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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang 

bersifat sosial atau kemanusiaan. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan 

metode penelitian kualitatif untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat 

digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara 

mendalam dan observasi untuk menghasilkan data deskriptif yang nantinya akan 

ditemukan pola-pola yang jelas sesuai situasi yang sebenarnya (Creswell, 2010) 

3.2 Penelitian Kualitatif 

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format 

penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat 

desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak 

berpola. Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format 

deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini 

digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang 

memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu 

tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993). 

Peneliti akan memberikan gambaran secara cermat tentang kondisi 

keberadaan pohon ulin di wilayah Kalimantan khususnya kota Balikpapan. 
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Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007) adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya 

mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif 

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti 

dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. 

 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian 

adalah beberapa narasumber yang telah ditentukan peneliti sebelumnya dan  

dianggap memiliki informasi akurat dan lengkap seputar pohon ulin yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu 

keberadaan pohon ulin maupun olahan pohon ulin yang digunakan oleh 

masyarakat dalam bentuk apapun di kota Balikpapan. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif 
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tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti 

adalah purposive sample. 

Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2009). Selanjutnya menurut Arikunto (2010) pemilihan 

sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat 

yang harus dipenuhi sebagai berikut : 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. Dalam 

penelitian ini sampel terdiri dari masyarakat pedagang, masyarakat 

pembudidaya, masyarakat yang tinggal di kampung atas air (masyarakat 

yang memanfaatkan ulin sebagai tempat tinggal) dan masyarakat yang 

memanfaatkan kayu ulin dalam keperluan adat tradisional (upacara adat, 

rumah, patung, dan bahan rumah tangga tradisional lainnya). 

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key 

subjectis). 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan. 

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama 

merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena 

penelitian ini mengkaji tentang kondisi populasi maupun individu pohon ulin di 

Kalimantan, serta penggunaannya yang erat kaitannya dengan masyarakat lokal 

Kalimantan ditengah jumlah ulin yang semakin menipis. Rekomendasi yang 
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didapatkan dari informan pertama mengarah pada sebuah lembaga yakni 

BALITEK KSDA dan Taman dan Kebun Penelitian Agronomi Bukit 

Panggondani Balikpapan, dimana lembaga ini termasuk lembaga yang konsen 

dalam hal konservasi pohon ulin dan beberapa jenis pohon endemik lainnya. 

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 

jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan 

spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009) bahwa pengumpulan data 

dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. 

3.5.1 Observasi  

Observasi menurut Kusuma (1987) adalah pengamatan yang dilakukan 

dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang 

diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi 

terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi 

nonpartisipan. 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti 

memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan 

dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang 

diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung 
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terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di BALITEK KSDA dan Taman dan Kebun Penelitian Agronomi Bukit 

Panggondani Balikpapan.  

3.5.2 Wawancara  

Menurut Sulistyo-Basuki (2006), dalam teknik pengumpulan 

menggunakan wawancara pada dasarnya hampir sama dengan teknik kuesioner. 

Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth interview). 

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi 

pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi,  

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin 

kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan 

wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran 

dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. 

Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan 

wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki arti ganda, 

taksa, atau pun yang bersifat ambiguitas. 

b. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak 

pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya dipecah menjadi 

beberapa pertanyaan baru. 
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c. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan 

acuan waktu dan tempat yang jelas. 

d. Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka 

pengalaman konkrit si responden. 

e. Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atau 

sama sekali tidak menyebutkan alternatif. 

f. Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah 

,malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus. 

3.5.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal 

dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

3.5.4 Dokumentasi 

Dokumen menurut Sugiyono, (2009) merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta 

data-data mengenai BALITEK KSDA dan Taman dan Kebun Penelitian 

Agronomi Bukit Panggondani Balikpapan. Selain dua tempat itu, peneliti juga 

mendokumentasikan temuan bebas di lapangan terkait pemanfaatan pohon ulin 

dalam masyarakat kota Balikpapan. 

 

3.6 Sumber Data dalam Penelitian 

a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 
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subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari 

responden secara langsung (Arikunto, 2010). 

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat 

dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis 

seperti tabel, catatan,SMS, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana 

dikutip Moleong (2007), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, 

menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya 

kepada orang lain. 

Mcdrury (1999) seperti yang dikutip Moleong (2007) tahapan analisis data 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang 

ada dalam data, 
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b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. 

c. Menuliskan ‘model’ yang ditemukan. 

d. Koding yang telah dilakukan. 

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan 

informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui 

situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai 

dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali 

rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan 

kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. 

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, 

selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan 

reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu 

mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan 

konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga 

didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. 

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian 

dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. Analisis 

Domain menurut Sugiyono (2009), adalah memperoleh gambaran yang umum dan 

menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain 

ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan minitour. Sementara itu, domain 

sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. 
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Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian dijabarkan 

menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya. 

 

3.8 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh 

Spradley dinamakan social situation atau obyek penelitian (Sugiyono, 2013). 

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden 

melainkan sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 

penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun yang menjadi obyek penelitian ini 

diantaranya kelompok pedagang, pembudidaya, masyarakat yang memanfaatkan 

secara tradisional dan masyarakat yang memanfaatkan secara konvensional. 

Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

(probability sampling atau random sampling) sampel acak sederhana yaitu dengan 

cara diundi dari jumlah populasi sebesar 50 kepala keluarga yang berpeluang 

dijadikan informan dari beberapa tempat yang dijadikan tempat penelitian. 

Sampel  acak sederhana ialah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa, 

sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Singarimbun & Effendi, 

1989). Penentuan jumlah informan dalam penelitian ini menggunaakan metode 

standart error untuk proporsi (presentase), batas probabilitas 95%, standart error 

±10%, akan menyebabkan 1,96 ơ standart deviasi untuk proporsi 50%:50%. 

Rumus besar penentuan informan adalah: 

ơps =    (Koentjaraningrat, 1990) 
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Keterangan: 
ơps = standart error untuk proporsi sampel 
ps = proporsi kesatu dari sampel 
qs = proporsi kedua dari sampel 
n = besar sampel 
 

Rumus tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

ơps = ơps  

±1,96 ơp = ± 10 

(1,96)   = 10  

 = 10  

9,8  =  

n = 96,4 

Menurut rumus tersebut maka jumlah responden yang diperlukan dalam 

penelitian ini sebanyak 96,4 dibulatkan menjadi 96 orang. 96 responden tersebut 

akan dibagi menjadi empat kelompok responden seperti yangt elah di sebutkan di 

atas. Sehingga setiap kelompok responden akan terdapat 24 orang. 

Pada kenyataan di lapangan, peneliti menemui kesulitan dalam 

menemukan responden sebanyak 24 orang tiap kelompok responden, dikarenakan 

sedikitnya masyarakat suku dayak yang masih tinggal di daerah tersebut. Selain 

itu, sedikitnya pembudidaya serta mulai berkurangnya pemanfaatan kayu ulin 

dalam hal tradisional kesukuan sudah mulai jarang ditemui, sehingga peneliti 

menyempitkan jumlah responden penelitian dari 96 menjadi 50 kepala keluarga. 
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Jumlah 50 kepala keluarga ini diambil dari daerah yang memiliki kriteria 

kelompok responden sesuai dengan pembagian di atas. Dari 50 kepala keluarga 

dalam satu daerah ini dipilih lagi yang sesuai dengan kelompok responden yang 

telah ditentukan. Sehingga untuk mewakili 50 kepala keluarga ini peneliti 

mengambil setengah +1 untuk dijadikan responden terhadap penelitian yang akan 

dilakukan yaitu sejumlah 26 responden. 

 

3.9 Kredibilitas Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan 

mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan 

terhadap hasil data penelitian. 

Menurut Sugiyono (2009), upaya untuk menjaga kredibiltas dalam 

penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Perpanjangan pengamatan. 

Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk 

mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk 

menemukan data-data yang baru. 

b. Meningkatkan ketekunan 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. 
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c. Triangulasi 

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. 

d. Analisis kasus negative 

Peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan 

data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan 

dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

e.  Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, 

data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. 

f. Mengadakan member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 

pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel 

atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan 

berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti 

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya 

tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 
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3.10 Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pra-lapangan 

Menurut Moleong (2007) ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam tahapan ini, ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu 

dipahami yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan tahap persiapan tersebut 

meliputi :  

a. Menyusun rencana penelitian atau yang lebih dikenal dengan proposal 

penelitian. 

b. Memilih tempat penelitian, yaitu BALITEK KSDA, Taman dan Kebun 

Penelitian Agronomi Bukit Panggondani Balikpapan, Kampung Atas Air, 

lembaga STABIL, penjualan kayu, Hutan Lindung Sungai Wain serta 

mengadakan pertemuan dengan informan dari suku dayak. 

c. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. 

d. Memilih dan memanfaatkan informan dari Puskesmas.  

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian yaitu alat tulis, alat perekam suara, 

dan alat perekam gambar (kamera foto). 

f.   Persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Peneliti menentukan informan pokok yang akan diwawancarai terlebih 

dahulu yang bertempat di BALITEK KSDA. 
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b. Peneliti melakukan wawancara sekaligus observasi lapang terkait 

budidaya tanaman ulin 

c. Wawancara selanjutnya dilakukan di kampung atas air, tempat penjualan 

kayu, hutan lindung sungai wain dan taman pendidikan pringgondani. 

d. Hasil wawancara dikelompokkan sesuai kebutuhan penelitian dan dikaji 

sesuai dengan jawaban responden. 

e. Membuat kesimpulan berdasarkan analisis data yang diperoleh. 

3. Tahap Analisis Data 

Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan 

telaah dokumen dari berbagai sumber yang ada dan berkaitan dengan fokus 

penelitian. Peneliti mengolah data sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

disusun serta didukung oleh kajian teori yang ada di bab II. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan yang 

dilaksanakan dengan memaparkan hasil temuan di lapangan, menginterpretasikan 

masalah yang dikaitkan dengan kajian teori, menyimpulkan data yang diperoleh 

dan kemudian disusun dalam laporan skripsi dan dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing guna mamperoleh perbaikan dan persetujuan untuk diuji. 

 

3.11 Penyusunan Sumber Belajar Buku 

Peyusunan draft buku Konservasi Tanaman Ulin (Eusideroxylon zwageri) 

di Kota Balikpapan pada penelitian ini mengacu pada model pengembangan 

perangkat Four-D Model oleh Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan 
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Melvyn I. Semmel (1974). Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan 

yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate atau diadaptasikan menjadi 

model 4-D, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. 

a. Tahap I: Define (Pendefinisian) 

Tahap define adalah tahap untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pembelajaran. Tahap define ini mencakup lima langkah pokok, 

yaitu analisis ujung depan (front-end analysis), analisis siswa (learner 

analysis), analisis tugas (task analysis), analisis konsep (concept 

analysis) dan perumusan tujuan pembelajaran (specifying instructional 

objectives). 

1.  Analisis Ujung Depan (front-end analysis) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), analisis ujung depan bertujuan untuk 

memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam 

pembelajaran, dalam penelitian ini berdasarkan pada kurangnya literature 

terbaru mengenai ulin, terlebih lagi konservasi pada tanaman ulin di kota 

Balikpapan. 

2.  Analisis Siswa (learner analysis) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), analisis siswa merupakan telaah tentang 

karakteristik siswa yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat 

pembelajaran. Karakteristik itu meliputi latar belakang kemampuan 

akademik (pengetahuan), perkembangan kognitif, serta keterampilan-

keterampilan individu atau sosial yang berkaitan dengan topik 

pembelajaran, media, format dan bahasa yang dipilih.  
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Aspek ini dituangkan dalam bentuk pengetahuan tentang konservasi yang 

diharapkan dapat menjadi acuan siswa dalam menjelaskan manfaat serta 

bagaimana cara membudidayakan tanaman ulin yang baik dan benar. 

3.  Analisis konsep (concept analysis) 

Analisis konsep menurut Thiagarajan, dkk (1974) dilakukan untuk 

mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menyusunnya dalam 

bentuk hirarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang 

kritis dan yang tidak relevan.  

4.  Analisis Tugas (task analysis) 

Analisis tugas menurut Thiagarajan, dkk (1974) bertujuan untuk 

mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang akan dikaji oleh 

peneliti dan menganalisisnya kedalam himpunan keterampilan tambahan 

yang mungkin diperlukan. Analisis ini memastikan ulasan yang 

menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. 

5.  Perumusan Tujuan Pembelajaran (specifying instructional objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran menurut Thiagarajan, dkk (1974) berguna 

untuk merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk 

menentukan perilaku objek penelitian.  

b. Tahap II: Design (Perancangan) 

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. 

Empat langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu: (1) penyusunan 

standar tes (criterion-test construction), (2) pemilihan media (media 

selection) yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan 
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pembelajaran, (3) pemilihan format (format selection), yakni mengkaji 

format-format bahan ajar yang ada dan menetapkan format bahan ajar 

yang akan dikembangkan, (4) membuat rancangan awal (initial 

design) sesuai format yang dipilih. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1.  Penyusunan tes acuan patokan (constructing criterion-referenced test) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), penyusunan tes acuan patokan 

merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap 

pendefinisian (define) dengan tahap perancangan (design).  

2.  Pemilihan media (media selection) 

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran 

yang relevan dengan karakteristik materi. Lebih dari itu, media dipilih 

untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan analisis tugas, 

karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan atribut 

yang bervariasi dari media yang berbeda-beda.hal ini berguna untuk 

membantu siswa dalam pencapaian kompetensi dasar.  

3.  Pemilihan format (format selection) 

Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini 

dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, 

pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. 

Format yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria menarik, memudahkan 

dan membantu dalam pembelajaran matematika realistik.  
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Penyusunan draft buku dalam penelitian ini menggambarkan pokok 

permasalahan konservasi pemanfaatan maupun perlindungan sesuai 

dengan kondisi lapangan, sehingga ditunjang dengan dokumentasi maupun 

ilustrasi yang diharapkan dapat mempermudah dan menarik perhatian 

pembaca. 

4.  Rancangan awal (initial design) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974: 7) “initial design is the presenting of the 

essential instruction through appropriate media and in a suitable 

sequence.”  Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh 

perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum ujicoba 

dilaksanakan. Hal ini juga meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang 

terstruktur seperti membaca teks, wawancara, dan praktek kemampuan 

pembelajaran yang berbeda melalui praktek mengajar. 

c. Tahap III: Develop (Pengembangan) 

Tahap pengembangan adalah tahap untuk menghasilkan produk 

pengembangan yang dilakukan melalui dua langkah, yakni: (1) penilaian 

ahli (expert appraisal) yang diikuti dengan revisi, (2) uji coba 

pengembangan (developmental testing). 

Penyusunan draft buku dalam penelitian ini dilakukan dengan bimbingan 

para ahli yang cukup kompeten dalam bidang pembahasan dalam buku. 

Selain melalui pendampingan yang cukup, draft buku dalam penelitian ini 

juga telah melalui tahap revisi dari para ahli yang berkompeten di 

bidangnya. 
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Tujuan tahap pengembangan ini adalah untuk menghasilkan bentuk akhir 

perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan para 

pakar ahli/praktisi dan data hasil ujicoba. Langkah yang dilakukan pada 

tahap ini adalah sebagai berikut: 

1.  Validasi ahli/praktisi (expert appraisal) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974: 8), “expert appraisal is a technique for 

obtaining suggestions for the improvement of the material.” Penilaian para 

ahli/praktisi terhadap perangkat pembelajaran mencakup: format, bahasa, 

ilustrasi dan isi. Berdasarkan masukan dari para ahli, materi pembelajaran 

di revisi untuk membuatnya lebih tepat, efektif, mudah digunakan, dan 

memiliki kualitas teknik yang tinggi. 

2.  Uji coba pengembangan (developmental testing) 

Ujicoba lapangan dilakukan untuk memperoleh masukan langsung berupa 

respon, reaksi, komentar siswa, dan para pengamat terhadap perangkat 

pembelajaran yang telah disusun. Menurut Thiagarajan, dkk 

(1974) ujicoba, revisi dan ujicoba kembali terus dilakukan hingga 

diperoleh perangkat yang konsisten dan efektif. 

d. Tahap IV: Disseminate (Penyebaran) 

Proses diseminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap 

diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar 

bisa diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. 

Produsen dan distributor harus selektif dan bekerja sama untuk mengemas 
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materi dalam bentuk yang tepat. Menurut Thiagarajan dkk, (1974: 9), “the 

terminal stages of final packaging, diffusion, and adoption are most 

important although most frequently overlooked.” 

Penyusunan draft buku Konservasi Tanaman Ulin (Eusideroxylon 

zwageri) di Kota Balikpapan dalam penelitian ini tidak sampai pada tahap 

Disseminate atau tahap ke empat, sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan 

untuk penambahan data dan penyepurnaan draft buku, dengan harapan 

bisa sampai pada tahap ke empat yakni penerbitan pada masyarakat luas.  


