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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang dipakai sebagai bahan 

panduan untuk merancang dan membuat media pembelajaran interaktif di 

museum satwa Jawa Timur Park 2. Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian survei yang telah dijelaskan pada bab 2 sub bab 2.10. 

3.1. Metodologi yang Digunakan untuk Perancangan Sistem 

Pada sub bab ini akan dijabarkan mengenai (dasar untuk 

merancang), untuk merancang dan membuat media pembelajaran interaktif 

di museum satwa Jawa Timur Park 2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai 

dasar untuk merancang sistem yang dijelaskan pada Bab IV. Requirements 

pada sub bab ini dipandang dari beberapa aspek mulai dari user, platform 

media pembelajaran, aspek pembelajaran, dan aspek program itu sendiri. 

Kebutuhan dan keinginan user sebagai pengguna media pembelajaran 

interaktif di museum satwa Jawa Timur Park 2 dapat ditemukan dengan 

menyebarkan kuesioner, melakukan observasi perilaku pengunjung saat 

mengamati hewan yang telah diawetkan atau fosil replika di museum satwa 

Jawa Timur Park 2, serta melakukan wawancara kepada pihak manajemen 

museum satwa Jawa Timur Park 2. Kemudian kebutuhan dasar agar media 

pembelajaran interaktif di museum satwa Jawa Timur Park 2 kedepannya 

dapat berjalan pada bahasa pemograman yang dipilih yaitu C Language dan 

Action Script 3.0 diperdalam dengan mencari referensi dari berbagai sumber 
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buku ber-ISBN maupun artikel yang dibuat kurang dari lima tahun lalu. 

Karena media pembelajaran interaktif di museum satwa Jawa Timur Park 2 

ini berfungsi untuk sarana pembelajaran maka seharusnya ada teori yang 

kuat tentang content yang relevan dengan pembelajaran di museum satwa 

Jawa Timur Park 2. Terakhir mengenai kebutuhan dari media pembelajaran 

interaktif di museum satwa Jawa Timur Park 2 ini sendiri didalami dengan 

menuliskan dalam dokumen SRS (Software Requirements Specification). 

3.1.1. Rancangan Penelitian 

Kegiatan penelitian pada tugas akhir ini memakai 3 

metode yaitu metode wawancara, metode kuesioner dan metode 

observasi. Penelitian yang dipakai dengan metode wawancara 

pada keperluan tugas akhir ini adalah penelitian kualitatif 

sehingga hasil yang diperoleh nantinya berupa data deskriptif 

yang disampaikan melalui kata-kata yang terekam  dari hasil 

wawancara.  

Kemudian penelitian yang dipakai dengan metode survei 

pada keperluan tugas akhir ini adalah berupa penelitian 

kuantitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan 

data kualitatif yang diperoleh melalui hasil wawancara.  

Sementara penelitian yang dipakai dengan proses 

observasi pada di diorama tertentu pada keperluan tugas akhir ini 

adalah penelitian kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh 
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nantinya berupa data deskriptif yang disampaikan melalui jumlah 

nilai statistik dari aspek-aspek yang berasal dari pengamatan 

terhadap pengunjung.  

3.1.2. Wawancara 

Pada metode wawancara ini melakukan proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden, yaitu sekretaris pihak museum satwa Jatim Park 2, 

dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guideline). 

3.1.2.1. Aspek Wawancara 

Aspek yang ingin diperdalam pada wawancara ini 

dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: 

1) Aspek pengunjung / user dipakai untuk mengetahui 

kesan dan pesan pengujung dalam hal rekreasi dan 

belajar di museum satwa Jawa Timur Park 2. 

2) Aspek fasilitas khususnya diorama di museum dipakai 

untuk mengetahui fasilitas khususnya diorama yang 

memiliki keunggulan atau yang perlu ditingkatkan 

dimata manajemen dan pengunjung museum satwa 

Jawa Timur Park 2. 

3) Aspek teknologi khususnya teknologi Augmented 

Reality dipakai untuk mengetahui teknologi 
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khususnya augmented reality cocok dan sejalan 

dengan untuk memberi solusi adanya fasilitas 

pembelajaran yang perlu ditingkatkan. 

4) Aspek pengembangan fasilitas khususnya 

pengembangan teknologi untuk mengetahui adakah 

dalam jangka waktu tertentu pihak museum satwa 

Jawa Timur Park 2 akan menambah atau 

mengembangkan fasilitas yang ada demi kepuasan 

pengunjung dalam hal rekreasi dan belajar di museum 

satwa Jawa Timur Park 2. 

3.1.2.2. Interview Guideline 

Di bawah ini berisi tentang panduan wawancara 

yang diajukan kepada responden disesuaikan dengan aspek 

informasi yang akan digali. 

Tabel 3.1. Interview Guideline 

Jenis Aspek No Pertanyaan yang Diajukan 

 

Pengunjung/ 

User 

1 
Bagaimanakah animo pengunjung untuk belajar 

di museum satwa Jawa Timur Park 2? 

 

2 

Apakah ada kritikan dan saran tentang media 

peraga seperti fosil atau patung satwa di Jawa 

Timur Park 2? 
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Jenis Aspek No Pertanyaan yang Diajukan 

 

Fasilitas 3 

Apakah Diorama manakah yang paling 

diunggulkan oleh pihak museum satwa Jawa 

Timur Park 2? 

 
4 

Diorama manakah yang paling dianggap paling 

bagus oleh pengunjung? 

 

Teknologi 

5 

Terkait dengan kesetujuan dari pihak 

manajemen Jawa Timur Park 2 dengan 

menggunakan tenknologi augmented reality, 

diorama manakah yang bisa dipasang teknologi 

ini demi membantu pengunjung untuk 

mendapat saran pembelajaran yang lebih baik? 

 

 

6 

Apakah fasilitas pendukung teknologi yang 

telah dijabarkan melalui proposal dapat 

terpenuhi semua? Jika ada yang tidak dibutuhi, 

apakah fasilitas pendukung tersebut? 

 

Pengembangan  

Fasilitas 

7 

Adakah rencana pengembangan fasilitas 

museum di masa mendatang? Jika ya, fasilitas 

apa yang dikembangkan? 

 

8 

Adakah rencana pengembangan fasilitas 

museum dibidang teknologi masa mendatang? 

Jika ya, menggunakan teknologi seperti apakah 

untuk fasilitas museum? 
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3.1.3. Kuesioner 

3.1.3.1. Aspek Kuesioner 

Aspek yang ingin digali pada kuesioner ini dapat 

dibagi ke dalam empat bagian besar yaitu: 

1) Aspek demografi dipakai untuk menemukan data 

informatif dari pengunjung yang ada pada saat proses 

penyebaran dilakukan. Karakteristik demografi yang 

dipakai pada kuesioner ini yaitu: jenis kelamin 

responden, usia responden, tingkat pendidikan 

responden, dan pekerjaan responden. 

2) Aspek intensitas kunjungan dipakai untuk mengetahui 

intensitas responden untuk datang kembali ke 

museum satwa Jatim Park 2 dan faktor apa yang 

melatarbelakangi. 

3) Aspek fasilitas khususnya diorama di museum dipakai 

untuk mengetahui fasilitas khususnya diorama yang 

memiliki keunggulan atau yang perlu ditingkatkan 

menurut responden museum satwa Jawa Timur Park 2. 

4) Aspek pengembangan fasilitas khususnya 

pengembangan teknologi untuk mengetahui adakah 

fitur pembelajaran atau saran tambahan untuk media 
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pembelajaran menurut respodnen dalam hal rekreasi 

dan belajar di museum satwa Jawa Timur Park 2. 

3.1.3.2. Kisi-kisi Penyusunan Kuesioner 

Di bawah ini berisi tentang kisi-kisi penyusunan 

kuesioner yang diajukan kepada responden disesuaikan 

dengan aspek informasi yang akan digali. 

 

 Tabel 3.2. Kisi-kisi penyusunan kuesioner 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 

Demografi 

 

 

Sifat 

Distribusi jenis 

kelamin 

Jenis kelamin 

responden 

Distribusi usia 
Jenis usia 

responden 

Profesi 

Distribusi 

jenjang 

pendidikan 

Tingkat 

pendidikan 

responden 

Distribusi 

pekerjaan 

Pekerjaan 

responden 

Objek 

wisata 
Kunjungan 

Intensitas 

kunjungan 

Intensitas 

kunjungan ke 

museum 

satwa Jatim 
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Park 2 

Faktor dari 

intensitas 

kunjungan 

Alasan 

penyebab 

timbulnya 

intensitas 

kunjungan ke 

museum 

satwa Jatim 

Park 2 

Fasilitas 

Sarana 

informasi 

informasi 

untuk setiap 

diorama 

berguna untuk 

pembelajaran 

Media 

pembelajaran 

Media 

pembelajaran 

yang tersedia 

dapat 

digunakan 

untuk belajar 

Pengembangan Fitur tambahan 
Fitur 

tambahan 
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yang 

diperlukan 

untuk media 

pembelajaran 

di museum 

satwa Jatim 

Park 2 

Bentuk 

informasi 

tambahan 

bentuk 

informasi 

yang 

diinginkan 

untuk 

pembelajaran 

di museum 

satwa Jatim 

Park 2  

	  

3.1.3.3. Jawaban Kuesioner 

	  

Tabel 3.3. Daftar jawaban beracukan pada pertanyaan kuesioner 

Variabel 
Sub 

Variabel 

No 

Perta

nyaa

n 

Pertanyaan yang 

Diajukan 

Jawaban yang 

disiapkan 
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Demogra

fi 

Sifat 
1 

Jenis kelamin 

responden 
L / P 

2 Jenis usia responden - 

Profesi 

3 
Tingkat pendidikan 

responden 

 

o SMP 

o SMA 

o S1 

o S2 

o Lainnya……

…… 

4 Pekerjaan responden 

 

o Siswa / 

Mahasiswa 

o Pegawai 

Negeri 

o Pegawai 

Swasta 

o Wiraswasta 

o Lainnya……

…… 

Objek 

wisata 

 

 

Kunjunga

n 
5 

Berapa kali anda 

mengunjungi museum 

satwa Jatim Park 2? 

a. 1 kali 

b. Lebih dari 1 kali 
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6 

Jika lebih dari satu 

kali, apa yang 

mendasari anda untuk 

kembali mengunjungi 

museum satwa Jatim 

Park 2?  (jawaban 

boleh lebih dari satu) 

o Memiliki 

sarana rekreasi 

yang baik 

o Memiliki 

sarana 

pembelajaran 

yang baik 

o Lainnya…… 

Fasilitas 

7 

Apakah informasi 

untuk setiap diorama 

yang ada di museum 

satwa Jatim Park 2 

berguna untuk 

pembelajaran? 

a. Sangat berguna 

b. Berguna 

c. Biasa 

d. Tidak berguna 

8 

Apakah media 

pembelajaran yang 

tersedia pada museum 

satwa Jatim Park 2 

saat ini, dapat 

digunakan untuk 

belajar? 

a. Sangat 

membantu 

b. Membantu 

c. Biasa 

d. Tidak 

membantu 

Pengemb

angan 
9 

Menurut pendapat 

anda, fitur apa yang 

diperlukan untuk 

media pembelajaran di 

museum satwa Jatim 

Park 2? (jawaban 

boleh lebih dari satu) 

 

o Video 

o Suara 

o Gambar 

o Warna 

o Model 

bergerak 

o Model tidak 

bergerak 
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o Lainnya…… 

10 

Apabila ada saran 

tambahan untuk 

meningkatkan media 

pembelajaran, bentuk 

Informasi apa yang 

diinginkan untuk 

pembelajaran di 

museum satwa Jatim 

Park 2? (jawaban 

boleh lebih dari satu) 

o Informasi 

interaktif  

dengan layar 

sentuh 

o Layar monitor 

bermaterikan 

program 

pembelajaran 

o Lainnya…… 

3.1.3.4. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang dipakai pada pengukuran 

kuesioner ini ada dua macam yaitu skala nominal dan 

skala Likert. Skala nominal dipakai untuk mengukur 

jawaban yang hanya berupa klasifikasi saja sedangkan 

skala Likert dipakai untuk jawaban yang membutuhkan 

pembobotan atas sikap responden terhadap jawaban yang 

dipilih. 
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3.1.3.5. Populasi dan Sampel 

Berdasarkan ruang lingkup lokasi penelitian 

dalam pembuatan media pembelajaran interaktif ini, maka 

populasi yang dituju adalah pengunjung museum satwa 

Jatim Park 2. Dengan keterbatasan waktu dan biaya maka 

tidaklah mungking dilakukan survei untuk seluruh 

pengunjung museum satwa Jatim Park 2. Maka 

pengambilan populasi akan dibatasi dengan sampel.   

3.1.3.6. Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan pengambilan sampel yang dipakai pada 

kegiatan penyeberan kuesioner ini adalah purposive 

sampling yang tergolong dalam non-probability sampling. 

Pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan 

probabilitas atau tidak secara acak dan akan dipilih yang 

data yang dianggap baik tidak cacat dari populasi sampel 

tersebut. Cara ini diambil disebabkan karena cakupan 

populasi yang tidak mungkin dijangkau semuanya untuk 

dilibatkan dalam penelitan dengan acuan keterbatasan 

waktu dan biaya. 

Penentuan jumlah sampel dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus penentuan sampel yaitu rumus Slovin 

(1960). Berikut penjabaran rumus Slovin: 
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! = !
!!!.!!

                (3.1) 

dimana :  

  !  = ukuran sampel 

  N = ukuran populasi 

  d = galat pendugaan  

 

  Keterangan pada persamaan 3.1. yaitu: 

1) Rumus Slovin dapat dipakai untuk menentukan 

ukuran sampel, hanya jika penelitian bertujuan 

untuk yang menduga proporsi populasi. 

2) Nilai galat pendugaan (d) didasarkan atas 

pertimbangan peneliti. Dalam penelitian ini, akan 

digunakan galat pendugaan (d) sebesar 0,1 dengan 

alasan objek penelitian yang akan diteliti memang 

tidak membutuhkan keakurat yang kuat seperti 

layaknya penelitian bidang medis yang 

membutuhkan keakuratan tingkat tinggi sehubung 

tingkat penelitian mempengaruhi nyawa seseorang. 

Berdasarkan informasi yang didapat museum 

satwa ketika penyebaran kuesioner dilakaukan pada hari 

biasa dikunjungi sekitar 900 pengunjung dan 1.875 

pengujung pada akhir pekan.  
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  Oleh karena itu berdasarkan rumus Slovin pada hari 

biasa didapatkan jumlah populasi sampel sebesar 90 sampel 

dan 95 pada akhir pekan yang didapatkan melalui 

perhitungan dengan galat pendugaan sebesar 10% atau 0.1.

   ! = 900
1+900.0.12

=    900
10

= 90 

! =
1.875

1 + 1.875. 0.1!
=   
1.875
19,75

= 94,94 = 95 

3.1.3.7. Waktu dan Lokasi Pengambilan Sampel 

Waktu pengambilan sampel: 1 hari di akhir pekan dan  

 1 hari di pertengahan minggu 

Lokasi pengambilan sampel: 

1) Museum satwa Jatim Park 2 

Jalan Raya Oro-Oro Ombo No 9, Batu – Indonesia 

3.1.4. Observasi 

Pada metode observasi ini melakukan proses memperoleh 

keterangan perliaku pengunjung museum satwa dalam 

mengamati fosil replika atau hewan peraga di suatu diorama. 

3.1.4.1. Aspek Observasi 

Aspek yang ingin digali pada observasi ini dapat dibagi ke 

dalam empat bagian besar yaitu: 
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1) Aspek statistik observasi dipakai untuk mengetahui objek 

fosil replika atau hewan peraga pada diorama mana, tanggal 

observasi, dan total waktu observasi. 

2) Aspek statistik pengunjung dipakai untuk menemukan data 

jumlah pengunjung yang datang pada saat itu dan jumlah 

pengunjung yang terobservasi. 

3) Aspek demografi dipakai untuk menemukan data informatif 

dari pengunjung yang ada pada saat proses penyebaran 

dilakukan. Karakteristik demografi yang dipakai pada 

kuesioner ini yaitu: jenis kelamin responden, dan usia 

responden. 

4) Aspek kolektif dipakai untuk mengetahui jumlah 

pengunjung datang ke Jatim Park 2 berkelompok atau 

individu. 

5) Aspek perilaku dipakai untuk mengetahui satu atau lebih 

perilaku dari pengunjung dalam mengamati fosil replika 

atau hewan peraga. 

3.1.4.2. Lembar Pengamatan (Observation Sheet) 

Di bawah ini berisi tentang penjabaran butir-butir 

lembaran pengamatan berdasarkan tujuan dan keterangan 

dengan objek para pengunjung museum satwa Jatim Park 

2. 

Tabel 3.4. Penjabaran lembar pengamatan 
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Aspek 

 
Butir-butir 
Observasi 

 
Tujuan 

 
Keterangan 

Statistik 

Observasi 

 
Objek Fosil 

Replika atau 

Hewan Peraga 

 
Mengetahui 

objek replika 

yang  

diobservasi  

untuk data 

dokumentasi 

lebih lanjut 

 
Pencatatan  

oleh pengamat 

 

 
Total Waktu 

Observasi 

 

 
Mengetahui 

waktu 

observasi  

untuk data 

dokumentasi 

lebih lanjut 

 
Pencatatan  

oleh pengamat 

 

 

Statistik 

Pengunjung 

 
 

Jumlah 

Pengunjung yang 

Datang 

 

 
 

Mengetahui 

Jumlah 

pengunjung  

yang datang  

pada hari itu 

untuk data 

dokumentasi 

lebih lanjut. 

 

 
 

Pencarian  

sumber dari 

manajemen 

museum satwa 

Jatim Park 2. 

 

 
Jumlah 

 
Mengetahui 

 
Pencatatan 
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Pengunung yang 

Terobservasi 

 

jumlah 

pengunjung  

yang 

terobservasi  

pada hari itu 

untuk data 

dokumentasi 

lebih lanjut 

dengan 

incremental 

proses untuk  

tiap  

penambahan 

jumlah. 

 

Demografi 

 
Jenis Kelamin  

dan Usia 

Responden 

(Laki Dewasa, 

Wanita Dewasa, 

Remaja Laki, 

Remaja Wanita, 

Anak Laki, dan 

Anak Wanita) 

 
Mengetahui 

jumlah 

pengunjung  

yang 

terobservasi 

dalam  

distribusi 

demografi   

pada hari itu. 

 
Pencatatan 

dengan 

incremental 

proses untuk  

tiap  

penambahan 

jumlah ditiap 

kategori 

demografi. 

 

Perilaku 

 
Statistik  

Perilaku 

Pengunjung  

dalam 

Pengamatan  

(look, read  

label, show / 

explain to  

another, dan  

read out loud) 

 

 
Mengetahui 

jumlah 

pengunjung  

yang 

berkelompok 

serta dalam 

distribusi 

demografi   
pada hari itu. 
 

 
Pencatatan 

dengan 

incremental 

proses untuk  

tiap  

penambahan 

jumlah  

kategori  

perilaku baik  

satu atau lebih 

dari tiap  



136 
	  

 

 

	  

3.1.4.3. Waktu dan Lokasi Observasi 

Waktu pengamatan langsung: 1 hari di akhir pekan dan  

1 hari di pertengahan 
minggu 

Lokasi pengamatan langsung: 

1) Diorama Dinosaurus 

2) Diorama Fossil 

3) Diorama Winter 

3.1.5. Analisis Data 

Analisis yang dipakai untuk menentukan hasil kuesioner 

ini adalah analisis statistik deskripstif. Analisis ini digunakan 

untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul 

berdasarkan jawaban responden melalui butir-butir pertanyaan 

dari tiap variabel.  

Dari hasil pengumpulan data kuesioner menghasilkan 

analisa dan tindak lanjut sebagai berikut: 

1) Mayoritas responden adalah mereka berusia produktif 

antara 15-40 tahun sehingga dapat diindikasikan bahwa 

media pembelajaran interaktif menggunakan teknologi 

augmented reality dapat diadaptasi dan dioperasikan 

pengunjung. 
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oleh banyak pengunjung mengingat usia produktif 

dapat mudah belajar dan mengimplementasikan 

teknologi baru. 

2) Tingkat pendidikan mayoritas responden adalah tingkat 

jenjang SMA. 

3) Jenis pekerjaan mayoritas responden adalah 

siswa/mahasiswa. Dimana hal ini mengindikasikan 

bahwa sangatlah berpotensi apabila museum satwa 

Jatim Park 2 merilis media pembelajaran interaktif 

yang dapat mencakup sarana pembelajaran dan rekreasi 

pula. 

4) Responden datang ke museum satwa Jatim Park 2 lebih 

sedikit dominan datang pertama kalinya daripada 

datang lebih dari satu kali. Hal ini mengindikasikan 

daya atraksi dari museum satwa Jatim Park 2 untuk 

sarana pembelajaran dan sarana rekreasi masih 

memiliki nilai antusias yang tinggi dari pihak 

responden. Karena banyak responden yang datang 

pertama kali antara responden yang berdatang secara 

rombongan dari luar kota, sementara yang datang lebih 

dari 1 kali banyak dari kota Surabaya, Malang, dan 

Batu. Responden datang lebih dari satu kali disebabkan 

karena banyak responden merasa museum satwa Jatim 
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Park 2 memiliki sarana rekreasi yang baik. Hal ini juga 

mengindikasikan bahwa banyak responden tidak 

merasa sarana pembelajaran yang ada di museum satwa 

Jatim Park 2 sangat baik untuk media pembelajaran. 

5) Responden merasa informasi setiap diorama untuk 

pembelajaran tidak berguna untuk media pembelajaran. 

6) Responden merasa media pembelajaran yang tersedia 

saat ini memiliki nilai yang biasa/cukup untuk 

digunakan belajar. 

7) Fitur yang dikehendaki oleh mayoritas responden untuk 

media pembelajaran adalah model bergerak. 

8) Peningkatan media pembelajaran dalam bentuk 

informasi yang dikehendaki oleh mayoritas responden 

adalah layar monitor bermaterikan program 

pembelajaran. Dimana poin ketujuh dan kedelapan 

sangat bisa untuk dicakup oleh media pembelajaran 

interaktif menggunakan teknologi augmented reality. 

 Tabel 3.5. Hasil analisa lembar pengamatan 

Hewan Peraga /  

Fosil Replika 
Waktu 

Perilaku Yang 

Diobservasi 

 

Jumlah 

Tyrannosaurus 
Akhir 

pekan 

 

Look 

 

1.218 
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Read label 

 

 

484 

 

 

Show / explain to 

another 

 

 

764 

 

 

Read out loud 

 

 

12 

 

 

Hari biasa 

 

 

Look 

 

 

647 

 

Read label 

 

 

256 

 

 

Show / explain to 

another 

 

 

584 

 

 

Read out loud 

 

4 

Mammoth 
Akhir 

pekan 

 

Look 

 

 

738 

 

  



140 
	  

 

Read label 

 

 

349 

 

Show / explain to 

another 

 

 

561 

 

 

Read out loud 

 

 

27 

 

Hari biasa 

 

Look 

 

 

367 

 

 

Read label 

 

114 

 

Show / explain to 

another 

 

208 

 

Read out loud 

 

 

21 

 

Beruang kutub 
Akhir 

pekan 

 

Look 

 

 

867 

 

 

Read label 

 

- 
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Show / explain to 

another 

 

708 

 

Read out loud 

 

- 

Hari biasa 

 

Look 

 

416 

 

Read label 

 

- 

 

Show / explain to 

another 

 

372 

 

Read out loud 

 

- 

 

Dari tabel 3.5, hasil pengamatan observasi menghasilkan 

analisa dan tindak lanjut sebagai berikut: 

1) Pengamatan dari fosil replika Tyrannousaurus pada 

akhir pekan sebanyak 1.128 pengunjung melihat fosil 

replika, 484 pengunjung membaca label informasi 

pembelajaran tentang Tyrannosaurus, 764 

pengunjung menunjukkan dan menjelaskan kepada 

rekannya, serta 12 pengunjung membaca dengan 

keras label informasi pembelajaran tentang 

Tyrannosaurus. Sementara pada pengamtan di hari 

biasa sebanyak 647 pengunjung melihat fosil replika, 



142 
	  

256 pengunjung membaca label informasi 

pembelajaran tentang Tyrannosaurus, 584 

pengunjung menunjukkan dan menjelaskan kepada 

rekannya, serta 4 pengunjung membaca dengan keras 

label informasi pembelajaran tentang Tyrannosaurus. 

2) Pengamatan dari fosil replika Mammoth pada akhir 

pekan sebanyak 738 pengunjung melihat fosil replika, 

349 pengunjung membaca label informasi 

pembelajaran tentang Mammoth, 561 pengunjung 

menunjukkan dan menjelaskan kepada rekannya, serta 

27 pengunjung membaca dengan keras label 

informasi pembelajaran tentang Mammoth. Sementara 

pada pengamtan di hari biasa sebanyak 367 

pengunjung melihat fosil replika, 114 pengunjung 

membaca label informasi pembelajaran tentang 

Mammoth, 208 pengunjung menunjukkan dan 

menjelaskan kepada rekannya, serta 21 pengunjung 

membaca dengan keras label informasi pembelajaran 

tentang Mammoth. 

3) Pengamatan dari hewan peraga beruang kutub pada 

akhir pekan sebanyak 867 pengunjung melihat fosil 

replika, serta 708 pengunjung menunjukkan dan 

menjelaskan kepada rekannya. Sementara pada 
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pengamtan di hari biasa sebanyak 416 pengunjung 

melihat fosil replika, serta 372 pengunjung 

menunjukkan dan menjelaskan kepada rekannya. 

Pada diorama yang menyajikan hewan peraga beruang 

kutub memang tidak ada label informasi pembelajaran 

tentang hewan peraga terkait. 

 Dari hasil wawancara dengan pihak manajemen museum 

satwa Jatim Park 2, dapat menghasilkan analisa sebagai berikut: 

1) Sejak awal pembukaan museum, pengunjung rata-rata 

merupakan pelajar. Sedangkan jumlah pengunjung 

dewasa memiliki perbandingan 2:3 dari jumlah 

pengunjung pelajar. Hingga saat ini (pada tanggal 

dilakukannya wawancara, 18 Maret 2011) jumlah 

pelajar yang berkunjung ke museum satwa Jatim Park 

2 lebih dari 30.000 siswa tiap bulannya. Untuk 

kegiatan pembelajaran bagi pelajar, lebih banyak 

datang pada waktu jam sekolah. Kegiatan pelajar 

biasanya kegiatan perpindahan pembelajaran biologi 

yang digantikan field trip ke museum satwa Jatim 

Park 2. Para pelajar apabila belajar di museum satwa 

Jatim Park 2 lebih efektif proses pembelajarannya 

karena adanya hewan peraga atau fosil replika yang 

unik dari luar Indonesia. Pada hari libur seperti Sabtu, 
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Minggu, atau hari besar, lebih banyak rombongan 

keluarga yang berkunjung ke museum satwa Jatim 

Park 2. 

2) Para pengunjung museum satwa Jatim Park 2 sering 

memberikan masukan kepada manajemen bahwa 

mereka ingin belajar satwa dengan cara yang lebih 

hidup. Pada museum satwa Jatim Park 2 ada fasilitas 

pembelajaran interaktif berupa audio, namun tidak 

ada yang real seperti permintaan pengunjung yaitu 

berupa model 3d yang tergabung dengan visual audio. 

3) Diorama Dinosaurus dan diorama Winter (diorama 

yang ada hewan peraga beruang kutub) menjadi 

unggulan dari pihak museum satwa Jatim Park 2. 

4) Diorama Dinosaurus menjadi primadona dari banyak 

pengunjung karena mereka memiliki kesan seperti 

berada pada film Night at The Museum. 

5) Menurut manajemen museum satwa Jatim Park 2 

diorama Dinosaurus dan diorama Winter optimis bisa 

dijadikan sebagai obyek media pembelajaran yang 

bisa menggunakan teknologi augmented reality. 

6) Seluruh fasilitas teknologi yang ditawarkan kepada 

museum satwa Jatim Park 2 (lihat proposal penawaran 

pada Jatim Park 2 pada lampiran) telah sesuai dengan 
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kebutuhan yang ada saat ini di museum satwa Jatim 

Park 2. 

7) Kedepan museum satwa Jatim Park 2 akan 

mengembangkan dan memelihara fasilitas museum 

satwa yang ada saat ini tetapi secara eksplisit belum 

diketahui fasilitas mana yang akan dikembangkan. 

8) Kedepan pula museum satwa Jatim Park 2 akan 

mengembangkan fasilitas teknologi pada museum 

satwa namun pihak manjemen Jatim Park 2 akan lebih 

fokus kepada pengembangan pada Batu Secret Zoo 

terlebih dahulu. 

3.2. Metodologi Penelitian yang Digunakan Pada Implementasi 

Setelah mendapatkan kebutuhan dari sistem perancangan dan 

melakukan proses perancangan, maka akan dilakukan tahap berikutnya yaitu 

implementasi. Pada proses implementasi ini akan menggunakan metode 

penelitian eksperimen. 

  Kegiatan pada metode penelitian eksperimen ini adalah 

mengimplementasikan seluruh sistem perancangan yang telah dibuat dengan 

landasan penelitian dan dasar teori yang telah didapat. Implementasi ini 

berupa pengkodean kerangka sistem perancangan tersebut menjadi sebuah 

produk akhir yang dapat menjawab kebutuhan yang telah didapat melalui 

proses penelitian berjenis metode survei. Setelah selesai melakukan 

pengkodean, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengujian secara 
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berulang dalam kurun waktu tertentu untuk dapat memasitkan produk akhir 

layak diluncurkan. 

3.3. Kesimpulan 

Kesimpulan penting yang didapatkan dari hasil pengolahan data 

survei adalah sebagai berikut: 

Sebanyak lebih dari 50% responden menyatakan bahwa informasi 

setiap diorama tidak berguna untuk media pembelajaran serta media 

pembelajaran yang tersedia cukup/biasa untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya improvisasi sarana media 

pembelajaran secara mendalam di museum satwa Jatim Park 2. Serta kurang 

dari 50% pengunjung membaca label informasi pembelajaran tentang hewan 

peraga atau fosil replika terkait. 

  Sebanyak 39% responden menginginkan fitur media pembelajaran 

berupa model bergerak seperti animasi dan model simulasi. Sementara itu 

sebanyak 53% responden menginginkan bentuk informasi berupa layar 

monitor bermaterikan program pembelajaran. 

  Jumlah populasi pengunjung keseluruhan museum satwa Jatim 

Park 2 dalam demografi pelajar mencapai lebih dari 30.000 pelajar. Kegiatan 

utama mereka berkunjung ke museum satwa Jatim Park 2 adalah untuk 

melakukan perpindahan kegiatan pembelajaran biologi pada jam sekolah. 

 Pihak manajemen museum satwa Jatim Park 2 optimis bahwa 

diorama yang menjadi unggulan dari museum satwa Jatim Park 2, diorama 
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Dinosaurus dan diorama Winter, bisa dijadikan sebagai obyek media 

pembelajaran yang bisa menggunakan teknologi augmented reality. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka media pembelajaran yang 

sesuai untuk diterapkan pada Jatim Park 2 adalah media dengan content 

pembelajaran dengan model yang bergerak seperti animasi 3d dan 

komponen pendukungnya serta tampil di layar monitor dengan perangkat 

pendukung komputer. Media yang sesuai dengan hasil analisis tersebut 

adalah media pembelajaran interaktif dengan menggunakan teknologi 

augmented reality. 

Oleh karena itu, perancangan dan pembuatan media pembelajaran 

interaktif menggunakan teknologi augmented reality dapat 

diimplementasikan untuk optimalisasi media pembelajaran dengan content 

media pembelajaran dengan model yang bergerak seperti animasi 3d dan 

komponen pendukungnya serta tampil di layar monitor dengan perangkat 

pendukung komputer. Dengan itu, media pembelajaran interaktif ini dapat 

membantu dalam proses perancangan dan pembuatan guna untuk memenuhi 

kebutuhan pengunjung museum satwa Jatim Park 2. 

	  

	  

	  

	  

	  

 




