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ABSTRAK 
 
 

Agus Sudarsono: Pengembangan Multimedia Pembelajaran Metode Konservasi 
Lahan pada Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2013. 

 
Penelitian ini bertujuan: mengetahui kualitas dan kelayakan multimedia 

pembelajaran metode konservasi lahan dari aspek materi, aspek media;  respon 
dan hasil belajar mahasiswa. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (research 
and development). Setelah melalui tahap produksi dihasilkan produk awal, 
kemudian dilakukan validasi ahli materi dan ahli media. Setelah direvisi, produk 
diujicobakan kepada mahasiswa melalui tiga tahap, yaitu uji coba perorangan, uji 
coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Subjek uji coba produk adalah 
mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, UNY. Subjek uji 
coba penelitian ini terdiri dari tiga mahasiswa untuk uji coba perorangan, sepuluh 
mahasiswa untuk uji coba kelompok kecil, dan 25 mahasiswa untuk uji coba 
lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dari ahli 
materi, data ahli media, dan tanggapan mahasiswa terhadap daya tarik media. 
Instrumen pengumpulan data berupa lembar penilaian oleh ahli materi dan ahli 
media, serta angket untuk subjek uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, 
dan uji coba lapangan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah: kualitas media ditinjau dari 1) aspek materi 
meliputi aspek instruksional skor rata-rata 4,64 termasuk kriteria sangat baik 
dan aspek materi/isi dengan skor baik rata-rata 4,31 termasuk kriteria sangat 
baik; 2) aspek media meliputi aspek tampilan skor rata-rata 4,00 termasuk 
kriteria baik, aspek navigasi skor rata-rata 4,57 termasuk kriteria sangat baik, 
aspek pedagogik skor rata-rata 4,40 kriteria sangat baik; 3) respon mahasiswa 
tentang daya tarik media  skor rata-rata 4,38 kriteria sangat baik dan   terjadi 
peningkatan skor dari 38,40 pada saat pre-test, menjadi 43,60 pada waktu post-
test (18,16%). Dengan demikian multimedia pembelajaran metode konservasi 
lahan layak digunakan. 

 
Kata Kunci : multimedia, konservasi lahan. 
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ABSTRACT 
 
 

AGUS SUDARSONO: Developing Instructional Multimedia for the Land 
Conservation Method in the Department of Geography Education, Faculty of 
Social Sciences, Yogyakarta State University. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2013 
 

This study aims to:  investigate the quality and the appropriateness of the 
instructional multimedia in terms of the material aspects, media aspects, response 
and the learning  result.  

This was a research and development study. Through the production stage, 
a preliminary product was produced, which was then validated by material and 
media experts. After the revision, the product was tried out to the students through 
three stages, namely the individual tryout, the small group tryout, and the field 
tryout. The tryout subjects were the students of the Department of Geography 
Education, Faculty of Social Sciences, Yogyakarta State University. There were 
three students for the individual tryout, ten students for the small group tryout, 
and 25 students for the field tryout. The data in the study were those from the 
material expert, the media expert, and the students’ responses to the media 
attractiveness. The data collecting instruments included evaluation sheets for the 
material and media experts and questionnaires for the individual tryout, the small 
group tryout, and the field tryout. The data were analyzed by means of the 
descriptive technique.  

The results of the study are as follows.  The media quality in terms of the 
a) material aspect in volve instructional aspect, mean score 4,64 include in very 
good criteria and material aspect with good score is mean 4,31 including in very 
good criteria.  b) the media aspect involve display aspect  mean score of 4.00 
include in good criteria, navigation aspect have score  mean 4,57 include in very 
good criteria, pedagogik score mean 4,40 have very good criteria; c)  The 
students’ responses to the media  abaut the score media mean score of 4.38, very 
good criteria and  there is an improvement in the score from 38.40 in the pretest to 
43.60 in the posttest (an improvement of 18.16%). Therefore, the learning 
multimedia for the Land Conservation Method  and capability is appropriate to 
use.  
 
Keywords: multimedia, land conservation  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan 

yang terbentang dari Sabang sampai Meraoke serta dari Sumba sampai 

Sangihe. Jumlah pulau bernama kurang lebih sebanyak 17.250 pulau, 

selebihnya merupakan pulau-pulau kecil yang belum bernama. Masing-

masing pulau bisa merupakan daerah  dataran rendah, dataran tinggi, 

perbukitan, lembah, deretan pegunungan, gunung berapi atau kombinasi dari 

beberapa morfologi tersebut. Keragaman morfologi tersebut sangat 

memungkinkan menimbulkan adanya perbedaan ketinggian antara satu 

daerah/tempat dengan daerah/tempat yang lain, dari datar/rendah sampai 

tinggi, dari ladai sampai bergelombang, berbukit dan sebagainya. Perbedaan 

ketinggian ini secara hidrologis akan menyebabkan terjadi aliran air dari 

tempat yang tinggi ketempat yang rendah. Aliran air secara normal terjadi 

pada musim kemarau, karena air  akan mengalir dari sumber air (mata air, 

danau)  melalui parit, sungai  ke laut. Tetapi pada musim penghujan, air 

(terutama air hujan) akan mengalir  bebas dari tempat yang lebih tinggi ke 

tempat yang lebih rendah secara tidak beraturan. Aliran air ini akan menjadi 

masalah bila daerah yang dilalui tanahnya rentan terhadap air, sehingga sering 

terjadi erosi, tanah longsor dan banjir. 
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Erosi adalah suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian 

tanah pada suatu tempat,  yang terangkut dari suatu tempat ke tempat lain, 

baik disebabkan oleh pergerakan air, angin, dan/atau es (Supli Effendi Rahim, 

2006: 28). Tanah longsor merupakan bentuk erosi dimana pengangkutan atau 

gerakan massa tanah terjadi pada suatu saat dalam volume yang relatif besar 

(Suripin, 2004: 38). Sedangkan banjir adalah limpasan air sungai karena debit 

air sungai tidak mampu dialirkan oleh alur sungai, atau debit air lebih besar 

dari kapasitas pengaliran sungai, sehingga air dapat mengalir ke lahan yang 

lebih rendah  bahkan bisa menggenangi daerah persawahan atau pemukiman 

di sekitar atau sepanjang sungai. 

Berita tentang bencana alam seperti erosi, tanah longsor, banjir tiga 

tahun terakhir ini terjadi di beberapa propinsi,  meliputi wilayah-wilayah 

Jawa Barat, Jawa Tengah,  Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan 

Papua Barat.  

Tabel 1 
Bencana Tanah Longsor  Beberapa Daerah di Indonesia 

 
No
. 

 
Waktu 

 
Lokasi 

Korban 

Jiwa Benda 
Meninggal Hilang 

1. Februari 
2010 

Ciwide 
Bandung 

27 2  

2. Oktober 
2010 

Wasior Papua 
Barat 

87 105 187 rumah 
tertimbun 

3. Januari 
2011 

Gunung Raya 
Kerinci 

5 16  

4. Januari 
2013 

Agam 
Sumatera Barat 

11 7  

5. Februari 
2013 

Gedangsari 
Gunung Kidul 

 2 luka 5 rumah 
rusak 

(Tribun Jogya, Jumat 8 Februari 2013, Hal. 7). 
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Bencana-bencana  tersebut disebabkan karena adanya aliran air 

permukaan yang tidak terkendali akibat pengelolaan lahan yang tidak 

memperhatikan kondisi kemampuan lahan di daerah tersebut, atau 

pemanfaatan alam oleh manusia yang kurang bijaksana, karena tidak 

memperhatikan kaedah konservasi lahan yang semestinya. Seperti daerah 

peresapan air digunakan untuk kompleks perumahan, penebangan hutan 

secara liar (illegal logging), penyempitan tubuh sungai, dan pendangkalan 

sungai. Permasalahan  penggunaan lahan terjadi hampir di setiap negara, baik 

di negara maju terlebih negara sedang berkembang. Terutama untuk negara 

yang sedang berkembang, akan lebih terlihat bersamaan dengan terjadinya 

peningkatan jumlah penduduk dan proses industrialisasi. 

Salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan kerusakan lahan  

adalah dengan menyadarkan pentingnya metode konservasi lahan. Evaluasi 

lahan merupakan suatu  proses pendugaan  potensi sumber daya lahan untuk 

berbagai penggunaan (Luthfi Rayes, 2006 : 141). Sedangkan konservasi lahan 

dilakukan  agar energi perusak (butir air hujan dan aliran permukaan) sekecil 

mungkin, sehingga tidak merusak, dan agregat tanah lebih tahan terhadap 

pukulan butir air hujan dan aliran permukaan (Ananto Kusuma Seta, 1987 : 

118).  

Penataan penggunaan lahan sering mengundang berbagai permasalahan 

antara lain:  1) adanya kontradiksi antara kebutuhan dan keterbatasan 

lingkungan hidup, 2) peningkatan keperluan hidup, 3) kurangnya pemahaman 

tentang metode konservasi lahan. 
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Usaha mengatasi masalah tersebut perlu adanya pembelajaran tentang 

“metode konservasi lahan”, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pembelajaran secara langsung diberikan  pada pelaku di lapangan seperti 

petani, pemilik lahan, pelaku usaha, melalui penyuluhan dan kursus-kursus 

tentang pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Sedangkan pembelajaran tidak 

langsung, dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup lama yaitu 

melalui jalur pendidikan formal. Pembelajaran secara formal di sekolah 

merupakan peristiwa yang kompleks berlangsung di kelas. Pembelajaran 

merupakan terjemahan dari kata “instruction”, yaitu merupakan serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada 

siswa.   

Guru mengajar tidak sekedar menyampaikan materi kepada siswa, 

tetapi penyampaiannya harus dilandasi dengan berbagai wawasan dan 

menggunakan berbagai keterampilan. Proses pembelajaran selain materi yang 

disampaikan, juga ada dua unsur yang sangat penting untuk diperhatikan  

yaitu metode dan media pembelajaran. Metode merupakan cara 

menyampaikan materi  pelajaran kepada siswa, sedangkan media adalah 

perantara atau alat untuk menyampaikan materi pelajaran. Media dari kata 

“medium” berasal dari bahasa Latin medius secara harfiah berarti “tengah” 

perantara, atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan 

(Azhar Arsyad, 2008 : 3).  

Salah satu tujuan penggunaan media adalah sebagai alat bantu yang 

turut mempengaruhi suasana serta kondisi lingkungan belajar, yang ditata dan 
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diciptakan oleh pengajar. Dengan adanya media pembelajaran dimaksudkan 

agar ada rangsangan dan motivasi siswa dalam kegiatan belajar. Disamping 

itu bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa. 

Pembelajaran geografi selalu terkait dengan fakta; di mana fakta itu 

terjadi, menelaah sebab akibat keberadaan fakta tersebut, proses apa yang 

terjadi dan bagaimana cara mengatasi. Geografi banyak berhubungan dengan 

fenomena alam dan pengaruhnya terhadap manusia. Geografi mempelajari 

mengapa fenomena antara satu tempat dengan tempat yang lain tidak sama, 

juga perilaku manusia ditempat satu dengan lainnya juga berbeda. Mengapa 

pada musim penghujan selalu terjadi banjir dan tanah longsor, sebaliknya 

pada musim kemarau selalu terjadi kekeringan, kesulitan air untuk kebutuhan 

sehari-hari, itu semua dipelajari oleh geografi, termasuk dalam mata kuliah 

evaluasi konservasi dan kemampuan lahan. 

Evaluasi  konservasi dan kemampuan lahan merupakan salah satu mata 

kuliah di Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNY, mempunyai bobot 2 Sks. 

Penyampaian materi masih sering dilakukan secara konvensional, yaitu 

ceramah diselingi dengan tanya jawab. Materi-materi tertentu dilengkapi 

dengan gambar, sketsa yang telah disiapkan, tetapi juga sering dipaparkan, 

ditulis, digambar secara langsung di papan tulis. Namun tidak semua materi 

dapat disampaikan secara urut dan lengkap, bahkan gambar dan perhitungan-

perhitungan yang seharusnya menyertai uraian materi sering terlupakan. 

Sebagai contoh dalam metode konservasi ada uraian tentang teras, sering 
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hanya dijelaskan secara teoritis, padahal akan lebih baik kalau dijelaskan 

dengan model, gambar, perhitungan-perhitungan dan ketentuan-ketentuan 

khusus, penjelasan kelebihan dan kelemahannya. Pembelajaran metode 

konservasi lahan akan lebih tepat, lengkap dan menarik bila menggunakan 

multimedia pembelajaran yang sudah disiapkan. Multimedia dapat 

dioperasikan kapan saja dan dimana saja baik dalam kelas pada waktu kuliah, 

ataupun di luar waktu, kuliah dengan mengakses internet. 

Dewasa ini, komputer merupakan barang yang mudah didapat, hampir 

setiap lembaga sudah memanfaatkannya, termasuk perguruan tinggi, bahkan 

sudah banyak mahasiswa yang memiliki komputer pribadi. Oleh karena itu 

sudah waktunya penyampaian materi  pembelajaran di perguruan tinggi, 

khususnya di Jurusan Pendidikan Geografi menggunakan multimedia 

pembelajaran. Namun demikian dalam kenyataannya, penggunaan 

multimedia pembelajaran masih menghadapi banyak kendala. Hal ini karena : 

1) Masih ada dosen yang dalam penyampaian materinya secara konvensional, 

yaitu ceramah diselingi tanya jawab, 2) Ada dosen yang belum familier 

dengan computer lebih-lebih multimedia pembelajaran, 3) Sumber pelajaran 

hanya menggunakan buku teks/diktat, 4) Dosen masih merupakan orang 

sentral dalam proses pembelajaran, 5) Masih kurangnya kepedulian pihak 

lembaga untuk mengembangkan multimedia pembelajaran. Hal tersebut juga 

terjadi pada perkuliahan evaluasi konservasi dan kemampuan lahan , yang 

juga belum tersedia multimedia pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

mata kuliah tersebut. 
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Memperhatikan permasalahan tersebut di atas, terutama kebutuhan akan 

multimedia yang memadai untuk pembelajaran metode konservasi lahan 

belum tersedia, maka perlu pengembangan multimedia pembelajaran   mata 

kuliah tersebut untuk mahasiswa  Jurusan Pendidikan Geografi. Tesis ini 

merupakan penelitian   pengembangan yang berusaha membuat software 

berupa multimedia pembelajaran metode konservasi lahan, pada materi pokok 

konsevasi lahan. Dengan adanya berbagai keterbatasan, maka pada 

kesempatan ini hanya mengkhususkan pada sub pokok bahasan metode 

mekanis saja, yaitu materi teras (terassering).  

Produk awal software ini divalidasi lagi oleh ahli materi dan ahli media. 

Setelah direvisi sesuai dengan masukkan dari ahli materi dan ahli media, 

selanjutnya produk ini diuji cobakan pada mahasiswa (validasi empiris). 

Sehingga diharapkan multimedia pembelajaran tersebut layak digunakan 

untuk pembelajaran metode konservasi lahan pada Jurusan Pendidikan 

Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah, khususnya yang terkait dengan proses 

pembelajaran metode konservasi lahan khususnya  tentang metode mekanis di 

Jurusan Pendidikan Geografi, sebagai berikut : 

1. Banjir dan tanah longsor selalu terjadi di Indonesia, dan selalu 

menimbulkan korban baik benda maupun jiwa.. 



 

8 
 

2. Belum semua orang mengetahui kemampuan suatu lahan, sehingga 

pemanfaatan lahan belum mengikuti kaidah konservasi lahan. 

3. Pembelajaran tentang metode konservasi lahan belum dilakukan secara 

luas, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan 

formal. 

4. Pembelajaran masih konvensional yaitu ceramah diselingi tanya jawab, 

yang tidak mampu menjelaskan secara utuh materi konservasi lahan 

karena adanya hitungan, praktik pengukuran dan proses pembuatan teras. 

5. Sumber belajar  buku teks atau diktat, belum dilengkapi dengan foto, 

video,  gambar, fakta dan kejadian senyatanya. 

6. Pembelajaran berpusat pada dosen, sehingga mahasiswa kurang aktif. 

7. Mahasiswa kurang termotivasi dalam mengikuti proses perkuliahan. 

8. Belum menggunakan media yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

9. Belum menggunakan media yang memanfaatkan komputer. 

10. Belum ada perencanaan pembuatan multimedia pembelajaran untuk mata 

kuliah metode konservasi lahan. 

11. Lembaga belum memfasilitasi pembuatan multimedia pembelajaran 

untuk semua mata kuliah. 

C. Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan banyaknya masalah yang teridentifikasi, dan 

mengingat keterbatasan peneliti,   maka tesis ini dibatasi pada masalah  belum 

adanya multimedia pembelajaran metode konservasi lahan yang 

dikembangkan, sehingga penelitian ini lebih difokuskan pada 
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mengembangkan dan menguji kualitas, respon dan hasil belajar mahasiswa 

terhadap multimedia pembelajaran  metode konservasi lahan, lebih khusus 

pada materi  metode mekanis yaitu tentang “terassering”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

       Bagaimana kualitas multimedia pembelajaran yang dikembangkan, ditinjau    

       dari aspek materi, aspek media,  respon dan hasil belajar  mahasiswa. 

E. Tujuan Pengembangan 

Tujuan dalam penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Menghasilkan produk (software) multimedia pembelajaran metode 

konservasi lahan, yang bersifat interaktif, mencakup berbagai komponen 

media yaitu teks, gambar, animasi, suara dan video. 

2. Menguji kualitas software yang dikembangkan ditinjau dari aspek materi, 

aspek media, respon dan hasil belajar mahasiswa. 

F. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan menghasilkan : 

1. Multimedia yang dilengkapai menu utama, petunjuk penggunaan, 

pendahuluan, materi, latihan, profil, dan sumber. 

2. CD yang dilengkapi animasi, background, suara, teks disesuaikan dengan 

materi sehingga lebih menarik. 
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3. Pengoperasian Multimedia pembelajaran yang dikembangkan 

memerlukan koputer dengan spec Windows XP dan Windows 7. 

4. Multiedia dikemas dalam bentuk CD interaktif 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat  dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Jurusan pendidikan Geografi : 

a. Menambah koleksi media pembelajaran 

b. Sebagai acuan untuk mengembangkan multimedia pada mata kuliah 

lain. 

2. Bagi dosen pengampu mata kuliah evaluasi konservasi dan kemampuan   

     lahan : 

a. Sebagai upaya mengatasi masalah pembelajaran metode konservasi 

lahan. 

b. Menambah model media pembelajaran metode konservasi lahan. 

c. Menambah sumber belajar metode  konservasi lahan 

3. Bagi mahasiswa 

a. Memberi alternatif media yang digunakan sehingga pembelajaran 

evaluasi konservasi dan kemampuan lahan bisa lebih efektif. 

b. Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran 

secara interkatif  dan mandiri. 

c. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dan menjadikan software ini 

menjadi media pembelajaran individual. 
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H. Asumsi dan keterbatasan pengembangan 

Asumsi yang dipergunakan dalam penelitian pengembangan multimedia 

pembelajaran ini adalah : 

1. Produk pengembangan multimedia pembelajaran metode konservasi 

lahan ini tepat bila digunakan dalam kuliah evaluasi konservasi dan 

kemampuan lahan, karena dalam kuliah tersebut tidak ada praktikum, 

sehingga produk ini dapat memberikan gambaran cara pembuatan model 

teras pada materi metode konservasi lahan. 

2. Software produk pengembangan multimedia pembelajaran ini dapat 

dipergunakan untuk membantu mengatasi keterbatasan waktu 

perkuliahan yang terbatas, padahal materi cukup banyak. 

3.  Mahasiswa sudah memiliki sendiri  komputer, sehingga software ini 

dapat dipergunakan untuk belajar mandiri . 

4. Produk multimedia pembelajaran ini dapat digunakan untuk 

menanamkan nilai seperti tekun belajar dan cermat. 

5. Produk multimedia pembelajaran yang dikembangkan dapat 

dipergunakan secara mandiri maupun klasikal dengan memanfaatkan 

laboratorium komputer.   

Keterbatasan  penelitian pengembangan multimedia pembelajaran ini 

adalah : 

1. Produk multimedia pembelajaran ini terbatas pada satu standar 

kompetensi dan hanya pada satu pokok bahasan yaitu metode konservasi 

lahan. 
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2. Pengembangan multimedia pembelajaran metode mekanis ini 

membutuhkan berbagai keahlian, sehingga tidak mungkin ditangani 

sendiri oleh peneliti, selain itu juga harus melibatkan pihak lain dalam 

mengevaluasi yaitu ahli materi, ahli media dan mahasiswa sebagai 

subyek uji coba. 

3. Pelaksanaan dan tempat uji coba baik uji kelompok kecil maupun uji 

lapangan hanya dilakukan di tempat yang terbatas, yaitu hanya pada 

sebagian kecil mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi. 

4. Software hasil penelitian pengembangan ini, jika dipergunakan secara 

terus menerus akan menimbulkan kebosanan. 

I. Definisi istilah 

1. Pengembangan media, adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke 

dalam suatu wujud fisik tertentu (Seels & Richey). Bentuk yang 

dikembangkan adalah produk pengembangan yang dikemas dalam 

bentuk CD (Compact Disc) dengan menggunakan program komputer 

(Macromedia Flash 8) 

2. Pembelajaran berbantuan media, adalah pembelajaran yang disiapkan 

secara khusus dengan menggunakan komputer sebagai media 

pembelajaran. 

3. Multimedia pembelajaran pada penelitian pengembangan ini adalah 

produk pengembangan yang sengaja dirancang dan dikembangkan 

dengan menggunakan komputer dalam menyajikan materi pembelajaran, 

petunjuk penggunaan, latihan serta lainnya. Disamping itu produk ini 
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didukung pula oleh unsur-unsur lain yang dapat membantu memfokuskan 

perhatian, seperti adanya gambar, pewarnaan, musik, video dan animasi. 

4. Konservasi lahan, adalah penempatan sebidang tanah pada cara 

penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah, dan 

memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlakukan agar 

tanah tersebut tidak cepat rusak. 

5. Metode konservasi lahan, adalah cara-cara yang digunakan untuk 

mengurangi, memperbaiki, dan menjaga lahan agar tahan terhadap 

penghancuran, pengangkutan serta mampu menyerap air, terdiri tiga 

metode yaitu metode agronomis (vegetatif), metode mekanis (teknik 

sipil), metode kimiawi. 

6. Metode mekanis, adalah perlakuan mekanis dengan membuat bangunan 

untuk mengurangi tanah yang hilang akibat erosi dengan cara 

mengurangi akibat pukulan air hujan, mengendalikan aliran air 

permukaan di musim penghujan dan menyediakan air di musim kemarau. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori  

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Pembelajaran mempunyai dua aspek pengajaran yang  

menentukan, yaitu pertama metode mengajar dan kedua media 

pengajaran. Metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan 

pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

(Pupuh Fathurrohman, 2007: 55). Belajar pada hakekatnya adalah 

perubahan yang terjadi didalam diri seseorang (mahasiswa) setelah 

melakukan aktivitas tertentu. Belajar harus diperoleh dengan usaha 

sendiri, adapun orang lain itu hanya sebagai perantara atau penunjang 

dalam kegiatan belajar, agar belajar itu dapat berhasil dengan baik 

(Pupuh Fathurrohman, 2007: 6). Menurut teori behavioristik, belajar 

adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi 

antara stimulus dan respon. Belajar merupakan bentuk perubahan 

yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku 

dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

respon (Asri Budiningsih, 2012: 20).    

Kedudukan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar ada 

dalam komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar 
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yang diatur oleh guru (Nana Sujana, 2009: 1). Kata “media” berasal 

dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” 

yang secara harafiah berarti tengah, perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim pesan ke penerima pesan (Arief. S. Sadiman. 2009: 6). 

Association for Educational and Communication Technology (AECT) 

memberi batasan bahwa media adalah semua bentuk dan saluran yang 

digunakan dalam proses penyampaian informasi (AECT. 1994: 201). 

Mengingat banyaknya definisi dan pengertian media, maka dalam 

tulisan ini mengkhususkan pada media pembelajaran.   

Heinich (1996: 8) mengemukakan media pembelajaran adalah:  

A medium (plural, media) is a channel of communication. 
Derived from the Latin word meaning “between” the term 
refers to anything that carries information between a source 
and a receiver. Examples include film, television, diagrams, 
printed materials, computers, and instructors.  

 
Diartikan bahwa istilah media adalah saluran komunikasi , berasal dari 

kata Latin yang berarti “antara” kata ini mengacu pada sesuatu yang 

membawa informasi antara pengirim pesan kepada penerima pesan. 

Contohnya seperti: film, televisi, diagram, buku, computer dan 

intruktur.   

Atas dasar beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

media adalah bahan, alat, maupun metode atau teknik yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, dengan maksud agar proses interaksi 

komunikasi edukatif antara guru dan siswa dapat berlangsung secara 

tepat guna dan berdayaguna. Media dalam pembelajaran hadir untuk 
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membantu proses transfer pengetahuan dan keterampilan agar menjadi 

lebih efektif dan efisien. Penggunaan media dalam pembelajaran 

berdasar pada asumsi bahwa dalam pembelajaran akan terjadi suatu 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa. 

b. Fungsi dan Peran Media Pembelajaran 

Fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran menurut 

Pupuh Fatuhurfohman (2007 : 67)  adalah : Menarik perhatian, 

membantu untuk mempercepat pemahaman, memperjelas penyajian, 

mengatasi keterbatasan ruang, komunikatif dan produktif, waktu 

pembelajaran dapat dikondisikan, menghilangkan kebosanan, 

meningkatkan motivasi, menimbulkan gairah belajar, melayani gaya 

belajar dan meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan mahasiswa 

dalam kegiatan pembelajaran  

Proses pembelajaran memang tidak dapat terpisahkan dari 

pemanfaatan media. Termasuk pembelajaran metode konservasi lahan,   

sangat memerlukan multimedia karena dengan multimedia disamping 

dapat menarik perhatian, juga dapat membantu pemahaman tidak 

perlu kelapangan, memperjelas penyajian dan mengatasi keterbatasan 

ruang dan waktu pembelajaran.   

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Arief S. Sadiman (2009: 17) kegunaan media  adalah: 

Memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, 

dan daya indera, seperti : a) obyek yang terlalu besar – bisa diganti 
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dengan realita gambar, film bingkai atau model; b) obyek yang kecil – 

dibantu dengan proyektor mikro, film; c) gerak yang terlalu lambat 

atau terlalu cepat bisa dirubah sesuai kebutuhan; d) kejadian atau 

peristiwa yang terjadi dimasa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman 

film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal; e) obyek yang 

terlalu kompleks disajikan dengan model, diagram; f) konsep yang 

terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dll) dapat divisualkan 

dalam bentuk film, film bingkai, gambar dan lain-lain.  

Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif anak didik. Lingkungan dan pengalaman 

mahasiswa yang berbeda, sedangkan kurikulum ditentukan sama, 

maka guru banyak mengalami kesulitan, apalgi kalau latar belakang      

lingkungan guru dengan siswa berbeda, hal ini dapat diatasi dengan 

media. 

Nana Sujana (2009 : 2-3) mengemukakan alasan pemanfaatan 

media dalam pembelajaran, yaitu : Alasan pertama, manfaat media 

pengajaran dalam proses belajar siswa adalah : Pengajaran akan lebih 

menarik, menumbuhkan motivasi belajar, pengajaran akan lebih jelas 

maknanya, metode mengajar akan lebih bervariasi, siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar. Alasan kedua adalah berkenaan dengan 

taraf berfikir siswa. Taraf berfikir manusia mengikuti tahap 

perkembangan dimulai dari berfikir konkret menuju ke berfikir 

abstrak, dimulai dari berfikir sederhana menuju ke berfikir kompleks.   
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Atas dasar uraian di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai 

manfaat media pembelajaran sebagai berikut:  

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan 

proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

dan kemungkinan siswa belajar sendiri sesuai dengan kemampuan 

dan minatnya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, 

dan waktu. 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. 

5) Diharapkan dalam mempelajari materi metode konservasi lahan 

dengan bantuan media, materi bisa disampaiakan secara urut 

sesuai tahapannya, dan cukup dilakukan di dalam kelas saja (tidak 

harus praktek dilapangan). 

d. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Jenis media yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

sangat beragam, mulai dari media yang sederhana sampai dengan 

media yang rumit dan canggih. Keragaman media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa, yaitu : 
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Klasifikasi yang dikemukakan oleh Edgar Dale dengan “kerucut 

pengalaman” (cone of experience). Dale mengklasifikasikan media 

berdasarkan pengalaman belajar yang akan diperoleh siswa, mulai dari 

pengalaman belajar langsung, pengalaman belajar yang dapat dicapai 

melalui gambar dan pengalaman belajar yang bersifat abstrak. 

Kerucut pengalaman Dale menunjukkan bahwa informasi yang 

diperoleh melalui pengalaman langsung, berada pada dasar kerucut 

mampu menyajikan pengalaman belajar secara kongkret. Pengalaman 

langsung akan memberikan kesan paling baik dari isi informasi, 

karena melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, 

penciuman dan perabaan.  Semakin menuju kepuncak kerucut, 

penggunaan media semakin memberikan pengalaman belajar yang 

bersifat abstrak.  Keabstrakan pesan semakin tinggi ketika pesan 

dituangkan kedalam bentuk lambang, seperti kata, gambar, peta, dan 

grafik. Lambang tersebut hanya memerlukan lebih sedikit indera yang 

digunakan untuk memahaminya. Pengembangan kerucut Dale 

bukanlah atas dasar tingkat kesulitan tetapi atas dasar tingkat 

keabstrakan, jumlah dan jenis indera yang turut serta atau digunakan 

selama menerima pesan.  

Gambar kerucut pengalaman Dale dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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selalu bisa diciptakan. Keterbatasan tempat dan alokasi waktu 

pembelajaran adalah faktor pembatas dan kendala utama yang kerap 

dihadapi guru. Oleh karena itu, berdasarkan kerucut Dale, dalam 

proporsi atau intensitas yang lebih kecil, pengalaman belajar dengan 

media rekaman baik audio maupun audio-visual bisa jadi alternatif 

pola pengalaman belajar substitutif yang bisa menghadirkan objek, 

gejala dan persoalan secara tidak langsung, melainkan lewat 

pencitraan-pencitraan (iconic) yang sengaja dipilih, diseleksi dan 

diorganisasi. Pada pola ini, terjadi perubahan interaksi dan penafsiran 

dari yang benar-benar konkrit ke semi-abstrak. Pada tingkat 

selanjutnya, pola interaksi dan penafsiran ini akan benar benar bersifat 

abstrak lewat simbol-simbol visual atau verbal (symbolic) berupa teks 

atau gambar ilustrasi yang banyak ditemukan dalam buku pelajaran. 

Sebagai bagian dari proses perolehan sistem pengetahuan dan 

nilai dalam mempelajari biologi, proses penalaran (reasoning) pada 

dasarnya merupakan proses mental pembentukan sistem pemaknaan 

objek, gejala dan persoalan melalui multi representasi, yang dapat 

mendukung prediksi, argumentasi dan penjelasan. Dalam proses ini, 

visualisasi dinamis mutlak diperlukan sebagai jembatan penafsiran 

atas fragmen-fragmen gejala atau persoalan sains. Artinya, teks akan 

lebih baik bila dipadu dan diinteraksikan dengan bentuk lain 

pengungkapan makna sebagai upaya perolehan pemaknaan yang lebih 

komprehensif. 
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Menurut Gerlach & Ely (1980 : 24-29) mebagi media dalam 

enam tipe sebagai berikut : 

1) Gambar diam, yaitu rekaman dari obyek nyata yang lebih besar 

atau lebih kecil dari obyek atau sesuatu yang dihasilkan. Gambar 

diam berupa foto yang dapat digunakan sebagai illustrasi dalam 

buku teks, slide, frame film dan OHP. 

2) Rekaman suara, dibuat dalam bentuk kaset, disk, soundtrack 

gambar bergerak. Rekaman audio dapat digunakan secara 

individual atau diperdengarkan langsung secara masal. 

3)  Gambar bergerak, yaitu gambar gerak dengan warna hitam dan 

putih yang diproduksi secara langsung atau melalui  penyajian 

secara grafis. 

4) Televisi, media ini meliputi seluruh system penyampaian audio-

video secara elektronik dan muncul melalui monitor televisi. 

5)  Hal nyata, stimulasi dan model.  Media ini meliputi orang, obyek, 

kondisi dan demontrasi. Disebut hal nyata adalah karena media 

ini merupakan kegiatan dimana seseorang mengalami atau 

bersentuhan langsung dengan obyek. Stimulasi merupakan 

sesuatu yang dikondisikan atau didesain menyerupai situasi atau 

kondisi nyata. Model merupakan bentuk tiruan atau penyajian 

situasi atau kondisi nyata, berupa miniatur.  

6)  Programmed dan Computer-assisted instruction, program 

setingkat dengan informasi (verbal, visual atau audio) yang 
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didesain untuk menimbulkan respon.  Penyajian informasi dapat 

melalui satu media atau kombinasi dari beberapa media. 

2. Multimedia Pembelajaran  

a. Pengertian Multimedia Pembelajaran 

Multimedia merupakan gabungan dari dua kata yaitu multi dan 

media. Kata multi berarti banyak (lebih dari satu) dan media diartikan 

alat untuk menyampaikan atau perantara/pengantar pesan dari 

mengirim ke penerima pesan. Dengan multimedia pesan ditampilkan 

melalui komputer sehingga pengguna bisa melihat, mendengar, saling 

berinteraksi dan mengontrol media tersebut. Multimedia merupakan 

suatu sistem karena dengan multimedia teknologi yang dapat 

menggabungkan berbagai sumber media seperti teks, grafik, gambar, 

foto, suara, animasi, audio, video, yang disampaikan dan dikontrol 

oleh system computer secara interaktif. Hal ini dikatakan oleh 

Hackbarth (1996: 220), multimedia merupakan kombinasi dan 

beragam media yang mengandung unsur teks, grafik, gambar, animasi, 

suara dan video.  

Philips (1997: 8), juga berpendapat bahwa: 

The “multimedia” component is characterized by the presence 
of text, picture, sound, animation and video, some or all which 
are organized into coherent program. The “interactive” 
component refers to the process of empowering the user to 
control the environment usully by a computer. 

 
Diartikan bahwa multimedia adalah kombinasi antara teks, grafik, 

animasi, suara dan video.  Beberapa atau seluruh komponen tersebut 
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dimasukkan ke dalam program yang koheren. Komponen yang 

interaktif mengacu kepada proses memberi kebebasan pada pemakai 

untuk mengendalikannya dengan komputer. Multimedia merupakan 

perpaduan dan kombinasi dua atau lebih jenis media ditekankan 

kepada kendali komputer sebagai penggerak keseluruhan gabungan 

media itu (Azhar Arsyad. 2007: 170). Sebagai gabungan dari beberapa 

media, multimedia pembelajaran memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1) Pembelajaran berbasis komputer 

2) Interaktif, yakni memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

melakukan respon dan mencoba simulasi 

3) Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan kepada pengguna untuk 

memilih materi dan menggunakannya 

4) Individual dan self-facing, yakni memberi kesempatan kepada 

pengguna untuk belajar sesuai dengan kecepatannya dalam 

memahami materi. 

5) Memberikan informasi yang kaya, baik dari isi maupun medianya. 

Multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk 

yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Informasi 

akan mudah dimengerti karena sebanyak mungkin indera, terutama 

telinga dan mata, digunakan untuk menyerap informasi itu (Azhar 

Arsyad, 2007: 172).   
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Menurut Hackbarth (1996: 200), pembelajaran dengan 

multimedia dan komputer sebagai alat bantu pengoperasiannya 

mempunyai dua keunggulan yaitu adanya interaktivitas yang tinggi 

dan pelaksanaannya dikontrol oleh pengguna sendiri. Dengan 

interaktivitas, pengguna diajak untuk beraktivitas seperti 

memperhatikan, mendengarkan, menjelajah dan merefleksikan 

informasi yang ada dalam software (isi/materi pelajaran). 

Pelaksanaannya dikontrol oleh pengguna, artinya pengguna dapat 

memilih isi materi yang akan dipelajarinya dan mengadakan 

perubahan atas apa yang telah dipelajarinya.  

 Philips (1997: 11) mengatakan bahwa pemanfaatan  multimedia 

interaktif  mempunyai beberapa kekuatan dasar yaitu: 

1) Mixed  Media 

Mengintegrasikan berbagai media konvensional yang ada 

kedalam satu jenis media interaktif. Contohnya media teks, audio 

dan video yang jika dipisahkan membutuhkan banyak media. 

2) User Control 

Memungkinkan pengguna untuk menelusuri materi ajar sesuai 

dengan kemampuan dan latar belakang pengetahuan yang 

dimilikinya,  selain itu pengguna lebih nyaman dalam 

mempelajari isi media bila mereka melakukan pengulangan. 
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3) Simulation and Visualization 

Simulasi dan visualisasi merupakan fungsi khusus yang dimiliki 

oleh multimedia interaktif, sehingga dengan teknologi animasi, 

simulasi dan visualisasi pengguna akan mendapatkan informasi 

yang lebih riil dan informasi yang bersifat abstrak. Dengan 

demikian mahasiswa mampu mengembangkan mental dalam 

aspek kognitifnya. 

4) Different Learning Styles 

Multimedia interaktif mempunyai potensi untuk mengakomodasi 

pengguna dengan gaya belajar yang berbeda-beda. 

b. Manfaat Multimedia 

Penggunaan multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan 

dan digunakan secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang 

sangat besar bagi siswa dan guru.  

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses 
pembelajaran akan lebih menarik, lebih interaktif, jumlah 
waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat 
ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan 
dimana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat 
ditingkatkan (Daryanto, 2010: 52). 

 
Hal tersebut dijelaskan Daryanto (2010: 52)  karena adanya beberapa 

keunggulan media, yang dapat: 

1) Memperbesar benda yang sangat kecil, dan tidak tampak oleh mata   

2) Memperkecil benda yang sangat besar termasuk yang tidak 

mungkin dihadirkan ke sekolah 
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3) Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit 

berlangsung cepat atau sangat lambat 

4) Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh 

5) Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya 

6) Meningkatkan daya tarik & perhatian siswa. 

Berkenaan dengan taraf berfikir siswa, tarap berfikir manusia 

mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berfikir kongkret menuju 

ke berfikir abstrak, dimulai dari berfikir sederhana ke berfikir 

kompleks. Penggunaan multimedia pengajaran erat kaitannya dengan 

tahapan berfikir tersebut, sebab melalui media pengajaran hal-hal yang 

abstrak dapat dikonkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapat 

disederhanakan (Nana Sudjana, 2009 : 3).  

c. Obyek-obyek Multimedia 

Menurut Suyanto (2005: 255) dalam multimedia terdapat enam 

jenis obyek multimedia yaitu : teks, grafis, bunyi, video, animasi dan 

software. 

1) Teks 

Teks merupakan obyek yang paling sering digunakan dan 

yang paling banyak dilihat. Teks dapat berbentuk kata, kalimat 

surat atau narasi dalam multimedia, sedangkan kebutuhan teks 

tergantung pada kegunaan dan aplikasi media. Teks dapat 

digunakan dalam berbagai bidang untuk memberikan penjelasan 

tentang suatu dalam bentuk bacaan. Untuk membuat tulisan yang 
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baik dalam desain produk diperlukan beberapa pengetahuan dasar 

seperti penggunaan teks, ukuran huruf, jenis huruf, huruf besar, 

huruf kecil, pemberian warna, spasi, judul teks, outline, heading, 

sequencing list, number in teks, panjang paragraph, panjang 

kalimat, panjang kata dan mengklarifikasi teks. 

     Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih type 

face, untuk lebih jelasknya dapat dilihat  pada Tabel 2  berikut ini : 

Tabel 2.  
Kesesuaian Jenis Huruf 

Kesesuaian jenis huruf Desain untuk pokok bahasan 
Kesesuaian tipe yang bisa 
digunakan: 
Child care centre 
Painter and decorator 
Informal formal 
Book shop 

 
Desain dasar untuk huruf Pilihan jenis huruf yang 

seimbang, sehingga tampak 
baik, misalnya: 
Avant garde 
Times new roman 
Helvetica black 
Garamond bold 

 
 

Sumber : (Phillips, 1997 : 87) 
 
 

2) Grafik. 

     Grafik (chart) atau sering disebut juga diagram, grafik 
adalah sejenis “gambaran informasi” yang menjadi 
representasi bilangan dalam suatu tabel data. Sedangkan 
diagram/bagan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu 
gambar yang dipergunakan untuk menyerderhanakan dan 
menggambarkan suatu struktur secara visual sebagai 
representasi dari suatu konsep, ide, kontruksi, hubungan 
satu sama lain yang digunakan dalam berbagai aspek 
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aktivitas kehidupan untuk memvisualisasikan/memperjelas 
suatu topik (Adi Kusrianto, 2006 : 114-115) 

 
Grafik dapat diartikan sebagai sebuah cetakan, lukisan, 

gambar dan huruf dengan menggunakan berbagai media baik 

secara manual maupun menggunakan teknologi computer. Teknik 

ini dapat menampakkan atau menvisualisasikan suatu imajinasi 

seseorang pada layar komputer. Penggunaan grafik, gambar dalam 

multimedia karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi 

kebosanan dibanding dengan hanya menggunakan teks saja. 

Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks menjadi 

lebih sederhana. Bahkan ada peribahasa bahwa sebuah gambar 

mampu menyampaikan seribu kata.  

Multimedia mampu membantu melakukan hal tersebut, yaitu 

ketika grafik atau gambar menjadi obyek suatu link. Grafis 

seringkali muncul sebagai backdrop (latar belakang) suatu teks, 

untuk menghadirkan kerangka yang mempermanis teks. 

3) Animasi 

Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan 

komputer untuk menciptakan gerak pada layar (Suyanto, 2005 : 

287). Dengan animasi presentasi statis menjadi hidup (Tay 

Vaughan, 2006 : 160).  Animasi merupakan kumpulan gambar 

yang diolah sehingga menghasilkan gerakan. Animasi mewujudkan 

ilusi (illusion) bagi pergerakan dengan memaparkan atau 

menampilkan satu urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit 
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(progressively) pada kecepatan yang tinggi. Animasi digunakan 

untuk memberi gambaran pergerakan bagi suatu objek. Ia 

membolehkan sesuatu objek yang tetap atau statik dapat bergerak 

dan kelihatan seolah-olah hidup. Animasi multimedia memberikan 

kesan menyenangkan dan membantu proses pembelajaran. Animasi 

di dalam sebuah aplikasi multimedia manjanjikan suatu visual yang 

lebih dinamik serta menarik, karena animasi memungkinkan 

sesuatu yang mustahil atau kompleks direalisasikan di dalam 

aplikasi tersebut sehingga terlihat nyata. Animasi dapat berbentuk 

dua dimensi  ataupun melalui berbagai kesan yang khas. Meskipun 

bentuk animasi beraneka macam, ia mampu menghasilkan 

perbedaan dalam program yang mendukungnya karena sifat 

manusia yang menyukai sesuatu yang dinamik dan bukan statik. 

Animasi dalam multimedia yang dirancang, diharapkan dapat 

menggambarkan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam membuat 

suatu model metode konservasi lahan. Gerakan tersebut dapat 

menggambarkan posisi suatu lahan, penggalian tanah, perpindahan 

tanah serta proses-proses yang lain. 

4) Audio 

Audio memainkan peranan penting dalam teknologi 

multimedia. Adanya suara dalam kemasan produk media 

pembelajaran dapat menimbulkan kesan hidup dan merasa sedang 
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berkomunikasi dengan manusia lain. Suara tersebut dapat dalam 

bentuk instruksi, wacana dan musik.  

5) Image 

Image adalah ruang persembahan bagi suatu objek yang 

ditayangkan dalam bentuk dua atau tiga dimensi, berupa gambar-

gambar yang memiliki unsur warna. File-file image atau gambar 

yang sesuai dengan berbagai jenis tipe komputer biasanya dalam 

format jpg, rgb, dan gif yang digunakan untuk menyimpan lukisan, 

grafik maupun gambar. 

6) Warna 

Warna memiliki banyak kegunaan antara lain dapat 

mengubah rasa dan cara pandang, menutupi ketidak sempurnaan, 

dan membangun suasana kenyamanan. Pemilihan dan pengelolaan 

warna dalam pembuatan multimedia pembelajaran sangat 

menentukan respons dari pebelajar.  

Philips (1997: 85) mengemukakan pendapat mengenai 

kesesuaian warna latar belakang dan warna objek di depannya 

seperti dijelaskan pada Tabel 3. Kesesuaian warna latar belakang 

dengan objek di depannya harus benar-benar diperhitungkan, 

karena ketidak sesuaian warna justru akan membuat produk yang 

dibuat tidak efektif digunakan dalam pembelajaran.   
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Tabel 3.  
Kesesuaian Penggunaan Warna 

Latar Belakang Warna yang 
Disarankan 

Warna yang 
Dihindari 

Biru tua Kuning, orange pucat, 
putih, biru lembut 

Orange terang, 
merah hitam 

Hijau tua Merah muda, putih Orang terang, 
merah hitam 

Kuning pucat Warna sedang hingga 
biru tua, hingga ungu 
tua, hitam 

Putih, warna-
warna terang, 
warna-warna 
yang relatif 
memiliki 
bayangan terang 

Hijau pucat Hitam, hijau tua Merah, kuning, 
putih, warna-warna 
yang relatif 
memiliki bayangan 
terang 

Putih Hitam, hingga warna-
warna yang tidak 
terlalu gelap 

Warna-warna terang 
khususnya warna 
kuning 

(Sumber : Philips, 1997 : 85) 

 

3. Pengembangan dalam Kawasan Teknologi Pembelajaran 

Teknologi pembelajaran sebagai ilmu mengalami perkembangan 

yang memiliki dimensi yang sama dengan teknologi pendidikan, hanya 

sedikit perbedaan dari penekanan dan sudut pandang. Teknologi 

pembelajaran merupakan bagian dari teknologi pendidikan, hal ini 

didasarkan pada konsep bahwa pembelajaran adalah bagian dari teknologi 

pendidikan. Teknologi pembelajaran merupakan suatu himpunan dan 

prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi serta pengelolaan cara 

pemecahan masalah-masalah pendidikan yang terdapat dalam situasi-

situasi belajar yang bertujuan dan disengaja.  
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Dalam teknologi pembelajaran pemecahan masalah tersebut 
dibentuk dalam komponen-komponen sistem pembelajaran yang 
dirancang sehingga merupakan struktur alternatif, yang dalam 
penggunaannya dikombinasikan ke dalam satu sistem pembelajaran 
yang lengkap (Nana Sudjana & A. Rifai. 2007: 41). 
 

Seels & Richey (1994: 5) mengemukakan :“At present the terms 

educational technology and instructional technology and instructional 

technology are used interchangeably by most profesionals in the field”. 

Pernyataan Seels & Richey tersebut mengandung makna bahwa teknologi 

pendidikan dan teknologi pembelajaran dewasa ini digunakan untuk 

mengacu pada pengertian yang sama oleh kebanyakan profesional 

dibidangnya. 

AECT 1994, menjelaskan bahwa teknologi pendidikan bagi 

pemecahan masalah-masalah. Pendekatan pemecahan masalah tersebut 

memiliki fungsi pengembangan dan manajemen, yang mempunyai rencana 

tersendiri. Pengembangan media pembelajaran termasuk domain 

pengembangan (Seels & Richey. 1994: 4). 

Pengembangan dalam teknologi pembelajaran tidak hanya 

mengandung  perangkat keras (hard ware) melainkan juga perangkat lunak 

(soft ware), bahkan dalam pengembangan terbaru terjadi perpaduan antara 

perangkat keras, perangkat lunak, audio, dan video untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

Bersumber dari lima kawasan dalam teknologi pembelajaran, maka 

dalam mengembangkan multimedia sebagai produk dari kawasan 

pengembangan harus berpegang pada prinsip kawasan desain yang bidang 
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kajiannya meliputi : desain pesan pembelajaran, komunikasi visual, 

komunikasi audio. 

a. Desain Pesan Pembelajaran  

Desain adalah rancangan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Isi pembelajaran merupakan pesan yang harus direkomendasikan 

kepada mahasiswa. Menurut Seels & Richey (1994: 30) definisi 

desain adalah:  

 Design is process of specifying condition for learning. The 
purpose of design is to create strategies and products as the 
macro level, such as programs and curricula and at the macro 
level, such as lessons and moduls.  

 
                   Definisi tersebut menunjukkan bahwa desain dirancang lebih  

                   menekankan pada proses bagaimana menyampaikan pesan kepada   

                   pembelajar dalam proses pembelajaran. 

Desain pesan meliputi perencanaan untuk memanipulasi bentuk 

fisik dari pesan. Desain pesan meliputi juga prinsip memperhatikan, 

daya memahami, dan mengingat. Karakteristik desain peran adalah 

learning task-nya harus spesifik, yang berarti bahwa desain pesan 

akan berkembang menyesuaikan medianya, apakah medianya statis, 

dinamis atau gabungan keduanya dan tergantung juga pada task-nya 

berupa konsep atau pembentukan tingkah laku, perkembangan strategi 

belajar atau keahlian, dan daya ingat. 

b. Komunikasi Visual 

Komunikasi visual merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembuatan media, termasuk multimedia pembelajaran yang 
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merupakan kombinasi dari berbagai unsur media. Visualisasi pesan, 

informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat 

dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti foto, gambar/ilustrasi, 

sketsa/gambar, garis, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua 

bentuk atau lebih (AzharArsyad.2007: 106). 

Elemen komunikasi visual dalam pembuatan multimedia pada 

intinya mencakup: tata letak, tipografi, gambar dan ilustrasi, warna, 

animasi dan video, serta audio/suara. 

1) Layout 

Desain layout dibuat bertujuan memberikan nilai tambah 

terhadap aspek komunikatif  multimedia pembelajaran, bukan 

untuk keindahan semata Layout yang efektif mampu 

mempermudah informasi yang kompleks untuk dipahami (Philip. 

1997: 79).  

Layout bagi media pembelajaran sebaiknya memenuhi 

seluruh  layer  yang digunakan divisualisasikan dengan konsep 

yang sama atau serupa.  Layout sebaiknya didesain secara 

harmonis,  utuh dan senada sehingga materi ajar yang disampaikan 

dipersepsi secara utuh (komprehensif) oleh mahasiswa. Untuk 

membuat  layout  dapat dibuat  grid system, yaitu pembagian 

bidang sesuai dengan fungsi masing-masing elemen dalam 

komunikasi visual.  Contoh peletakan navigasi “next” diletakkan di 

sebelah kanan dan “back” diletakkan di sebelah kiri. Penyusunan 
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teks dibuat secara konsisten rata kiri dan kanan atau simetris. Tata 

letak ditekankan untuk memberikan nilai tambah terhadap aspek 

komunikatif multimedia pembelajaran.  

2) Tipografi  

Tipografi merupakan segala kegiatan dalam mengolah 

informasi yang sifatnya verbal menjadi bentuk visual termasuk 

didalamnya  pemilihan font agar mudah dibaca dan bersifat 

spesifik. Pada dasarnya huruf dipilih guna mempresentasikan dua 

pengertian, yaitu (a) tersurat (untuk kebenaran pesan) huruf sebagai 

isi pesan verbal dan (b) tersirat (untuk citra pesan) huruf sebagai 

penampilan visual.  

Sebaiknya huruf disusun secara hirarki sesuai dengan 

kebutuhan. Untuk naskah yang relatif panjang misalnya untuk 

body-copy yang memiliki fungsi verbal, sebaiknya memilih huruf 

yang memenuhi kriteria readable, legible dan clarity (terbaca 

mudah/jelas dibaca dan nyaman/enak dibaca) (Alessi dan Trollip. 

2001: 63) 

3) Warna  

Warna memiliki fungsi secara fisik dan psikologis. Warna 

berfungsi secara fisik, jika dalam penampilannya mampu 

memperjelas indera penglihatan dalam menangkap objek yang 

disajikan. Biasanya terdapat kontras antara objek dengan latar 

belakangnya. Warna berfungsi psikologis, jika penampilannya 
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menghasilkan perasaan tertentu, misalnya sedih, gembira, 

sentimental, dingin, panas, cemburu, dan lain sebagainya. Dengan 

demikian pemilihan warna sebaiknya didasari oleh konsep kreatif 

yang telah ditetapkan sesuai topik pembelajaran untuk 

mendapatkan warna kontras. Warna dapat dianalogikan secara 

oposisi biner panas dingin, maskulin, feminin, keras, lembut, 

popular klasik, muda tua.  

Selain pendekatan tersebut, warna juga dapat ditingkatkan 

intensitasnya dengan cara menambahkan warna-warna tersebut ke 

putih (tin), sebaliknya untuk meredam intensitas dapat ditambahkan 

unsur hitam (shade). Namun demikian penggunaan warna harus 

konsisten (Alessi clan Trollips. 2001: 76). 

4) Animasi dan Video 

Animasi artinya menghidupkan gambar yang mati, 

menggerakkan gambar yang diam dengan cara membuat 

metamorfosa dari bentuk semula ke bentuk selanjutnya dalam 

durasi tertentu. Video adalah  menangkap obyek yang bergerak 

untuk selanjutnya disimpan dalam rangkaran foto yang diam dan 

diputar kembali menjadi gerak sesuai durasi yang dikehendaki. 

Perbedaan prinsip kerja inilah yang dapat dieksplorasi dan 

dimanfaatkan untuk mendukung penyajian materi ajar berbasis 

multimedia. Video cocok untuk menyajikan realitas sedangkan 

animasi cocok untuk menciptakan realitas dan sesuatu yang abstrak 
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yang tidak mampu ditangkap oleh realitas visual (Alessi dan 

Trollip. 2001: 72). 

5) Gambar  

Gambar merupakan elemen komunikasi visual berupa foto, 

ilustrasi atau drawing, diagram, serta elemen gratis yang lainnya 

seperti icon, navigasi, garis, box, splash, dan lain sebagainya. 

Gambar adalah bahasa visual yang bisa dimanfaatkan pada saat 

bahasa verbal dianggap kurang mampu untuk mempresentasikan 

pesan yang bersifat abstrak. Pesan abstrak akan menjadi nyata jika 

disajikan dalam wujud gambar.  

Foto sangat berguna untuk menunjukkan kondisi fisik, secara 

realistik. Ilustrasi atau drawing tepat untuk mendramatisir, 

mensimulasi dan menyampaikan pesan secara simbolis. 

Kebanyakan navigasi dapat dikategorikan pada gambar dan 

menggunakan bahasa simbol. Tanda panah dalam navigasi 

multimedia pembelajaran disepakati sebagai petunjuk arah (next 

dan back). Eksplorasi dapat dilakukan untuk memvisualisasi 

navigasi yang diperlukan. Eksplorasi dikatakan dikatakan berhasil 

jika orang dapat mengoperasikan multimedia pembelajaran arah 

dan navigasi yang disepakati maknanya. 

c. Komunikasi Audio 

Komunikasi audio adalah proses yang berhubungan dengan 

indera pendengaran. Audio dapat menampilkan pesan yang 
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memotivasi dan menarik perhatian mahasiswa untuk mempelajari 

materi lebih banyak. Penggunaan media audio sangat mendukung 

sistem pembelajaran tuntas (mastery learning). Siswa yang belajar 

lamban dapat memutar kembali dan mengulangi bagian-bagian yang 

belum dikuasainya.  Dilain pihak siswa yang dapat belajar dengan 

cepat bisa maju terus sesuai dengan tingkat kecepatan belajarnya 

(Azhar Arsyad. 2007: 149).  

Unsur audio merupakan sarana untuk menyampaikan informasi 

tentang esensi persoalan yang berkaitan dengan materi yang akan 

diajarkan melalui multimedia pembelajaran. Unsur audio juga 

merupakan unsur penarik perhatian mahasiswa agar menyimak isi 

pesan yang dikomunikasikan. Unsur audio dapat dimanfaatkan untuk 

memperkaya imajinasi dengan cara menghadirkan theatre of mind 

agar isi materi ajar lebih dihayati oleh mahasiswa. Dalam merancang 

multimedia metode konservasi lahan beberapa hal yang disampaikan 

tersebut selalu mencajdi acuan, sehingga produk multimedia yang 

dikembangkan dapat memenuhi kelayakan untuk digunakan. 

4. Teori Pembelajaran yang Melandasi Pengembangan Pembelajaran 
metode mekanis dalam konservasi lahan 

a. Teori Belajar Behavioristik 

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks, terjadi pada 

setiap orang selama masa hidupnya, proses ini berlangsung karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Hasil belajar 

ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu 
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yang disebabkan oleh perubahan tingkat pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. Proses belajar yang diselenggarakan secara formal 

disekolah bertujuan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa 

secara terencana, meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan maupun 

sikap. Selama proses belajar mengajar di sekolah terjadi interaksi 

dengan lingkungan antara lain siswa, guru, karyawan, pengurus 

sekolah, bahan dan materi pelajaran, sumber belajar dan fasilitas 

berupa sarana dan prasarana yang tersedia disekolah. Perubahan 

terencana memerlukan pemikiran dan persiapan yang matang, karena 

dengan perencanaan yang matang dapat memperkecil kesenjangan. 

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Abdul 

Majid, 2006: 15).  

Menurut Hamzah perencanaan adalah : 

Suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat 
berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang 
antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi 
sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan (Hamzah B. Uno, 2008: 2). 

 

Proses belajar mengajar disekolah pada mulanya sebagai titik 

sentralnya adalah guru, dan kurang berfokus pada siswa sehingga 

proses ini dikatakan sebagai pengajaran. Sekarang   proses belajar 

mengajar sudah semakin baik, karena baik guru maupun siswa sudah 

saling berinterksi, sehingga penekanannya tidak hanya pengajaran 

tetapi pembelajaran. Dalam pembelajaran pola fikir siswa diubah, 
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tidak hanya sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi 

juga harus memiliki kemampuan berbuat dengan mendasarkan konsep 

dan prinsip keilmuan yang telah dipelajari.  

Hal ini sesuai dengan pilar-pilar pembelajaran yang dinyatakan 

UNESCO : 

Selain terjadi “learning to know” (pembelajaran untuk tahu), 
juga harus terjadi  “learning to do” (pembelajaran untuk 
berbuat), dan bahkan dituntut sampai pada “learning to be” 
(pembelajaran untuk membangun diri yang kokoh) dan 
“learning to live together” (pembelajaran untuk hidup bersama 
secara harmonis) (Dasim Budimansyah, 2002 : i). 

 

Belajar pada hakekatnya adalah perubahan yang terjadi didalam 

diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Belajar harus 

diperoleh dengan usaha sendiri, orang lain hanya sebagai perantara 

atau penunjang dalam kegiatan belajar agar belajar itu dapat berhasil 

dengan baik (Pupuh Fathurrohman, 2007: 6).  

Menurut teori behavioristik, belajar adalah : 
 
Perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi 
antara stimulus dan respon. Belajar merupakan bentuk 
perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk 
bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interksi 
antara stimulus dan respon (Asri Budiningsih, 2012: 20).   
 

Teori belajar baik menurut Thorndike, Watson, Clark Hull, 

Edwin Guthrie maupun Skiner semua berdasar atas adanya stimulus 

dan respon.  Pada tahun 1900-an stimulus dan respon sudah 

dikenalkan oleh Ivan Pavlov seorang ahli fisiologi Rusia dengan 

teorinya “Hukum Perkaitan” (Law of Association), bahwa proses 
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pembelajaran pada dasarnya merupakan pembentukan perkaitan antara 

stimulus dan respon. Pavlov membuktikan teori belajar ini melalui 

eksperimen terhadap anjing, yaitu bila anjing melihat bekas makanan, 

air liurnya keluar. Pavlov menyimpulkan bahwa anjing tersebut telah 

belajar mengkaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan 

yang akan diberikan. Lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut : 

Sebelum pengkondisian 
     STD (makanan) >>>>>>> RTD (keluar air liur) 
      SD (lonceng) >>>>>>>>Tak ada RD (air liur tidak keluar) 
Selama pengkondisian 
      SD (lonceng) + STD (makanan) >>> RTD (keluar air liur) 
Selepas Pengkondisian 
      SD (lonceng)  >>>>>>> RD (keluar air liur) 
Keterangan : 
        STD = Stimulus tak dikondisikan 
        SD   = Stimulus dikondisikan 
        RTD = Respon tak dikondisikan 
        RD   = Respon dikondisikan 

Sumber : Mohammad Asrosi, 2008: 7) 
    

  Gambar 2 
           Bagan Elemen Tampilan Visual 

 
  

 Kajian selanjutnya dengan menguji hipotesis bahwa suatu 

organisme bisa diajar bertindak dengan pemberian sesuatu 

rangsangan/stimulus. Teori belajar menurut Thorndike (aliran 

Koneksionisme), belajar adalah proses interaksi antara stimulus 

berupa rangsangan terjadinya kegiatan belajar (pikiran, perasaan) yang 

ditangkap melalui pancaindera dan respon yaitu reaksi siswa waktu 

belajar berupa pikiran perasaan dan tindakan. Perubahan tingkah laku 
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dari hasil belajar, menurut Thorndike bisa diamati dan ada yang tidak 

bisa diamati (tidak dapat menentukan alat ukurnya). Watson 

mengatakan belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon, 

keduanya berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat 

diukur. Clark  menghubungkan antara stimulus dan respon dalam 

belajar dengan kebutuhan biologis, namun teori ini tidak banyak 

digunakan.  

Bertolak belakang dengan Clark adalah  Guthrie meskipun 

belajar menggunakan stimulus dan respon, tetapi stimulus tidak harus 

berhubungan dengan kebutuhan biologis dan hubungan itu bersifat 

sementara, sehingga dalam proses belajar mengajar perlu sesering 

mungkin memberikan stimulus sehingga respon bersifat tetap. Guthrie 

mengakui bahwa “hukuman” penting dalam proses belajar, karena 

hukuman yang tepat dapat merubah perilaku seseorang.  

Teori belajar kelompok aliran behavioristik disempurnakan oleh 

Skinner, yaitu dengan konsep belajar secara sederhana, namun 

komprehensif.  Menurut Skinner hubungan antara stimulus dan respon 

yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungan, yang kemudian akan 

menimbulkan perubahan tingkah laku. Stimulus yang diberikan pada 

seseorang akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus-

stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan 

diberikan (Asri Budiningsih, 2012: 24).        
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Dalam pembelajaran metode mekanis feedback dan 

reinforcement baik yang negatif maupun positif diperlukan untuk 

memperkuat stimulus berikutnya. Hadiah (rewards) merupakan salah 

satu bentuk reinforcement untuk mendorong mahasiswa agar benar-

benar berperan dalam proses pembelajaran. Drill dan practice berbasis 

komputer merupakan salah satu upaya untuk reinforcement agar 

mahasiswa lebih banyak mempraktekkan kemampuannya.  

b. Teori Belajar Kognitif  

Berbeda dengan teori behavioristik yang didasarkan pada prinsip 

bahwa pembelajaran seharusnya didesain untuk menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang dapat diamati, teori belajar kognitif lebih 

tertarik pada proses internal yang bersifat psikologis kognitif selagi 

terjadi proses pembelajaran (Alessi dan Trollip, 2001: 19). Belajar 

menurut teori-teori kognitif adalah perubahan persepsi dan 

pemahaman, yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat 

diamati dan dapat diukur (Asri Budiningsih, 2005: 51). Asumsi teori 

ini adalah bahwa setiap mahasiswa telah memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang tertata dalam bentuk struktur kognitif.  Proses 

belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran beradaptasi 

dengan struktur kognitif mahasiswa tersebut. Penggunaan advance 

organizers sebagai sebagai kerangka isi akan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mempelajari informasi baru, karena 

merupakan kerangka dalam bentuk abstraksi atau ringkasan konsep-
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konsep dasar tentang apa yang dipelajari, dan hubungannya dengan 

materi yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Jika ditata dengan 

baik, advance organizer akan memudahkan siswa mempelajari materi 

pelajaran yang baru, serta hubungannya dengan materi yang telah 

dipelajari (Asri Budiningsih, 2012: 44). Proses pembelajaran akan 

terjadi melalui tahap-tahap: memperhatikan stimulus, memahami 

makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah 

dipahami(Asri Budiningisih, 2012: 51).  

Terkait dengan tahap-tahap proses pembelajaran tersebut 

langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan Ausubel, yaitu:  

(1) menentukan tujuan pembelajaran;  

(2) melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, 

motivasi, gaya belajar, dan sebagainya);  

(3) memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan 

mengatusnya dalam bentuk konsep-konsep inti;  

(4) menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk 

advance organizer yang akan dipelajari siswa;  

(5) mempelajari konsep-konsep inti tersebut, dan menerapkannya 

dalam bentuk nyata/konkret;  

(6) melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa (Asri 

Budiningisih, 2005: 50-51). 
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c. Teori Pemrosesan Informasi  

Teori pemrosesan informasi merupakan teori belajar yang relatif 

baru, muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu 

informasi, terutama pada proses pembelajaran dilahirkan oleh para 

ahli teori kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa adanya stimulus 

berupa informasi dari lingkungan direspon oleh penginderaan, ada 

tahap pemrosesan, penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi 

yang telah didapatkan dari otak,  bila diperlukan. Menurut Asri 

Budiningsih (2012, 82-85), ada tiga komponen pemrosesan informasi 

yaitu sensory receptor, working memory dan long term memory. 

1) Sensory Receptor (SR) 

Merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar 

oleh SR, di dalam SR informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. 

Informasi yang diterima tersebut bertahan dalam waktu singkat dan 

mudah terganggu atau berganti. 

2) Working Memory (WM) 

Mampu menangkap informasi yang diberikan oleh individu. 

Working memory (WM) memiliki kapasitas terbatas, yaitu tujuh 

slots. Didalam WM informasi hanya mampu bertahan 15 detik 

apabila tidak ada pengulangan (rehearsal). Agar informasi dapat 

bertahan didalam WM, jumlah informasi tidak boleh melebihi 

kapasitasnya (7 slots) dan dilakukan pengulangan.  
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3) Long Term Memory (LTM) 

Long Term Memory (LTM) memiliki kapasitas yang tak terbatas. 

Didalamnya berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu. 

Semua informasi yang terdapat dalam LTM tidak akan hilang. 

Persoalan lupa terjadi karena kesulitan/kegagalan memunculkan 

kembali (retrieval failure) informasi yang diperlukan. Hal ini dapat 

diatasi jika informasi ditata dengan baik.   

Pendapat ini diperkuat oleh Alessi dan Tollip (2001: 80) yang 

menyatakan bahwa: 

“Growing in part out of work in computer science on artificial 
intelligence information processing theories attempt to 
describe how information in world enters through our sense, 
becomes stored in memory is retained or forgotten,and is 
used.” 

 
Adapun prinsip utama yang relevan dalam memberikan persepsi 

dan perhatian terhadap informasi,yaitu: (1) informasi (verbal atau 

visual) harus mudah diterima, (2) penempatan/posisi letak informasi 

mempengaruhi perhatian dan persepsi terhadap informasi tersebut, dan 

(3) pemberian perbedaan dan perubahan menjadi daya tarik dan 

pemelihara perhatian (Alessi dan Trollip. 2001:21) 

d. Teori Konstruktivistik 

Menurut pendekatan kontruktivistik, pengetahuan adalah 

sebagai kontruksi kognitif seseorang terhadap obyek, pengalaman, 

maupun lingkungannya. Pengetahuan adalah sebagai suatu 

pembentukan terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat 
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mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru.   

Asri Budiningsih (2012: 60), mengatakan : 

Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realitas ada 
pada pikiran seseorang dan mengakui bahwa pikiran adalah 
instrumen penting dalam menginterpretasikan kejadian, objek 
dan pandangan terhadap dunia nyata, dimana interpretasi 
tersebut terdiri dari pengetahuan dasar manusia secara 
individual. 
  

Atas dasar beberapa teori tersebut multimedia pembelajaran 

metode konservasi lahan, lebih sesuai bila menggunakan teori 

kontruktivistik, karena dengan teori tersebut memberi kesempatan 

pada mahasiswa untuk dapat mengkontruksi pengetahuannya, 

memberi makna kepada pengalamannya dan aktif mencari 

pemahaman terhadap materi perkuliahan. Oleh karena itu multimedia 

pembelajaran metode konservasi lahan yang dikembangkan dalam 

penelitian pengembangan ini didesain dengan menggunakan 

pendekatan kontruktivisme,  karena metode mekanis bukanlah mata 

kuliah hafalan, konsep-konsep dalam metode mekanis diperoleh dari 

pemahaman-pemahaman sebelumnya, karena itu pendekatan 

kontruktivistik sangat relevan dalam pembelajaran evaluasi konservasi 

dan kemampuan lahan. 

5. Desain Pembelajaran  
a. Pengertian Desain Pembelajaran 

Menurut Reigeluth desain pembelajaran, adalah kisi-kisi dari 

penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses 

belajar seseorang. Adapun Gagne mengatakan bahwa : desain  
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pembelajaran membantu proses belajar seseorang, dimana proses 

belajar sendiri memiliki tahapan segera dan jangka panjang, … proses 

belajar terjadi karena adanya kondisi-kondisi belajar baik internal 

maupun eksternal (Dewi Salma Prawiradilaga, 2008: 15). 

Desain pembelajaran berupa satuan-satuan tertentu yang terdiri 

atas : standar kompetensi, kompetensi dasar mata pelajaran, materi 

pokok, kegiatan belajar mengajar, serta sistem penilaian. Dengan 

menyiapkan terlebih dahulu desain pembelajaran apa yang harus 

dipelajari siswa, memungkinkan dapat menghasilkan pembelajaran 

yang efektif dan menarik.  

Menurut Hamzah B. Uno, dengan desain pembelajaran 

diharapkan akan dicapai perbaikan pembelajaran. Perbaikan 

pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi:  

1) untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali 
dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan 
adanya desain pembelajaran; 2) untuk merancang suatu 
pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem; 3) 
perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana 
seseorang belajar; 4) untuk merencanakan suatu desain 
pembelajaran diacukan pada siswa secara perorangan; 5) 
pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada 
ketercapaian tujuan pembelajaran, dalam hal ini akan ada 
tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari 
pembelajaran; 6) sasaran akhir dari perencanaan desain 
pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar; 7) 
perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel 
pembelajaran; 8) inti dari desain pembelajaran yang dibuat 
adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Hamzah B. Uno, 
2008: 3-4) 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Kanuka (2006: 3) memberikan 

definisi tentang desain pembelajaran sebagai berikut: 

Instructional design is the art and science of creating an 
instructional environment and materials that will bring the 
learner from the state of not being able to accomplish certain 
tasks to the state of being able to accomplish those tasks. 
Instructional design is based on theoretical and practical 
research in the areas of cognition, educational psychology, 
and problem solving. 
 

Dinyatakan bahwa desain pembelajaran adalah seni dan ilmu tentang 

membuat lingkungan pembelajaran dan materi yang akan membawa 

peserta didik dari keadaan tidak mampu menyelesaikan tugas tertentu 

menjadi menyelesaikannya. Membuat desain pembelajaran itu 

berdasarkan pada teori dan praktek psikologi pendidikan dan 

pemecahan masalah. 

b. Model Pengembangan Desain Pembelajaran 

Penggunaan pendekatan sistem dalam pengembangan 

pembelajaran telah menghasilkan berbagai model. Pendekatan sistem 

dalam pembelajaran karena pembelajaran terdiri dari suatu kesatuan 

unsur-unsur yang saling berinteraksi secara fungsional yang 

memperoleh masukan menjadi keluaran. Suatu program pembelajaran 

yang dirancang secara baik, informasi yang disajikan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan siswa, dan bahan pelajaran disusun 

kedalam urutan yang sistematis dan logis akan lebih menarik 

perhatian siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan desain 

pembelajaran. 
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1) Model Borg & Gall (2007: 775-776) 

The major step in the research and devetopment cycle used to 
develop minicourses are as follows : 
a) Research and information collecting.   
b) Planning,   
c) Develop preliminary form of product.   
d) Preliminary field testing.   
e) Main product revision.   
f) Main field testing.   
g) Operational product revision.   
h) Operational field testing.   
i) Final product revision.   
j) Dissemination and implementation.   

 

Tahapan penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gall, 

diartikan sebagai berikut: 

a) Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi 

(kajian pustaka, pengamatan di kelas, persiapan laporan tentang 

pokok persoalan). 

b) Melakukan perencanaan (pendefinisian ketrampilan, perumusan 

tujuan, penentuan urutan pembelajaran, dan uji kelayakan 

terbatas). 

c) Mengembangkan bentuk produk awal (penyiapan materi 

pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perlengkapan 

evaluasi). 

d) Melakukan preliminary testing (dilakukan pada 2-3 sekolah, 

menggunakan 6-12 subjek). Data wawancara, observasi dan 

kuesioner dikumpulkan dan dianalisis). 
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e) Melakukan revisi terhadap produk utama (sesuai dengan saran-

saran dari hasil preliminary field testing). 

f) Malakukan main field testing (dilakukan pada 5-15 sekolah 

dengan 30-100 subjek). Data kuantitatif unjuk kerja subjek pada 

pra pelajaran dan setelah pelajaran dikumpulkan. Hasil dinilai 

sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dibandingkan dengan 

data kelompok kontrol bilamana dimungkinkan. 

g) Melakukan revisi terhadap produk operasional (rewvisi produk 

berdasarkan saran-saran dari hasil main field testing). 

h) Melakukan operational field testing (dilakukan pada 10-30 

sekolah, mencakup 40-200 subjek. Data wawancara, observasi 

dab kuesioner dikumpulkan dan dianalisis). 

i) Melakukan revisi terhadap produk akhir (revisi produk seperti 

disarankan oleh hasil operational field testing). 

j) Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk (membuat 

laporan mengenai produk pada pertemuan professional dan 

dalam jurnal, bekerja sama dengan penerbit untuk melakukan 

distribusi untuk memberikan kendali mutu). 

2) Model pengembangan Dick, Carey & Carey 

     mengembangkan model pengembangan desain pembelajaran, 

terdiri dari sepuluh langkah, yaitu:  

     a) mengidentifikasi tujuan pembelajaran, b) analisis 
instruksional, c) analisis siswa dan konteks, d) menentukan 
kompetensi dasar, e) mengembangkan instrumen penilaian, f) 
mengembangkan strategi pembelajaran, g) mengembangkan 
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dan memilih materi pembelajaran, h) merancang dan 
melakukan evaluasi, i) perbaikan/revisi pembelajaran, j) 
merancang danmelakukan evaluasi sumatif (Dick, Carey & 
Carey , 2005: 1). 
 
Model pengembangan desain menurut Dick, Carey & Carey 

dapat filihat pada gambar 3 berikut ini : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3  
Model Pengembangan Instruksional Dick, Carey & Carey (2007: 1) 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, model pengembangan desain 

pembelajaran yang dipilih oleh peneliti adalah model pengembangan 

Dick, Carey & Carey (2007: 1). Langkah pertama, mencakup 

pendefinisian tujuan program dan produk pembelajaran. Langkah 

kedua, analisis instruksional dilakukan untuk mengidentifikasi 

keterampilan, prosedur, dan tugas-tugas spesifik yang terlibat dalam 

pencapaian tujuan instruksional. Langkah ketiga, dirancang untuk 

mengidentifikasi sikap dan keterampilan awal siswa, karakteristik 

setting pembelajaran, dan karakteristik dari setting pembelajaran 
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tersebut dimana pengetahuan dan keterampilan yang baru akan 

digunakan. Langkah keempat, mencakup penerjemahan kebutuhan dan 

tujuan pembelajaran  kedalam kompetensi dasar tertentu yang juga 

sebagai alat untuk mengkomunikasikan tujuan produk dan program 

pembelajaran sesuai dengan tingkatan dan jenis kepentingan, serta 

menjadi dasar perencanaan item tes, materi pembelajaran, dan sistem 

penyampaian. Langkah kelima, instrumen tes yang dikembangkan 

harus berhubungan langsung dengan pengetahuan dan keterampilan 

tertentu dalam bentuk kompetensi dasar. Langkah keenam strategi 

pembelajaran dikembangkan untuk membantu mahasiswa dalam 

usahanya mencapai setiap kompetensi dasar. Langkah ketujuh 

mencakup pengembangan materi pembelajaran. termasuk materi 

sepertibuku teks dan buku pegangan guru atau media lainnya misalnya 

kaset audio atau video interaktif. Langkah kedelapan, sembilan dan 

sepuluh merupakan fungsievaluasi, evaluasi formatif dilakukan untuk 

memperbaiki efektivitas produk atau program dalam proses 

pengembangan, evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan 

efektivitas atau fungsi produk atau program akhir. 

6. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Metode Mekanis 

Menurut Alessi dan Trollip (2001: 410) model pengembangan 

multimedia pembelajaran memiliki tiga karakteristik, yaitu standards, 

ongoing evaluation dan project management. Ketiga karakteristik ini 

melekat pada tiga tahap, yakni planning, design dan development.  
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Berikut ini penjabaran dari kesembilan aspek tersebut (Alessi dan 

Trollip. 2001: 418-431). 

a. Subject matter 

1) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

a) Kedalaman materi yang memadai untuk menyempurnakan 

tujuan pembelajaran  

b) Tingkat kerincian, kompleksitas dan realisme materi harus 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

c) Materi menekankan pada masalah yang relevan dengan tujuan 

pembelajaran dan kesulitan yang dihadapi mahasiswa  

d) Materi mampu mengidentifikasi kemampuan mahasiswa dan 

mengungkapkan penyamarataannya 

2) Struktur isi, meliputi: 

a) Organisasi isi memperkuat organisasi materi. 

b) Organisasi isi mempertimbangkan sudut pandang mahasiswa 

c) Organisasi isi disederhanakan sebelum materi disajikan kepada 

mahasiswa 

d) Cukup mempertimbangkan hubungan antara pengetahuan awal 

mahasiswa dengan materi dan membangun pengetahuan yang 

mungkin sudah diketahui mahasiswa 

e) Organisasi isi materi ditampilkan dalam bentuk diagram, 

skema atau peta konsep 

 



 

57 
 

3) Akurasi Materi, meliputi  

a) Hubungan dengan kebenaran terhadap fakta atau kenyataan 

yang ada. 

b) Kebenaran terhadap jawaban yang dinilai benar  

c) Penggunaan istilah dilakukan dengan benar konsisten dan 

sesuai dengan aslinya 

d) Akurasi dan semua bahan gambar, sound dan video yang 

digunakan. 

4) Bahasa, Gaya Bahasa dan Tata Bahasa, meliputi:  

a) Penggunaan bahasa, gaya bahasa dan tata bahasa standar agar 

mempermudah pemahaman konsep media  

b) Konsistensi dalam penggunaan konversi, kata dan tanda baca  

c) Kesesuaian tingkat dan gaya bahasa dengan keinginan 

mahasiswa  

d) Tingkat keterbacaan 

e) Ejaan, tata bahasa darn tanda baca 

5) Cultural Bias, meliputi: 

a) Kecermatan ketaksaan bahasa  

b) Kecermatan bias referensi  

b. Auxiliary information  

1) Pendahuluan, meliputi: 

a) Kesesuaian dan relevansi program dengan pembelajaran yang 

lain 
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b) Ketentuan prasyarat yang harus dimiliki mahasiswa sebelum 

melalui program. 

c) Ketentuan pengetahuan yang harus dimiliki mahasiswa 

sebelum mereka menggunakan program  

d) Tujuan pembuatan program 

e) Waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan program  

2) Faktor lain, terdiri dari:  

a) Direction (arahan) 

b) Bantuan  

(1) Harus dapat diakses dari manapun juga dari program 

(2) Context-sensitivehelp 

c) Kesimpulan: 

(1) Menjelaskan komunikasi berikutnya atau apa yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa setelah selesai menjalankan 

program  

(2) Memberi saran untuk pembuat program yang lebih jelas 

dari program yang sudah ada 

c. Affectiveconsiderations 

1) Kemampuan mendorong mahasiswa untuk belajar 

2) Kemampuan mendorong mahasiswa untuk menindaklanjuti di luar 

kegiatan belajar 

3) Kesulitan penggunaan komputer diminimalkan dengan kemudahan 

dalam penggunaan program multimedia 
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d. Interface, meliputi kajian tentang: 

1) Segala sesuatu yang ditampilkan dan muncul di layar. 

2) Segala sesuatu yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk 

berkomunikasi dengan program  

3) Tampilan  

a) Teratur, tidak terlalu banyak informasi yang ditampilkan 

sekaligus  

b) Relevan dengan tujuan program  

c) Jelas apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai 

pengguna, bagaimana melakukannya, dan bagaimana prosesnya  

d) Memenuhi standar tertentu yang ditetapkan 

e) Kepastian produk memiliki efek yang baik yang dapat bekerja 

dengan baik pada monitor dari berbagai jenis dan ukuran.  

4) Model Presentasi, meliputi: 

a) Kualitas teks 

b) Animasi dan grafik 

(1) Jalannya animasi tidak terlalu cepat atau terlalu lambat 

serta mahasiswa dapat mengkontrol dan melakukan 

pengulangan.  

(2) Pemberian animasi memperkuat tujuan program 

 

 

c) Audio 
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(1) Audio yang digunakan konsisten dan memberi kontribusi 

pada tujuan program  

(2) Audio dapat difungsikan tidak hanya pada komputer yang 

digunakan untuk membuat program tetapi juga pada 

komputer lain. 

(3) Kesesuaian kualitas audio dengan tujuan. 

d) Video 

(1) Kesesuaian video yang diberikan dengan tujuan program 

(2) Kepastian video dapat berfungsi pada saat program 

dijalankan di komputer lain. 

(3) Kecepatan waktu yang diperlukan untuk mengakses waktu  

(4) Kesesuaian kualitas video dalam program 

(5) Kesesuaian video dengan kontrol mahasiswa sebagai 

pengguna  

e) Input: 

(1) Terbaik bagi aktivitas mahasiswa sebagai pengguna. 

(2) Menunjukkan aktivitas mengetik kata atau aktivitas lain 

yang efisien 

(3) Mencegah kesalahan aktiviitas mahasiswa sebagai 

pengguna.  

f) Spasi 

 

e. Navigation, meliputi: 
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1) Mampu memandu mahasiswa untuk menjalankan program. 

2) Mampu sebagai petunjuk untuk mengetahui posisi mahasiswa 

dalam program. 

3) Bantuan navigasi  

4) Konsistensi  

5) Restat 

6) Petunjuk pasif merupakan petunjuk yang membantu mahasiswa 

untuk kembali ke tempat mereka berhenti  

7) Petunjuk aktif merupakan petunjuk yang membantu mahasiswa 

untuk kembali ke menu utama atau ke salah satu menu yang 

mereka kehendaki kapanpun mereka menginginkan. 

f. Pedagogy, meliputi kajian tentang: 

1) Metodologi 

2) Interaktifitas: 

a) Membuat pilihan dan keputusan  

b) Menulis 

c) Membuat catatan 

d) Membuat evaluasi dan keputusan  

e) Menyusun 

f) Menggambar  

g) Mengendalikan  

h) Relevan dengan tujuan 

i) Meningkatkan pemahaman, ingatan atau transfer 
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3) Strategi belajar 

a) Kekuatan memberikan inisiatif belajar pada mahasiswa secara 

mandiri. 

b) Memberikan fitur yang memungkinkan atau memfasilitasi 

kegiatan belajar mahasiswa 

c) Membuat catatan untuk belajar lebih efektif  

4) Kontrol  

5) Pertanyaan 

a) Relevan dengan metodologi dan tujuan 

b) Mengungkap informasi yang penting dari materi 

c) Mendorong mahasiswa untuk berpikir dan memproses 

informasi pada tingkat yang mendalam. 

d) Kesesuaian penempatan pertanyaan untuk recognitions, 

mengingat, memahami, menerapkan, mengevaluasi, mengetik, 

menyusun, dan menggambar. 

6) Jawaban pertanyaan; 

a) Ketentuan cara pemberian jawaban harus diberikan 

b) Kejelasan kriteria jawaban benar atau salah 

c) Kesempatan untuk mengulang jawaban bila jawaban salah. 

d) Tidak memaksakan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 

dengan benar. 

e) Memberikan kesempatan remidi pada jawaban yang salah 

untuk dibenarkan, 
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f) Memberi kesempatan mahasiswa untuk mencobanya beberapa 

kali pada jawaban yang dianggap salah. 

7) Kualitas Tanggapan, meliputi : 

a) Konstruksi 

b) Memotivasi. 

c) Meningkatkan kemampuan kinerja mahasiswa menjadi lebih di 

masa yang datang 

d) Respon yang diberikan tidak menyesatkan atau bermakna 

ganda 

e) Dapat membedakan antara jawaban yang salah dan yang tidak 

sesuai format 

8) Format Feed back,meliputi :. 

a) Menarik perhatian mahasiswa 

b) Cara pemberian umpan balik merupakan pilihan terbaik baik 

dalam hal sebenarnya maupun kejelasannya.  

9) Tingkat penguasaan 

a) Ketercukupan pencapaian tujuan 

g. Invisible features, meliputi: 

1) Segala sesuatu yang tidak terlihat ketika program sedang 

dijalankan 

2) Records dan data: 

h. Robustness (Ketahanan Produk) 
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1) Uji program tidak hanya pada perilaku normal, akan tetapi juga 

pada situasi yang tidak normal, yakni jika ditekan tombol 

sembarang, navigasi/ tombol yang ada di keyboard apakah program 

tetap masih dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang 

semestinya?  

2) Program dicoba dijalankan pada komputer di luar spesifikasi 

komputer yang disarankan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah program masih berjalan dengan baik?  

i. Supplementary materials, meliputi : 

1) Manual tentang mengoperasikan program: 

a) Cara menghidupkan komputer. 

b) Cara menjalankan dan memutar program  

c) Cara menambahkan informasi 

d) Cara menyimpan data. 

2) Manual tentang konten Program 

a) Isi materi dalam program maupun ringkasan bahan prasyarat 

(jika ada) tepat dan lengkap sesuai dengan kurikulum dan 

silabus. 

b) Konten ditinjau oleh ahli materi. 

 

 

 

7. Metode konservasi lahan 
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Mata kuliah Evaluasi konservasi dan kemampuan lahan  

merupakan matakuliah keilmuan dan keterampilan dengan kode 

matakuliah PGE230 dan bobot 2 SKS.  Matakuliah ini diambil oleh 

mahasiswa semester VI dengan syarat telah menempuh matakuliah ilmu 

tanah, hidrologi, geologi.  

Kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah mengambil 

mata kuliah ini, yaitu mampu mengkaji tentang evaluasi lahan, 

mengklasifikasi lahan, mengidentifikasi berbagai sebab kerusakan lahan 

serta berusaha mencari solusi untuk mengatasi dan memperbaiki 

kerusakan lahan.  Penelitian ini hanya mengembangkan salah satu sub 

pokok bahasan yaitu metode konservasi lahan, yang merupakan sub 

pokok bahasan pada materi solusi mengatasi dan memperbaiki kerusakan 

lahan. Setelah menggunakan   produk multimedia ini diharapkan 

mahasiswa mampu : 1) mendeskripsikan pengertian metode konservasi 

lahan khususnya metode mekanis, 2) mengidentifikasi macam-macam 

metode mekanis, 3) merancang model metode mekanis/pebuatan 

terassering. 

a. Pengertian konservasi lahan 

Konservasi lahan/tanah diartikan sebagai penempatan setiap 

bidang tanah pada cara penggunan yang sesuai dengan kemampuan 

tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat 

yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah (Sitanala Arsyad, 

2008:29). 
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Rini Wudianto, mengatakan pengertian konservasi lahan adalah 

memanfaatkan tanah sesuai dengan kemampuannya dan 

memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan 

sehingga kerusakan lahan bisa terhindarkan (Rini Wudianto, 1995: 

14). 

Tujuan konservasi lahan   adalah untuk mendapatkan tingkat 
keberlanjutan produksi lahan dengan menjaga laju kehilangan 
tanah tetap dibawah ambang batas yang diperkenankan, yang 
secara teoritis dapat dikatakan bahwa laju erosi harus lebih 
kecil atau sama dengan laju pembentukan tanah (Suripin,2004: 
99). 
 

Tindakan yang dilakukan dalam konservasi tanah tidak hanya 

mencegah terjadinya erosi saja tetapi juga memperbaiki tanah yang 

rusak. Untuk memperbaiki tanah yang rusak dalam konservasi lahan 

mengenal beberapa macam metode konservasi 

b. Macam-macam Metode Konservasi Lahan 

  Metode konservasi lahan menurut Suripin (2004: 101) metode 

konservasi lahan dapat dikelompokan menjadi tiga golongan utama 

yaitu (1) secara agronomis, (2) secara mekanis dan (3) secara kimia.   

1) Metode Agronomis (Vegetatif) 

Menurut Suripin (2004 : 100). metode agronomis adalah 

penggunaan tanaman atau tumbuh-tumbuhan dan sisa tanaman 

dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi laju erosi 

dengan cara mengurangi daya rusak hujan yang jatug dan jumlah 

daya rusak aliran permukaan  

Fungsi dari metode vegetatif adalah 
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a) Melindungi tanah dari daya perusak butiran-butiran air hujan. 

b) Melindungi tanah terhadap daya perusak aliran air di atas 

permukaan tanah 

c) Memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahanan air yang 

langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan. 

Berbagai cara konservasi secara vegetatif antara lain: 

a)  Penanaman tanaman penutup secara terus-menerus. 

 Tanaman penutup berfungsi melindungi permukaan tanah dari 

daya dispersi dan penghancuran butir-butir hujan serta 

memperlambat aliran permukaan. Tanaman penutup juga 

mempunyai andil dalam menyumbang bahan organik tanah dan 

memperbesar porositas tanah. (Kartasapoetra, 2000:150). 

b)  Penanaman dalam strip (strip cropping) 

 Penanaman dalam strip adalah sistem penanaman dengan cara 

tanaman ditanam dalam strip-strip yang berselang-seling pada 

sebidang tanah dan disussun memotong lereng atau sesuai 

dengan garis kontur. 

c)  Pergiliran tanaman (croop rotasion) 

 Adalah suatu sistem bercocok tanam pada sebidang tanah yang 

terdiri dari beberapa macam tanaman yang ditanam secara 

berturut-turut pada waktu tertentu setelah masa panennya 

kembali lagi pada tanaman semula (Kartasapoetra, 2000:152). 

Manfaat pergiliran tanaman adalah:  
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(1) mengurangi keberlangsungan erosi 

(2) meningkatkan produksi pertanian 

(3) meratakan pemanfaatan tanah yang kosong 

(4) memperkaya variasi tanaman petani 

(5) memperbaiki kesuburan tanah 

(6) mengurangi biaya pengolahan tanah 

(7) memelihara keseimbangan ekologi 

Terdapat beberapa hal dalam pergiliran tanaman yaitu: 

(1)  Saquental planting, yaitu penanaman secara beruntun segera 

setelah tanaman terdahulu dipanen. 

(2) Mixed cropping, yaitu melakukan penanaman tanaman 

campuran. 

(1) Inter cropping, yaitu tumpang sari seumur 

(2) Inter planting, yaitu penanaman secara tumpang sari 

berbeda umur 

(3) Inter cultur, yaitu menanam tanaman yang umurnya pendek 

ditanam diantara tanaman yang umurnya tahunan 

d)  Sistem pertanian hutan (Agroforestry), yaitu sistem pertanian 

hutan ditempuh dengan cara penanaman pada tanah-tanah yang 

gundul atau tanah yang rusak lainnya akibat perusakan hutan 

dan ditanami dengan pepohonan atau rerumputan guna 

mencegah terjadinya erosi. 
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e)  Penggunaan seresah atau pemanfaatan sisa-sisa tanaman (Residu 

management). 

 Penggunaan sisa tanaman untuk konservasi tanah dapat berupa 

mulsa atau pupuk hijau. Dengan pemulsaan maka dedaunan 

dan batang tanaman disebar secara merata diatas permukaan 

tanah, sedangkan dengan pupuk hijau sisa tanaman 

dibenamkan kedalam tanah. 

f)    Penanaman tanaman penguat teras dan saluran pembuangan 

Penanaman tanaman penguat teras dan saluran pembuangan 

dapat berupa pepohonan atau rerumputan. 

2) Metode Mekanis 

Metode mekanis adalah semua perlakuan fisik mekanis yang 

diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk 

mengurangi aliran permukaan dan erosi, meningkatkan 

kemampuan penggunaan tanah (Sitanala Arsyad, 2008:118). Fungsi 

metode mekanis dalam konservasi lahan adalah memperlambat 

aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan 

dengan kekuatan yang tidak merusak, memperbaiki atau 

memperbesar infiltrasi air kedalam tanah dan memperbaiki aerasi 

tanah, dan penyediaan air bagi tanaman. 

 

Metode mekanis menurut Suripin meliputi : 

a) Pengolahan tanah 
b) Pengolahan tanah menurut garis kontur 
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c) Pembuatan teras 
d) Pembuatan saluran air 
e) Pembuatan dam pengendali  (Suripin, 2004 :114) 

 

Fungsi metode mekanis dalam konservasi lahan adalah 

memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan 

aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, 

memperbaiki atau memperbesar infiltrasi air kedalam tanah dan 

memperbaiki air tanah, dan penyediaan air bagi tanaman. 

a) Pengolahan Tanah  

Pengelolaan tanah adalah setiap manipulasi mekanis terhadap 

tanah yang ditujukan untuk menciptakan kondisi tanah yang 

baik bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan utama pengelolaan 

tanah adalah menyiapkan tempat tumbuh bagi benih, 

menggemburkan tanah pada daerah perakaran, membalikkan 

tanah sehingga sisa-sisa tanaman terbenam didalam tanah, dan 

memberantas gulma. 

b) Pengolahan tanah Menurut Kontur 

    Pada pengolahan tanah menurut kontur maka pembajakan 

dilakukan menurut kontur atau memotong lereng, sehingga 

terbentuk jalur-jalur tumpukan tanah dan alur yang menurut 

kontur atau melintang lereng. Pengolahan menurut kontur akan 

lebih efektif jika diikuti dengan penanaman menurut kontur pula 

(Sitanala Arsyad, 2008:119-120).  
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3) Konservasi secara Kimiawi 

Sejak tahun1950 dimulai usaha-usaha untuk memperbaiki 

kemantapan struktur tanah melalui pemberian preparat-preparat 

kimia, yang secara umum disebut pemantapan tanah (soil 

conditioner). Pemantapan tanah dengan menggunakan preparat 

kimia   dikemukakan pertama pada simposium di Philadelpia tahun 

1951. Pada waktu itu dikenalkan krilium (yaitu senyawa garam 

natrium dari polyacrylonitrile yang terhidrolisa).  

Pemakian adalah dengan cara mencampur bahan dengan air 

kemudian disemprotkan di atas permukaan tanah yang diperbaiki 

dan diaduk-aduk dengan cangkul, sekap atau digaru. Namun dalam 

perkembangannya setelah muncul beberapa bahan yang 

ditawarkan, metode ini justru semakin ditinggalkan, karena alasan 

mahalnya material dan kurang effekti dalam penggunaan. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung berhasilnya penggunaan 

multimedia pembelajaran telah banyak dilakukan, diantaranya adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Herman Dwi Surjono (1995) tentang 

“Pengembangan Computer-Assisted Instruction (CAI) Untuk Pelajaran 

Elektronika”, (Jurnal Kependidikan, No. 2 (XXV); 1995) dari hasil 

penelitian diperoleh mahasiswa memberikan tanggapan sikap yang positif 

terhadap aspek-aspek program CAI yang meliputi: materi, tampilan, 
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interaksi siswa, dan interaksi program, serta tingkat penguasaan materi 

elektronika meningkat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jenks & Springer (2002) dalam “A View of 

the Research on the Efficacy of CAI” (Electronic Journal, Volume 1 

Nomor : 2 Tahun 2009) menyimpulkan bahwa beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan CAI lebih efektif dari pada 

pembelajaran konvensional. Penggunaan CAI mengarahkan siswa untuk 

bersikap positif dari pada pembelajaran konvensional. Pengaruh Cai pada 

siswa, yaitu ke arah : pengendalian diri, kehadiran, motivasi mengerjakan 

tugas dengan tepat waktu dan kerja sama. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali (Jurnal Edukasi dan 

Elektronik Volume 5 Nomor 1, Maret 2009) media pembelajaran mata 

kuliah medan elektromagnit memberi nilai tambah yang cukup signifikan 

pada mahasiswa sebagai bahansangat membatu dalam mendapatkan 

materi, meningkatkan semangat belajar untuk belajar mandiri.   

4. Penelitian Yuliati Indarsih (2006) tentang pengembangan media 

pembelajaran berbasis komputer (MPBK), disimpulkan bahwa : a) dari 

aspek isi termasuk kategori baik dengan rerata 3,98, b) dari aspek 

pembelajaran termasuk kategori baik dengan rerata 4,05, dan c) dari aspek 

media termasuk kategori baik dengan rerata 3,97. Sehingga penggunaan 

MPBK IPS kelas V di SD Klegung I Tempel dapat menaikkan nilai rata-

rata sebesar 15,8 dari 48,6 menjadi 64,4 yang diketahui dari pre-test dan 

post-test. 
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Beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan multimedia memberi peranan sangat penting terhadap 

peningkatan kualitas proses pembelajaran. 

C. Kerangka Pikir 

Untuk menghasilkan lulusan yang terampil, professional dan berkualitas 

bagi Jurusan Pendidikan Geografi, diperlukan beberapa hal,  salah satunya 

adalah penguasaan materi pembelajaran. Beberapa faktor yang  diperlukan 

agar dapat mendukung penguasaan materi adalah lingkungan belajar yang 

dinamis, fasilitas belajar yang cukup, pemilihan media pembelajaran yang 

tepat, perilaku belajar yang positif, dan iklim pembelajaran yang kondusif. 

Demikian pula untuk penguasaan materi evaluasi konservasi dan kemampuan 

lahan khususnya metode mekanis. Namun dalam kenyataannya pembelajaran 

metode mekanis masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena adanya 

beberapa masalah antara lain: 1) keterbatasan waktu perkuliahan, 2) strategi 

pembelajaran masih kurang menarik dan tidak variatif, 3) peran dosen masih 

dominan,  4) mahasiswa kurang tertarik dan tidak kreatif, 5) kurang kreatifitas 

dan inovasi dosen dalam mengembangkan multimedia, sehingga mata kuliah 

evaluasi konservasi dan kemampuan lahan menjadi membosankan bagi 

mahasiswa.  

Usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran evaluasi konservasi 

dan kemampuan lahan perlu dilakukan, sehingga lulusan menjadi lebih 

profesional. Multimedia pembelajaran mempunyai peran yang sangat 

strategis, karena multimedia berperan sebagai perantara dan berfungsi 
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memudahkan dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bagi 

mahasiswa multimedia akan mempermudah untuk mempelajari materi 

sehingga dapat memacu pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan media 

yang tepat juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.  Hal tersebut 

karena dengan penggunaan multimedia pembelajaran akan lebih mudah 

dipelajari, mudah dipahami, menarik, interaktif, efisien waktu, dan dapat 

dilaksanakan kapan saja dan dimana saja.  

Atas dasar pertimbangan tersebut, diperlukan pengembangan 

multimedia pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar evaluasi 

konservasi dan kemampuan lahan, khususnya metode mekanis di Jurusan 

Pendidikan Geografi FIS UNY. Dengan harapan multimedia yang 

dikembangkan ini dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran konservasi lahan, khususnya pada materi metode mekanis. 

Adapun alur pikir dalam penelitian pengembangan ini secara sederhana, 

adalah seperti pada gambar berikut : 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan serta 

kerangka fikir, dapat dirimuskan pertanyaan penelitian untuk 

mengembangkan multimedia pembelajaran dengan materi metode mekanis, 

sebagai berikut:   

Rumusan masalah bagaimana kualitas multimedia pembelajaran 

ditinjau dari aspek materi, aspek media, respon dan hasil belajar siswa 

diajukan pertanyaan: 

1. Bagaiana penilaian validator terhadap produk multimedia 

pembelajaran metode konservasi lahan yang dikembangkan? 

2. Bagaimana tanggapan mahasiswa tentang kemenarikan multimedia 

yang dikembangkan? 

3. Bagaimana hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran yang dikembangkan? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (Research 

and Development).  Penelitian ini menghasilkan produk pembelajaran berupa 

multimedia pembelajaran mata kuliah evaluasi konservasi dan kemampuaan 

lahan, pokok bahasan metode konservasi khususnya materi metode mekanis, 

untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Model penelitian dan pengembangan tesis ini dimodifikasi dari model   

Borg &  Gall (2007: 775),   yang terdiri atas  sepuluh tahapan, yaitu : 

1. Studi pendahuluan;  

2.  Perencanaan penelitian;  

3. Pengembangan produk awal;  

4. Uji lapangan terbatas;  

5. Revisi uji lapangan terbatas;  

6. Uji lapangan lebih luas;  

7. Revisi uji lapangan;  

8. Uji kelayakan;  

9. Revisi hasil uji kelayakan;  

   10.  Diseminasi dan sosialisasi produk akhir.  
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Desain pembelajaran yang digunakan dalam mengembangkan 

multimedia pembelajaran ini adalah model Dick, Carey & Carey (2007: 1), 

sedangkan dalam pengembangan media menggunakan model Luther. Desain 

evaluasi produk menggunakan evaluasi formatif, yang meliputi uji coba 

perorangan, uji kelompok kecil, uji coba lapangan. Model-model tersebut 

digunakan karena sederhana, lengkap dan sudah teruji. 

 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini dilakukan dalam empat 

tahapan pengembangan, yaitu :   

1. Studi Pendahuluan,  

Studi pendahuluan   dilakukan dalam dua kegiatan utama, yaitu  studi 

pustaka dan studi lapangan. 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengkaji beberapa teori yang relevan 

dan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Kegiatan studi lapangan  adalah : 

1)  melakukan survey awal lokasi penelitian,  

2) mengkaji karakter subyek penelitian dan  

3) mengamati kemungkinan-kemungkinan bila produk penelitian 

pengembangan ini dilakukan. 
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2. Pengembangan desain pembelajaran 

Pengembangan desain pembelajaran meliputi beberapa tahapan yaitu :  . 

a. Menentukan standar kompetensi 

b. Menentukan kompetensi dasar 

c. Melakukan analisis pembelajaran 

d. Merumuskan indikator 

e. Mengembangkan instrument penelitian 

f. Mengembangkan materi pembelajaran 

g. Menyusun strategi pembelajaran 

h. Merancang evaluasi 

3. Persiapan produk multimedia pembelajaran 

Beberapa hal yang dilakukan dalam persiapan produk multimedia 

pembelajaran, adalah : 

a. Menyiapkan materi yang dibutuhkan 

b. Membuat flowchart 

c. Membuat storyboard 

d. Membuat software pembelajaran 

e. Menyimpan software pembelajaran ke compact disk (CD) 

4. Uji coba dan revisi produk 

a. Validasi ahli materi dan ahli media 

Melakukan validasi yaitu dengan melibatkan ahli materi dan ahli media, 

untuk mengetahui apakah multimedia pembelajaran yang telah 
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dikembangkan sudah memenuhi kelayakan dan siap untuk dilakukan uji 

lapangan. 

b. Revisi produk atas dasar review ahli materi dan ahli media  

Atas dasar masukan dari ahli materi dan ahli media produk tersebut 

direvisi, untuk persiapan uji coba produk. 

c. Uji coba produk 

Uji lapangan, meliputi beberapa tahapan yaitu uji coba perorangan, uji 

coba kelompok kecil dan uji operasional. 

1) Uji coba perorangan 

Uji coba perorangan (uji lapangan terbatas) adalah uji produk 

dengan melibatkan peserta sedikit, yaitu tiga mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Geografi. Uji lapangan terbatas ini dimaksudkan untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada 

pada produk multimedia yang telah dibuat. Setelah produk direvisi 

sesuai dengan masukkan dari uji coba perorangan, diharapkan pada 

uji lapangan yang lebih luas tidak banyak kesalahan atau 

kekurangannya. 

2) Uji coba kelompok kecil 

Merupakan uji coba yang melibatkan lebih banyak mahasiswa, 

yaitu 10  mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi. Diharapkan 

semakin banyak mahasiswa yang terlibat, maka masukkannya juga 

akan lebih komplit, sehingga semakin sedikit kelemahan yang ada 

dalam produk multimedia yang dikembangkan. Atas dasar 
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masukkan dari uji lapangan lebih luas (kelompok kecil), produk 

multimedia direvisi kembali, sehingga produk tersebut siap untuk 

diuji kembali pada ujicoba lapangan. 

3) Uji coba lapangan 

Uji coba lapangan  ini lebih diutamakan untuk mendapatkan data 

daya tarik dari multimedia yang dikembangkan. Uji coba ini 

melibatkan lebih banyak mahasiswa, yaitu  25 mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Geografi. Masukan dari uji coba lapangan 

dipergunakan untuk merevisi produk multimedia. Hasil dari revisi 

atas dasar masukkan dari uji coba lapangan, produk multimedia 

yang dikembangkan diharapkan sudah tidak ada lagi kekurangan, 

sehingga produk tersebut layak untuk digunakan sebagai 

multimedia pembelajaran evaluasi konservasi dan kemampuan 

lahan khususnya materi metode mekanis. 

d. Revisi akhir produk. 

Merupakan langkah terakhir dari tahapan evaluasi hasil produk, 

setelah dinyatakan layak maka produk ini akan di diseminasikan.  

Diseminasi dilakukan dengan cara : 

1) Membuat laporan hasil penelitian dan pengembangan, untuk 

dipertahankan di depan penguji tesis. 

2) Sosialisasi produk dilakukan dengan memberikan produk yang 

telah dikembangkan kepada Jurusan Pendidikan Geografi.  
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Alur prosedur pengembangan yang dilakukan dalam penelitian dan 

pengembangan, adalah seperti gambar 12 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Uji Coba Produk 
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Gambar 11 
Prosedur Pengembangan  

Multimedia pembelajaran materi metode mekanis    
(Diadaptasi dari Borg & Gall (2007), Dick & Carey (2007), dan Luther (1994))  
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C. Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan 

kelemahan produk yang dikembangkan. Proses uji coba produk dimulai 

dari validasi ahli materi dan validasi ahli media, uji perorangan, uji coba 

kelompok kecil dan uji coba lapangan. Validasi dari ahli dimaksudkan 

agar produk yang dikembangkan layak untuk digunakan.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                   

Gambar 12   
Desain uji coba 
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Validasi ahli materi dan ahli 

  

  

Revisi hasil validasi ahli 
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Revisi uji coba lapangan 
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2. Subjek Coba 

Subjek uji coba   dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester VI 

Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial  Universitas Negeri 

Yogyakarta. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa yang sedang 

mengambil mata kuliah evaluasi konservasi dan kemampuan lahan dan 

telah dinyatakan lulus mata kuliah prasyarat.  Jumlah subyek uji coba 

sebanyak 38 mahasiswa dengan perincian : 3 mahasiswa untuk uji coba 

lapangan terbatas (perorangan), 10 mahasiswa untuk uji lapangan lebih 

luas (kelompok kecil), dan 25 mahasiswa untuk uji opersional. 

3. Jenis Data 

Jenis data tentang kualitas multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan adalah data kualitatif dan kuantitatif.  Data kualitatif 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari ahli materi dan ahli media serta daya tarik mahasiswa 

tentang penggunaan multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Data 

ini mencakup aspek pembelajaran, isi/materi, tampilan navigasi, 

pedagogik dan  informasi tambahan. Pada analisis deskriptif, data 

kuantitatif yang diperoleh, dicari skor reratanya kemudian dikonversikan 

ke data kualitatif dengan skala lima kemudian dideskripsikan.  

Data yang diperoleh tersebut berupa :  

a. skor penilaian tentang kualitas produk dari aspek materi dari ahli materi 

berupa aspek instruksional, aspek materi. 
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b. skor penilaian tentang kualitas produk dari  ahli media berupa kualitas 

teknik aspek tampilan, aspek navigasi, aspek pedagogik dan aspek 

tambahan. 

c. skor tanggapan mahasiswa tentang aspek daya tarik multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan instrumen dengan validitas yang baik maka peneliti 

melakukan kegiatan sebagai berikut: a) pembuatan tabel spesifikasi (kisi-

kisi), b) konsultasi dengan pembimbing, dan d) penulisan instrumen.  

a. Angket 

Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data tentang 

kualitas media pembelajaran mata kuliah evaluasi konservasi dan 

kemampuan  lahan ini digunakan instrumen angket. Angket digunakan 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan aspek materi, tampilan 

dan tanggapan siswa tentang daya tarik pembelajaran menggunakan 

multimedia.   

Pengembangan  instrumen dilakukan berdasarkan indikator-

indikator kebutuhan yang ada, baik dari aspek tampilan, pemrograman, 

pembelajaran dan isi. Untuk mendapatkan kelayakan instrumen maka 

perlu penyusunan kisi-kisi instrumen, kemudian menyusun butir-butir 

instrument berdasarkan kisi-kisi instrumen.  Kisi-kisi penilaian untuk 

ahli materi dan media  terdiri dari aspek instruksional dan aspek materi. 
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Ahli materi meliputi aspek tampilan, aspek navigasi, aspek pedagogik 

dan aspek tambahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
 

Tabel 4 
Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Untuk Ahli Materi 

 
No. Aspek Komponen Indikator No.  

∑ 
1 Instruksio-

nal 
1. Kompetensi 
 
2. Materi 
 
 
 
3. Latihan soal 
4. Penyajian 
5. Contoh  
6. Umpan balik 
7. Penggunaan 

1.Kesesuaian standar 
2.Keseuaian indikator 
1. Ketepatan 
2. Pemahaman 
3. Kemudahan 
4. Petunjuk belajar 
Kesesuaian soal   
Ketepatan urutan 
Kesesuaian 
Kesesuaian 
Kemudahan   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

2 
 
4 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

2 Materi 1. Kejelasan 
 
 
 
2. Relevansi 
 
 
 
 
3. Materi 

1. Kompetensi dasar 
2. Indikator 
3. Isi materi 
4. Penyampaian 
1. Materi dan    
    indikator 
2. Soal dengan materi 
3. Kondisi mahasiswa 
4. Materi dan  
    mahasiswa 
5. Kalimat dan  
    mahasiswa 
1. Kelengkapan 
2. Urutan 
3. Kedalaman 

1 
2 
4 
  
8 
3 
9 
11 
12 
13 
5 
6 
7 

5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
3 
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Tabel 5 
Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Untuk Ahli Media 

 
 
No. 

Aspek Komponen Indikator No.  
∑ 

1 Tampilan 1. Huruf 
 
2. Kata/  Kalimat 
 
3. Animasi  
4. Warna 
5. Musik 
6. Suara 
7. Video 
8. Gambar 
9. Tata letak 
10. Halaman 
11. Penomoran 
12. Materi 
13. Latihan soal 

1.Ukuran 
2.Bentuk 
1. Komposisi 
2. Konsistensi 
Komposisi 
Daya dukung 
Kejelasan 
Sajian  
Kualitas 
Kesesuaian 
Format 
Ketepatan 
Kejelasan 
Kejelasan 
kesesuaian 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

2 
 
2 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

2 Navigasi 1. Kejelasan 
 
2. Konsestensi 
 
 
3. Penggunaan 
 
  

1. Penggunaan 
2. Petunjuk 
1. Penggunaan 
2. Fungsi 
3. Buttom 
1. Kemudahan 
2. Efektifitas 
navigasi 

1 
7 
2 
4 
6  
5 
3 

2 
 
3 
 
 
2 
 
 

3. Pedagogik 1. Dosen/mhs 
2. PBM 
3. Focus 
4. Kemampuan 
5. Soal 

Membantu proses 
Mempermudah 
Membantu 
perhatian 
Sesuai dg 
mahasiswa 
Membantu 
mengingat 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

4 Tambahan 1. Petunjuk 
 
2. Ketepatan 
3. Produk 

1. Penggunaan 
2. Latihan 
Penggunaan 
Kualitas 

1 
2 
3 
4 

2 
 
1 
1 
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Tabel 6 
Kisi-kisi Instrumen Pada Uji Lapangan 

 
No. Aspek Komponen Indikator No.  

∑ 
1 Daya tarik 1. Materi 

 
 
2. Penggunaan 
 
3. Kemenarikan 
 
 
 
4. Daya dukung 
  
5. Kesesuaian 
  

1. Pemahaman 
2. Contoh 
3. Soal 
1. kemudahan 
2.Semangat belajar 
1. Gambar  
2. Video 
3. Animasi 
4. Warna  
1. Audio 
2. Musik 
 Materi dan 
mahasiswa 
  

2 
5 
6 
1 
3 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
4 
  

3 
 
  
2 
  
4 
 
 
 
2 
 
1 

 
 

a. Wawancara 
 

Wawancara dilakukan dengan beberapa mahasiswa yang menjadi 

subjek coba penelitian, ahli media, dan ahli materi. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Oleh karena itu, hanya 

dipersiapkan kisi-kisi pertanyaan yang akan disampaikan. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang informasi 

yang diperoleh dari lembar kuesioner yang telah mereka isi dan 

tanggapan mereka tentang produk yang dikembangkan. Wawancara ini 

dapat mengungkap informasi yang tidak dapat diperoleh dari kuesioner 

dan alasan responden menjawab demikian. Adapun kisi-kisi 

wawancara yang dimaksud, sebagai berikut.  

1) Tanggapan tentang CD interaktif yang dikembangkan 

2) Kemungkinan kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan CD yang   
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      dikembangkan 

3) Tanggapan terhadap sajian materi yang diberikan 

4) Tanggapan tentang visualisasi yang diberikan 

5) Tanggapan terhadap ilustrasi yang diberikan 

6) Tanggapan tentang animasi yang diberikan 

b. Tes 

Tes pilihan ganda terdiri dari dua puluh butir soal digunakan untuk 

memperoleh data hasil belajar mahasiswa . 

Sebelum instrumen tes digunakan untuk mengambil data hasil belajar 

mahasiswa dilakukan pengukuran validitas dan reliabilitas soal. Uji 

coba soal dilakukan terhadap mahasiswa Jurusan pendidikan Geografi 

yang mengambil mata kuliah Evaluasi konservasi dan kemampuan  

lahan. Analisis validitas dan reliabilitas soal dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS. 

5. Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara 

dianalisis dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2004 : 169). Agar data dapat digunakan sesuai 

maksud penelitian, maka data kualitatif dikonversikan lebih dahulu 

berdasarkan bobot skor (satu, dua, tiga, empat dan lima). Data ini 
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merupakan data kuantitatif selanjutnya dinalisis dengan statistik  

deskriptif. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data deskriptif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengubah skor rata-rata tiap kriteria dari media pembelajaran menjadi 

nilai kualitatif sesuai dengan kriteria kategori penilaian,  penggolongan 

menggunakan skala lima (skala likert), konversi skala 5 dapat dilihat 

pada tabel 7, berikut : 

Tabel 7 
  Pemberian Skor 

 

Kategori Skor 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat Kurang 

5 
4 
3 
2 
1 

 

Menghitung skor rata-rata dari   media pembelajaran yang telah dinilai.    

 

 

 

Keterangan : ̅ = Skor rata-rata tiap aspek 
 n = Jumlah reviewer 
 
 
 

= Jumlah skor tiap aspek 

 
  

 
 

̅
∑
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Tabel 8.  
Pedoman Konversi Data Kuantitatif  

 ke Data Kualitatif pada Skala 5 

Skor Interval Skor Kriteria 
5 X > 4,21 Sangat Baik (A)  
4 3,40 < X ≤ 4,21 Baik (B)  
3 2,60 < X ≤ 3,40 Cukup (C)  
2 1,79 < X ≤ 2,60 Kurang (D)  
1 X ≤ 1,79 Sangat Kurang (E)  

 
 

Pedoman konversi di atas yang digunakan untuk menentukan 

kriteria layak-tidaknya produk multimedia yang dikembangkan, 

dikatakan sudah layak sebagai media pembelajaran   apabila hasil 

penilaian uji coba lapangan minimal termasuk dalam kriteria baik (B).  

Penelitian ini  ditetapkan nilai kelayakan produk minimal “B”, 

dengan kategori “Baik”, sebagai hasil penilaian baik dari ahli media, ahli 

materi maupun mahasiswa. Jika hasil penilaian akhir keseluruhan aspek 

dengan nilai minimal “B” (Baik), maka produk hasil pengembangan 

tersebut sudah dianggap layak digunakan sebagai media atau sumber 

belajar.   
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengembangan Rancangan Produk 

Penelitian dan pengembangan ini difokuskan pada pemecahan masalah 

untuk menghasilkan produk dan menguji kualitas serta kelayakan multimedia 

pembelajaran tentang metode konservasi lahan. Pengumpulan informasi awal 

dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh dari 

pengumpulan informasi awal, adalah: 1)  kegiatan studi pustaka tentang 

penggunaan komputer dalam pembelajaran evaluasi konservasi dan 

kemampuan lahan diperoleh data, bahwa penggunaan multimedia pembelajaran   

mempunyai dampak yang sangat baik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

2) dari hasil studi lapangan, diperoleh data bahwa mahasiswa kurang tertarik 

dalam pembelajaran evaluasi konservasi dan kemampuan lahan khususnya 

materi metode konservasi lahan, karena dosen tidak  menggunakan multimedia 

dalam proses pembelajaran. Sedangkan sarana dan prasarana  tersedia dan 

mendukung untuk penggunaan multimedia, seperti setiap ruang sudah ada 

komputer dan LCD,  laboratorium komputer cukup memadai, serta mahasiswa 

sudah mampu mengoperasikan komputer secara mandiri. 

Pengembangan produk awal multimedia pembelajaran diawali dengan 

pengembangan silabus (terlampir). Adapun langkah-langkah dalam 

pengembangan silabus meliputi:  

1. menentukan standar kompetensi,  

2. menentukan kompetensi dasar,  
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3. melakukan analisis pembelajaran,  

4. merumuskan indikator,  

5. mengembangkan instrumen penilaian,  

6. mengembangkan materi pembelajaran,  

7. menyusun strategi pembelajaran.  

Silabus digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran yang 

dituangkan ke dalam multimedia yang dikembangkan. Berdasarkan silabus 

tersebut kemudian dikembangkan multimedia pembelajaran, yaitu :  

1. membuat flowchart (terlampir);   

2. membuat storyboard (terlampir);   

3. mengumpulkan bahan-bahan pendukung;  

4. memproduksi media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash 8;   

5. tes program untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diinginkan. 

Produk multimedia yang dikembangkan berupa CD (Compact Disk) 

pembelajaran, dimana pengguna dapat berinteraksi, melalui mouse atau 

keyboard untuk mendapatkan respon dari komputer berupa teks, gambar, 

video, animasi, narasi. Adapun hasil identifikasi kerja multimedia yang 

dikembangkan antara lain sebagai berikut:  

1.   Setelah program dijalankan akan tampil halaman intro “selamat datang” 

pada multimedia pembelajaran, identitas penulis dan selanjutnya akan 

sampai pada slide materi pembelajaran. Dalam slide ini ada tombol pilihan 

untuk “klik” sebelumnya atau “klik” selanjutnya. 
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2.  Tampilan selanjutnya adalah menu utama yang terdiri dari bagian-bagian 

isi dari multimedia yang dikembangkan yaitu : petunjuk, pendahuluan, 

materi, latihan, penilaian/evaluasi, profil dan daftar pustaka.  

3.   Bila krusor diarahkan pada salah satu menu yang tersedia misalnya 

“profil” dan tombol di-klik, maka akan menampilkan identitas mata 

kuliah, biodata penulis, ahli materi dan ahli media. Demikian pula untuk 

menu yang lain, isi menu sesuai dengan kata yang ada di menu, misalnya 

“sumber bacaan” maka akan muncul daftar buku-buku yang 

diacu/digunakan untuk menyusun materi dalam program ini.  

4.   Pada slide menu utama ini tersedia pilihan untuk kembali ke intro atau 

mau keluar dari program ini. 

5.  Menu “petunjuk” berada pada urutan pertama karena diharapkan 

pengguna program ini akan membaca terlebih dahulu apa yang harus 

dilakukan untuk menjalankannya. 

6.  Menu “materi” bila di-klik  akan muncul pokok bahasan, bila salah satu 

pokok bahasan di-klik akan muncul sub pokok bahasan, misalnya pada 

menu materi di-klik akan muncul pokok bahasan salah satunya “macam-

macam metode mekanis”.  Bila  macam-macam metode mekanis di-klik 

maka akan muncul sub pokok bahasan salah satunya “pembuatan teras” 

dan bila “pembuatan teras” di-klik akan muncul penjelasan pembuatan 

teras. 

7.   Materi telah disusun secara urut sesuai dengan runtutan materi, 

disamping berupa teks juga ada gambar, video dan animasi proses 

pembuatan suatu teras. Pada saat akan  melihat gambar maka disitu 
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disediakan tombol “lihat gambar” juga “lihat vedio”. Animasi 

diperlihatkan urutan-urutan pembuatan teras sesuai dengan model teras 

yang dibuat. 

8.   Setiap slide bila masih ada materi lain pada slide berikutnya selalu 

disediakan tombol “selanjutnya”, tetapi bila pengguna memerlukan 

melihat kembali pada slide sebelumnya pada slide tersebut disediakan 

tombol   “sebelumnya” . 

9.   Evaluasi diberikan soal dengan pilihan empat jawaban (hanya satu 

jawaban yang benar). Setelah memilih jawaban secara otomatis jawaban 

tersebut dinilai dan dihitung sehingga pada akhir mengerjakan soal, akan  

diketahui jumlah jawaban yang salah dan yang benar. 

10. Untuk mengakhiri program ini muncul pertanyaan “Apakah anda yakin 

akan keluar dan mengakhiri aplikasi pembelajaran ini ?”  Jawabannya ada 

dua, bila menjawab “tidak”  maka program ini secara otomatis akan 

kembali lagi dari awal, tetapi bila menjawab “ya” maka program ini akan 

berakhir dengan munculnya kata “Terima kasih”.   

Setelah produk awal seperti digambarkan diatas  hasilkan, dilanjutkan 

pada tahap validasi, yaitu validasi oleh ahli materi dan ahli media dilanjutkan 

revisi produk tahap pertama, uji coba perorangan dilanjutkan revisi produk 

tahap ke dua, uji coba kelompok kecil dilanjutkan revisi produk tahap ke tiga, 

dan uji coba lapangan dilanjutkan revisi produk akhir. Deskripsi data hasil uji 

coba pada masing-masing tahap tersebut dipaparkan dalam uraian berikut. 

 

 



 

99 
 

B. Data Uji Coba 

1. Data Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi terhadap pengembangan multimedia pembelajaran 

yang dikembangkan dilakukan oleh Bapak Sugiharyanto, M.Si.,  Beliau   

mengampu mata kuliah evaluasi konservasi dan kemampuan  lahan sudah 

cukup lama, dan pernah mengikuti berbagai kegiatan terkait dengan mata 

kuliah ini baik di dalam maupun diluar negeri. Beliau adalah dosen pada 

Program Studi Pendidikan Geografi, FIS. UNY. Validasi oleh ahli materi 

dilakukan untuk mendapatkan informasi kesesuaian materi yang digunakan 

untuk menyusun bahan dalam multimedia yang dikembangkan. Selanjutnya 

memberi saran masukkan tentang materi yang ada dan materi yang 

seharusnya dalam pengembangan  multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan.    

Informasi  lebih jelas hasil validasi ahli materi, berupa skor penilaian 

terhadap aspek instruksonal, aspek materi dan beberapa saran-saran adalah 

sebagai berikut :  

a. Aspek Instruksional 

Aspek instruksional dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian 

dan ketepatan dari ahli materi mengenai berbagai hal yang menyangkut 

aspek instruksional dalam pembelajaran pada produk multimedia yang 

telah dikembangkan. Validasi aspek instruksional meliputi 11 indikator, 

hasil penilaian aspek intruksional oleh ahli materi dapat dilihat pada 

Tabel 9 berikut :  
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Tabel 9 
Skor Penilaian Aspek Instruksional  Oleh Ahli Materi 

No. Indikator Skor Kriteria

1. 
Kesesuaian standar kompetensi dengan 
kompetensi dasar. 

4 B 

2. Kesesuaian  indicator dan kompetensi dasar 4 B  
3. Ketepatan materi dengan silabus 5 S B 
4. Kemudahan memahami kalimat 5 S B 
5. Kemudahan memahami materi 4 B 
6. Kemampuan memahami petunjuk belajar 5 S B 
7. Kesesuaian latihan dan soal dengan materi 4 B  
8. Kesesuaian urutan penyajian 5 S B 
9. Kesesuaian contoh 5 S B 
10. Kejelasan umpan balik 5 S B 
11. Kemudahan penggunaan program 5 S B 

 Jumlah 51 
S B  

 Rata-rata 4,64 
   

Keterangan : 

1 = Sangat kurang ( SK) ;  

2 = Kurang (K) ; 

3 = Cukup (C) ;   

4 = Baik (B) ;  

5 = Sangat baik (SB) 

 
Tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa multimedia yang dikembangkan, 

dilihat dari aspek instruksional  oleh ahli materi baik kesesuaian    

maupun ketepatannya dinyatakan sangat baik dengan skor rata-rata 

4,64. 

b. Aspek Materi 

Penilaian ahli materi mengenai berbagai hal yang menyangkut 

aspek isi / materi pada produk multimedia yang telah dikembangkan, 

hasilnya dapat dilihat pada tabel 10, berikut: 
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Tabel 10 
Skor Penilaian Aspek Materi  Oleh Ahli Materi 

No. Indikator Skor Kriteria 

1. Kejelasan  kompetensi dasar. 4 B  

2. Kejelasan  indikator   5 S B 

3. Relevansi materi dengan indicator 5 S B 

4. Kejelasan isi materi 4 B  

5. Kelengkapan  materi 4 B  

6. Ketepatan urutan materi 5 S B 

7. Kedalaman  materi 4 B  

8. Kejelasan penyampaian materi 4 B  

9. Relevansi soal dengan materi 5 S B 

10. Kecukupan latihan 4 B 

11. Relevansi dengan kondisi mahasiswa 4 B 

12. Relevansi materi dengan mahasiswa 4 B 

13. Relevansi kalimat dengan mahasiswa 4 B 

 Jumlah 56 
S B 

 Rata-rata 4,31 

 
Keterangan :      

1 = Sangat kurang ( SK) 

2 = Kurang (K) 

3 = Cukup (C) 

4 = Baik (B) 

5 = Sangat baik (SB) 

  

Multimedia yang dikembangkan, oleh ahli materi dinyatakan sangat 

baik dari aspek materinya  yaitu dengan skor rata-rata 4,31   
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c. Komentar dan Saran Ahli Materi 

Ahli materi memberikan saran dan komentar terhadap produk 

yang dikembangkan, beberapa hal yang masih perlu perbaikan atau 

direvisi, seperti pada tabel 11  berikut : 

 
Tabel 11  

Saran Perbaikan Dari Ahli Materi 

No Slide Jenis kesalahan Saran perbaikan 

1. 2,  

materi 2 

Kurang  kata 

pengolahan lahan

Pengertian metode mekanik 

ditambah kata “pengolahan 

lahan” 

2. 3 D. Masuk dalam 

manfaat. 

dimasukan dalam manfaat 

3. 4 A dan C A dan C sebaiknya masuk 

dalam fungsi 

4. 7 A dan C  A dan C sebaiknya masuk 

dalam fungsi 

6. 16 Skala gambar  Skala vertikal dan horizontal 

disesuaikan 

7. Latihan 

soal 

Kata kecuali Hindari soal dengan kata 

“kecuali” 

 

Saran untuk perbaikan oleh ahli materi :  

1) pada slide 2 perlu ditambah kata pengolahan lahan, pada pengertian  

metode mekanik;  

2)  pada slide 3 dihilangkan dan disatukan dalam manfaat;  

3)  slide 4 dan 7 digabungkan;  

4) slide 16 besar skala disesuaikan;  
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5)  menghilangkan/mengganti kata “kecuali” pada soal.  

  Komentar secara umum yang diberikan oleh ahli materi tentang 

pengembangan multimedia ini  sudah sangat baik, aspek instruksional 

skor rata-rata 4,64 (sangat baik) dan skor aspek materi 4,31 (sangat 

baik), semua caption bisa jalan. Dengan demikian pengembangan 

produk multimedia  untuk aspek materi dapat diterima dan dapat 

dilanjutkan karena  telah sesuai berkualitas dan memenuhi unsur 

kelayakan. Rekomendasi dari ahli materi produk multimedia ini layak 

untuk diuji cobakan dengan merevisi terlebih dulu sesuai dengan 

saran yang diusulkan oleh ahli materi.  

2. Data Validasi Ahli Media 

Ahli media yang menjadi validator dalam penelitian pengembangan 

ini adalah Dr. Mukminan. Dipilih sebagai ahli media pembelajaran dalam 

penelitian dan pengembangan multimedia ini, karena secara akademik  

kompetensi dan ahli di bidang media. Selain sebagai dosen media pada 

Jurusan/Program Studi Pendidikan Geografi FIS.  beliau juga sebagai dosen 

di Program Studi Teknologi Pembelajaran, Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan alasan tersebut, penulis memilih 

beliau sebagai ahli media dalam penelitian dan pengembangan produk 

multimedia pembelajaran metode konservasi lahan. 

Validasi multimedia yang dikembangkan dengan cara, ahli media 

mencoba menggunakan multimedia yang dikembangkan. Satu persatu slide 

diamati kelengkapannya serta penampilannya. Dengan menggunakan angket 
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yang telah disediakaan ahli media menilai.  Jika ada beberapa hal yang 

masih perlu perbaikan atau revisi, ahli media memberikan saran ataupun 

komentar terhadap produk yang dikembangkan pada lembar angket yang 

disediakan, komentar dan saran slide demi slide.  Data validasi ahli media 

diperoleh dengan menggunakan angket berskala Likert.  

Disamping menggunakan angket  juga dilakukan konsultasi-konsultasi 

secara langsung. Hasil validasi ahli media digunakan sebagai bahan 

penyempurnaan multimedia metode konservasi lahan  yang dikembangkan. 

Validasi ahli media tentang pengembangan multimedia pembelajaran 

metode konservasi lahan ini, meliputi  meliputi aspek yaitu : aspek tampilan, 

aspek navigasi, aspek pedagogik dan aspek tambahan.  Hasilnya secara 

lengkap adalah sebagai berikut : 

a. Aspek Tampilan 

Aspek tampilan meliputi 15 indikator yang kesemuanya terkait 

dengan tampilan baik seperti ukuran huruf, bentuk huruf, komposisi 

kalimat, konsistensi kata, sajian animasi, sajian video, sajian gambar, 

komposisi warna, tata letak, kejelasan suara, penomoran, kejelasan 

uraian, dukungan musik, format halaman, kualitas gambar, termasuk 

latihan dan soal yang dibuat. 

Hasil validasi ahli media tentang multimedia yang dikembangkan 

ini, akan dijadikan dasar pembenahan multimedia yang dikembangkan. 

Adapun hasil validasi dari ahli media tentang multimedia yang 

dikembangkan ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12,  berikut : 
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Tabel 12  
Skor Penilaian Aspek Tampilan oleh Ahli Media 

No Indikator Skor Kriteria
1. Ukuran huruf 4 B 
2. Bentuk huruf 5 S B 
3. Komposisi kalimat 4 B 
4. Konsistensi kata/istilah 4 B 
5. Sajian animasi 3 C 
6. Komposisi warna 4 B 
7. Daya dukung music 4 B 
8. Kejelasan suara 4 B 
9. Sajian video 4 B 
10. Kualitas gambar 4 B 
11. Tata letak 4 B 
12. Format halaman 4 B 
13. Penomoran 4 B 
14. Kejelasan uraian materi 4 B 
15. Latihan dan soal 4 B 

 Jumlah 60 
B 

 Rata-rata 4,00 
 

Keterangan : 

    1 = Sangat kurang ( SK) ;  

    2 = Kurang (K) ;  

    3 = Cukup (C) ;   

    4 = Baik (B) ;  

    5 = Sangat baik (SB) 

 

b. Aspek Navigasi 

Aspek navigasi meliputi tujuh indikator yang kesemuanya terkait 

dengan  kelengkapan perangkat untuk menjalankan multimedia yang 

dibuat. Hasil yang diperoleh selengkapnya dapat dilihat pada tabel 13, 

berikut : 
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Tabel  13 
Skor Penilaian Aspek Navigasi oleh Ahli Media 

No Indikator Skor Kriteria 
1. Kejelasan penggunaan program 5 S B 
2. Konsistensi navigasi 5 S B 
3. Efektivitas navigasi 4 B 
4. Fungsi navigasi 4 B 
5. Kemudahan pengoperasian 4 B 
6. Konsistensi Button 5 S B 
7. Petunjuk keluar 5 S B 
   Jumlah 32  
  Rata-rata 4,57 S B 

         

Keterangan :     
1 = Sangat kurang ( SK) ; 2 = Kurang (K) ; 3 = Cukup (C) ;   
4 = Baik (B) ; 5 = Sangat baik (SB) 

 

c. Aspek Pedagogik 

Aspek pedagogik  meliputi lima indikator yang kesemuanya terkait 

dengan  proses pembelajaran diataranya kemudahan memahami materi, 

membantu memfokuskan perhatian, memudahkan dosen atau mahasiswa. 

Hasil yang diperoleh selengkapnya dapat dilihat pada tabel 14, berikut : 

Tabel 14 
Skor Penilaian Aspek Pedagogik oleh Ahli Media 

No Indikator Skor Kriteria 
1. Membantu dosen/mahasiswa 4 B 
2. Mempermudah PBM 5 S B 
3. Memberi focus perhatian 4 B 
4. Menyesuaikan kemampuan mahasiswa 5 S B 
5. Latihan soal membantu mengingat mhs 4 B 
  Jumlah 22  
  Rata-rata 4,4 S B 

                 
Keterangan :     

1 = Sangat kurang ( SK) ; 2 = Kurang (K) ; 3 = Cukup (C) ;   
4 = Baik (B) ; 5 = Sangat baik (SB) 
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d. Aspek Tambahan 
 
Aspek tambahan meliputi empat indikator yang  kesemuanya    

terkait dengan  kelengkapan perangkat meliputi petunjuk, ketepatan serta 

ketepatan multimedia yang dibuat. Hasil yang diperoleh selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 15, berikut : 

                           Tabel  15 
                              Skor Penilaian Aspek Tambahan oleh Ahli Media 

 
No Indikator Skor Kriteria

1. Petunjuk penggunaan program 4 B 

2. Petunjuk latihan soal 4 B 

3. Ketepatan penggunaan waktu 4 B 

4. Kualitas produk multimedia 4 B 

  Jumlah 16  

  Rata-rata 4,0 B 

         

          Keterangan : 

1 = Sangat kurang ( SK) ;  

2 = Kurang (K) ;   

3 = Cukup (C)   

4 = Baik (B) ;   

5 = Sangat baik (SB) 

 

e. Komentar dan saran ahli media 

Ahli media memberikan beberapa saran sesuai dengan apa yang 

dilihat kekurangan-kekurangan dalam multimediaa yang dikembangkan. 

saran dan komentar secara lengakap dapat dilihat pada tabel 16, berikut : 
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Tabel  16 
Saran Perbaikan Dari Ahli Media 

No Bagian yang salah Jenis kesalahan Saran perbaikan 
1. Halaman selamat 

datang 
Kata prodi jangan 
disingkat 

Tulis lengkap 

2. Halaman judul 1.Untuk siapa 
penggunanya 

2.Istialah pokok 
bahasan 

1. Ditambah 
2. Gunakan istilah 

Materi 
Pembelajaran 

3.  Petunjuk 
Penggunaan 

Sejumlah kata kurang 
sesuai 

Sesuaikan 

4. Bagian materi 1.Ukuran font  
2.Kalimat terlalu 
panjang 
3.Kata tidak konsisten 
4.Keterangan gambar 

kurang tepat 

1.Perlu diperbesar 
2.Perlu 

disederhanakan 
3.Perlu konsistensi 

istilah 
4.Perlu 

disesuaikan 
5. Latihan soal Kalimat kurang 

sesuai 
Perlu disesuaikan 

 

Saran dan perbaikan yang disampaikan oleh ahli media adalah 

sebagai berikut: a) kata prodi tidak boleh disingkat;  b) sasaran program 

harus jelas dan disebutkan; c) konsistensi kata/istilah dan pokok bahasan 

diganti yang baku menjadi materi pembelajaran;  d) ukuran font;  e) 

kalimat terlalu panjang;  f)  kata/istilah tidak konsisten; g) keterangan 

gambar posisi kurang tepat;  g) perlu disempurnakan bentuk soal sesuai 

aturan pilihan ganda.   Berdasarkan validasi  dari ahli media, maka 

produk multimedia ini layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai 

saran. 

3. Data Uji Coba Perorangan 

Setelah produk multimedia yang dikembangkan direvisi sesuai saran 

ahli materi dan ahli media, maka langkah berikutnya adalah uji coba 
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perorangan. Uji coba perorangan dilakukan pada tiga mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Geografi, yang mengikuti kuliah evaluasi konservasi dan 

kemaampuan lahan. Mahasiswa yang dipilih adalah  meraka yang dianggap 

mempunyai kemampuan yang berbeda, penentuan didasarkan atas 

pengamatan harian dan indeks prestasi mahasiswa. Satu mahasiswa dengan 

kemampuan diatas rata-rata, satu mahasiswa dengan kemampuan rata-rata, 

dan satu mahasiswa dengan kemampuan di bawah rata-rata. Uji coba 

dilakukan di Laboratorium Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNY. 

Prosedur yang dilakukan dalam uji coba perorangan adalah sebagai 

berikut: 1) pengembang menjelaskan tentang multimedia yang dibuat; 2) 

mahasiswa diberikan CD (compact disk) yang berisi materi pembelajaran;  

3) masing-masing mahasiswa mengoperasikan multimedia pembelajaran 

dengan komputer;  4) selesai menggunakan multimedia mahasiswa 

diberikan lembar angket serta dijelaskan cara pengisiannya.  

Dalam uji coba ini mahasiswa diminta untuk mempelajari materi pada 

multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Mahasiswa diminta 

mengamati dan mencermati tampilan multimedia, kemudian menggunakan 

hasil pengamatan tersebut sebagai dasar untuk mengisi lembar angket yang 

dibagikan. 

Skor hasil uji coba perorangan pada tiga mehasiswa sebagai subjek uji 

coba yang meliputi aspek pembelajaran, aspek materi dan aspek 

kemenarikan dapat dilihat pada tabel 17,  berikut: 
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Tabel 17 
Rerata Skor  Hasil Uji Coba Perorangan 

No 
Subyek 

Aspek Rerata 
Pembelajaran Materi Kemenarikan 

1 4,2 4,2 4,41 4,27 
2 3,2 4,0 4,08 3,76 
3 4,2 3,6 4,17 3,99 

Rerata 3,87 3,93 4,22 4.01 
 
 
Subjek uji coba yang terdiri dari tiga mahasiswa memberi penilaian (tabel 

terlampir) setelah dirata-rata hasilnya :  

1. Aspek pembelajaran meliputi lima  indikator yang  kesemuanya    terkait  

dengan proses pembelajaran, hasil rerata yang diperoleh adalah 3,87, 

termasuk kategori baik. 

2. Aspek materi meliputi lima indikator yang  kesemuanya    terkait dengan  

kelengkapan  materi pada multimedia yang dibuat, hasil rerata yang 

diperoleh  sebesar 3,39 termasuk kategari baik. 

3. Aspek kemenarikan meliputi 12 indikator yang  kesemuanya    terkait 

dengan  kelengkapan perangkat  yang menimbulkan daya tarik pada 

multimedia yang dibuat. Hasil rerata yang diperoleh  4,22 termasuk 

kategori sangat baik. 

4. Berdasarkan penilaian subyek uji coba, ada satu mahasiswa (3.33%) 

menilai sangat baik (4,27), dua mahasiswa (66,66%)  menilai baik (3,76 

dan 3,99) 

5. Secara keseluruhan uji coba perorangan menilai multimedia yang 

dikembangkan hasilnya sangat baik yaitu 4,01. 
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4. Data Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil dilakukan pada 10 mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Geografi FIS UNY. Mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa 

yang dianggap memiliki kemampuan yang hampir sama. Seperti halnya 

pada uji coba perorangan, pada uji coba kelompok kecil ini prosedurnya 

sama, tahapannya adalah :  

a. pengembang menjelaskan tentang multimedia yang dibuat,  

b. mahasiswa diberikan CD (compact disk) yang berisi materi 

pembelajaran,   

c. mahasiswa mengoperasikan multimedia pembelajaran dengan komputer,  

d. selesai menggunakan multimedia mahasiswa diberikan lembar angket 

serta dijelaskan cara pengisiannya.  

Hasil pengisian lembar angket akan diperoleh gambaran yang lebih jelas 

tentang kekurangan ataupun kelebihan multimedia pembelajaran evaluasi 

konservasi dan kemampuan lahan yang dikembangkan. Dengan demikian 

pengembangan multimedia pembelajaran tidak terlalu jauh dari apa yang 

diinginkan mahasiswa. Kekurangan-kekurangan yang telah teridentifikasi 

melalui lembar angket dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan produk 

multimedia yang dikembangkan pada tahap ke dua.  

Skor hasil uji coba kelompok kecil  pada 10 mahasiswa jurusan 

Pendidikan Geografi sebagai subjek uji coba, untuk menilai aspek 

pembelajaran,  aspek materi dan aspek kemenarikan dapat dilihat pada tabel 18  

berikut: 
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Tabel 18 
Rerata Skor  Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

No 
Subyek 

Aspek Rerata 
Pembelajaran Materi Kemenarikan 

1 4,2 4,2 4,41 4,27  
2 4,2 4,2 4,41 4,27  
3 3,2 4,0 3,46 3,55  
4 4,0 3,6 4,16 3,92 
5 4,4 4,0 4,41 4,27 
6 4,2 4,4 4,33 4,31 
7 4,8 5,0 4,83 4,87 
8 4,2 3,6 3,66 3,82 
9 4,8 4,8 4,66 4,50 
10 3,6 3,6 3,50 3,56 

Rerata  4,16 4,14  4,17 4,15  
 
 
Subjek uji coba yang terdiri dari tiga mahasista memberi penilaian (tabel 

terlampir) setelah dirata-rata hasilnya :  

1. Aspek pembelajaran meliputi lima  indikator yang  kesemuanya    

terkait  dengan proses pembelajaran, hasil rerata yang diperoleh 

adalah 4,16  termasuk kategori sangat baik. 

2. Aspek materi meliputi lima indikator yang  kesemuanya    terkait 

dengan  kelengkapan  materi pada multimedia yang dibuat, hasil 

rerata yang diperoleh  sebesar 4,14  termasuk kategari sangat baik. 

3. Aspek kemenarikan meliputi 12 indikator yang  kesemuanya    

terkait dengan  kelengkapan perangkat  yang menimbulkan daya 

tarik pada multimedia yang dibuat. Hasil rerata yang diperoleh  4,17  

termasuk kategori sangat baik. 

4. Berdasarkan penilaian subyek uji coba, ada enam mahasiswa (60%) 

menilai sangat baik, empat mahasiswa (40%) menilai baik  



 

113 
 

5. Secara keseluruhan uji coba perorangan menilai multimedia yang 

dikembangkan hasilnya sangat baik yaitu 4,15. 

5. Data Uji Coba Kelompok Besar/Lapangan 

Pelaksanaan uji coba kelompok besar/lapangan merupakan uji coba 

utama untuk mengukur kualitas baik-tidaknya produk multimedia 

pembelajaran metode konservasi  lahan yang telah dikembangkan. Dengan 

uji coba ini, diharapkan akan diketahui bagian-bagian mana yang masih 

perlu direvisi dan bagian mana yang tidak perlu direvisi lagi. Uji coba 

lapangan dilakukan pada 25 mahasiswa  yang dipilih secara acak, sehingga 

mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa dengan kemampuan yang 

heterogen.  Prosedur  uji coba tidak berbeda dengan prosedur yang 

dilakukan pada uji coba perorangan maupun uji coba kelompok kecil. 

Adapun tahapannya adalah,  

1) Sebelum uji coba dilakukan,  pengembang melihat jadwal kapan materi     

metode mekanis pada multimedia yang dikembangkan itu akan 

disampaikan. Ternyata materi tersebut   disampaikan hampir pada akhir 

kuliah yaitu pada minggu ke 11 (pertemuan ke 11) ;  2) Setelah materi 

metode mekanis disampaikan secara tuntas oleh dosen, pengembang baru 

melakukan uji coba.  

Langkah berikutnya adalah uji lapangan, adapun langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1) pengembang menjelaskan tentang multimedia evaluasi konservasi dan       

kemampuan lahan yang dibuat,  

2) memberikan tes awal (pre-test),  
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3) mahasiswa diberikan CD (compact disk) yang berisi materi 

pembelajaran metode mekanis,  

4) mengoperasikan multimedia pembelajaran dengan komputer,  

5) selesai menggunakan multimedia mahasiswa di berikan tes (post-test) 

untuk mengukur keberhasilan multimedia, dan  

6) selesai menggunakan multimedia mahasiswa diberikan lembar angket 

serta dijelaskan cara pengisiannya.  

Uji coba dilakukan di Laboratorium Jurusan Pendidikan Gepgrafi, dalam 

melakukan uji coba, pengembang dibantu oleh staf administrasi bagian laboran dan 

seorang mahasiswa  Jurusan Pendidikan Geografi. Waktu pelaksanaan uji coba 

dilakukan seperti situasi kelas yang sebenarnya.  Para subjek uji coba diberi arahan 

tentang maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya mereka disuruh 

melakukan belajar interaktif dengan menggunakan multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan. Subjek uji coba menyimak, mencermati, mempelajari dan tidak 

kalah penting dimohon menyelesaikan latihan dan soal-soal test. Setelah 

pembelajaran selesai mereka diminta untuk memberi tanggapan dan mengisi lembar 

angket yang telah disediakan. Untuk memperoleh tanggapan yang lebih jelas dalam 

kegiatan ini juga dilakukan wawancara dan tanya jawab terhadap beberapa subjek 

uji coba, dan mereka memberi masukan yang positif terhadap multimediaa yang 

dikembangkan. 

Hasil dari uji coba tentang aspek pembelajaran, aspek materi daan aspek 

kemenarikan  secara lebih jelas   dapat dilihat pada tabel 19 berikut : 
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Tabel 19 
Rerata Skor  Hasil Uji Coba Lapangan 

No 
Subyek 

Aspek Rerata 
Pembelajaran Materi Kemenarikan 

1 4,40 4,40 4,25 4,35 
2 4,00 3,80 4,33 4,04 
3 4,60 4,40 4,67 4,55  
4 4,00 4,00 4,17 4,05  
5 3,80 4,60 3,92 4,10  
6 4,40 4,20 4,17  4,25 
7 4,20 3,80 4,42 4,51  
8 3,60 4,20 4,75  4,18 
9 4,00 4,00 4,17 4,05  
10 3,60 4,00 4,50 4,03  
11 4,80 4,00 4,75 4,51 
12 4,00 4,40 4,50 4,30 
13 4,40 4,00 4,25 4,21 
14 3,80 4,40 4,25 4,15 
15 4,80 4,60 4,58 4,66 
16 3,60 4,00 4,08 3,89 
17 4,80 4,60 4,75 4,71 
18 4,20 4,00 4,25 4,15 
19 3,80 4,40 4,08 4,23 
20 4,60 4,40 4,50 4,50 
21 4,80 4,00 4,83 4,54 
22 4,40 4,20 4,33 4,31 
23 3,80 3,80 4,08 3,89 
24 4,20 4,40 4,17 4,25 
25 4,80 4,40 4,83 4,67 

Rerata 4,22  4,20  4,38    4,26 
 
 

Subjek uji coba yang terdiri dari 25 mahasiswa memberi penilaian (tabel 

terlampir), gambaran secara lengkap terlihat seperti tabel 19  setelah 

hasilnya adalah :  

1. Aspek pembelajaran hasil rerata yang diperoleh adalah 4,22  

termasuk kategori sangat baik. 
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2. Aspek materi   hasil rerata yang diperoleh  sebesar 4,29  termasuk 

kategari sangat baik. 

3. Aspek kemenarikan  hasil rerata yang diperoleh  4,38  termasuk 

kategori sangat baik. 

4. Berdasarkan penilaian subjek uji coba, ada 23 mahasiswa (92%) 

menilai sangat baik, dua mahasiswa (8%) menilai baik  

5. Secara keseluruhan uji coba kelompok besar/lapangan menilai 

multimedia yang dikembangkan hasilnya sangat baik yaitu 4,26. 

6. Data Hasil Belajar 

Tujuan dari pengembangan multimedia pembelajaran adalah untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran dan diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa, khususnya pada mata kuliah evaluasi konservasi dan 

kemampuan lahan, pokok bahasan metode konservasi lahan pada materi 

metode mekanis. Untuk mengetahui apakah multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa atau tidak, 

maka dilakukan uji coba dengan menggunakan/mengoperasikan multimedia 

yang dikembangkan tersebut. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut: 

1) sebelum menggunakan multimedia yang dikembangkan, mahasiswa 

mengerjakan soal pre-test yang bertujuan untuk mengukur pemahaman 

mahasiswa terhadap materi yang akan dipelajari, 2) setelah mengerjakan 

soal pre-test, mahasiswa belajar dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan, 3) setelah menggunakan multimedia 

yang dikembangkan, mahasiswa mengerjakan soal-soal post-test yang 
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bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang 

telah dipelajari. 

Data yang perolehan berupa nilai pre-test dan post-tes,  dilakukan 

dalam uji coba lapangan yang diikuti oleh 25 mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Geografi. Soal yang dipergunakan untuk pre-test dan post-test  

sama dan terdiri dari dua puluh butir soal pilihan ganda. Tes meliputi   pre-

test dan post-test pada uji coba lapangan yang dilakukan di Laboratorium 

Jurusan Pendidikan Geografi,  hasilnya dapat dilihat pada lampiran 18 tabel 

47 (terlampir). 

Bila batas nilai kelulusan (tuntas) untuk mata kuliah evaluasi 

konservasi dan kemampuan lahan adalah 70,00 maka dapat dilihat bahwa  

hasil pre-test rata-rata 43.6, ada sejumlah 23 mahasiswa (92%) belum tuntas 

belajarnya, dan hanya dua mahasiswa (8%) yang telah tuntas belajarnya.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada hasil pre-test 

untuk materi metode konservasi lahan yang disampaikan oleh dosen, belum 

mencapai kompetensi atau belum tuntas. Kemudian dari hasil post-test dapat 

diketahui bahwa empat mahasiswa (16%) yang tidak tuntas, 21 mahasiswa 

(84%) yang tuntas, dengan menggunakan multimedia, terjadi kenaikan rata-

rata skor dari pre-test sebesar 43.60 menjadi 82.00 pada hasil post-test.  

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa multimedia pembelajaran 

yang dikembangkan efektif dan dapat digunakan dalam pembelajaran karena 

sudah lebih dari 75% mahasiswa dapat mencapai ketuntasan belajar.   
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C.  Analisis Data 

1. Analisis Data Validasi Ahli Materi dan Ahli Media 

Data yang diperoleh dari hasil validasi ahli materi dan ahli media, 

dipergunakan untuk mengadakan revisi/perbaikan terhadap multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan baik dari aspek materi dan aspek 

tampilan, sesuai dengan saran-saran ahli materi dan ahli media.  

a. Penilaian ahli Materi 

Penilaian  yang dilakukan oleh ahli materi terdiri dari dua aspek yaitu 

aspek instruksional   dan aspek materi .   

Tabel 20 
Distribusi Frekuensi  

Skor Hasil Validasi Ahli Materi Aspek Instruksional 

Kriteria Frekuensi % 
Sangat menarik 7 63,64  
Menarik 4 36,36  
Cukup menarik 0 0,00  
Kurang menarik 0 0,00 
Sangat kurang menarik 0 0,00 

 

Aspek instruksional ada 11 indikator, dinilai  oleh ahli materi 

hasilnya sangat baik yaitu rata-rata 4,64  (tabel 9) sebagian besar item 

dinilai sangat baik 63,64 % dan tidak ada saran   untuk mengubah atau 

merevisi, ada 4 item yang dinilai baik.   Dengan demikian multimedia 

yang dikembangkan sangat baik dalam aspek instruksional. 

 Skor yang diberikan oleh ahli media  untuk aspek instruksional dapat 

dilihat pada gambar 13 berikut ini: 
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Gambar 13 

Diagram Batang Penilaian Aspek  Instruksional 
 

Penilaian untuk aspek materi terdiri dari 13 indikator, hasilnya seperti 
tabel 21 berikut : 

 
Tabel 21 

Distribusi Frekuensi  
Skor Hasil Validasi Ahli Materi Aspek Materi 

Kriteria Frekuensi % 
Sangat baik 4 30,76  
Baik 9 69,23  
Cukup   0 0,00  
Kurang baik 0 0,00 
Sangat kurang baik 0 0,00 

 

Penilaian oleh ahli materi hasilnya  sangat baik yaitu rata-rata 4,31  (tabel 

9) sebagian besar item dinilai   baik 69,23 % dan tidak ada saran   untuk 

mengubah atau merevisi, ada empat item (30,76%) dinilai sangat baik 

dan tidak ada  penilaian cukup apa lagi kurang atau sangat kurang. 

Dengan demikian multimedia yang dikembangkan   baik dalam aspek 

materi. 

Skor yang diberikan oleh ahli materi untuk aspek materi dapat  

dilihat pada gambar 14  berikut ini: 

Penilaian Aspek Instruksional
Oleh Ahli Materi
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Gambar 14 

Diagram Batang Penilaian Aspek Materi 
Oleh Ahli Materi 

  
 
b. Penilaian ahli media 

Penilaian  yang dilakukan oleh ahli media terdiri dari empat aspek yaitu 

aspek tampilan, aspek navigasi, aspek pedagogik dan aspek tambahan .   

Tabel 22 
Distribusi Frekuensi  

Skor Hasil Validasi Ahli Media Aspek Tampilan 

Kriteria Frekuensi % 
Sangat menarik 1 6,66 
Menarik 13 86,68 
Cukup menarik 1 6.66 
Kurang menarik 0 0,00 
Sangat kurang menarik 0 0,00 

 
Aspek tampilan ada 15 indikator, dinilai  oleh ahli media hasilnya  

sebagian besar baik yaitu rata-rata 4,00 (tabel 11) dan 86,68 %,  satu item 

dinyatakan sangat baik dan satu item dinilai cukup, tidak ada saran   

untuk mengubah atau merevisi. Dengan demikian multimedia yang 

dikembangkan   baik dalam aspek instruksional. 

Penilaian Aspek Materi
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Skor yang diberikan oleh ahli media untuk aspek tampilan dapat dilihat 

pada gambar 15 berikut ini: 

a  
Gambar 15 

Diagram Batang Penilaian Aspek Tampilan Oleh Ahli Media 
 
 

Penilaian untuk aspek navigasi terdiri dari tujuh indikator, hasilnya 
seperti tabel 23 berikut : 

Tabel 23 
Distribusi Frekuensi  

Skor Hasil Validasi Ahli Media Aspek Navigasi 

Kriteria Frekuensi % 
Sangat baik 4 57,14 
Baik 3 42,86 
Cukup   0 0,00 
Kurang baik 0 0,00 
Sangat kurang baik 0 0,00 

 

Penilaian oleh ahli media hasilnya  sangat baik yaitu rata-rata 4.57 (tabel 

13) sebagian besar item dinilai sangat baik = 57.14, % dan tidak ada 

saran   untuk mengubah atau merevisi, ada tiga item yang dinilai  baik 

dan tidak ada  penilaian cukup apa lagi kurang atau sangat kurang. 

Dengan demikian multimedia yang dikembangkan sangat baik dalam 

aspek navigasi. 

Penilaian Aspek Tampilan
Oleh Ahli Media
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Skor yang diberikan oleh ahli media untuk aspek navigasi dapat dilihat 

pada gambar 16, berikut ini: 

 
Gambar 16 

Diagram Batang Penilaian Aspek Navigasi Oleh Ahli Media 
 
 

Tabel 24 
Distribusi Frekuensi Skor Hasil Validasi Ahli Media Aspek Pedagogik 

 
Kriteria Frekuensi % 

Sangat baik 5 100,00  
Baik 0 0,00  
Cukup baik 0 0,00  
Kurang baik 0 0,00 
Sangat kurang baik 0 0,00 

 

Aspek pedagogik ada lima indikator, setelah dinilai  oleh ahli 

media hasilnya  sangat baik yaitu 4,40 (lihat tabel 14) (100%), tidak ada 

saran   untuk mengubah atau merevisi. Dengan demikian multimedia 

yang dikembangkan   sangat baik dalam aspek pedagogik. 

Penilaian untuk aspek tambahan  terdiri dari tujuh indikator, hasilnya 

seperti tabel 25 berikut : 

Tabel 25 
Distribusi Frekuensi  

Penilaian Aspek Navigasi
Oleh Ahli Media
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Skor Hasil Validasi Ahli Media Aspek Tambahan 

Kriteria Frekuensi % 
Sangat baik 4 57,14 
Baik 3 42,86  
Cukup   0 0,00  
Kurang baik 0 0,00 
Sangat kurang baik 0 0,00 

 

Penilaian oleh ahli media untuk aspek tambahan hasilnya  sangat baik 

yaitu rata-rata 4,00 (tabel 15)   dan tidak ada saran   untuk mengubah atau 

merevisi. Dengan demikian multimedia yang dikembangkan  baik dalam 

aspek tambahan. 

Skor yang diberikan oleh Ahli media pada aspek tambahan dapat dilihat 

pada gambar 17, berikut ini: 

 
 

Gambar 17 
Diagram Batang Penilaian Aspek Tambahan 

Oleh Ahli Media 
Berikut ini ringkasan data penilaian mengenai kualitas media 

pembelajaran ditinjau dari aspek materi dan aspek tampilan (media) 

dapat dilihat pada Tabel 26, sebagai berikut: 

 
Tabel 26  

Penilaian Aspek Tambahan
Oleh Ahli Media
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Kualitas Media Pembelajaran Berbasis Komputer Hasil Validasi  
Oleh Ahli Materi dan Ahli Media 

No  Penilaian Rata-rata Skor Kriteria 

1. Ahli materi 4.47 Sangat baik 

2.  Ahli media 4,14 Sangat baik 

 Jumlah 8,61 
Sangat Baik 

 Rata-rata skor 4,31 

 

Berdasarkan tabel 26 dapat diketahui bahwa kualitas media 

pembelajaran dari aspek materi termasuk kriteria sangat baik dengan 

rata-rata skor 4,47.    Dari aspek tampilan menunjukkan bahwa kualitas 

multimedia pembelajaran ini sangat baik dengan rata-rata skor 4,14.   

Secara keseluruhan kualitas multimedia pembelajaran ini dapat 

disimpulkan termasuk kriteria sangat baik yaitu dengan rata rata 4,31. 

Meskipun demikian multimedia pembelajaran ini masih perlu 

penyempurnaan berdasarkan saran-saran perbaikan dari ahli materi 

maupun ahli media. Perbaikan-perbaikan terhadap multimedia 

ditampilkan pada bagian revisi produk. 

 

 

2. Analisis Data Uji Coba Perorangan 

Uji coba perorangan dilakukan pada tiga mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Geografi, Fakultas Ilmu Sosial. Hasil dari uji coba perorangan dapat dilihat 

pada tabel 27, berikut :  
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Tabel  27 
Distribusi Frekuensi 

 Skor Hasil Uji Coba Perorangan  Pada Aspek Pembelajaran 
 

No Aspek yang dinilai 
Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Kecukupan latihan untuk memahami   2 1  

2. Kesesuaian latihan dan evaluasi 

untuk pencapaian kompetensi. 

  2 1  

3. Memberikan kesempaatan belajar 

sesuai dengan kecepatan belajar 

   3  

4. Kekuatan multimedia untuk 

membangkitkan motivasi belajar 

  1  2 

5. Daya dukung multimedia untuk 

menindak lanjuti pembelajaran 

selanjutnya 

  1  2 

 Total 0,0 0,0 6 5 4 

 Prosentase 0,0 0,0 40,0 

C 

33,3 

B 

36,7 

SB 

 

Keterangan : 

1 = Sangat kurang ( SK) ;  
2 = Kurang (K) ; 

   3 = Cukup (C) ; 
4 = Baik (B) ;  
5 = Sangat baik (SB) 

 
 
 

Skor yang diberikan oleh mahasiswa untuk aspek pembelajaran pada uji 

coba perorangan dapat dilihat pada gambar 18, berikut ini: 
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Gambar 18 

Diagram Batang Penilaian Aspek Pembelajaran 
Pada Uji Coba Perorangan 

                                                           

 

Tabel 28 
Distribusi Frekuensi 

Skor Hasil Uji Coba Perorangan Pada Aspek Materi 
 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 
1 2 3 4 5 

1. Kemudahan sajian materi untuk 
dipahami 

   3  

2. Kemudahan sajian materi untuk diikuti    3  
3. Kemudahan bahasa untuk memahami 

materi 
   3  

4. Kemudahan latihan dan soal untuk 
dipahami 

  1 2  

5. Kemudahan latihan dam evaluasi untuk 
memahami materi 

  1   2 

 Total   2 11 2 
 Prosentase   13,3 73,4 13,3 

 
Keterangan : 
1 = Sangat kurang ( SK) ; 2 = Kurang (K) ; 3 = Cukup (C) ;  
4 = Baik (B) ; 5 = Sangat baik (SB) 

 

Skor yang diberikan oleh mahasiswa untuk aspek materi pada uji coba 

perorangan dapat dilihat pada gambar 19, berikut ini: 

Penilaian Aspek Pembelajaran
Pada Uji Coba Perorangan 

 
 

4
5 6

0

5 

10 

Sangat baik Baik Cukup 
Kriteria

Frekuensi



 

127 
 

 
Gambar 19 

Diagram Batang Penilaian Aspek Materi Pada Uji Coba Perorangan 
  
 
                                                 Tabel 29 

Distribusi Frekuensi 
Skor Hasil Uji Coba Perorangan Pada Aspek Kemenarikan 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 
1 2 3 4 5 

1. Kemudahan pemahaman dan penggunaan 
navigasi 

   3  

2. Animasi dan Video memudahkan dalam 
pemahaman materi 

  1  2 

3. Kemenarikan animasi / video    1 2 
4. Gambar membantu pemahaman/proses 

belajar 
   1 2 

5. Kemenarikan gambar  yang disajikan    1 2 
6. Komposisi warna sesuai dengan materi    3  
7. Pemilihan kompisisi warna            3  
8. Kemenarikan warna    3  
9.  Daya dukung musik    3  
10. Daya dukung musik   1 2  
11. Daya dukung narasi   1  2 
12. Keterbacaan teks   1  2 
 Total   4 20 12 
 Prosestase 11,1 55,6 33,3

Keterangan : 
1 = Sangat kurang ( SK) ; 2 = Kurang (K) ; 3 = Cukup (C) ;  
4 = Baik (B) ; 5 = Sangat baik (SB) 
Berdasarkan hasil uji coba perorangan secara keseluruhan multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan sudah baik. Skor yang diberikan oleh 

Penilaian Aspek Materi
Pada Uji Coba Perorangan
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mahasiswa untuk aspek daya tarik pada uji coba perorangan dapat dilihat 

pada gambar 20, berikut ini: 

 

 
 

Gambar 20 
Diagram Batang Penilaian Aspek Daya Tarik 

Pada Uji Coba Perorangan 

 
Aspek daya tarik pada uji coba perorangan menunjukkan rata-rata 

total skor 4,21. (lihat tabel 39).  Rata-rata total skor 4,21 apabila 

dikonsultasikan dengan tabel kriteria penilaian aspek daya tarik termasuk 

kriteria sangat menarik. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang 

perlu perbaikan berdasarkan komentar dan pendapat dari hasil uji coba. 

Perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil uji coba perorangan dapat dilihat 

pada revisi produk. 

 

 

3. Analisis Data Uji Coba Kelompok Kecil 

Penilaian Aspek Daya Tarik 
Pada Uji Coba Perorangan
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Uji coba kelompok kecil dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

kualitas multimedia pembelajaran yang sedang dikembangkan agar 

diperoleh hasil yang benar-benar layak pakai sesuai dengan kaidah-kaidah 

pembelajaran. Dari hasil uji coba tersebut dapat diketahui kualitas 

multimedia pembelajaran yang sedang dikembangkan, apakah sudah benar-

benar baik atau  masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Karena subjek uji 

coba lebih banyak yaitu 10 mahasiswa diharapkan data yang terkumpul akan 

lebih  akurat. Ada tiga aspek yang ditanyakan pada kelompok kecil, yaitu 

aspek pembelajaran, aspek materi dan aspek daya tarik multimedia yang 

dibuat. 

Skor yang diberikan oleh mahasiswa untuk aspek pembelajaran pada uji 

coba kelompok kecil dapat dilihat pada tabel 30 dan gambar 21, berikut ini: 

 

Tabel 30 
Distribusi Frekuensi  

Skor Hasil Uji Coba Kelompok Kecil Aspek Pembelajaran 

Kriteria Frekuensi % 

Sangat baik 19 38.00 

Baik 20 40.00  

Cukup   11 22.00  

Kurang baik 0 0,00 

Sangat kurang baik 0 0,00 
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Gambar 21 

Diagram Batang Penilaian Aspek Pembelajaran 
Pada Uji Coba Kelompok Kecil 

 
Aspek pembelajaran pada uji coba kelompok kecil menunjukkan rata-rata 

total skor 4.16 (lihat tabel 41) Rata-rata total skor 4.16 apabila 

dikonsultasikan dengan tabel kriteria penilaian aspek daya tarik termasuk 

kriteria sangat baik. 

Skor yang diberikan oleh mahasiswa untuk aspek materi pada uji coba 

kelompok kecil dapat dilihat pada tabel 31 dan gambar 22, berikut ini: 

Tabel 31 
Distribusi Frekuensi  

Skor Hasil Uji Coba Kelompok Kecil Aspek Materi 

Kriteria Frekuensi % 

Sangat baik 13 26.00 

Baik 31 62.00 

Cukup   6 12.00 

Kurang baik 0 0,00 

Sangat kurang baik 0 0,00 
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Gambar 22 

Diagram Batang Penilaian Aspek Materi 
Pada Uji Coba Kelompok Kecil 

 
Aspek materi pada uji coba kelompok kecil menunjukkan rata-rata total skor 

4.12 (lihat tabel 20). Rata-rata total skor 4.12 apabila dikonsultasikan 

dengan tabel kriteria penilaian aspek daya tarik termasuk kriteria sangat 

menarik.  

Skor yang diberikan oleh mahasiswa untuk aspek daya tarik pada uji coba 

kelompok kecil dapat dilihat pada tabel 32 dan gambar 23, berikut ini: 

           Tabel 32 
                    Distribusi Frekuensi  

                    Skor Hasil  Uji Coba Kelompok Kecil Aspek Daya Tarik 

Kriteria Frekuensi % 

Sangat menarik 45 37.50 

Menarik 58 48.34 

Cukup  menarik 17 14.16 

Kurang menarik 0 0,00 

Sangat kurang menarik 0 0,00 
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Gambar 23 

Diagram Batang Penilaian Aspek Daya Tarik 
Pada Uji Coba Kelompok Kecil 

 
Aspek daya tarik pada uji coba kelompok kecil menunjukkan rata-rata total 

skor 4.17 (lihat tabel 21). Rata-rata total skor 4.17 apabila dikonsultasikan 

dengan tabel kriteria penilaian aspek daya tarik termasuk kriteria sangat 

menarik. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan 

berdasarkan komentar dan pendapat dari hasil uji coba. Perbaikan-perbaikan 

berdasarkan hasil uji coba perorangan dapat dilihat pada revisi produk. 

4. Analisis Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan skor hasil uji coba lapangan kemudian dilakukan analisis 

untuk mengetahui kualitas multimedia yang dikembangkan. Dengan 

melakukan analisis dapat diketahui kekurangan dan kelebihan multimedia 

pembelajaran yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindak lanjut 

berupa revisi. Skor yang diberikan oleh mahasiswa untuk aspek daya tarik 

pada uji coba lapangan dapat dilihat pada tabel 33 dan Gambar 24, berikut 

ini: 

Tabel 33 

Penilaian Aspek Daya Tarik
Pada Uji Coba Kelompok Kecil
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Distribusi Frekuensi  
Skor Hasil Uji Caba Lapangana Aspek Daya Tarik 

Kriteria Frekuensi % 

Sangat menarik 126 42.00 

Menarik 163 54.34 

Cukup  menarik 11 3.66  

Kurang menarik 0 0,00 

Sangat kurang 

menarik 

0 0,00 

 

 

 
Gambar 24 

Diagram Batang Penilaian Aspek Daya Tarik 
Pada Uji Coba Lapangan 

 

Aspek daya tarik pada uji coba lapangan menunjukkan rata-rata total 

skor 4,38 (terlampir). Rata-rata total skor 4,38 apabila dikonsultasikan 

dengan tabel kriteria penilaian aspek daya tarik termasuk kriteria sangat 

menarik. Hal itu menujukkan bahwa multimedia pembelajaran tersebut 

sangat menarik dan dapat digunakan untuk pembelajaran. 

Penilaian Aspek Daya Tarik
Pada Uji Coba Lapangan 
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5. Analisis Data Hasil Belajar 

Untuk mengetahui efektifitas produk multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan, maka uji coba lapangan perlu diawali dengan 

menyelenggarakan pre-test dan diakhiri dengan post-test. Tabel pre-test dan 

Post-test (terlampir)  dapat diketahui bahwa hasil pre-test rata-rata 43.6, bila 

batas nilai kelulusan (tuntas) untuk mata kuliah evaluasi konservasi dan 

kemampuan lahan adalah 70,00 maka dapat dilihat bahwa ada dua (8%) 

mahasiswa yang dapat belajar tuntas, sedangkan 23 (92 %) mahasiswa 

belum tuntas dalam belajarnya. Data tersebut menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan pada hasil pre-test untuk materi tersebut belum mencapai 

kompetensi atau belum tuntas. Kemudian dari data post-test dapat diketahui 

bahwa empat mahasiswa (16%) yang tidak tuntas, 21 mahasiswa (84%) 

yang tuntas, dan terjadi kenaikan rata-rata skor dari pre-test sebesar 43.60 

menjadi 82.00 pada hasil post-test. Dari hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa multimedia pembelajaran yang dikembangkan efektif dan dapat 

digunakan dalam pembelajaran karena sudah lebih dari 75% mahasiswa 

dapat mencapai kompetensi.  

Saat kegiatan uji coba lapangan (kelompok besar) yang telah 

dilaksanakan, tampak sekali bahwa mahasiswa sangat antusias dalam belajar 

dengan menggunakan multimedia pembelajaran metode konservasi lahan 

yang telah dikembangkan. Dengan demikian maka produk multimedia 

pembelajaran metode konservasi lahan  layak untuk digunakan. 
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Revisi produk tahap pertama didasarkan dari hasil evaluasi ahli materi 

dan ahli media. Komentar dan sarah ahli materi terpokus pada 

penyempurnaan kalimat, standar kompetensi dan kompetensi dasar 

perlu disempurnakan, indikator lebih diperinci, menggabung fungsi dan 

tujuan, menghindari kata “kecuali” pada latihan dan soal. Ahli media 

ada beberapa saran terkait dengan penggunaan kata, kalimat namun 

secara umum produk yang dikembangkan sudah dikataakan layak atau 

memadai. 

         Ahli materi dan ahli media memberi rekomendasi bahwa 

multimedia yang dikembangkan sudah layak untuk diuji cobakan 

lebih lanjut, dengan catatan beberapa saran dan koreksi kecil perlu 

diperbaiki terlebih dahulu. Atas dasar saran serta evaluasi dari ahli, 

secara teoritis multimedia yang dikembangkan sudah memenuhi syarat 

sebagai media pembelajaran, dengan berbantuan komputer.   

2. Revisi   Kedua 

Revisi produk tahap kedua, didasarkan hasil uji coba perorangan 

dan uji coba kelompok kecil. Revisi yang dilakukan berdasar hasil uji 

coba perorangan adalah masalah tampilan, yaitu perlunya ditambah 

animasi. Penambahan animasi dapat memberi daya tarik mahasiswa 

dalam belajar. Masukan komentar dan saran kelompok kecil terkait 

dengan perlunya penambahan musik pengiring, sajian animasi dan 

kecukupan latihan maupun soal. Olek karena itu pada revisi kedua ini 
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lebih dipusatkan pada penambahan animasi, musik pengiring dan 

perbaikan kalimat, petunjuk dalam latihan dan soal.  

Secara umum baik perorangan maupun kelompok kecil 

menyatakan bahwa kualitas produk yang dikembangkan sudah baik, 

menarik, menyenangkan dan lebih mudah untuk memahami materi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa multimedia yang dikembangkan telah 

memenuhi syarat dan layak untuk digunakan. 

3. Revisi   Ketiga 

Masukan dari uji coba tahap ketiga, hampir dikatakan sudah tidak 

ada perubahan. Revisi yang perlu dilakukan berdasarkan uji coba 

kelompok besar (lapangan) adalah penambahan soal-soal yang 

bervariasi. Mahasiswa beralasan, dengan soal-soal yang bervariasi 

dapat menghindari dari kebosanan dan memotivasi mahasiswa untuk 

belajar lebih serius lagi. Sehubungan dengan itu, maka revisi produk 

pada tahap ketiga ini lebih banyak pada penyempurnaan produk 

multimedia, seperti memperbaiki huruf, kata dan kalimat, tata letak dan 

penomoran. 

Setelah melalui tahapan tahapan seperti yang telah ditempuh, 

akhirnya penelitian dan pengembangan produk multimedia 

pembelajaran metode konservasi lahan pada mata kuliah evaluasi 

konservasi dan kemampuan lahan dapat dikatakan kualitasnya sudah 

sangat baik (atas penilaian ahli maupun mahasiswa), baik materi 

maupun kemenarikan sudah  memenuhi standar kelayakan.  
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E. Kajian Produk Akhir 

 Berdasarkan validasi oleh ahli materi, ahli media, uji coba lapangan 

dan hasil analisis data, dapat diketahui kualitas media pembelajaran yang 

dikembangkan termasuk baik dan sangat baik. Aspek aspek multimedia 

pembelajaran yang direvisi, berdasarkan data yang diperoleh selama uji 

coba serta masukan dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku 

pengguna. Adapun kualitas multimedia pembelajaran metode konservasi 

lahan dapat diketahui dari beberapa aspek, berikut : 

1. Kualitas aspek instruksional dengan rata-rata  skor 4.64. termasuk kriteria 

sangat baik.  

2. Kualitas aspek materi/isi dengan dengan rata- rata skor 4,31, termasuk 

kriteria  sangat baik.   

3. Kualitas aspek tampilan   dengan rata-rata skor 4,00 termasuk kriteria 

baik.   

4. Kualitas aspek navigasi rata-rata skor 4.57 termasuk kriteria sangat baik. 

5. Kualitas aspek pedagogik dengan rata-rata skor 4.40 termasuk kriteria 

sangat baik. 

6. Kualitas aspek tambahan rata-rata skor 4.00 termasuk kriteria baik. 

7. Tanggapan mahasiswa  tentang daya tarik media termasuk kriteria sangat 

menarik dengan rata-rata total skor 4.22 (uji perorangan); skor 4.17 (uji 

kelompok kecil) dan skor 4.38 (uji lapangan).  

8. Terjadi peningkatan rata-rata skor pre-test sebesar 43.6 menjadi 82.00  

(rata-rata skor pos test) dari 25 mahasiswa pada uji coba lapangan. 

dengan 23 mahasiswa (92%) telah mencapai ketuntasan belajar.  



 

145 
 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa media pembelajaran yang 

dikembangkan sangat efektif dan dapat digunakan dalam pembelajaran 

karena sudah lebih dari 70 % mahasiswa dapat mencapai ketuntasan 

belajar. 

Memperhatikan aspek-aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa 

multimedia pembelajaran metode konservasi lahan yang dikembangkan 

termasuk kriteria sangat baik dan sangat menarik. Dari kegiatan uji coba 

yang telah dilaksanakan tampak sekali bahwa mahasiswa sangat antusias 

belajar dengan multimedia yang telah dikembangkan tersebut. Multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan untuk pembelajaran, 

meskipun untuk kalangan terbatas. 

F. Keterbatasan Penelitian 

Memperhatikan tentang asumsi dan keterbatasan pada uraian bab I, 

keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan multimedia pembelajaran 

metode konservasi lahan ini adalah : tempat uji coba, waktu penyusunan dan 

uji coba, tenaga, dan biaya, serta kesulitan memperoleh bahan dan model. 

Sehingga produk yang dihasilkan masih termasuk hasil pengembangan 

tingkat pemula dan masih memerlukan banyak penyempurnaan. Disamping 

itu penelitian dan pengembangan yang dilakukan masih   pada materi yang 

terbatas, tempat uji coba dan sasaran uji coba hanya pada Jurusan 

Pendidikan Geografi FIS UNY., sehingga perlu dilakukan penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut dengan materi yang lebih lengkap pada  sasaran  

yang lebih luas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan Tentang Produk 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan multimedia pembelajaran 

metode konservasi lahan, kualitas, kelayakan, respon dan ketuntasan 

belajar  multimedia yang dikembangkan dengan berpedoman pada skala 1-5 

(likert) dapat disimpulkan,  sebagai berikut: 

1. Berdasarkan aspek materi : aspek instruksional termasuk kriteria sangat 

baik  dengan skor rata-rata 4,64;  aspek materi/isi termasuk kriteria sangat 

baik  skor rata-rata 4,31 ;  

2. Berdasarkan aspek media : aspek tampilan  termasuk kriteria baik dengan 

skor rata-rata 4,00 ; aspek navigasi termasuk kriteria sangat baik dengan 

skor rata-rata 4,57; aspek pedagogik termasuk kriteria sangat baik skor 

rata-rata 4,40 ; dan aspek tambahan termasuk dalam kriteria baik dengan 

skor rata-rata 4,0. 

3. Tanggapan mahasiswa tentang daya tarik multimedia pembelajaran metode 

konservasi lahan termasuk kriteria sangat menarik dengan skor rata-rata   

4,38. 

4. Terjadi peningkatan rata-rata skor pre-test dari sebesar 43.6 menjadi 82 

hasil pada waktu post test. Dari 25 mahasiswa pada uji coba lapangan, uji 

sebelumnya hanya ada dua mahasiswa yang mencapai ketuntasan (8 %), 

setelah mempergunakan multimedia yang dikembangkan hanya ada empat 
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mahasiswa yang tidak tuntas dan ada 21 mahasiswa (84%) telah mencapai 

ketuntasan belajar. 

B. Saran Pemanfaatan,   Pengembangan Produk Lebih Lanjut  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Saran bagi pengguna multiedia metode mekanis 

a. Saran pemanfaatan  bagi dosen,  

1) Untuk memperkaya materi, perlu pernambahan penjelasan dan 

contoh kejadian terkini (seperti, banjir, tanah longsor, erosi dsb) 

2) Untuk memperkaya materi, mahasiswa diwajibkan mencari 

berita/bacaan lain yang terkait dengan materi ini. 

3) Perhitungan kemiringan lereng perlu diulang-ulang dengan contoh 

dan perhitungan yang berbeda-beda secara tersendiri. 

4) Sebaiknya dalam pemanfaatan, dilengkapi penugasan mencari 

tambahan materi yang belum tercantum dalam multimedia  contoh-

contoh, gambar, vedio kejadian di lapangan.   

b. Bagi mahasiswa 

1)  Penggunaan  multimedia ini sebaiknya dilakukan secara tuntas agar 

dapat memahami dan mengerti materi metode mekanis lengkap 

secara mandiri. 

2)  Untuk memperkaya materi dianjurkan untuk menambah dengan 

membaca literatur / internet.  

3)  Sebaiknya mencari dan melihat langsung kejadian alam,   agar ilmu  

yang diperoleh dapat di cocokan dengan  fakta sebenarnya. 
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2.  Pengembangan multimedia pembelajaran  lebih lanjut 

a. Pengembangan multimedia metode mekanis yang lengkap sangatlah   

kompleks, oleh karena itu perlu ditambah materi lain yang sesuai.  

b.  Multimedia pembelajaran metode mekanis  ini dapat dikembangkan 

lebih lanjut dengan cara menambah penjelasan, gambar, animasi yang 

terkait dengan materi, serta contoh-contoh kejadian yang hampir selalu 

ada perubahan/kejadian dalam setiap tahunnya, agar nantinya multimedia 

yang dikembangkan menjadi lebih sempurna.  

c. Karena evaluasi yang dilakukan oleh pengembang masih terbatas pada 

evaluasi formatif yang mencakup aspek materi, aspek tampilan, dan 

aspek daya tarik, maka peneliti  dan pengembang selanjutnya akan lebih 

baik, bila evaluasi dilakukan pada ahli yang lebih spesifik, sasaran uji 

coba yang lebih luas sehingga akan menghasilkan multimedia yang lebih 

lengkap akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
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Lampiran : 1 

SILABUS 

Mata Kuliah      :  Evaluasi   Konservasi dan Kemampuan Lahan 

Semester      : VI  

Standar Kompetensi     : Memahami metode mekanis  

  

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Strategi Pembelajaran Alokasi 
Waktu 

Referensi 

Mendeskripsikan 
pengertian, 
mengidentifikasi 
macam-macam 
metode mekanis 
dan merancang 
model teras.  
 

Pengertian metode 
konservasi lahan, 
macam-macam 
metode mekanis dan 
rancangan membuat 
teras.  

 Mendefinisikan 
pengertian 
metode 
konservasi lahan 

 
 
 
 
 
 Mengidentifikasi 

macam-macam 
metode mekanis 

 
 Merancang 

model-model 
pembuatan teras. 

 
 

 Menjelaskan kepada 
mahasiswa mengenai 
relevansi, standar 
kompetensi, dan 
kompetensi dasar yang 
harus dikuasai 
mahasiswa setelah 
mengikuti 
pemebelajaran. 

 Metode yang digunakan 
adalah metode computer 
assisted instructional 
(CAI) 

 Media yang digunakan 
adalah multimedia 
pembelajaran    .  

  2x45       
  menit 

CD 
pembelajaran
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Lampiran : 2 
 RENCANA PELAKSANAAN  PERKULIAHAN 

(Pertemuan ke 12) 
Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial   
Program Studi  : Pendidikan geografi 
Mata kuliah & Kode : Evaluasi  Konservasi dan Kemampuan Lahan   
SKS   : Teori: 2   
Semester dan Waktu : Sem: VI   Waktu : 120 menit 
Kompetensi Dasar :  

1. Mendeskripsikan pengertian metode mekanis 
2. Mengidentifikasi macam-macam metode mekanis 
3. Merancang/menggambar model metode mekanis (teras) 

Indikator Ketercapaian:  
1. Mendeskripsikan pengertian metode mekanis 
2. Mengidentifikasi macam-macam metode mekanis 
3. Merancang/menggambar model-model metode mekanis 

Materi Pokok/Penggalan Materi: Metode mekanis   
KEGIATAN PERKULIAHAN 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian 
Kegiatan 

Metode Media Estim
asi 

Wakt
u 

PENDAHULU
AN 
 
 
PENYAJIAN 
(INTI) 
 
 
PENUTUP 
 

 Menyampaikan deskripsi singkat   macam-
macam metode mekanis 

 Menunjukkan  model-model metode 
mekanis 

 Menunjukkan kompetensi dasar yang 
harus dicapai 

 Menjelaskan pengertian metode mekanis 
  Memberikan contoh-contoh model-model 

metode mekanis 
 Menjelaskan cara membuat / merancang  

metode mekanis (teras).     
 Memberikan   pertanyan-pertanyaan 

singkat tentang metode mekanis   
 Memberikan umpan balik, tentang postes 
 Menjelaskan kembali secara singkat 

pengertian, model metode mekanis 
 Menjelaskan tindak lanjut, terutama 

mengingatkan tentang tugas menggambar 
metode mekanis   

Ceramah 
 
Diskusi/ 
tanya 
jawab 
 
Latihan 
dengan 
teman 
Penugas
an 

skema, 
diagram 
gambar 
dan 
model, 
tentang 
konserva
si lahan 
dalam 
bentuk 
Power 
point, 
dan 
ditayang
kan 
dengan 
LCD 

120 
menit 

 
PENILAIAN : 
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Lampiran : 3 

ANALISIS PEMBELAJARAN 

Mata Kuliah             :  Evaluasi  Konservasi dan Kemampuan  lahan 

Materi                          :  Metode mekanis 

 Semester             :  VII  

Standar Kompetensi :  Memahami metode mekanis   

Kompetensi Dasar :  Mendeskripsikan pengertian, mengidentifikasi macam-  
 
                                         macam metode mekanis serta merancang model teras. 
 
Indikator:  

1.  Mendefinisikan pengertian metode konservasi lahan 
 

2. Mengidentifikasi berbagai macam metode mekanis 
 

3. Membuat rancangan model teras 
 

 
 
 
 

 

 

Metode mekanis Metode Vegetatif 

Metode konservasi lahan 

Pengolahan 
tanah 

Pembuatan 
SPA 

Pembuatan 
Teras 

Metode kimiawi 

Pembuatan 
DAM 
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Lampiran : 4 
 

Flowchart Program 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Ya Ya 
 
  
  
 
 Tidak 
 
 
 Ya 
 
 
 
Tidak 
 
 Ya 
 
 
 
 
Tidak  
  
 
 Ya 
 

JUDUL 

MENU UTAMA 

PENDAHULUAN MATERI PENILAIAN 

Materi A 

Materi B 

Materi C 

Pertanyaan 

Skor 

PETUNJUK PROFIL 

Latihan 
Soal 

Deskripsi singkat 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Skor 

Konfirmasi 
Keluar 

Konfirmasi 
Keluar 

Keluar 

Keluar 

Keluar 

Konfirmasi 
Keluar 

Keluar 

Konfirmasi 
Keluar 

Keluar 

Konfirmasi 
Keluar 

Tidak

Tidak
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Scene Tampilan Audio 
1  

 
 
 
 
 
 

Link: Selanjutnya, Selanjutnya 
 

Musik instrumentalia 1 

2   
Petunjuk Pendahuluan Materi Penilaian Profil Sumber 

  
Petunjuk Penggunaan 

1. CD interaktif dirancang untuk pembelajaran mandiri 
2. Dst.  

 
 

Link : Menu utama 

 

 Petunjuk Pendahuluan Materi Penilaian Profil Sumber 
 
 

Pendahuluan 
 

A. Deskripsi singkat 

B. Standar kompetensi 
C. Kompetensi dasar 

D. Indikator 
 
 

Link : Menu utama 

 

3  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Link: Selanjutnya, kembali dan menu utama   

Musik instrumentalia 2

4  
 
 
 
 
 
 

 
 

Link:   Sebelumnya, selanjutnya, Menu Utama. 

Musik instrumentalia2

EvaluasiKonsevasi danKemampuan Lahan
 
 

A 
 

Materi Pembelajaran Metode Mekanis 

Gambar 
UNY 

 
Deskripsi Singkat 

Pendahuluan 
  Mata kuliah Evaluasi Konservasidan Kemampuan 

Lahan mengkaji tentang evaluasi kemampuan 
lahan, mengklasifikasi lahan mengidentifikasi 
berbagai sebab kerusakan lahan serta berusaha 
mencari solusi untuk mengatasi dan memperbaiki 
kerusakanlahan. 

                                 

  Kompetensi Dasar 
Pendahuluan 

Mendeskripsikan pengertian,mengidentifikasi       
macam-macam danmerancang model-model 
teras dalam metode konservasi lahan. 

                                                             STORY BOARD                                      Lampiran : 5    
 

PENGEMBANGAN 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN  

EVALUASI KONSEVASI DAN KEMAMPUAN LAHAN 
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5  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Link: Selanjutnya, Sebelumnya, kembali, Menu Utama 

Musik instrumentalia 2

6  
 
 
 
 
 
 
 

 
Link: Menu Utama 

Musik instrumentalia 2

7  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Link: Selanjutnya, Kembali, Menu Utama 

Musik instrumentalia 2

8  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Link: Selanjutnya, Sebelumnya, Kembali,Menu Utama 

Musik instrumentalia 2

 
 
 

Indikator 
Pendahuluan 

1. Mendeskripsikan  pengertian                 
metode mekanis 

2. Mengidentifikasai macam-macam 
metode mekaanis 

3. Merancaang model teras 

Materi 
-  Pengertian medtode mekanis 
-  Fungsi metode mekanis 
- Keuntungan metode mekaanis 
- Macam macam metode mekanis 
- Merancang model teras 

 

Materi 
Pengertian Metode mekanis 

                             
Metode mekanispada prinsipnya adalah merupakankegiatan pengolahan lahan yang 
digunakan untuk menguraangi banyaknya tanah yang hilaang aakibat erosi, dengan 
cara mengendalikan air hujan yang mengalir dipermukaan tanah sebaik mungkin dan 
menyediakan air pada musimkemarau. 
 
Metode mekanis adlah usaha-usaha yang dilakukan pada tanah serta pembuatan 
bangunan untuk mengurangi erosi. 
  
 

Gambar teras 

 
Materi 

Tujuan/Fungsi 
A. Memperlambat aliran permukaan 

B. Menampung dan mengalirkan aliran permukaan 

C. Memperbesar kapasitas infiltrasi 
D. Menyediakan air bgi tanaman 

E. Dsb.  
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9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Selanjutnya, Sebelumnya, Kembali, Menu Utama 

Musik instrumentalia 2

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Selanjutnya, Sebelumnya, Kembali ke menu macam-macam 
metode mekanik, kembali, menu utama 

Musik instrumentalia 2

11  
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Selanjutnya, Sebelumnya, Kembali ke macam-macam metode 
mekanik, kembali, menu utama. 

Musik instrumentalia 2

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
Link: Selanjutnya, Sebelumnya, kembalike menu macam-macammetode 

mekanis, kembali,menu utama. 

Musik instrumentalia 2

 
 
 

Materi 
  

Macam-macam metode mekanis 
 

1. Pengelolaan tanah 
2. Pengolahan tanah 
3. Pembuatan teras 
4. Pembuatansaluran pembuangan 
5. pembuatanbendungan 

Materi 
1.Pengelolaan tanah: 

 
     
 
 
 
   Setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang ditujukan untuk menciptakan 

kondisi tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. 

 
Video 

petanimembajak 
sawah 

Materi 
2. Pengolahan tanah menurut kontur  
 
     
 
 
     Pengolahan tanah menurut kontur, sehinggaa terbentuk jalur-jalur tumpukan tanah 

dan alur yang mengikuti kontur atau melintang lereng, diikuti dengan penanaman 
sejajar kontur. 

 
Video kemiringan 

tanah 

Pendahuluaan Materi Penilaian Petunjuk Profil 
Materi 
3. Pembuatan teras 
     
 
 
 
      Pembuatan teras adalah pengubahan permukaan tanahmiring menjadi bertingkaat-

tingkat. 

Video 
terasering 
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13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Selanjutnya, Sebelumnya, kembali ke macammetode mekaanis, 
kembali, menu utama 

Musik instrumentalia 2

14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Selanjutnya, Sebelumnya, kembali ke macam metode mekanis, 
kembali, Menu utama 

Musik instrumentalia 2

15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Selanjutnya, Sebelumnya, kembali kemacam  metode mekanis, 
kembali, Menu utama 

Musik instrumentalia 2 

 
16  

 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Selanjutnya, Sebelumnya, kembali kemacam  metode mekanis, 
kembali, Menu utama 

  

Musik instrumentalia 2

Materi 
 Macam-macam teras. 
A. Teras datar 
B. Teras guludan 
C. Teras kridit 
D. Teras bangku 
E. Teras kebun 
F. Teras individu 

Materi 
  

A. Teras Datar 
 
 
 
 
  
 

Gambar teras 
datar 

Materi 
 
B. Teras Guludan 

 
 
 
 
  
 

Gambar teras 
guludan 

Pendahuluaan Materi Penilaian Petunjuk Profil 
Materi 
 
C. Teras kridit 

 
Gambar teras kredit 

Gambar 
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17  
 
 
 
 
 
 
 

 Link: Selanjutnya, Sebelumnya, kembali kemacam  metode mekanis, 
kembali, Menu utama 

 

Musik instrumentalia 2 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Link: Selanjutnya, Sebelumnya, kembali kemacam metode mekanis, 
kembali, Menu utama 

Musik instrumentalia 2 

19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Selanjutnya, Sebelumnya, kembali kemacam metode mekanis, 
kembali, Menu utama 

 . 

Musik instrumentalia 2

20  
 
 
 
 
 
 

 
Link: Selanjutnya, Kembali, Menu Utama 

 
 
 

Musik instrumentalia 2 

   

Materi 
 
D. Teras Bangku 

 
 
 
 
 
 . 

Gambar  
Teras bangku 

  
 Materi 
 
      E. Teras Kebun 

Pendahuluaan Materi Penilaian Petunjuk Profil 
Materi 
  
    F. Teras individu 

 Merancang model teras 
 

Contoh pembuatan terasyang salah dan benar 

Animasi 
Salah DanBenar  

Gambar 
Teras Kebun 

Gambar 
Teras kebun 
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21  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Link: Sebelumnya, Selanjutnya, Kembali, Menu Utama 

Musik instrumentalia 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Link: Sebelumnya, Selanjutnya, Kembali, Menu Utama. 

Musik instrumentalia 2 

23  
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Kembali, Menu utama. 

Musik instrumentalia 2

24  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Link: sebelum, selanjutnya, kembali, menu utama. 
 

Musik instrumentalia 2 
 
 

Merancang Model Teras 
 

Cara mengukur kemiringan 

Merancang model teras 
A. Teras Datar 

 
 
 
 
 
 
 . 

Animasi 
Pembuatan teras datar 

Pembuatan Model Teras 
 B. Teras Guludan 

 Pembuatan Model Teras 
 

C. Teras Kridit 

Animasi dan cara 
mengukur kemiringan 

Animasi 
pembuatan 

teras guludan 

Animasi 
pembuatan 
teras kridit
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25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link: Keluar, Tindakan Ekonomi, Motif Ekonomi, Prinsip Ekonomi 
 

Link: sebelum, selanjutnya, kembali, menu utama. 

Musik instrumentalia 2 

26  
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 Link: sebelum, selanjutnya, kembali, menu utama. 
 

Musik instrumentalia 2 

27  
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 
 Link: sebelum,  kembali, menu utama 

 

Musik instrumentalia 2

28  
 
 
 
 
 
 

 
Link; Ke Menu Utama 

Musik instrumentalia 2 

Pembuatan model Teras 
 

D. Teras Bangku 
Langkah langkah pembuatan teras bangku 

 Pembuatan model Teras 
 

E. Teras Kebun 
 

 Pembuatan model Teras 
 

F. Teras Individu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Latihan Soal & Soal Evaluasi 
  

 Animasi pembuatan teras bangku : 
1. Gambar 1 
2. Gambar 2 
3. Gambar 3 

 
Animasi 

Pembuatan teras 
kebun 

 
Animasi 

Pembuatan teras 
individu 

Link Soal 

Link Evaluasi 
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29  
 
 
 
 
 
 
 

Link :Sebelumnya, selanjutnya, ke menu soal evaluasi, menu utama 

Musik instrumentalia 2 

30  
 
 
 
 
 
 
 

 
Link :Sebelumnya, selanjutnya, ke menu soal evaluasi, menu utama 

 . 

Musik instrumentalia 2 

31  
 
 
 
 
 
 

Link: Ulangi soal evaluasi, ke menu soal latihan 
 
 . 

Musik instrumentalia 2

32  
 
 
 
 

 
Link : Selanjutnya, Menu utama 

 

Musik instrumentalia 2 

33  
 
 
 
 
 
 
 

Link : Sebelumnya,selanjutnya, menu utama 
 . 

Musik instrumentalia 2

  
Latihan Soal &Soal Evaluasi 

  
Latihan Soal:  

 
No. 1 sampai dengan No. 10 

  
Latihan Soal & Soal Evaluasi 

 
Soal Evaluasi 

 
No. Soal 1 sampai dengan 20 

  
Latihan Soal & Soal Evaluasi 
 
 

Perhitungan penilaian 

Profil 
 

Identitas Mata Kuliah 

Profil 
 

Identitas Penulis 
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34  
 
 
 
 
 
 

Link : Sebelumnya,selanjutnya, menu utama 
 
  

Musik instrumentalia 2 

35  
 
 
 
 
 

 
Link : Sebelumnya,selanjutnya, menu utama 

 . 

Musik instrumentalia 2 

36  
 
 
 
 
 
 

 
Link: Menu Utama 

 

Musik instrumentalia 2

37  
 
 
 
 
 
 
 
 

Musik instrumentalia 2 

38  
 
 
 
 
 
 
 

Musik instrumentalia 2 

Profil 
 

Identitas Ahli Media 

Profil 
 

Identitas Ahli Materi 

 
Sumber Bacaan 

 
Keluar 
 

Mengakhiri 
 

Mencoba lagi 

 
 
 

Terima Kasih 
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Lampiran 6 

 

LEMBAR EVALUASI  

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA  

PEMBELAJARAN METODE MEKANIS  

OLEH AHLI MEDIA 

 

Mata Pelajaran : Evaluasi   konservasi dan kemampuan lahan 

Materi Pokok  : Metode mekanis 

Sasaran Program : Mahasiswa Jurdik Geografi 

Evaluator  : ………………………… 

Tanggal  : ………………………… 

 

Petunjuk I:  

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

sebagai ahli media tentang Pengembangan Multimedia Pembelajaran metode 

mekanis. Pendapat, kritik, saran, penilaian, komentar, dan koreksi dari Bapak/Ibu 

akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media 

pembalajaran ini. Sehubungan dengan hal tersebut sudilah kiranya Bapak/Ibu 

memberikan jawaban pada setiap pernyataan berikut dengan memberikan tanda 

“٧” pada kolom di bawah bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu. 

Contoh: 

No. Aspek yang dinilai 1 2 3 4 5 
1. Kualitas gambar     ٧ 
2. Kejelasan suara    ٧  
Keterangan skala: 

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang 

1 = sangat kurang 
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Komentar atau saran Bapak/Ibu mohon dituliskan pada lembar yang telah 

disediakan. Apabila tempat tidak mencukupi, mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini saya ucapkan 

terima kasih.  

 

A. Aspek Tampilan 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Ukuran huruf      

2. Bentuk huruf      

3. Komposisi kalimat      

4. Konsistensi kata      

5. Sajian animasi      

6. Komposisi warna       

7. Daya dukung musik      

8. Kejelasan suara      

9. Saajian video      

10. Kualitas gambar      

11. Tata letak      

12. Format halaman      

13. Penomoran      

14. Kejelasan uraian materi      

15. Latihan dan soal      
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B. Aspek Navigasi 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Kejelasan penggunaan program      

2. Konsistensi navigasi      

3. Efaktivitas navigasi      

4. Fungsi navigasi      

5. Kemudahan pengoperasian      

6. Konsistensi button       

7. Petunjuk keluar      

 

 

 

C. Aspek Pedagosik 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Membantu dosen / mahasiswa      

2. Mempermudah PBM      

3. Memberi focus perhatian      

4. Menyesuaikan kemampuan mahasiswa      

5. Latihan soal membantu mengingat mahasiswa      
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D. Aspek Tambahan 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Petunjuk penggunaan program      

2. Petunjuk latihan soal      

3. Ketepatan penggunaan waktu      

4. Kualitas produk multimedia      

 

 

Petunjuk II: 

1. Apabila terdapat kesalahan pada aspek tampilan mohon dituliskan slide 

keberapa pada kolom 2. 

2. Pada kolom 3 mohon dituliskan jenis kesalahan, misalnya kesalahan narasi, 

penggunaan kata, gambar, animasi, dsb. 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis pada kolom 4, apabila tidak mencukupi 

mohon ditulis di balik halaman ini. 

1 2 3 4 

No. Bagian yang salah Jenis kesalahan Saran perbaikan 

    

    

    

    

    

    

    



 

170 
 

B. Komentar/saran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kesimpulan 

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa program ini: 

1. Layak untuk ujicoba lapangan tanpa revisi. 

2. Layak untuk ujicoba lapangan dengan revisi sesuai saran. 

 
 Yogyakarta,......................... 
 Ahli media 
 
 
 
 ............................................. 
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Lampiran : 7 

 

LEMBAR EVALUASI  

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA  

PEMBELAJARAN METODE MEKANIS  

OLEH AHLI MATERI 

 

Mata Pelajaran : Evaluasi dan Konservasi lahan 

Materi Pokok  : Metode mekanis 

Sasaran Program : Mahasiswa Jurdik Geografi 

Evaluator  : ………………………… 

Tanggal  : ………………………… 

 

Petunjuk I:  

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

sebagai ahli materi tentang Pengembangan Multimedia Pembelajaran metode 

mekanis. Pendapat, kritik, saran, penilaian, komentar, dan koreksi dari Bapak/Ibu 

akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media 

pembalajaran ini. Sehubungan dengan hal tersebut sudilah kiranya Bapak/Ibu 

memberikan jawaban pada setiap pernyataan berikut dengan memberikan tanda 

“٧” pada kolom di bawah bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu. 

Contoh: 

No. Aspek yang dinilai 1 2 3 4 5 
1. Keluasan materi     ٧ 
2. Urutan sajian materi    ٧  
Keterangan skala: 

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang 

1 = sangat kurang 
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Komentar atau saran Bapak/Ibu mohon dituliskan pada lembar yang telah 

disediakan. Apabila tempat tidak mencukupi, mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan. 

 

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini saya ucapkan 

terima kasih.  

 

A. Aspek Materi 

 

1. Penilaian aspek instruksional oleh ahlimateri 

 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5

1. Kesesuaian standar kompetensi dengan kompetensi dsr.      

2. Kesesuaian indikator dan kompetensi dasar      

3. Ketepatan materi dengan silabus       

4. Kemudahan memahami kalimat       

5. Kemudahan memahami materi       

6. Kemampuan memahami petunjuk belajar       

7. Kesesuaian latihan dan soal dengan materi      

8. Kesesuaian urutan penyajian       

9. Kesesuaian contoh      

10. Kejelasan umpan balik      

11. Kemudahan penggunaan program      
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2. Penilaian aspek materi oleh ahli materi 

 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5

1. Kejelasan  kompetensi dasar.       

2. Kejelasan indikator       

3. Relevansi materi dengan indikator       

4. Kejelasan isi materi       

5. Kelengkapan  materi       

6. Ketepatan uraian materi       

7. Kedalaman materi      

8. Kejelasan penyampian materi       

9. Relevansi soal dengan materi      

10. Kecukupan latihan      

11. Relevansi dengan kondisi mahasiswa      

12. Relevansimateri dengan mahasiswa      

13. Relevansi kalimat dengan mahasiswa      
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Petunjuk II: 

4. Apabila terdapat kesalahan pada aspek materi mohon dituliskan slide keberapa 

pada kolom 2. 

5. Pada kolom 3 mohon dituliskan jenis kesalahan, misalnya kesalahan susunan 

kalimat, penggunaan kata, gambar, animasi, dsb. 

6. Saran untuk perbaikan mohon ditulis pada kolom 4, apabila tidak mencukupi 

mohon ditulis di balik halaman ini. 

1 2 3 4 

No. Bagian yang salah Jenis kesalahan Saran perbaikan 
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D. Komentar/saran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kesimpulan 

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa program ini: 

3. Layak untuk ujicoba lapangan tanpa revisi. 

4. Layak untuk ujicoba lapangan dengan revisi sesuai saran. 

 
 

 Yogyakarta,......................... 
 Ahli materi 
 
 
 
 ............................................. 
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Lampiran : 8 
Lembar Evaluasi Untuk Mahasiswa 

 
Evaluasi Pengembangan Multimedia Pembelajaran   

Nama Mata Kuliah : Evaluasi Konservasi dan Kemampuan Lahan 
Pook Bahasan             : Metode Konservasi lahan 
Sub Pokok Bahasan    : Metode Mekanis 
Sasaran Program : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi 
Nama mahasiswa : ........................... 
 Petunjuk: 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh mahasiswa. 
2. Evaluasi mencakup aspek pembelajaran, media dan daya tarik. 
3. Rentang evaluasi mulai dari ”sangat baik” sampai dengan ”sangat kurang” 

dengan cara memberi tanda ”v” pada kolom yang tersedia. 
1 = sangat kurang 
2 = kurang 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 
disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas 
tambahan yang telah disediakan. 

5. Berikan kesimpulan tentang multimedia ini kelayakannya bila digunakan 
 
A. Aspek Pembelajaran 
No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5 
1. Kecukupan latihan untuk memahami      
2. Kesesuaian latihan dan evaluasi untuk pencapaian 

kompetensi. 
     

3. Memberikan kesempaatan belajar sesuai dengan 
kecepatan belajar 

     

4. Kekuatan multimedia untuk membangkitkan 
motivasi belajar 

     

5. Daya dukung multimedia untuk menindak lanjuti 
pembelajaran selanjutnya 

     

 
B. Aspek  Materi 
No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Kemudahan sajian materi untuk dipahami      
2. Kemudahan sajian materi untuk diikuti      
3. Kemudahan bahasa untuk memahami materi      
4. Kemudahan latihan dan soal untuk dipahami      

5. Kemudahan latihan dam evaluasi untuk 
memahami materi 
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C. Aspek Kemenarikan Multimedia 
No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5 
1. Kemudahan pemahaman dan penggunaan 

navigasi 
     

2. Animasi dan Video memudahkan dalam 
pemahaman materi 

     

3. Kemenarikan animasi / video      
4. Gambar membantu pemahaman/proses belajar      

5. Kemenarikan gambar  yang disajikan      
6. Komposisi warna sesuai dengan materi      
7. Pemilihan kompisisi warna              
8. Kemenarikan warna      
9.  Daya dukung musik      
10. Daya dukung musik      
11. Daya dukung narasi      
12. Keterbacaan teks    

 
D. Komentar/saran  

pulan : Multimedia pe 
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Lampiran : 9 
 

 
EVALUASI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

METODE MEKANIS UNTUK MAHASISWA 
 
 
Nama Mata Kuliah : Evaluasi dan Konservasi Lahan 
Materi   : Metode Mekanis  
Sasaran Program : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi 
 

A. Identitas Responden 

Nama mahasiswa : ...........................    

NIM  : .......................... 

          ........................ 

         Tanda Tangan 

 
 
B. Petunjuk: 

6. Lembar evaluasi ini diisi oleh mahasiswa. 
7. Evaluasi mencakup aspek daya tarik. 
8. Rentang evaluasi mulai dari ”sangat baik” sampai dengan ”sangat kurang” 

dengan cara memberi tanda ”v” pada kolom yang tersedia. 
1 = sangat kurang 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = sangat baik 

9. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 
disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 
yang telah disediakan. 
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C. Aspek Daya Tarik 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Media pembelajaran mudah digunakan.      

2. Materi yang disajikan mudah dipahami.      

3. Memberikan semangat dalam belajar.      

4. Memberikan kesempatan belajar sesuai dengan 
kecepatan mahasiswa. 

     

5. Kejelasan contoh-contoh yang diberikan.      

6. Soal yang bervariasi menghindari kebosanan.      

7. Kemenarikan gambar yang disajikan.      

8. Kemenarikan video.      

9. Kemenarikan animasi.      

10. Pemilihan komposisi warna      

11. Daya dukung audio.      

12. Daya dukung musik.      

 

D. Komentar/saran  
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Lampiran : 10 
 

KISI-KISI TEST 
 
Jurusan             : Pendidikan Geografi 
Mata Pelajaran : Evaluasi dan Konservasi Lahan 
Materi                         : Metode mekanis 
Semester                     : VI  
Jumlah Soal  : 20 
Jenis Tes  : Tes Pilihan Ganda 
 
 

A. Standar Kompetensi 
Memahami metode mekanis dalam konservasi lahan. 

 
B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan pengertian, mengidentifikasi macam –macam metode 
mekanis dan merancang model teras. 

 
C. Tabel Kisi-kisi Tes 
 
No. Indikator Nomor Soal Jumlah 
1. Mendeskripsikan metode 

konservasi lahan 
 1, 2, 3, 4, 5, 6,  6  

2. Mengidentifikasi macam-
macam metode mekanis.

 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15

 11 

3. Merancang/membuat  model 
teras  

16, 17, 18, 19 20  5  

4   
 

 

Jumlah Total 20 
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Lampiran 11 
SOAL PRE TEST UJI COBA MULTIMEDIA 

Materi Uji Coba  :  Metode Mekanis (Evaluasi dan Konservasi Lahan) 
Dosen Pengampu :  Sugiharyanto, M.Si  

 
A. Identitas Responden 

 Nama Mahasiswa   : ........................................................... 
Nomor Mahasiswa : ........................................................... 

  
B. Petunjuk :    

1. Pilih satu jawaban yang tepat/benar diantara empat alternatif jawaban yang 
tersedia 

2. Cara menjawab dengan member tanda silang (X)  pada alternatif jawaban yang 
sudah tersedia 

3. Hasil mengerjakan soal ini tidak berpengaruh pada nila mata kuliah  
4. Setelah menyelesaikan pekerjaan mohon diserahkan pada pengawas  

 
C. SOAL :  

1. Evaluasi dan konsevasi  lahan membahas berikut ini, kecuali : 
A. Kemampuan Lahan 
B. Klasifikasi Lahan 
C. Kerusakan Lahan 
D. Pemanfaatan Lahan  

2. Usaha mengurangi tanah yang hilang akibat erosi dengan membuat bangunan, 
disebut dengan metode : 
A. Konservasi 
B. Mekanis 
C. Agronomis 
D. Kimiawi 

3. Mengurangi tanah permukaan yang hilang, mengendalikan air dimusim hujan, 
menyediakan air dimusim kemarau, adalaj tujuan dari metode konservasi, 
A.  Mekanis 
B.  Agronomis 
C. Kimiawi 
D. Ketiganya 

4. Memperlambat aliran permukaan, menampung dan mengendalikan aliran 
permukaan  merupakan fungsi dari metode konservasi secara : 
A. Vegetatif 
B. Kimiawi 
C. Mekanis 
D. Ketiganya 

 



 

182 
 

5. Perlakuan secara mekanik terhadap tanah, agar tercipta kondisi tanah yang baik 
untuk pertumbuhan tanaman, disebut : 
A. Konservasi tanah 
B. Pemanfaatan tanah 
C. Pengolahan tanah 
D. Pengelolaan tanah 

 
6. Perlakuan mekanik terhadap tanah sering menimbulkan kerusakan lahan, bila : 

A. Tidak memperhatikan kontur tanah 
B. Terjadi penggundulan hutan 
C. Pengolahannya terus menerus 
D. Menggunakan pupuk kimiawi 

 
7. Pengolah lahan dalam kontur  adalah sebagai berikut, kecuali : 

A. Memotong lereng 
B. Melintang lereng 
C. Sejajar kontur 
D. Sejajar lereng 

 
8. Mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat disebut : 

A. Teras 
B. Terasering 
C. Pembuatan teras 
D. Penterasan 

 
9. Dengan terasering, dapat mengurangi : 

A. Kecepatan aliran air 
B. Kecepatan aliran permukaan 
C. Aliran air ke sungai 
D. Air irigasi yang terbuang 

 
10. Lahan dengan kemiringan kurang dari 3 %, lebih baik bila dibuat teras : 

A. Datar 
B. Kridit 
C. Guludan 
D. Bangku 

 
11. Tumpukan tanah (galengan) yang dibuat memanjang  sejajar kontur, disebut teras 

: 
A. Datar 
B. Kridir 
C. Guludan 
D. Bangku 
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12. Lahan dengan kemiringan 3-10 %, sangat cocok bila dibuat teras : 
A. Datar 
B. Kridit 
C. Guludan 
D. Bangku 

 
13. Teras yang bidang olahnya datar dan miring ke dalam, disebut teras : 

A. Datar 
B. Kridit 
C. Guludan 
D. Bangku 

14. Teras kebun biasanya dibuat pada lahan dengan kemiringan : 
A.  5  – 15 % 
B. 15 -  20 % 
C. 20 – 30 % 
D. 30 – 50 % 

 
15. Teras kebun dan teras individu bisa dibuat pada lahan yang kemiringannya hampir 

sama, hanya bedanya untuk teras individu, dibuat hanya untuk : 
A. Jenis tanaman 
B. Satu tanaman 
C. Model tanaman 
D. Menaman tanaman 

 
16. Rumus untuk mengukur kemiringan lahan adalah : 

A. Beda tinggi dibagi lebar kali 100 % 
B. Beda tinggi dibagi jarak miring kali 100 % 
C. Beda tinggi dibagi jarak horizontal kali 100% 
D. Beda tinggi dibagi panjang lereng kali 100% 

 
17. Cara membuat teras datar adalah dengan menggali bidang miring kemudian 

ditimbunkan kea rah : 
A. Bawah 
B. Atas 
C. Samping 
D. Depan 

 
18. Teras bangku pembuatannya cukup rumit perlu bantuan anjir, teras ini hasil galian 

tanah dibuang / ditimbunkan kearah : 
A. Bawah 
B. Atas 
C. Samping 
D. Depan 
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19. Teras yang pembuatannya hampir sama dengan teras bangku adalah teras 

individu, hanya bedanya  bidang olahnya disiapkan untuk : 
A. Satu jenis tanaman 
B. Banyak  jenis tanaman 
C.  Berbagai macam tanaman 
D. Tanaman tumpangsari 

 
20. Sebagian teras sering dilengkapi dengan saluran : 

A.  Irigasi 
B. Pembuangan air 
C. Penambungan air 
D. Peresapan air. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Petugas:       Tanda tangan Mahasiswa : 
 
 
 .........................................                        
…………………………………… 

D. Hasil 
1. Jawaban Salah : ……….. 
2. Jawaban benar : ………. 

                                                                                 Nilai : …………………. 
 E. Hasil Mengerjakan soal setelah mempelajari dengan menggunakan multimedia 

1. Jawaban Salah : ……….. 
2. Jawaban benar : ………. 

                                                                                 Nilai : …………………. 
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Lampiran : 12 
SOAL POST  TEST UJI COBA 

Nama Mahasiswa   : ........................................................... 
Nomor Mahasiswa : ........................................................... 

Setelah Anda mempergunakan / mengoperasikan multimedia tadi, sekarang kerjakan soal 
dibawah ini dengan seksama 

  
Petunjuk :    

1. Pilih satu jawaban yang tepat/benar 
2. Cara menjawab dengan meng”klik” pada alternatif jawaban yang sudah tersedia 
3. Hasil mengerjakan soal ini langsung bisa dilihat skornya pada akhir soal ini. 

 
SOAL :  

1. Evaluasi dan konsevasi  lahan membahas berikut ini, kecuali : 
A. Kemampuan Lahan 
B. Klasifikasi Lahan 
C. Kerusakan Lahan 
D. Pemanfaatan Lahan  

 
2. Usaha mengurangi tanah yang hilang akibat erosi dengan membuat bangunan, 

disebut dengan metode : 
A. Konservasi 
B. Mekanis 
C. Agronomis 
D. Kimiawi 

 
3. Mengurangi tanah permukaan yang hilang, mengendalikan air dimusim hujan, 

menyediakan air dimusim kemarau, adalaj tujuan dari metode konservasi, 
A.  Mekanis 
B.  Agronomis 
C. Kimiawi 
D. Ketiganya 

 
4. Memperlambat aliran permukaan, menampung dan mengendalikan aliran 

permukaan  merupakan fungsi dari metode konservasi secara : 
A. Vegetatif 
B. Kimiawi 
C. Mekanis 
D. Ketiganya 

 
5. Perlakuan secara mekanik terhadap tanah, agar tercipta kondisi tanah yang baik 

untuk pertumbuhan tanaman, disebut : 
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A. Konservasi tanah 
B. Pemanfaatan tanah 
C. Pengolahan tanah 
D. Pengelolaan tanah 

 
6. Perlakuan mekanik terhadap tanah sering menimbulkan kerusakan lahan, bila : 

A. Tidak memperhatikan kontur tanah 
B. Terjadi penggundulan hutan 
C. Pengolahannya terus menerus 
D. Menggunakan pupuk kimiawi 

 
7. Pengolah lahan dalam kontur  adalah sebagai berikut, kecuali : 

A. Memotong lereng 
B. Melintang lereng 
C. Sejajar kontur 
D. Sejajar lereng 

 
8. Mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat disebut : 

A. Teras 
B. Terasering 
C. Pembuatan teras 
D. Penterasan 

 
9. Dengan terasering, dapat mengurangi : 

A. Kecepatan aliran air 
B. Kecepatan aliran permukaan 
C. Aliran air ke sungai 
D. Air irigasi yang terbuang 

 
10. Lahan dengan kemiringan kurang dari 3 %, lebih baik bila dibuat teras : 

A. Datar 
B. Kridit 
C. Guludan 
D. Bangku 

 
11. Tumpukan tanah (galengan) yang dibuat memanjang  sejajar kontur, disebut teras 

: 
A. Datar 
B. Kridir 
C. Guludan 
D. Bangku 
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12. Lahan dengan kemiringan 3-10 %, sangat cocok bila dibuat teras : 

A. Datar 
B. Kridit 
C. Guludan 
D. Bangku 

 
13. Teras yang bidang olahnya datar dan miring ke dalam, disebut teras : 

A. Datar 
B. Kridit 
C. Guludan 
D. Bangku 

 
14. Teras kebun biasanya dibuat pada lahan dengan kemiringan : 

A.  5  – 15 % 
B. 15 -  20 % 
C. 20 – 30 % 
D. 30 – 50 % 

 
15. Teras kebun dan teras individu bisa dibuat pada lahan yang kemiringannya hampir 

sama, hanya bedanya untuk teras individu, dibuat hanya untuk : 
A. Jenis tanaman 
B. Satu tanaman 
C. Model tanaman 
D. Menaman tanaman 

 
16. Rumus untuk mengukur kemiringan lahan adalah : 

A. Beda tinggi dibagi lebar kali 100 % 
B. Beda tinggi dibagi jarak miring kali 100 % 
C. Beda tinggi dibagi jarak horizontal kali 100% 
D. Beda tinggi dibagi panjang lereng kali 100% 

 
17. Cara membuat teras datar adalah dengan menggali bidang miring kemudian 

ditimbunkan kea rah : 
A. Bawah 
B. Atas 
C. Samping 
D. Depan 
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18. Teras bangku pembuatannya cukup rumit perlu bantuan anjir, teras ini hasil galian 
tanah dibuang / ditimbunkan kearah : 
A. Bawah 
B. Atas 
C. Samping 
D. Depan 

 
19. Teras yang pembuatannya hampir sama dengan teras bangku adalah teras 

individu, hanya bedanya  bidang olahnya disiapkan untuk : 
A. Satu jenis tanaman 
B. Banyak  jenis tanaman 
C.  Berbagai macam tanaman 
D. Tanaman tumpangsari 

 
20. Sebagian teras sering dilengkapi dengan saluran : 

A.  Irigasi 
B. Pembuangan air 
C. Penambungan air 
D. Peresapan air. 

 
  

Jawaban Salah : ……….. 
Jawaban benar : ………. 
                                                Nilai : 
…………………. 
 
Tanda tangan : 
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Lampiran 13 
 
 

TES  (LATIHAN) 
 

Jurusan            :  Pendidikan Geografi  
Mata Pelajaran :  Evaluasi  konservasi dan    
                                     kemampuanlahan 
Materi                     :  Metode mekanis 
Kelas   :  VI  
Waktu  :  15 menit 

 
 

 

A. Identitas responden 

  Nama                     : .............................. 

            Nomor mahasiswa : ......................... 

Kelas                    : .............................. 

 

B. Petunjuk mengerjakan: 

1. Di bawah ini terdapat sepuluh soal pilihan ganda. 

2. Kerjakan semua soal yang tersedia. 

3. Pada setiap soal hanya ada satu jawaban yang paling benar. 

4. Berikan tanda silang pada huruf di depan jawaban paling benar tersebut. 

 

C. Soal   

  
1. Dibawah ini yang tidak termasuk dalam kajian evaluasi konservasi 

dan kemampuan lahan adalah ; 
A. evaluasi kemampuan lahan 
B. mengklasifikasi lahan 
C. identifikasi lahan 
D. mendeskripsikan lahan 

 
2. Metode mekanis adalah usaha pengawetan tanah dengan cara : 

A. menanam pohon 
B. membuat bangunan 
C. mengolah tanah 
D. mengendalikan erosi 
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3. Tujuan utama metode mekanis adalah : 
A. memperlambat aliran permukaan 
B. menyuburkan tanah tandus 
C. mengolah tanah dengan benar 
D. menjaga kondisi lahan pertaanian  

 
4. Perlakuan fisik mekanis terhadap tanah dan pembuatan bangunan 

untuk mengurangi erosi dan meningkatkan kemampuan tanah adalah 
pendapat yang dikemukakan oleh : 
A.  Suripin 
B. Chistadi 
C. Sintanala Arsyat 
D. Santun Sitorus 

 
5. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk dalam fungsi metode 

mekanis adalah : 
A. memperlambat aliran permukaan 
B. menyediakan air bagi tanaman 
C. memperbesar infiltrasi 
D. mempertebal lapisan tanah 
 

6. Pernyataan berikut ini tidak termasuk dalam pengolahan tanah    
       menurut kontur : 

A. membuat teras kebun 
B. penanaman melintang lereng 
C. penanaman sejajar kontur 
D. pengolahan memotong lereng 

 
7. Model teras yang pembuatannya mengikuti garis kontur adalah teras : 

A. bangku 
B. individu 
C. kridit 
D. datar 

 
8. Teras yang cocok untuk lahan dengan kemiringan 3-10% adalah teras  

A.  bangku 
B.  kridit 
C.  kebun 
D.  datar 
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9. Teras yang setelah berfungsi, bidang olahnya sedikit miring ke dalam 
adalah teras : 
A. bangku 
B. kridit 
C. kebun 
D. datar 

 
10. Saluran yang dibuat pada permukaan tanah yang sudah dibuat teras 

dan tegak lurus dengan kemitingan lereng, disebut saluran : 
A. pelepas air 
B. penaampung air hujan 
C. pembuangan air tanah 
D. air tanah   
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Lampiran 14 
 
 

DAFTAR  NAMA PESERTA UJI COBA   
 

 
Tabel 35 

Daftar  Nama Uji Coba Perorangan 
 

NO  NIM  NAMA 

1.   06405244042  ANTON KUSUMO 

2.   07405241003  PUTRI SOPHIA NUR KHASANAH 

3.   08405241001  WAHYU BAETI NUR SUSANTI 
 
 
 
 

Tabel 36 
Daftar  Nama Uji Coba Kelompok Kecil 

 
NO  NIM  NAMA 

1.   06405244012  EUIS WIARTI 

2.   06405244029  RIDA KARTIKA 

3.   06405241048  NETI RATNASARI 

4.   06405241047  UMAR MUSTHOFA 

5.   07405244001  KINASIH SEPTIANI 

6.   07405241012  ARIF ROZIQIN 

7.   07405241033  AMIN NUR ROHMAH 

8.   08405241006  ANISA MAULANI 

9.   08405241014  AMIN FITRIYAH 

10.   08405244024  RR. MELONIAYASTIKA 
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Tabel 37 
Daftar  Nama Uji Coba Kelompok Besar 

 
NO  NIM  NAMA 

1.   06405241041  DENI JOHANSYAH 

2.   06405241042  KRISNA WIJAYA 

3.   06405241045  RIKA DWIANA 

4.   06405241048  FERRY HARYAWAN 

5.   06405241049  TRIYANTO PUSPITO N 

6.   06405241021  BANGKIT SETYO N 

7.   06405241022  PARAMITA IKA SARI 

8.   06405241017  RUDIONO 

9.   06405241019  IWIN LISTIANA K 

10.   06405241020  HERYU ANASTI 

11.   07405241035  NOVITA SARI 

12.   07405241039  YUNITA RATNASARI 

13.   07405241041  AMATULLAH KURNIASARI 

14.   07405241043  MUH LUKMAN SUTRISNO 

15.   07405241049  DADANG NOVANDA ZATNIKA 

16.   07405244001  KINASIH SEPTIANI 

17.   07405244002  TRIYONO 

18.   08405244025  SUTINI 

19.   08405241039  SASI SASMITA 

20.   08405241040  RIYANTININGSIH 

21.   08405241041  DIAN LARASATI 

22.   08405244003  LOLITA WULANDARI 

23.   08405241044  NURUL INAYAH 

24.   08405244009  DELIA YUNITA 

25.   08405244013  FAHAD NURAINI 
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Lampiran : 15 
Hasil Uji Coba Perorangan 

 
1. Aspek pembelajaran 

 
Tabel 38 

 Skor Hasil Uji Coba Perorangan Aspek Pembelajaran 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Keterangan :   
                        1 = Sangat kurang ( SK) ; 
   2 = Kurang (K) ;  

3 = Cukup (C) ;  
 4 = Baik (B) ;  
5 = Sangat baik (SB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 
  

Subjek Uji  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Jumlah 

Rerata 
skor 

1 3 4 4 5 5 21 4,2 
2 3 3 4 3 3 16 3,2 
3 4 3 4 5 5 21 4,2 

Jumlah 10 10 12 13 13 58  
Rata-rata 3.33 3.33 4.00 4.33 4.33 3.86 3,86 
Kriteria B B B S B S B B  
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2. Aspek materi 

 
Tabel 39 

Skor Hasil Uji Coba Perorangan Aspek Materi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Keterangan : 
                                    1 = Sangat kurang ( SK) ;  

2 = Kurang (K) ;  
3 = Cukup (C) ;     

                                    4 = Baik (B) ;  
5 = Sangat baik (SB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 
  

Subjek Uji 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Jumla

h 

Retata 
skor 

1 4 4 4 4 5 21 4,2 
2 4 4 4 4 4 20 4,0 
3 4 4 4 3 3 18 3,6 

Jumlah 12 12 12 11 12 59 11,8 
Rata-rata 4.00 4.00 4.00 3.66 4.00 3.93 3,93 
Kriteria B B B B B B  
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3.  Aspek kemenarikan 

 
  

Tabel 40 

Skor Hasil Uji Coba Perorangan Aspek Kemenarikan 
Item 

 
Subjek  
Uji   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Jmlh 

 
Rera

ta 

1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 53 4,41 
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 49 4,08 
3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 50 4,17 

Jumlah 12 13 14 14 14 12 12 12 12 11 13 13 152  
Rata-rata 4.

00 
4.3
3 

4.6
6 

4.6
6 

4.6
6 

4.0
0 

4.0
0 

4.0
0 

4.0
0 

3.6
6 

4.3
3 

4.3
3 

4.22 4,21 

Kriteria M  S  
M  

S  
M  

S   
M  

S  
M 

M M M M M S 
M 

S 
M  

S M   

 
Keterangan 
                   1 = Sanga kurang menarik (SKM) ; 

 2 = Kurang menarik (KM) ;  
              3 = Cukup Menarik (CM);  

4 = Menarik (M);  
5 =  Sangat Menarik (SM) 
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Lampiran 16 
Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

 
1. Aspek Pembelajaran 

Tabel 41 
Skor Hasil 
Uji Coba 

Kelompok Kecil Aspek Pembelajaran 
 

 
 
 
            Keterangan :   1 = Sangat kurang ( SK) ; 2 = Kurang (K) ; 3 = Cukup (C) ;  

4 = Baik (B) ; 5 = Sangat baik (SB) 

  

Item 
  

No. Uji P 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Jumlah 

 
Rerata 

1 3 4 4 5 5 21 4,2 
2 3 4 4 5 5 21 4,2 
3 3 3 4 3 3 16 3,2 
4 3 3 4 5 5 20 4,0 
5 4 4 5 5 4 22 4,4 
6 4 4 4 4 5 21 4,2 
7 5 5 4 5 5 24 4,8 
8 4 4 3 5 5 21 4,2 
9 5 5 4 5 5 24 4,8 
10 3 3 4 4 4 18 3,6 

Jumlah 37 39 40 46 46 208 41,6 
Rata-rata 3.70 3.90 4.00 4.60 4.60 4.16 4,16 
Kriteria B  B  B  SB SB SB SB 
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2. Aspek Materi 

Tabel 42 
Skor Hasil Uji Coba Kelompok Kecil Aspek Materi 

  

       
Keter
angan 
: 1 = 
Sanga
t 
kuran
g ( 
SK) ; 
2 = 
Kura
ng 
(K) ; 
3 = 
Cuku
p (C) 

;  
                             4 = Baik (B) ; 5 = Sangat baik (SB) 

 
 
 

  

Item 
  

No. Uji 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Jumlah 

 
Rerata 

1 4 4 4 4 5 21 4,2 
2 4 4 4 4 5 21 4,2 
3 4 4 4 4 4 20 4,0 
4 4 4 4 3 3 18 3,6 
5 4 4 4 4 4 20 4,0 
6 4 4 4 5 5 22 4,4 
7 5 5 5 5 5 25 5,0 
8 4 4 4 3 3 18 3,6 
9 5 5 4 5 5 24 4,8 
10 4 4 4 3 3 18 3,6 

Jumlah 42 42 41 40 42 207 41,4 
Rata-rata 4.20 4.20 4.10 4.00 4.20 4.14 4,14 
Kriteria S B  S B  S B  B  S  B S B  SB 
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3. Aspek Kemenarikan 

 
Tabel 43 

Skor Hasil Uji Coba Kelompok Kecil  Aspek Kemenarikan 
Item 

 
No. 
Uji   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Juml
ah 

 

1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 53 4,41 
2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 53 4,41 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 45 3,46 
4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 50 4,16 

5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 53 4,41 
6 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 52 4,33 
7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 58 4,83 
8 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 44 3,66 
9 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 56 4,66 
10 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 42 3,50 

Jml 40 43 43 42 42 40 40 42 41 40 44 44 501 4,17 

Rata 
rata 

4.0  4.3  4.3  4.2  4.2  4.0 4.0 4.2 4.1 4.0 4.4 4.4  4.17 4,17 

Krite
ria 

M   S 
M   

S 
M   

S 
M   

S 
M   

M M S 
M   

S 
M  

M S 
M  

S 
M   

S M   SM 

 
  Keterangan : 1 = Sanga kurang menarik (SKM) ; 
   2 = Kurang menarik (KM) ;    
                        3 = Cukup Menarik (CM); 

 4 = Menarik;  
5 =  Sangat Menarik (SM) 
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Lampiran : 17 
Hasil Uji Coba Lapangan 

1.  Aspek Pembelajaran 
Tabel 44 

Skor Hasil Uji Coba Lapangan Aspek Pembelajaran 

Subj.uji 
Item 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 

1 4 4 4 5 5 22 4,40 
2 4 4 4 4 4 20 4,00 
3 4 5 5 5 4 23 4,60 
4 4 4 4 4 4 20 4,00 
5 3 4 4 4 4 19 3,80 
6 5 5 4 4 4 22 4,40 
7 4 4 4 4 5 21 4,20 
8 4 3 3 4 4 18 3,60 
9 4 4 4 4 4 20 4,00 
10 4 3 3 4 4 18 3,60 
11 5 5 4 5 5 24 4,80 
12 4 4 4 4 4 20 4,00 
13 4 5 5 4 4 22 4,40 
14 4 3 4 4 4 19 3,80 
15 5 5 4 5 5 24 4,80 
16 4 3 4 3 4 18 3,60 
17 4 5 5 5 5 24 4,80 
18 5 4 4 4 4 21 4,20 
19 4 3 4 4 4 19 3,80 
20 5 4 5 5 4 23 4,60 
21 5 5 5 5 4 24 4,80 
22 4 4 5 5 4 22 4,40 
23 4 3 4 4 4 19 3,80 
24 4 4 4 4 5 21 4,20 
25 5 5 4 5 5 24 4,80 

Jumlah 106 102 104 108 107 527 105,40 
Rata-rata 4,24 4,08 4,16 4,32 4,28  4,22 

Kriteria SM SM SM SM SM  SM 
 
 Keterangan:  1 = Sanga kurang menarik (SKM) ; 2 = Kurang menarik (KM) ;    

3 = Cukup Menarik (CM); 4 = Menarik; 5 =  Sangat Menarik (SM)  
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2.  Aspek Materi 
 

Tabel 45 

Skor Hasil Uji Coba Lapangan Aspek Materi 

Subj.Uji 
Item 

Jumlah Rata-rata
1 2 3 4 5 

1 4 5 5 4 4 22 4,40 
2 4 3 4 4 4 19 3,80 
3 5 4 4 4 5 22 4,40 
4 4 4 4 4 4 20 4,00 
5 5 5 5 4 4 23 4,60 
6 4 5 4 4 4 21 4,20 
7 4 4 4 3 4 19 3,80 
8 5 4 4 4 4 21 4,20 
9 4 4 4 4 4 20 4,00 
10 3 4 4 5 4 20 4,00 
11 4 4 4 4 4 20 4,00 
12 4 4 5 5 4 22 4,40 
13 4 4 4 4 4 20 4,00 
14 4 4 5 5 4 22 4,40 
15 5 5 5 4 4 23 4,60 
16 4 4 4 4 4 20 4,00 
17 5 5 4 4 5 23 4,60 
18 4 4 4 4 4 20 4,00 
19 5 4 5 4 4 22 4,40 
20 4 5 4 5 4 22 4,40 
21 4 4 4 4 4 20 4,00 
22 4 5 4 4 4 21 4,20 
23 4 3 4 4 4 19 3,80 
24 4 5 5 4 4 22 4,40 
25 4 4 5 5 4 22 4,40 

Jumlah 105 106 108 104 102 525 105 
Rata-rata 4,20 4,24 4,32 4,16 4,08  4,20 

Kriteria SM SM SM SM SM  SM 
 
  Keterangan   1 = Sanga kurang menarik (SKM) ; 2 = Kurang menarik (KM) ;    

3 = Cukup Menarik (CM); 4 = Menarik; 5 =  Sangat Menarik (SM) 
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3. Aspek Daya Tarik 

Tabel .46 
Skor Hasil Uji Coba Lapangan Aspek Daya Tarik 

Subj. 
Uji 

Item Jum
lah 

Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 51 4,25 

2 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 52 4,33 

3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 56 4,67 

4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 50 4,17 

5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 47 3,92 

6 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 50 4,17 

7 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 53 4,42 

8 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 57 4,75 

9 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 50 4,17 

10 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 54 4,50 

11 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 57 4,75 

12 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 54 4,50 

13 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 51 4,25 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 51 4,25 

15 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 55 4,58 

16 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 49 4,08 

17 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 57 4,75 

18 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 51 4,25 

19 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 49 4,08 

20 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 54 4,50 

21 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 58 4,83 

22 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 52 4,33 

23 4 4 5 3 4 5 3 5 4 4 4 4 49 4,08 

24 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 50 4,17 

25 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 58 4,83 

Jumlah 110 106 112 109 110 106 108 112 111 109 111 111 1315 109,58

Rata-rata 4,40 4,24 4,48 4,36 4,40 4,24 4,32 4,48 4,44 4,36 4,44 4,44  4,38 

Kriteria SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM  SM 

Keterangan 
                 1 = Sanga kurang menarik (SKM) ; 2 = Kurang menarik (KM) ;   
                 3 = Cukup Menarik (CM); 4 = Menarik (M); 5 =  Sangat Menarik (SM) 
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Lampiran : 18 
Hasil Pre Test dan Post Test 

Tabel 47 
Hasil Pre Test dan Post Test 

No. Mhs. Skor Pre-Test Skor Post-Test Tuntas/Tidak Tuntas 

1. 35 70 Tidak tuntas 

2. 15 65 Tidak tuntas 

3. 50 95 Tuntas 

4. 40 90 Tuntas 

5. 40 80 Tuntas 

6. 50 80 Tuntas 

7. 45 80 Tuntas 

8. 40 90 Tuntas 

9. 25 80 Tuntas 

10. 30 65 Tidak Tuntas 

11. 50 75 Tidak Tuntas 

12. 35 80 Tuntas 

13. 60 90 Tuntas 

14. 70 80 Tuntas 

15. 55 80 Tuntas 

16. 80 85 Tuntas 

17. 55 80 Tuntas 

18. 35 80 Tuntas 

19. 60 80 Tuntas 

20. 40 90 Tuntas 

21. 50 90 Tuntas 

22. 70 85 Tuntas 

23. 65 85 Tuntas 

24. 50 80 Tuntas 

25. 80 95 Tuntas 

Jumlah 1090 2050  

Rata-rata 43.6 82 Tuntas 

 



 

204 
 

Lampiran : 19 
 

Tabel 48 
Rerata Skor  Hasil Uji Coba Perorangan 

No 
Subyek 

Aspek Rerata 
Pembelajaran Materi Kemenarikan 

1 4,2 4,2 4,41 4,27 

2 3,2 4,0 4,08 3,76 

3 4,2 3,6 4,17 3,99 

Rerata 3,87 3,93 4,22 4.01 
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Lampiran : 20 
Tabel 49 

Rerata Skor  Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 
No 

Subyek 
Aspek Rerata 

Pembelajaran Materi Kemenarikan 
1 4,2 4,2 4,41 4,27  

2 4,2 4,2 4,41 4,27  

3 3,2 4,0 3,46 3,55  

4 4,0 3,6 4,16 3,92 

5 4,4 4,0 4,41 4,27 

6 4,2 4,4 4,33 4,31 

7 4,8 5,0 4,83 4,87 

8 4,2 3,6 3,66 3,82 

9 4,8 4,8 4,66 4,50 

10 3,6 3,6 3,50 3,56 

Rerata  4,16 4,14  4,17 4,15  
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Lampiran : 21 

Tabel 50 

Rerata Skor  Hasil Uji Coba Lapangan 

No 

Subyek 

Aspek Rerata 

Pembelajaran Materi Kemenarikan 

1 4,40 4,40 4,25 4,35 

2 4,00  3,80  4,33  4,04 

3 4,60  4,40  4,67  4,55  

4 4,00  4,00  4,17  4,05  

5 3,80  4,60  3,92  4,10  

6 4,40  4,20  4,17   4,25 

7 4,20 3,80 4,42 4,51  

8 3,60  4,20  4,75   4,18 

9 4,00  4,00  4,17  4,05  

10 3,60  4,00  4,50  4,03  

11 4,80  4,00  4,75  4,51 

12 4,00  4,40  4,50  4,30 

13 4,40 4,00 4,25 4,21 

14 3,80 4,40 4,25 4,15 

15 4,80  4,60  4,58  4,66 

16 3,60  4,00  4,08  3,89 

17 4,80  4,60  4,75  4,71 

18 4,20  4,00  4,25  4,15 

19 3,80 4,40 4,08 4,23 

20 4,60 4,40 4,50 4,50 

21 4,80  4,00  4,83  4,54 

22 4,40  4,20  4,33  4,31 

23 3,80  3,80  4,08  3,89 

24 4,20  4,40  4,17  4,25 

25 4,80  4,40  4,83  4,67 

Rerata 4,22  4,20  4,38    4,26 
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