instrumen dilakukan tanpa kehadiran 

peneliti. 

5. Penentuan sampel. Pemilihan dan penarikan sampel sangat penting dalam 

survei untuk mewakili populasi baik dalam jumlah maupun 

karateristiknya. 

6. Pembuatan alamat harus jelas dan mudah dijangkau. 

7. Uji coba sebaiknya diadakan terlebih dahulu terhadap kelompok orang 

(sampel) dari populasi target, tetapi tidak termasuk sampel yang akan 

mengisi instrumen pada penelitian sesungguhnya. 

8. Tidak lengkap dan tidak mengembalikan jumlah angket 

9. Tidak lanjut apabila kembali dan terjawab lengkap kurang dari 70%.  

2. Langkah studi pendahuluan 

Pada langkah ini dilakukan mengkaji teori-teori media yang berkaitan 

dengan pembelajaran, teknologi khususnya mengenai e-learning dan aplikasi 

moodle yang tersedia pada fasilitas di internet di mana pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut sudah relevan belum 

untuk mengembangkan sikap inisiatif dan kemampuan belajar mandiri  siswa 

kelas XI pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 
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Kemudian melakukan kajian-kajian yang pernah dilakukan peneliti 

sebelumnya sudah baik atau belum serta peneliti melakukan kegiatan pra 

survei di MA/SMA tertentu yang dapat dilaksanakan uji coba model 

pembelajaran e-learning dengan aplikasi moodle untuk mengembangkan 

kemampuan belajar mandiri pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

 
b. Perencanaan dan Pemanfaatan Model 

Pada langkah ini diperlukan persiapan desain dan konten yang sesuai 

dengan kebutuhan dari pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) apakah sudah sesuai dengan mata pelajaran. Dilakukan juga pembuatan 

flowchart atau alur penyajian pemanfaatan aplikasi moodle yang ada di 

internet, dalam pemanfaatan aplikasi moodle tersebut diperlukan 

pengembangan desain yang sesuai dengan bahan ajar dan flowchart baik 

pengembangan model yang interaktif dan adanya alat evaluasi. 

 
c. Uji Model 

1. Penelitian Evaluatif 

Penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi 

dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematik untuk 

menentukan nilai atau manfaat (worth) dari suatu praktik (pendidikan). Nilai 

atau manfaat dari suatu praktik pendidikan didasarkan atas hasil pengukuran 

atau pengumpulan data dengan didasarkan atas hasil pengukuran atau 

pengumpulan data dengan menggunakan standar atau kriteria tertentu yang 
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digunakan secara absolut ataupun relatif. Praktik pendidikan dapat berupa 

program kurikulum, pembelajaran, kebijakan, regulasi administratif, 

manajemen, struktur organisasi, produk pendidikan ataupun sumber daya 

penunjangnya. Praktik pendidikan dapat berlangsung dalam lingkup kelas, 

sekolah, kecamatan, kota/kabupaten, propinsi, ataupun nasional, menyangkut 

satu komponen atau aspek pendidikan, beberapa atau banyak komponen atau 

seluruh komponen atau aspek pendidikan. 

2. Pendekatan Evaluatif 

Pendekatan evaluasi merupakan strategi untuk memfokuskan kegiatan 

evaluasi agar bisa menghasilkan laporan yang bernilai guna. McMillan dan 

Schumacher (2001) mengemukakan enam pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian evaluatif, yaitu: 

1. Evaluasi berorientasi tutjuan (objectives-oriented approaches), diarahkan 

pada mengukur tingkat ketercapaian tujuan dalam pelaksanaan program 

atau kegiatan oleh kelompok sasaran, atau mengukur hasil pelaksanaan 

program/kegiatan. 

2. Evaluasi berorientasi pengguna (consumer-oriented approaches), 

menekankan pada hasil atau produk, yaitu hasil yang dapat memenuhi 

harapan atau memuaskan kebutuhan pengguna. Contoh produk dapat 

berupa produk perangkat lunak berupa program pembelajaran dengan 

menggunakan komputer dengan pengguna produk tersebut adalah guru, 

siswa.mahasiswa, sekolah, orangtua dan lain-lain. 
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3. Evaluasi berorientasi keahlian (Expertise-oriented evaluation), ini 

menggunakan standar keahlian, diarahkan pada mengevaluasi program 

atau komponen-komponen pendidikan dengan menggunakan kriteria atau 

standar yang telah dirumuskan oleh para ahli sebagai suatu program atau 

komponen yang baik. 

4. Evaluasi berorientasi keputusan (decision-oriented evaluation), memiliki 

lingkup yang lebih luas dan ke dalamnya memasukan teori perubahan 

pendidikan. Evaluasi ini diarahkan pada proses penentuan jenis 

keputusan yang akan diambil, pemilihan, pengumpulan dan analisis data 

yang dibutuhkan untuk penentuan keputusan, dan penyampaian hasil 

(laporan) pada penentu keputusan. 

5. Evaluasi berorientasi lawan (adversary-oriented approaches), berbeda 

dengan pendekatan-pendekatan lainnya yang semuanya menggunakan 

landasan kriteria yang sejalan dengan program atau kegiatan yang 

dievaluasi. Untuk menguji keampuhan suatu program atau kegiatan harus 

dibandingkan dengan program lain atau standar lain yang berlawanan. 

6. Evaluasi berorientasi partisipan-naturalistik (naturalistic-participant 

evaluation), pendekatan dari evaluasi ini bersifat holistik atau 

menyeluruh, menggunakan aneka instrumen dan aneka data, agar 

diperoleh pemahaman yang utuh dari sudut pandang dan nilai-nilai yang 

berbeda tentang pelaksanaan pendidikan menurut perspektif atau sudut 

pandang para partisipan. 
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3. Uji Coba Yang Dilakukan  

a. Uji coba ini dilakukan dengan uji coba terbatas yang dilakukan pada 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanjung Karang dimana uji coba 

terbatas ini dilaksanakan dengan skala kecil meliputi kegiatan yang 

dilakukan seorang guru dapat diamati, dilihat dari kekurangan ataupun 

kelemahan, penyimpangan juga respon dan aktivitas dan kemajuan siswa 

diamati dan dicatat. 

b. Dalam uji coba terbatas hasil dari temuan tersebut kemudian peneliti 

mengadakan revisi atas model untuk diuji coba kembali 

c. Setelah diadakan uji coba kembali maka peneliti dapat melihat 

kesempurnaan atau tidak adanya kekurangan yang berarti dan masukan 

dari guru, maka diadakan uji coba dengan skala lebih luas untuk 

menghasilkan model yang diharapkan. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan 

pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN)  1 Bandar Lampung (sekolah 

kategori tinggi), SMA YP. UNILA Bandar Lampung (sekolah kategori 

sedang), dan SMA MUHAMMADIYAH 2 Bandar Lampung (sekolah 

kategori rendah) yang ditentukan sampel dalam penelitian ini. 

 
2. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian ini sangatlah penting 

mengingat tidak semua sekolah mempunyai ketersedian sarana dan prasarana 

yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Dalam penelitian ini harus 

memperhatikan karakteristik, homogenitas dan heterogenitas MA/SMA yang ada 

di kota Bandar Lampung, termasuk memperhatikan keterbatasan yang ada baik itu 



75 
 

 

berupa guru dan siswa yang akan diteliti serta diuji coba dengan 

mempertimbangkan kualifikasi rendah, sedang dan tinggi dalam penerapan model 

tersebut di MA/SMA di Kota Bandar Lampung mengingat guru dan siswa yang 

akan diteliti pada uji lapangan lebih luas ini adalah siswa kelas XI di Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, SMA YP. UNILA Bandar Lampung, 

dan SMA MUHAMMADIYAH 2 Bandar Lampung. 

 
3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Tahap I: Studi Pendahuluan 

Dalam tahapan ini peneliti mengamati kegiatan guru, siswa, ketersediaan 

fasilitas pendukung dan pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di MA/SMA 

yang sedang diteliti. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kegiatan siswa dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

2. Data tentang kegiatan guru dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

3. Data tentang ketersediaan sumber/media dalam pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). 

4. Data tentang faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan pengembangan 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menggunakan 

aplikasi moodle. 

5. Data tentang perkembangan kemampuan belajar mandiri yang diperoleh 

siswa dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 
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b. Tahap II: Perencanaan dan Pemanfaatan Pengembangan Draf Model 

Pada tahap ini peneliti menyusun draf model pembelajaran e-learning 

menggunakan aplikasi moodle, data yang diperlukan adalah : 

1. Data untuk model pembelajaran e-learning 

a. Data mengenai bagaimana guru mengembangkan perencanaan dan 

implementasi pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

saat ini. 

b. Data mengenai kemampuan dan aktivitas belajar siswa. 

c. Data mengenai kemampuan belajar mandiri siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

d. Data mengenai kemampuan dan kinerja guru. 

e. Data mengenai pemanfaatan sarana, fasilitas, dan lingkungan yang 

mendukung pembelajaran selama ini. 

2. Data untuk aplikasi moodle 

a. Data hasil evaluasi analisis konsep pengembangan bahan ajar 

b. Data hasil evaluasi flowchart view penyajian bahan ajar dalam bentuk 

aplikasi moodle 

c. Data hasil evaluasi desain aplikasi moodle 

d. Data hasil uji coba evaluasi terhadap aplikasi moodle yang telah 

dikembangkan. 
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c. Tahap III: Uji Coba Draft Model 

Berdasarkan pada draft model yang telah dibuat, pada tahap ini penulis 

mengujicobakan draft model. Data yang dibutuhkan pada tahap ini adalah: 

1. Data tentang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi moodle. 

2. Data tentang pandangan guru mengenai aplikasi moodle yang disediakan 

internet. 

3. Data tentang penilaian siswa dan guru mengenai aplikasi moodle. 

4. Data tentang faktor pendukung dan penghambat penggunaan aplikasi moodle 

tersedia di internet. 

5. Data tentang efektifitas penggunaan aplikasi moodle pada pengembangan 

kemampuan belajar mandiri siswa. 

Berdasarkan data tersebut di atas teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah: kuesioner, skala penilaian, wawancara, observasi, dan test. 

Teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang 

berhubungan dengan kegiatan siswa dalam pembelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK). Di mana ketersediaan sumber/media dalam 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), faktor pendukung 

dan faktor penghambat penggunaan dilihat dari pandangan siswa dan guru 

terhadap model pembelajaran e-learning dengan aplikasi moodle untuk 

mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikembangkan. 
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2. Skala Penilaian digunakan untuk memperoleh data tentang hasil evaluasi 

analisis konsep, flowchart view, desain, pemanfaatan dan pengembangan e-

learning dengan menggunakan aplikasi moodle. 

3. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang 

berhubungan dengan kegiatan siswa dalam pembelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK), ketersediaan sumber/media dalam pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penilaian guru terhadap e-

learning dengan menggunakan aplikasi moodle, faktor pendukung dan 

penghambat penggunaan e-learning dengan menggunakan aplikasi moodle 

untuk melengkapi kuesioner. 

4. Test/Penilaian digunakan untuk memperoleh data tentang hasil evaluasi 

analisis prestasi siswa dalam mengikuti pembelajaran sebelum dan sesudah 

menggunakan e-learning dengan menggunakan aplikasi moodle. 

5. Observasi digunakan untuk mengungkap data dan informasi yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran. 

6. Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan diperlukan dan disusun alat 

pengumpul data atau instrumen. Sebelum instrumen penelitian disusun maka 

dibuat dahulu kisi-kisi penyusunan instrumen yang meliputi variabel dan sub 

variabel, aspek yang diukur, responde dan teknik pengumpulan data. 
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4.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh, teknik analisa data yang dipergunakan 

adalah: 

a. Statistik Deskriptif 

Digunakan untuk pengolahan data yang bersifat nominal dan ordinal 

dengan menggunakan teknik persen yang disajikan dalam bentuk tabel dengan 

data sebagai berikut: 

1. Data tentang kegiatan siswa dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

2. Data tentang kegiatan guru dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK). 

3. Data tentang ketersediaan sumber/media dalam pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). 

4. Data tentang faktor pendukung dan penghambat pengembangan e-learning 

menggunakan aplikasi moodle. 

5. Data tentang hasil belajar yang diperoleh siswa dalam pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang selama ini berlangsung. 

6. Data evaluasi terhadap analisis konsep pengembangan bahan ajar 

7. Data hasil evaluasi terhadap flowchart view penyajian bahan ajar dalam e-

learning menggunakan aplikasi moodle. 

8. Data hasil evaluasi terhadap desain e-learning menggunakan aplikasi moodle. 

9. Data hasil evaluasi terhadap e-learning menggunakan aplikasi moodle yang 

telah dikembangkan para ahli 
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10. Data tentang kegiatan pembelajaran dengan e-learning menggunakan aplikasi 

moodle. 

11. Data tentang pandangan guru terhadap pembelajaran e-learning 

menggunakan aplikasi moodle. 

12. Data tentang penilaian guru dan siswa terhadap pembelajaran e-learning 

menggunakan aplikasi moodle  yang dikembangkan. 

13. Data tentang faktor pendukung dan penghambat penggunaan pembelajaran e-

learning menggunakan aplikasi moodle. 

Berikut langkah-langkah pengolahan data dengan statistik deskriptif 

adalah: 

1. Pemeriksaan data 

2. Klasifikasi data 

3. Tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya 

4. Menghitung frekwensi jawaban data 

5. Penghitungan data dengan menggunakan teknik statistik yang dipilih 

6. Memvisualisasikan data melalui grafik, tabel dan lainnya 

7. Menganalisis dan menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian 
 

b. Statistik Inferensial 

Digunakan untuk memperoleh data hasil tes dengan menggunakan 

program SPSS (Statistical Package for Social Science) Statistics 17.0 dengan 

membandingkan hasil pada kondisi sebelum dengan sesudah penerapan model 

pembelajaran menggunakan aplikasi moodle. 
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5.  Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah dalam prosedur penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pendahuluan, Mencangkup Kegiatan: 

1. Studi literatur (kajian teoritis), yaitu meliputi bidang ilmu, metode penelitian 

dan hasil penelitian. 

2. Studi lapangan, yaitu mencakup kondisi bagaimana model pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selama ini, model yang akan 

dikembangkan, dan faktor pendukung/penghambat. 

b. Perencanaan dan Penyusunan Model 

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis konsep, untuk mempersiapkan bahan ajar digital, bahan aja 

multimedia menggunakan aplikasi moodle, bahan ajar Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) yang disesuaikan dengan kurikulum yang dapat 

mengembangkan kemampuan belajar mandiri. 

2. Pembuatan flowchart, membuat diagram alur penyajian bahan ajar digital, 

bahan aja multimedia menggunakan aplikasi moodle, bahan ajar Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disesuaikan dengan kurikulum yang 

dapat mengembangkan kemampuan belajar mandiri. 

3. Pembuatan storyboard, mengembangkan desain bahan ajar dengan 

menggunakan aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar 

mandiri sesuai dengan bahan ajar dan flowchart. 

4. Pengembangan draft awal model, pengembangan menggunakan aplikasi 

moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri. 
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c. Uji Lapangan 

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji lapangan skala terbatas, dilaksanakan uji coba model pembelajaran e-

learning dengan aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar 

mandiri pada skala lebih kecil yaitu di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Tanjung Karang. 

2. Perbaikan draft model yaitu meliputi perbaikan draft model berdasarkan hasil 

uji coba terbatas. 

3. Uji lapangan skala lebih luas dengan melakukan uji coba model pembelajaran 

e-learning dengan aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan 

belajar mandiri pada skala lebih kecil dilakukan di beberapa MA/SMA yang 

telah ditentukan. 

 
B. Penelitian Uji Pendahuluan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 

(research and development) dengan menggunakan beberapa tiga tahapan yaitu 

studi pendahuluan, perencanaan dan penyusunan model, dan uji coba model di 

lapangan. Pada bab 3 berikut ini dijelaskan hasil dari penelitian uji pendahuluan 

yang sudah dilakukan peneliti sebagai berikut: 

1. Hasil Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 4 

sekolah sejumlah 146 siswa yang terdiri dari sekolah Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) 1 Bandar Lampung sebanyak 46 siswa, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2  

Tanjung Karang sebanyak 30 siswa, SMU YP. UNILA sebanyak 40 siswa, dan 
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SMU Muhammadiyah 2 Bandar Lampung sebanyak 30 siswa, berikut guru mata 

pelajaran pada bidang studi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 

11 orang guru. 

Dari empat sekolah tersebut dibagi menjadi tiga kategori yaitu a) kategori 

sekolah tinggi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, b) kategori 

sekolah sedang SMU YP. UNILA Bandar Lampung, dan c) kategori sekolah 

rendah SMU Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

Sebelum pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap 

kuesioner yang telah dibagikan untuk memperoleh data penelitian yang akurat. 

Setelah dilakukan verifikasi dari 146 siswa kuesioner maka dilanjutkan 

pengolahan data dan kesiapan untuk dijadikan subyek penelitian. Sedangkan 

kuesioner yang dibagikan ke 11 guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

diikutsertakan dalam pengolahan data penelitian, berikut  penjabaran hasil 

penelitian yang sudah dilakukan: 

a. Pandangan siswa terhadap pembelajaran 

Tabel 3.1 
Tabel Minat Siswa Terhadap Mata Pelajaran TIK 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Minat siswa 

terhadap mata 

pelajaran TIK 

1. Apakah anda menyukai mata 
pelajaran Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) 
a. Tidak menyukai 

b. Kurang menyukai 

c. Cukup menyukai 

d. Menyukai 

e. Sangat menyukai 

 

 

0 

2 

31 

82 

31 

 

 

0 

1 

21 

56 

21 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.1 
Grafik Minat Siswa Terhadap Mata Pelajaran TIK 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

2 Minat siswa 

terhadap mata 

pelajaran TIK 

2. Alasan anda menyukai mata 

pelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) 

a. Pelajarannya menarik 

b. Pembelajarannya 

menyenangkan 

c. Cara gurunya mengajar tidak 

membosankan 

d. Kegiatan belajar ada 

prakteknya di laboratorium 

komputer 

e. Informasi mudah didapat 

melalui internet 

 

 

 

 

14 

16 

 

25 

 

55 

 

 

36 

 

 

 

10 

11 

 

17 

 

38 

 

 

25 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.2 
Grafik Minat Siswa Terhadap Mata Pelajaran TIK 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

3 Minat siswa 

terhadap mata 

pelajaran TIK 

3. Alasan anda tidak menyukai 

mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

a. Gurunya tidak menyenangkan 

b. Jarang praktek di 

laboratorium komputer 

c. Materi yang diberikan 

membosankan 

d. Ketika praktek menjenuhkan 

e. Komputer sering error 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

  Jumlah 0 0 

 

Tabel dan grafik di atas menunjukkan minat siswa terhadap mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 82 siswa (56%) 

mengatakan menyukai terhadap pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK), 31 siswa (21%) sangat menyukai, 31 siswa mengatakan cukup menyukai, 2 

orang siswa (1%) kurang menyukai, dan tidak menyukai 0% siswa. Alasan siswa 
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menyukai mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengatakan 

55 siswa (38%) karena kegiatan belajar ada prakteknya di laboratorium komputer, 

36 siswa (25%) mengatakan informasi mudah didapat melalui internet, 25 siswa 

(17%) mengatakan cara gurunya mengajar tidak membosankan, 16 siswa (11%) 

mengatakan pembelajarannya menyenangkan, dan 14 siswa (10%) mengatakan 

karena pelajarannya menarik. 

b. Pandangan siswa cara mempelajari pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

Tabel 3.2 
Tabel Cara/Metode Siswa Mempelajari Pelajaran TIK 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Cara/Metode 

Pembelajaran 

4. Bagaimana cara anda 

mempelajari mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

a. Dipahami 

b. Menghafal langkah-

langkahnya 

c. Menggunakan komputer 

d. Membuat catatan 

e. Mempraktekan materi yang 

sudah disampaikan 

 

 

 

 

20 

7 

 

36 

8 

75 

 

 

 

 

14 

5 

 

25 

5 

51 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.3 
Grafik Cara/Metode Pembelajaran 

 

Tabel dan grafik di atas menggambarkan pandangan siswa terhadap cara 

mempelajari pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah 75 

siswa (51%) mempraktekan materi yang sudah disampaikan, 36 siswa(25%) 

mengatakan dengan cara menggunakan komputer, 20 siswa (14%) dengan cara 

dipahami, 8 orang siswa (5%) menggunakan komputer, dan 7 orang siswa (5%) 

mengatakan dengan cara menghafal langkah-langkahnya. 

c. Pandangan siswa tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru  

Tabel 3.3 
Tabel Metode Pembelajaran Yang Dilakukan Guru 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Pandangan siswa 

terhadap proses 

pembelajaran 

(Metode 

Pembelajaran) 

5. Guru menyampaikan 

kegiatan pembelajaran 

menggunakan metode apa? 

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Demonstrasi 

d. Siswa yang aktif 

e. Praktek 

 

 

 

8 

8 

21 

8 

101 

 

 

 

5 

5 

14 

5 

69 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.4 
Grafik Metode Pembelajaran 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

2 Metode 

Pembelajaran 

6. Bagaimana cara yang 

gurumu gunakan untuk 

pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

(TIK) 

a. Model E-learning 

b. Berbasis internet 

c. Berbasis offline 

menggunakan device 

d. Belajar mandiri 

e. Model konvensional 

 

 

 

 

 

32 

60 

22 

 

19 

13 

 

 

 

 

 

22 

41 

15 

 

13 

9 

  Jumlah 146 100 

 

 
 

Grafik 3.5 
Grafik Metode Pembelajaran 
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Tabel dan grafik di atas menggambarkan pandangan siswa tentang proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah 101 orang siswa (69%) 

mengatakan praktek, 21 orang siswa (14%) mengatakan guru melakukan 

demonstrasi, 8 orang siswa (5%) mengatakan guru ceramah, 8 orang siswa (5%) 

mengatakan guru diskusi, dan 8 orang siswa (5%) guru melakukan ceramah. 

Dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guru 

menggunakan berbagai cara dalam pembelajaran yaitu 60 siswa (41%) menjawab 

guru menggunakan cara berbasis internet, 32 siswa (22%) menggunakan cara 

model e-learning, 22 siswa (15%) dengan cara berbasis offline menggunakan 

device, 19 siswa (13%) belajar mandiri, dan 13 siswa (9%) menggunakan cara 

model konvensional. 

d. Pandangan siswa tentang penggunaan media pembelajaran 

Tabel 3.4 
Pandangan Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran 

 
NO ASPEK PERTANYAAN F % 

1 Penggunaan 

Media 

7. Apakah penggunaan media 

pembelajaran dilakukan oleh 

gurumu dalam pembelajaran 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

a. Tidak pernah 

b. Jarang menggunakan media 

c. Kadang-kadang 

d. Menggunakan media 

e. Selalu menggunakan media 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

20 

64 

58 

 

 

 

 

 

1 

2 

14 

44 

40 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.6 
Grafik Penggunaan Media 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

2 Penggunaan 

Media 

7.a.Bagaimanakah dalam 

pembelajaran, guru anda 

menggunakan media 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan internet seperti 

website, aplikasi moodle dan 

lain sebagainya 

a. Tidak suka 

b. Tidak paham 

c. Membingungkan 

d. Sangat membantu dalam 

proses pembelajaran 

e. Sangat suka 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

13 

102 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

9 

70 

 

16 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.7 
Grafik Penggunaan Media 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

3 Penggunaan 

Media 

8. Jenis Media apakah yang 

digunakan guru dalam 

pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

(TIK) 

a. Komputer 

b. Menggunakan fasilitas 

internet 

c. Televisi 

d. OHP 

e. Modul 

 

 

 

 

 

91 

37 

 

1 

8 

9 

 

 

 

 

 

62 

25 

 

1 

5 

6 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.8 
Grafik Penggunaan Media 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

4 Penggunaan 

Media 

8.a. Apakah guru pernah 

berkomunikasi dengan anda 

melalui fasilitas internet (chat, 

YM, FB, e-mail) 

a. Tidak 

b. Ya 

c. Jarang sekali 

d. Sering 

e. Cukup sering 

 

 

 

 

62 

51 

17 

4 

12 

 

 

 

 

42 

35 

12 

3 

8 

  Jumlah 146 100 

 

 
 

Grafik 3.9 
Grafik Penggunaan Media 
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Tabel dan grafik di atas menggambarkan pandangan siswa terhadap 

penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 64 siswa (44%) mengatakan 

menggunakan media, 58 siswa (40%) mengatakan guru selalu menggunakan 

media, 20 siswa (14%) mengatakan guru kadang-kadang menggunakan media, 3 

siswa (2%) mengatakan guru jarang menggunakan media, dan 1 siswa (1%) 

mengatakan guru tidak pernah menggunakan media dalam pembelajaran.  

Dalam pembelajaran guru menggunakan media pembelajaran dengan 

memanfaatkan internet, website, aplikasi moodle dan lain sebagainya menurut 

siswa menyatakan 102 siswa (70%) menjawab sangat membantu dalam proses 

pembelajaran, 24 siswa (16%) mengatakan sangat suka, 13 siswa (9%) 

mengatakan membingungkan, 4 siswa (3%) mengatakan tidak paham, dan 3 siswa 

(2%) mengatakan tidak suka. 

Jenis media yang digunakan guru dalam pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu 91 siswa (62%) menjawab komputer, 37 

siswa (25%) menjawab menggunakan fasilitas internet, 9 siswa (6%) menjawab 

menggunakan modul, 8 siswa (5%) menjawab menggunakan OHP, dan 1 siswa 

(1%) menjawab guru menggunakan televisi. 

Dalam hal berkomunikasi antara guru dan siswa apakah menggunakan 

fasilitas internet, 62 siswa (42%) menjawab tidak, 51 siswa (35%) menjawab ya, 

17 siswa (12%) menjawab cukup sering, dan 4 siswa (3%) menjawab sering 

berkomunikasi melalui fasilitas internet. 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

5 Penggunaan 

Media 

9. Berapakah komputer yang tersedia 

di Laboratorium sekolah anda 

a. 1 – 5 

b. 6 – 10 

c. 11 – 15 

d. 16 – 20 

e. > 20 

 

 

0 

14 

14 

39 

79 

 

 

0 

10 

10 

27 

54 

  Jumlah 146 100 

 

 

Grafik 3.10 
Grafik Penggunaan Media 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

6 Penggunaan 

Media 

10. Apakah anda mengalami 

kesulitan dengan menggunakan 

media komputer dalam 

pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

(TIK)  

a. Ya 

b. Cukup sulit 

c. Lambat mengetik 

d. Kurang paham 

e. Tidak 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

26 

23 

87 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

18 

16 

60 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.11 

Grafik Penggunaan Media 
 

Tabel dan grafik di atas menggambarkan laboratorium sekolah 

dilengkapi dengan komputer dimana 79 siswa (54%) mengatakan sekolahnya 

memiliki lebih dari 20 komputer, 39 siswa (275) mengatakan 16-20 komputer, 14 

siswa (10%) mengatakan 11-15 komputer, 14 siswa (10%) mengatakan 6-10 

komputer, dan 0% siswa mengatakan 1-5 komputer yang tersedia. 

Kegiatan pembelajaran apakah siswa mengalami kesulitan dengan 

menggunakan media komputer, 87 siswa (60%) menjawab tidak, 26 siswa (18%) 

menjawab lambat mengetik, 23 siswa (16%) menjawab kurang paham, 5 siswa 

(3%) menjawab cukup sulit, dan 5 siswa (3%) menjawab ya. 
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e. Faktor pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

Tabel 3.5 
Tabel Faktor Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran 

 
NO ASPEK PERTANYAAN F % 

1 Pemahaman 

siswa 

terhadap 

materi 

pembelajaran 

11. Apakah anda mengetahui aplikasi 

moodle dalam pembelajaran 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

a. Tidak 

b. Kurang mengetahui 

c. Cukup mengetahui 

d. Mengetahui tapi tidak paham 

e. Mengetahui 

 

 

 

 

 

50 

55 

26 

8 

7 

 

 

 

 

34 

38 

18 

5 

5 

  Jumlah 146 100 

 

 

 
Grafik 3.12 

Grafik Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran 
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NO ASPEK PERTANYAAN F % 

2 Pemahaman 

siswa 

terhadap 

materi 

pembelajaran 

12. Apakah anda mampu memahami 

materi dengan menggunakan aplikasi 

moodle 

a. Tidak mampu 

b. Kurang mampu 

c. Cukup mampu 

d. Mampu 

e. Sangat mampu 

 

 

 

36 

60 

37 

13 

0 

 

 

 

25 

41 

25 

9 

0 

  Jumlah 146 100 

 

 

Grafik 3.13 
Grafik Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

3 Pemahaman 

siswa 

terhadap 

materi 

pembelajaran 

13. Bagaimana pemahaman anda 

terhadap materi pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

yang sudah disampaikan oleh guru 

a. Tidak paham 

b. Kurang paham 

c. Cukup paham 

d. Paham 

e. Sangat paham 

 

 

 

 

1 

5 

58 

74 

8 

 

 

 

 

1 

3 

40 

51 

5 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.14 
Grafik Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

4 Pemahaman 

siswa 

terhadap 

materi 

pembelajaran 

14. Alasan siswa memahami pelajaran 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

a. Guru menguasai materi dan 

menyenangkan 

b. Materi mudah dipahami karena 

guru menggunakan media  

c. Metode pembelajaran yang 

diberikan tidak membosankan 

d. Ketika praktek selalu 

menggunakan komputer 

e. Tugas-tugas yang diberikan bisa 

melalui fasilitas internet 

 

 

 

 

20 

 

59 

 

12 

 

39 

 

16 

 

 

 

 

14 

 

40 

 

8 

 

27 

 

11 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.15 
Grafik Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

5 Pemahaman 

siswa 

terhadap 

materi 

pembelajaran 

15. Alasan anda tidak memahami materi 

pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

a. Gurunya tidak menguasai materi 

dan tidak menyenangkan 

b. Tidak menggunakan media 

pembelajaran 

c. Dalam kegiatan pembelajaran 

berpusat pada guru 

d. Tugas-tugas yang diberikan 

terlalu banyak 

e. Jarang praktek di laboratorium 

komputer 

 

 

 

 

6 

 

14 

 

76 

 

17 

 

33 

 

 

 

4 

 

10 

 

52 

 

12 

 

23 

 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.16 
Grafik Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

6 Pemahaman 

siswa 

terhadap 

materi 

pembelajaran 

16. Apa yang dilakukan guru, bila anda 

belum memahami mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

a. Guru tidak memberikan 

penjelasan lebih mendalam 

b. Guru memberikan tugas 

tambahan   

c. Siswa disuruh mencari sumber 

lain yang berkaitan dengan 

materi 

d. Mengulang kembali pelajaran 

e. Mengadakan pelatihan  

 

 

 

 

5 

 

13 

 

18 

 

 

91 

19 

 

 

 

 

3 

 

9 

 

12 

 

 

62 

13 

  Jumlah 146 100 

 

 

Grafik 3.17 
Grafik Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

7 Pemahaman 

siswa terhadap 

materi 

pembelajaran 

16.a.Bagaimanakah penekanan 

pembelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) selama ini 

a. Menggunakan laboratorium 

komputer 

b. Menggunakan fasilitas internet 

c. Belajar mandiri dalam 

memahami konsep, prinsip dan 

strategi 

d. Mendorong belajar mandiri, 

inisiatif, keinginan, minat 

melalui permasalahan yang 

disampaikan 

 

 

 

85 

 

22 

 

13 

 

26 

 

 

 

58 

 

15 

 

9 

 

18 

  Jumlah 146 100 

 

 

 
Grafik 3.18 

Grafik Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran 
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Tabel dan grafik di atas menggambarkan, terkait dengan tema penelitian 

apakah siswa mengetahui aplikasi moodle dalam pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK), 55 siswa (38%) menjawab kurang mengetahui, 

50 siswa (34%) menjawab tidak mengetahui, 26 siswa (18%) menjawab cukup 

mengetahui, 8 siswa (5%) menjawab mengetahui tapi tidak paham, dan 7 siswa 

(5%) menjawab mengetahui aplikasi moodle. 

Dalam memahami materi apakah siswa mampu dengan menggunakan 

aplikasi moodle, 60 siswa (41%) menjawab kurang mampu, 37 siswa (25%) 

menjawab cukup mampu, 36 siswa (25%) menjawab tidak mampu, 13 siswa (9%) 

menjawab mampu, dan 0% siswa menjawab sangat mampu. 

Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yang sudah disampaikan oleh guru, 74 siswa (51%) menjawab 

paham, 58 siswa (40%) menjawab cukup paham, 8 siswa (5%) menjawab sangat 

paham, 5 siswa (3%) menjawab kurang paham, dan 1 siswa (1%) menjawab tidak 

paham. 

Alasan siswa memahami pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) adalah 59 siswa (40%) menjawab materi mudah dipahami karena guru 

menggunakan media, 39 siswa (27%) menjawab ketika praktek selalu 

menggunakan komputer, 20 siswa (14%) menjawab guru menguasai materi dan 

menyenangkan, 16 siswa (11%) menjawab tugas-tugas yang diberikan bisa 

melalui fasilitas internet, dan 12 siswa (8%) menjawab metode pembelajaran yang 

diberikan tidak membosankan. 
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Alasan siswa tidak memahami materi pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yaitu, 76 siswa (52%) menjawab dalam kegiatan pembelajaran 

berpusat pada guru, 33 siswa (23%) menjawab jarang praktek di laboratorium 

komputer, 17 siswa (12%) menjawab tugas-tugas yang diberikan terlalu banyak, 

14 siswa (10%) menjawab tidak menggunakan media pembelajaran, dan 6 siswa 

(4%) menjawab gurunya tidak menguasai materi dan tidak menyenangkan. 

Bila siswa belum memahami mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) apa yang dilakukan guru, 91 siswa (62%) menjawab siswa 

diharuskan mengulang kembali pelajaran, 19 siswa (13%) menjawab guru 

mengadakan pelatihan, 18 siswa (125) menjawab siswa disuruh mencari sumber 

lain yang berkaitan dengan materi, 13 siswa (9%) menjawab guru memberikan 

tugas tambahan, dan 5 siswa (3%) menjawab guru tidak memberikan penjelasan 

lebih mendalam. 

Penekanan pembelajaran Teknologi yang dilakukan oleh guru selama ini 

adalah berorientasi pada, 85 siswa (58%) menjawab menggunakan laboratorium 

komputer, 26 siswa (18%) mendorong belajar mandiri, inisiatif, keinginan, minat 

melalui permasalahan yang disampaikan, 22 siswa (15%) menjawab 

menggunakan fasilitas internet, dan 13 siswa (9%) menjawab belajar mandiri 

dalam memahami konsep, prinsip dan strategi. 
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f. Faktor pendukung dan penghambat 

Tabel 3.6 
Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Faktor Pendukung 

dan Penghambat 

17. Bagaimanakah kemampuan anda 

dalam menggunakan komputer 

dalam pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

a. Tidak bisa 

b. Kurang bisa 

c. Lambat 

d. Paham  

e. Menguasai hardware dan 

software 

 

 

 

 

1 

8 

9 

118 

10 

 

 

 

 

1 

5 

6 

81 

7 

  Jumlah 146 100 

 

 

 

Grafik 3. 19 
Grafik Faktor Pendukung dan Penghambat 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

2 Faktor Pendukung 

dan Penghambat 

18. Apakah komputer di sekolah anda 

menggunakan internet 

a. Tidak ada jaringan internet 

b. Jaringan lambat 

c. Sudah ada jaringan internet 

d. Menggunakan hotspot 

e. Siswa mempunyai pasword 

 

 

0 

19 

73 

52 

2 

 

 

0 

13 

50 

36 

1 

  Jumlah 146 100 

 

 

Grafik 3.20 
Grafik Faktor Pendukung dan Penghambat 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

3 Faktor Pendukung 

dan Penghambat 

19. Bagaimana ketersediaan fasilitas 

komputer di rumah anda 

a. Tidak ada 

b. Ada 

c. Komputer tidak terhubung 

dengan jaringan internet 

d. Komputer terhubung dengan 

jaringan internet 

e. Menggunakan laptop 

 

 

27 

43 

27 

 

26 

 

23 

 

 

18 

29 

18 

 

18 

 

16 

  Jumlah 146 100 
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Grafik 3.21 
Grafik Faktor Pendukung dan Penghambat 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

4 Faktor Pendukung 

dan Penghambat 

20. Apakah pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

selama ini menuju pembelajaran 

mandiri 

a. Tidak 

b. membosankan 

c. Berpusat pada guru 

d. Menggunakan komputer ketika 

materi praktek 

e. Menarik dan menyenangkan 

 

 

 

 

6 

5 

8 

84 

 

43 

 

 

 

 

4 

3 

5 

58 

 

29 

  Jumlah 146 100 

 

 

 
Grafik 3.22 

Grafik Faktor Pendukung dan Penghambat 
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Tabel dan grafik di atas menggambarkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan komputer dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yaitu 118 siswa (81%) menjawab paham, 10 siswa (7%) 

menjawab menguasai hardware dan software, 9 siswa (6%) menjawab lambat, 8 

siswa (5%) menjawab kurang bisa, dan 1 siswa (1%) menjawab tidak bisa 

menggunakan komputer dalam pembelajaran. 

Kesiapan komputer di sekolah menggunakan internet, 73 siswa (50%) 

menjawab sudah ada jaringan internet, 52 siswa (36%) menjawab menggunakan 

hotspot, 19 siswa (13%) menjawab jaringan lambat, 2 siswa (1%) menjawab 

siswa mempunyai pasword, dan 0% siswa menjawab tidak ada jaringan internet di 

sekolah. 

Ketersediaan komputer dirumah yang dimiliki siswa adalah, 43 siswa 

(29%) menjawab ada, 27 siswa (18%) menjawab tidak ada, 27 siswa (18%) 

menjawab komputer tidak terhubung internet, 26 siswa (18%) menjawab 

komputer terhubung dengan jaringan internet, dan 23 siswa (16%) menjawab 

menggunakan laptop. 

Kalau dilihat apakah pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) selama ini menuju pembelajaran mandiri, 84 siswa (58%) menjawab 

menggunakan komputer ketika materi praktek, 43 siswa (29%) menjawab menarik 

dan menyenangkan, 8 siswa (5%) menjawab berpusat pada guru, 6 siswa (4%) 

menjawab tidak, dan 5 siswa (3%) menjawab membosankan. 
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g. Kegiatan guru selama pembelajaran 

Tabel 3.7 
Tabel Persiapan Mengajar 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Persiapan 

mengajar 

1. Apakah Bapak/Ibu membuat 

rencana pembelajaran  

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

11 

0 

 

 

100 

0 

  Jumlah 11 100 

 

 

Grafik 3.23 
Grafik Persiapan Mengajar 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

2 Persiapan 

mengajar 

2. Alasan Bapak/Ibu tidak membuat 

rencana pembelajaran 

a. Merepotkan  

b. Tidak ada waktu 

c. Tidak paham 

d. Mengeluarkan biaya 

e. Kurikulum yang selalu 

berubah 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

  Jumlah 0 0 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

3 Persiapan 

mengajar 

3. Alasan Bapak/Ibu membuat 

rencana pembelajaran 

a. Kewajiban guru 

b. Tuntutan kurikulum 

c. Membantu pencapaian tujuan 

d. Menambah pengetahuan 

e. Untuk kredit point 

 

 

 

3 

1 

7 

0 

0 

 

 

27 

9 

64 

0 

0 

  Jumlah 11 100 

 
 

 

Grafik 3.24 
Grafik Persiapan Mengajar 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

4 Persiapan 

mengajar 

3a. Alasan Bapak/Ibu membuat  

       rencana pembelajaran 

a. Kewajiban guru 

b. Tuntutan kurikulum 

c. Membantu pencapaian tujuan 

d. Menambah pengetahuan 

e. Untuk kredit point 

 

 

2 

3 

5 

0 

1 

 

 

18 

27 

45 

0 

9 

  Jumlah 11 100 
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Grafik 3.25 

Grafik Persiapan Mengajar 
 

Dalam pembuatan rencana pembelajaran, 11 orang guru (100%) telah 

membuat rencana pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan.  

Alasan guru membuat rencana pembelajaran adalah 7 orang guru (64%) 

menjawab untuk membantu pencapaian tujuan 3 orang guru (27%) menjawab 

kewajiban guru, 1 orang guru (9%) menjawab tuntutan kurikulum, dan 0% guru 

menjawab menambah pengetahuan dan untuk kredit point. 

Alasan guru membuat membuat media pembelajaran yaitu 5 orang guru 

(45%) menjawab untuk membantu pencapaian tujuan, 3 orang guru (27%) 

menjawab kreatifitas guru, 2 orang guru (18%) menjawab kewajiban guru, 1 

orang guru (9%) menjawab untuk menambah pengetahuan, dan 0% guru 

menjawab untuk kredit point. 
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h. Harapan/tujuan terhadap siswa 

Tabel 3.8 
Tabel Harapan/Tujuan Guru Terhadap Siswa 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Harapan 

pembelajaran 

4. Sebagai guru, harapan apa yang 

diinginkan dari siswa setelah 

pembelajaran  

a. Memahami pelajaran 

b. Memahami konsep, prinsip, 

dan strategi 

c. Mampu belajar mandiri 

d. Mempunyai keinginan dan 

kemauan 

e. Berkeinginan dalam 

meningkatkan kemauan, 

inisiatif dan keterampilan 

 

 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

9 

 

 

 

9 

9 

 

0 

0 

 

82 

  Jumlah 11 100 

 
 

 

 
Grafik 3.26 

Grafik Harapan Pembelajaran 
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Harapan guru terhadap siswanya adalah 9 orang guru (82%) menjawab 

berkeinginan dalam meningkatkan kemauan, inisiatif dan keterampilan, 1 orang 

guru (9%) menjawab siswa memahami pelajaran, 1 orang guru (9%) menjawab 

siswa memahami konsep, prinsip dan strategi, dan 0% guru menjawab siswa 

mampu belajar mandiri dan mempunyai keinginan dan kemampuan. 

i. Pelaksanaan Pembelajaran 

Tabel 3.9 
Tabel Pelaksanaan Pembelajaran 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Penggunaan 

metode/strategi 

5. Metode apa yang digunakan oleh 

Bapak/Ibu dalam pembelajaran 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Demonstrasi 

d. Siswa yang aktif 

e. Praktek 

 

 

 

 

0 

0 

0 

2 

9 

 

 

 

 

0 

0 

0 

18 

82 

  Jumlah 11 100 

 
 

 

Grafik 3.27 
Grafik Penggunaan Metode 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

2 Penggunaan 

metode/strategi 

6. Bagaimana cara yang Bapak/Ibu 

gunakan untuk pembelajaran 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

a. Model E-learning 

b. Berbasis internet 

c. Berbasis offline menggunakan 

device 

d. Belajar mandiri 

e. Model konvensional 

 

 

 

 

 

2 

5 

4 

 

0 

0 

 

 

 

 

18 

45 

36 

 

0 

0 

  Jumlah 11 100 

 

 

 

Grafik 3.28 
Grafik Penggunaan Metode 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

3 Penggunaan 

metode/strategi 

7. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan 

agar siswa mudah memahami 

pelajaran 

a. Memberikan tugas dan latihan soal 

b. Diskusi 

c. Mengulangi kembali beberapa 

materi yang belum dipahami 

d. Memberi kesempatan untuk 

mencari referensi dan bahan materi 

secara mandiri 

e. Siswa yang mampu diberi 

kesempatan untuk menjadi tutor 

sebaya 

 

 

 

1 

2 

4 

 

4 

 

 

0 

 

 

 

9 

18 

36 

 

36 

 

 

0 

  Jumlah 11 100 

 

 

Grafik 3.29 
Grafik Penggunaan Metode 

 

Metode yang digunakan bapak/ibu guru dalam pembelajaran adalah 9 

orang guru (82%) menjawab praktek, 2 orang guru (18%) menjawab siswa yang 

aktif, dan 0% guru menjawab menggunakan metode ceramah, diskusi dan 

demonstrasi. 
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Cara yang digunakan bapak/ibu guru untuk pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu 5 orang guru (45%) menjawab berbasis 

internet, 4 orang guru (36%) menjawab berbasis offline menggunakan device, 2 

orang guru (18%) menjawab model e-learning, dan 0% guru menjawab belajar 

mandiri dan menggunakan model konvensional. 

Upaya yang dilakukan bapak/ibu guru agar siswa mudah memahami 

pelajaran adalah 4 orang guru (36%) menjawab memberi kesempatan untuk 

mencari referensi dan bahan materi secara mandiri, 4 orang guru (36%) menjawab 

mengulangi kembali beberapa materi yang belum dipahami, 2 orang guru (18%) 

menjawab diskusi, 1 orang (9%) menjawab memberikan tugas dan latihan soal, 

dan 0% guru menjawab siswa yang mampu diberi kesempatan untuk menjadi 

tutor sebaya. 

j.  Penggunaan media pembelajaran 

Tabel 3.10 
Tabel Penggunaan Media Pembelajaran 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Penggunaan 

media 

pembelajaran 

8. Menggunakan media apakah 

Bapak/Ibu dalam merencanakan 

media pembelajaran 

a. Penyajian multimedia  

b. Visual dinamis yang 

diproyeksikan  

c. Media cetak 

d. Media berbasis telekomunikasi 

e. Media berbasis mikroprosesor 

 

 

 

7 

2 

 

1 

1 

0 

 

 

 

64 

18 

 

9 

9 

0 

  Jumlah 11 100 
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Grafik 3.30 
Grafik Penggunaan Media Pembelajaran 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

2 Penggunaan 

media 

pembelajaran 

9. Apakah Bapak/Ibu menggunakan 

media dalam pembelajaran 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kurang 

d. Kurang sekali 

e. Tidak pernah 

 

 

6 

3 

2 

0 

0 

 

 

55 

27 

18 

0 

0 

  Jumlah 11 100 

 

 

Grafik 3.31 
Grafik Penggunaan Media Pembelajaran 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

3 Penggunaan 

media 

pembelajaran 

10. Bagaimanakah jenis media yang 
digunakan dalam pembelajaran 
a. Komputer 

b. LCD 

c. Power point 

d. Modul 

e. Internet 

 

 
2 
8 

1 

0 

0 

 

 
18 
73 

9 

0 

0 

  Jumlah 11 100 

 
 

Grafik 3.32 
Grafik Penggunaan Media Pembelajaran 

 

Tabel dan grafik di atas menggambarkan dalam merencanakan media 

pembelajaran bapak/ibu guru menggunakan, 7 orang guru (64%) menggunakan 

penyajian multimedia, 2 orang guru (18%) menggunakan visual dinamis yang 

diproyeksikan, 1 orang guru (9%) menngunakan media cetak, 1 orang guru (9%) 

menggunakan media berbasis telekomunikasi, dan 0% guru menggunakan media 

berbasis mikroprosesor. 

Dalam pembelajaran bapak/ibu guru menggunakan media pembelajaran, 

yaitu 6 orang guru (55%) menjawab selalu, 3 orang guru (27%) menjawab sering, 

2 orang guru (18%) menjawab kurang, dan 0% guru menjawab kurang sekali dan 

tidak pernah. 
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Jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu 8 orang 

guru (73%) menjawab menggunakan LCD, 2 orang guru (18%) menjawab 

menggunakan komputer, 1 orang guru (9%) menjawab menggunakan power point 

dan 0% guru menjawab tidak menggunakan modul dan internet. 

k.      Ketersediaan Sarana 

Tabel 3.11 
Tabel Ketersediaan Sarana 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Ketersediaan 

Sarana 

11. Apakah Bapak/Ibu menggunakan 

fasilitas komputer untuk 

pembelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kurang 

d. Kurang sekali 

e. Tidak pernah 

 

 

 

 

8 

3 

0 

0 

0 

 

 

 

 

73 

27 

0 

0 

0 

  Jumlah 11 100 

 
 

 

Grafik 3.33 
Grafik Ketersediaan Sarana 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

2 Ketersediaan 

Sarana 

12. Alasan Bapak/Ibu tidak 

menggunakan media pembelajaran 

a. Tidak tersedia 

b. Tidak bisa menggunakan 

c. Biaya yang mahal 

d. Tidak bisa membuat media 

e. Tidak ada waktu membuat 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

  Jumlah 0 0 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

3 Ketersediaan 

Sarana 

13. Bagaimanakah ketersediaan media 

komputer di sekolah 

a. Tidak ada 

b. Kurang 

c. Cukup 

d. Banyak 

e. Banyak dan lengkap 

 

 

0 

3 

7 

0 

1 

 

 

0 

27 

64 

0 

9 

  Jumlah 11 100 

 

 

 
 

Grafik 3.34 
Grafik Ketersediaan Sarana 
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Tabel dan grafik di atas menggambarkan kegiatan pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) apakah bapak/ibu guru menggunakan fasilitas 

komputer, yaitu 8 orang guru (73%) menjawab selalu, 3 orang guru (27%) 

menjawab sering, dan 0% guru menjawab kurang, kurang sekali, dan tidak 

pernah. 

Berkaitan dengan penelitian di lapangan mengenai ketersediaan media 

komputer di sekolah adalah, 7 orang guru (64%) menjawab cukup, 3 orang guru 

(27%) menjawab kurang, 1 orang guru (9%) menjawab banyak dan lengkap, dan 

0% guru menjawab tidak ada dan banyak. 

l. Faktor Penunjang dan Penghambat 

Tabel 3.12 
Tabel Faktor Penunjang dan Penghambat 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

1 Faktor Penunjang 

dan Penghambat 

14. Apakah Bapak/Ibu mampu 

menggunakan komputer 

a. Sangat Mahir 
b. Biasa saja 
c. Lambat 
d. Kurang  
e. Tidak 

 

 

5 
6 
0 
0 
0 

 

 

45 
55 
0 
0 
0 

  Jumlah 11 100 

 

 

Grafik 3.35 
Grafik Faktor Penunjang dan Penghambat 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

2 Faktor Penunjang 

dan Penghambat 

15. Apakah Bapak/Ibu guru bisa 

menggunakan aplikasi yang ada 

dikomputer 

a. Mahir 

b. Cukup mahir 

c. Lambat 

d. Kurang 

e. Tidak 

 

 

 

4 

3 

3 

1 

0 

 

 

 

36 

27 

27 

9 

0 

  Jumlah 11 100 
 

 
 

Grafik 3.36 
Grafik Faktor Penunjang dan Penghambat 

 
NO ASPEK PERTANYAAN f % 

3 Faktor Penunjang 

dan Penghambat 

15.a. Bagaimana kesiapan Bapak/Ibu 
guru dalam memanfaatkan internet 
dengan menggunakan website  
a. Guru mahir membuat media 

pembelajaran website 

b. Lambat dalam mengakses dan 

memanfaatkan internet 

c. Kurang mampu membuat 

website 

d. Tidak mampu 

e. Tidak paham membuat website 

 

 

3 

 

4 

 

4 

 

0 

0 

 

 

27 

 

36 

 

36 

 

0 

0 

  Jumlah 11 100 
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Grafik 3.37 
Grafik Faktor Penunjang dan Penghambat 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

4 Faktor Penunjang 

dan Penghambat 

15.b. Bagaimana kemampuan 

Bapak/Ibu guru dalam 

menggunakan aplikasi moodle 

 a. Mahir 

 b. Cukup mahir 

 c. Kurang mahir 

 d. Lambat 

 e. Tidak mahir 

 

 

 

3 

2 

3 

0 

3 

 

 

 

27 

18 

27 

0 

27 

  Jumlah 11 100 

 

 

 
Grafik 3.38 

Grafik Faktor Penunjang dan Penghambat 
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NO ASPEK PERTANYAAN f % 

5 Faktor Penunjang 

dan Penghambat 

15.c. Apakah Bapak/Ibu guru merasa 

perlu paham dengan aplikasi 

moodle 

 a. Ya 

 b. Tidak 

 

 

 

9 

2 

 

 

 

82 

18 

  Jumlah 11 100 

 

 

Grafik 3.39 
Grafik Faktor Penunjang dan Penghambat 

 

NO ASPEK PERTANYAAN f % 

6 Faktor Penunjang 

dan Penghambat 

15.d. Apakah alasan Bapak/Ibu guru 

merasa perlu paham dengan 

aplikasi moodle 

 a.  Untuk membantu proses  

      pembelajaran mandiri 

 b.  Membantu pencapaian tujuan 

 c.  Mengembangkan kreatifitas guru 

 d. Menumbuhkan minat siswa  

     terhadap pembelajaran TIK 

 e. Meningkatkan keterampilan siswa 

 f. Tidak memberikan alasan 

 

 

 

7 

 

0 

0 

2 

 

0 

2 

 

 

 

64 

 

0 

0 

18 

 

0 

18 

  Jumlah 11 100 
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Grafik 3.40 
Grafik Faktor Penunjang dan Penghambat 

 

Tabel dan grafik di atas menggambarkan dengan melihat kemampuan guru 

apakah bapak/ibu guru mampu mengunakan aplikasi komputer, 6 orang guru 

(55%) menjawab sangat mahir, 5 orang guru (45%) menjawab biasa saja, dan 0% 

guru menjawab lambat, kurang, dan tidak. 

Kemampuan bapak/ibu guru dalam menggunakan aplikasi moodle adalah, 

4 orang guru (36%) menjawab mahir, 3 orang guru (27%) menjawab cukup mahir, 

3 orang guru (27%) menjawab lambat, 1 orang guru (9%) menjawab kurang, dan 

0% guru menjawab tidak. 

Kesiapan bapak/ibu guru dalam memanfaatkan internet dengan 

menggunakan website sebagai berikut, 4 orang guru (36%) menjawab lambat 

dalam mengakses dan memanfaatkan internet, 4 orang guru (36%) menjawab guru 

mahir membuat media pembelajaran website, 3 orang guru (27%) menjawab guru 

mahir membuat pembelajaran website, dan 0% guru menjawab tidak mampu dan 

tidak paham membuat website. 
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Kemampuan bapak/ibu guru dalam menggunakan aplikasi moodle adalah. 

3 orang guru (27%) menjawab mahir, 3 orang guru (27%) menjawab kurang 

mahir, 3 orang guru (27%) menjawab tidak mahir, 2 orang guru (18%) menjawab 

cukup mahir, dan 0% guru menjawab lambat menggunakan aplikasi moodle. 

Menggunakan aplikasi moodle apakah seorang guru merasa perlu paham, 9 

orang guru (82%) menjawab ya perlu paham dalam aplikasi moodle, dan 2 orang 

guru (20%)  menjawab tidak perlu paham aplikasi moodle. 

Alasan seorang guru perlu paham terhadap aplikasi moodle adalah 7 orang 

guru (64%) mengatakan untuk membantu proses pembelajaran mandiri dan 2 

orang guru (18%) menjawab untuk menumbuhkan minat siswa terhadap 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan 2 orang guru 

(18%)  tidak memberikan alasan dikarenakan guru tidak perlu paham terhadap 

aplikasi moodle. 

m. Observasi Kemampuan belajar mandiri guru dan siswa 

1) Guru 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap empat orang guru kelas 

XI dari empat sekolah yaitu MAN 1 Bandar Lampung, MAN 2 Tanjung Karang, 

SMU MUHAMMADIYAH 2 Bandar Lampung, dan SMU YP UNILA Bandar 

Lampung sebagai berikut: 
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Tabel 3.13 
Tabel Data Guru 

 
NO NAMA SEKOLAH JENIS 

KELAMIN 
USIA PENDIDIKAN 

TERAKHIR 
MASA 
KERJA 

1 MAN 2 Tanjung Karang Laki-laki 
26 

Tahun 

D3 

Manajemen 

Informatika 

1 

Tahun 

2 MAN 1 Bandar Lampung Laki-laki 
26 

Tahun 

D3 

Manajemen 

Informatika 

3 

Tahun 

3 

 

SMU YP. UNILA  

Bandar Lampung 

Laki-laki 
26 

Tahun 

S1  

Teknik 

Informatika 

4 

Tahun 

4 

SMU 

MUHAMMADIYAH 2 

Bandar Lampung 

Laki-laki 
30 

Tahun 
S1 Komputer 

13 

Tahun 

 
Guru yang menjadi responden adalah semua laki-laki. Sedangkan dari sisi 

usia masih tergolong muda, tiga orang guru berusia dibawah 30 tahun, sedangkan 

satu orang guru berusia 30 tahun. 

Dari sisi pendidikan terakhir 2 orang guru berijazah S1 dan 2 orang guru 

mempunyai pendidikan terakhir D3. Selain itu dilihat dari masa kerjanya satu 

orang guru sudah bekerja tigabelas tahun lamanya dan 3 orang guru dibawah lima 

tahun lamanya. 
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Tabel 3.14 
Tabel Rencana Pengajaran 

 
NO. KOMPONEN JAWABAN TOTAL 

YA TIDAK 
A. RENCANA PENGAJARAN   

1. Guru melakukan apresiasi dan adaptasi 4 0 4 
2. Guru menguasai dan memahami bahan 

pembelajaran dengan baik 
4 0 4 

3. Kesesuaian antara tujuan dan SK/KD 4 0 4 
4. Kesesuaian antara materi dengan pokok 

bahasan 
4 0 4 

5. Kesesuaian materi dengan waktu 3 1 4 
 

Perencanaan guru dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan guru 

melakukan apresiasi dan adaptasi ketika pembelajaran akan dimulai. Berkaitan 

dengan penguasaan dan memahami bahan pembelajaran guru mampu menguasai 

secara keseluruhan dengan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian tujuan dalam silabus. Dalam hal 

kesesuaian materi dengan waktu tiga guru sudah sesuai dan satu guru tidak sesuai 

dalam hal tersebut. 
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Tabel 3.15 
Tabel Pelaksanaan Pembelajaran 

 
NO. KOMPONEN JAWABAN TOTAL 

YA TIDAK 
B. PELAKSANAAN   

1. Penerapan model pembelajaran 
dirumuskan dengan jelas dan sistematis 

4 0 4 

2. Guru memberikan penjelasan mengenai 
materi dengan jelas dan sistematis serta 
dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi 
yang tepat 

4 0 4 

3. Pembelajarannya berorientasi pada 
aktivitas siswa 

4 0 4 

4. Metode yang digunakan sesuai dengan 
materi yang diberikan 

4 0 4 

5. Media yang digunakan berfungsi untuk 
menambah penjelasan yang 
disampaikan guru pada saat 
implementasi pembelajaran 

4 0 4 

6. Guru bertanya kepada siswa berkenaan 
dengan materi yang belum dipahami 
oleh siswa 

4 0 4 

7. Penyajian materi diberikan dalam 
bentuk latihan yang perlu diselesaikan 
oleh siswa selama implementasi 
berlangsung  

3 1 4 

8. Guru membuat kesimpulan dari materi 
yang telah diajarkan 

4 0 4 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran empat orang guru sudah menerapkan 

model pembelajaran yang dirumuskan dengan jelas dan sistematis, selain itu 

empat guru memberikan penjelasan mengenai materi dengan jelas dan sistematis 

serta dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi yang tepat, kegiatan pembelajaranpun 

sudah berorientasi pada setiap aktivitas siswa. 
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Empat orang guru menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang 

diberikan berikut penggunaan media yang berfungsi untuk menambah penjelasan 

yang disampaikan guru pada saat implementasi pembelajaran yang sedang 

berlangsung, dimana empat orang guru bertanya kepada siswa berkenaan dengan 

materi yang belum dipahami oleh siswa sehingga ada umpan balik dari siswa itu 

sendiri. Empat orang gurupun memberikan bentuk latihan soal yang diberikan 

kepada siswa untuk diselesaikan selama implementasi pembelajaran berlangsung. 

Setelah implementasi pembelajaran berlangsung di kelas empat orang gurupun 

membuat sebuah kesimpulan dari materi yang telah diajarkan agar supaya siswa 

dapat mengingat kembali inti materi yang disampaikan oleh guru. 

Tabel 3.16 
Tabel Evaluasi dan Tindak Lanjut 

 
NO. KOMPONEN JAWABAN TOTAL 

YA TIDAK 
C. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT   

1. Untuk mengetahui keberhasilan 
implementasi model pembelajaran, guru 
bertanya kepada siswa 

4 0 4 

2. Bentuk pertanyaan: lisan dan tulisan 4 0 4 
3. Guru memberikan jawaban atau 

penjelasan berkenaan dengan materi 
yang belum dipahami siswa 

4 0 4 

4. Guru memberikan tugas kepada siswa 
berkenaan dengan materi yang 
diimplementasikan 

4 0 4 

 

Menyangkut evaluasi dan umpan balik dari siswa, empat orang guru 

mengatakan melakukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sudah 

disampaikan dan bentuk pertanyaan tersebut berupa lisan dan tulisan, setelah itu 
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guru dapat melihat seberapa besar tingkat keberhasilan, kesulitan, kemampuan 

siswa dalam  menguasai materi yang sudah disesuaikan dengan indikator 

pencapaian. Begitu juga empat orang guru memberikan tugas kepada siswa 

berkenaan dengan materi yang sudah diimplementasikan dalam bentuk soal yang 

dibuat sudah sesuai dengan tingkat kesukaran dan kedalaman materi dan tugas 

tersebut diarahkan dalam mengembangkan kemampuan belajar mandiri siswa. 

2) Siswa 

Tabel 3.17 
Tabel Minat 

 
NO. KOMPONEN JAWABAN TOTAL 

4 Sekolah YA TIDAK 
A. MINAT   

1. Siswa aktif mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan guru  

4 0 4 

2. Siswa berminat terhadap pembelajaran 4 0 4 
3. Siswa mengerjakan tugas dengan tepat 

waktu 
3 1 4 

4. Siswa mampu memahami materi 
dengan baik 

4 0 4 

 

Dalam hal keaktifan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru, (4 

sekolah) siswa dengan baik mendengarkan penjelasan guru dengan 

memperhatikan apa yang suah dijelaskan, tampak juga minat dan antusias 

terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Tiga sekolah sudah mengerjakan 

tugas dengan tepat waktu dan satu sekolah siswanya masih belum mengerjakan 

tugas dengan tepat waktu. Dari keempat sekolah siswa sudah mampu memahami 

materi dengan baik. 
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Tabel 3.18 
Tabel Inisiatif 

 
NO. KOMPONEN JAWABAN TOTAL 

4 Sekolah YA TIDAK 
B. INISIATIF   

1. Siswa mampu berpartisipasi dalam 
pembelajaran 

4 0 4 

2. Siswa mampu menyelesaikan tugas 
dengan baik 

4 0 4 

3. Siswa aktif  bertanya dalam kelas  4 0 4 
4. Siswa mampu berinteraksi dengan guru 4 0 4 
5. Siswa mampu berinteraksi dengan 

siswa lainnya 
4 0 4 

 
Dari keempat sekolah dilihat dari inisiatif siswa sudah mampu 

berpartisipasi dalam pembelajaran dengan baik, siswa mampu menyelesaikan 

tugas dengan baik, siswa turut aktif bertanya di kelas juga mampu berinteraksi 

dengan guru dan siswa lainnya. 

Tabel 3.19 
Tabel Keinginan 

 
NO. KOMPONEN JAWABAN TOTAL 

4 Sekolah YA TIDAK 
C. KEINGINAN   

1. Siswa berkemauan meningkatkan 
keterampilan dalam proses 
pembelajaran 

4 0 4 

2. Siswa berkeinginan meningkatkan 
kemauan dalam pembelajaran 

4 0 4 

3. Siswa berkeinginan mengaplikasikan 
pembelajaran 

4 0 4 

 
Keinginan siswa dari kempat sekolah dapat dilihat dari siswa berkemauan 

meningkatkan keterampilan, dalam proses pembelajaran siswa berkeinginan 

meningkatkan kemauan dalam pembelajaran, dan siswa berkeinginan 
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mengaplikasikan pembalajaran pada matapelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

n. Kesimpulan studi pendahuluan 

Dilihat dari gambaran tabel dan grafik di atas secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa penelitian pada uji pendahuluan adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen uji pendahuluan siswa 

Minat siswa terhadap mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dengan alasan menyukai karena kegiatannya dilakukan praktek di 

laboratorium komputer dimana pandangan siswa terhadap metode pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru yaitu praktek dengan menggunakan cara berbasis 

internet dan model e-learning, guru juga menggunakan media pendukung dalam 

pembelajaran khususnya komputer, juga adanya interaksi komunikasi yang 

terjalin melalui beberapa fasilitas yang ada di internet. Dalam penggunaan media 

komputer yang tersedia di laboratorium sangat mendukung sekolah artinya jumlah 

komputer memadai untuk kegiatan pembelajaran, dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media komputer terdapat siswa cukup sulit dan lambat mengetik 

akan tetapi secara keseluruhan siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

menggunakan media komputer, faktor pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran dimana disebutkan bahwa apakah aplikasi moodle dalam 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diketahui oleh siswa 

kemudian hasil dari penelitian uji pendahuluan menggambarkan bahwa banyak 

siswa yang belum mengetahui model pembelajaran e-learning dengan 
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menggunakan aplikasi moodle hal itu diperkuat dengan ketidakmampuan siswa 

dalam memahami materi dengan menggunakan aplikasi moodle.  

Dijelaskan juga pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh 

guru sudah cukup baik dipahami oleh siswa dengan alasan siswa memahami 

pelajaran tersebut dikarenakan materi, metode, penguasaan guru terhadap 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) cukup baik. Disebutkan 

juga bahwa siswa tidak memahami materi pelajaran dengan alasan dalam kegiatan 

pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa hanya mendengarkan saja 

dengan hal tersebut maka guru memberikan solusi dengan mengulangi kembali 

pelajaran itupun belum tentu siswa mau mendengarkan dan siswa memahami 

materi yang sudah diulangi kembali. Penekanan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru selama ini adalah masih menggunakan komputer sabagai media agar 

siswa paham terhadap materi pembelajaran, hal yang patut dilihat juga adalah 

faktor pendukung dan penghambat dimana siswa mengatakan sudah paham 

menggunakan komputer dengan didukung sudah adanya jaringan internet dan 

menggunakan hotspot, akan tetapi sebagian siswa belum memiliki ketersediaan 

fasilitas komputer dirumahnya hal tersebut menjadikan pertanyaan apakah 

pembelajaran selama ini menuju pembelajaran mandiri siswapun menjawab 

pembelajaran selama ini masih terfokus pada menggunakan media komputer 

ketika materi pelajaran dilaksanakan. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa model pembelajar e-

learning dengan menngunakan aplikasi moodle cenderung baik diterapkan 

mengingat kondisi penelitian uji pendahuluan yang mengarah pada sudah adanya 
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kesiapan dari siswa, guru, sarana dan prasarana (komputer, fasilitas internet dan 

hotspot) juga dilihat dari faktor pendukung dan penghambat dimana, kesiapan 

siswa dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah 

cukup baik dan keinginan siswa untuk belajar mandiri sangat besar tercermin 

responden banyak mengatakan bahwa model pembelajaran dan metode yang 

dilakukan oleh guru masih bersifat teacher centered, jadi perlu memanfaatkan 

komputer dan internet sebagai media dalam mengaplikasikan moodle dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Instrumen uji pendahuluan guru 

Kegiatan guru dalam pembelajaran dimana persiapan guru dalam mengajar 

sudah membuat rencana pembelajaran dengan baik adapun alasan guru dalam 

membuat rencana pembelajaran adalah untuk membantu pencapaian tujuan 

dengan harapan siswa mampu dan berkeinginan dalam meningkatkan kemauan, 

inisiatif dan keterampilan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran metode yang digunakan adalah berbasis 

internet dimana siswa diharapkan mampu memahami materi pelajaran dengan 

memberikan kesempatan untuk mencari referensi dan bahan secara mandiri, 

materi yang disampaikanpun sering menggunakan media dengan penyajian 

multimedia dengan LCD. 

Setiap melakukan kegiatan pembelajaran guru sering menggunakan 

fasilitas komputer dengan alasan ketersediaan komputer cukup baik untuk 

pembelajaran. Dilihat dari faktor pendukung dan penghambat ditemui bahwa guru 

sudah mampu menggunakan komputer dengan baik berikut penguasaan dalam 
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aplikasi yang ada dikomputer. Kesiapan dalam memanfaatkan internet guru mahir 

dalam membuat media pembelajaran website walaupun ada beberapa guru yang 

lambat dalam mengakses dengan memanfaatkan internet juga kurang mampu 

membuat website, sedangkan dalam menggunakan aplikasi moodle guru 

mengatakan sudah mahir, cukup mahir, dan ada yang kurang mahir oleh sebab itu 

guru merasa perlu paham dengan aplikasi moodle sebagai penunjang 

pembelajaran dengan alasan untuk membantu proses pembelajaran mandiri dan 

menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

3. Observasi kemampuan belajar mandiri guru 

Hasil observasi mengenai kemampuan belajar mandiri guru yang 

dilakukan terhadap empat guru kelas XI yaitu dilihat dari perencanaan guru secara 

keseluruhan guru melakukan apresiasi dan adaptasi, dengan penguasaan secara 

keseluruhan dengan mengembangkan materi pembelajaran sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian tujuan dalam silabus. 

Penerapan model pembelajaran sudah diterapkan dan dirumuskan dengan 

jelas dan sistematis yang dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi yang tepat dan 

berorientasi pada aktivitas siswa.  

Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh guru diberikan dalam bentuk 

tugas dan pertanyaan baik berupa lisan maupun tulisan, setelah itu guru akan 

mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan, kesulitan, kemampuan siswa 

dalam menguasai materi yang sudah disampaikan sesuai dengan indikator 

pencapaian. 
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Oleh karena itu hasil observasi terhadap belajar mandiri guru dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kesiapan untuk mengembangkan model pembelajaran e-

learning menggunakan aplikasi moodle dapat dilakukan dimana materi yang akan 

disampaikan ke siswa dalam implementasinya yaitu dalam bentuk materi, soal, 

dan pengayaan yang dibuat sesuai dengan tingkat kesukaran dan kedalaman 

materi dan tugas yang diberikan tersebut diarahkan dalam mengembangkan 

kemampuan belajar mandiri siswa sehingga tidak ada lagi siswa mengatakan 

kegiatan pembelajaran berpusat pada guru tapi siswa mampu mengembangkan 

minat, inisiatif dan keinginan dalam mengembangkan kemampuannya untuk 

belajar mandiri. 

4. Observasi kemampuan belajar mandiri siswa 

Kemampuan belajar mandiri siswa dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan guru, dimana siswa juga mengerjakan tugas dengan 

tepat waktu walaupun masih ada juga siswa yang belum mengerjakan tugas 

dengan tepat waktu hal ini mungkin saja terjadi mengingat materi yang 

disampaikan pada saat kegiatan pembelajaran guru cenderung tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai keinginan dan minat 

dari siswa itu sendiri, tugas yang diberikan terlalu rumit dan tugas yang terlalu 

banyak dan keterbatasan waktu yang diberikan guru tidak banyak. 

Inisiatif siswa sudah cukup baik dapat dilihat dari keaktifan siswa bertanya 

di kelas dan mampu berinteraksi dengan guru dan siswa lainnya. Keinginan siswa 

dalam meningkatkan keterampilan dalam proses belajar dilihat dari keinginan 

siswa mengaplikasikan pembelajaran pada mata pelajaran Teknologi Informasi 
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dan Komunikasi (TIK), hal tersebut dapat diupayakan oleh guru agar minat, 

inisiatif, dan keinginan siswa dapat terwujud melihat kondisi dilapangan yang 

sudah cukup baik, dimana pembelajaran yang sifatnya masih mempergunakan 

media komputer sebagai sarana pembelajaran ketika praktek, oleh sebab itu guru 

harus mampu memanfaatkan fasilitas lain yaitu memanfaatkan internet dengan 

membuat model pembelajaran e-learning dengan menggunakan aplikasi moodle 

agar siswa mampu mengimplementasikan pembelajaran mandiri. 

Dari hasil penelitian pada uji pendahuluan dapat disimpulkan bahwa perlu 

dilakukan modifikasi terhadap model pembelajaran yang selama ini berjalan, jika 

mengacu pada level pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  di 

sekolah, maka Indonesia masih dalam tahap applying menuju integrating. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  dalam konteks pembelajaran di 

sekolah masih dijadikan sebagai obyek yang dipelajari artinya menjadi mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  dalam mata pelajaran 

nasional.  

Problematika Pembelajaran di sekolah, secara umum, fakta yang terjadi 

adalah masih bersifat teacher-centered. Di mana guru masih menjadi pemain 

utama, sementara siswa menjadi penonton utama (datang, duduk, catat, dengar, 

ujian, lulus/tidak) sehingga siswa sulit untuk mengembangkan sikap inisiatif dan 

kemampuan belajar mandiri. 

E-learning telah menjadi trend pembelajaran abad 21. Bidang ini 

merupakan peluang tersendiri bagi para teknolog pembelajaran. Dari sisi kawasan 
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desain, teknolog pembelajaran berperan dalam melakukan analisis kebutuhan e-

learning, desain sistem pembelajaran e-learning, dan lain-lain. Dari sisi kawasan 

pengembangan, teknolog pembelajaran dapat berperan sebagai pengembang e-

learning content atau lebih dikenal sebagai learning object (baik yang bersifat 

text-based maupun multimedia-based). dari sisi pengelolaan, teknolog 

pembelajaran berperan dalam mengelola e-learning baik dalam institusi sekolah 

maupun organisasi (corporate). 

Oleh sebab itu berdasarkan pandangan, respon dari siswa, guru bahwa 

dapat disimpulkan perlu sekali untuk mengembangkan model pembelajaran e-

learning dengan menggunakan aplikasi moodle untuk meningkatkan kemampuan 

belajar mandiri pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 


