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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Kuesioner 

Kuesioner adalah salah satu dari instrumen penelitian berupa angket 

atau daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh 

informasi dari responden yang digunakan untuk keperluan penelitian. 

3.1.1. Rancangan Penelitian 

Infromasi yang ingin diketahui dalam kuesioner ini adalah informasi 

tentang bagaimana bila metode pembelajaran jarak jauh diaplikasikan pada 

metode pembelajaran saat ini dengan menggunakan video streaming yang 

diintegrasikan dengan website e-learning yaitu Moodle. 

3.1.2. Desain Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, karena 

tujuan dari penyebaran kuesioner ini adalah untuk mendapatkan informasi 

dari responden. 

3.1.3. Variabel Kuesioner 

Adapun variabel – variabel yang digunakan sebagai instrumen dalam 

kuesioner ini antara lain : 

1) Metode Pembelajaran 

Variabel metode pembelajaraan disini berfungsi untuk 

mendapatkan informasi dari responden tentang metode 

pembelajaran saat ini maupun alternatif untuk metode 

pembelajaran yang sudah ada. 
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2) E-Learning 

Variabel E-Learning disini berfungsi untuk 

mendapatkan informasi dari responden tentang suatu 

pembelajaran secara elektronik. 

3) Moodle 

Variabel Moodle disini berfungsi untuk mendapatkan 

informasi dari responden tentang efektivitas dan efisiensi 

penggunaan Moodle dalam dunia pendidikan. 

4) Video   

Variabel video disini berfungsi untuk mendapatkan 

inforrmasi dari respondedn tentang kegunaan dari sebuah video. 

3.1.4. Sub Variabel Kuesioner 

Untuk tahap selanjutnya dalam penyusunan instrumen 

kuesioner ini, maka variabel – variabel yang telah disebutkan 

sebelumnya akan diuraikan lagi menjadi sub variabel – sub variabel. 

Adapun penguraian sub variabel dari variabel – variabel yang 

disebutkan diatas adalah : 

Tabel 3.1 Sub Variabel Kuesioner 
Variabel Sub Variabel 

Metode Pembelajaran  1) Metode Pembelajaran Saat Ini 

2) Metode Pembelajaran Jarak Jauh 

E-Learning 1) Definisi E-Learning 

2) Penggunaan E-Learning 

3) Bentuk pengaplikasian E-Learning 

Moodle 1) Definisi Moodle 
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2) Penggunaan Moodle 

3) Fitur Moodle 

4) Pengembangan fitur Moodle 

Video Streaming 1) Definisi video streaming 

2) Pengaplikasian video streaming pada dunia 

pendidikan 

 

3.1.5. Indikator Sub Variabel Kuesioner 

Tabel 3.2 Indikator Sub Variabel Kuesioner 
Sub Variabel Indikator 

Metode pembelajaran saat ini Efektifitas metode pembelajaran yang digunakan saat 

ini 

Metode pembelajaran jarak jauh Metode pembelajaran jarak jauh dapat menjadi 

alternatif dalam suatu bentuk tertentu 

Definisi E-Learning Pemahaman tentang arti E-Learning 

Penggunaan E-Learning E-Learning sebagai sarana penyampaian materi 

Bentuk pengaplikasian E-Learning E-Learning dalam sebuah web 

Definisi Moodle Pemahaman tentang Website Moodle 

Penggunaan Moodle Moodle sebagai web E-Learning 

Fitur Moodle Fitur – fitur dari website E-Learning 

Pengembangan fitur Moodle Video Streaming pada website E-Learning 

Definisi video streaming Pengetahuan tentang video streaming 

Pengaplikasian video streaming pada 

dunia pendidikan 

Video streaming sebagai metode pembelajaran jarak 

jauh 
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3.1.6. Deskripsi Hubungan Variabel, Sub Variabel, dan Indikator 

Tabel 3.3 Hubungan Variabel, Sub Variabel, dan Indikator 
Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 

Metode 

Pembelajaran 

Metode 

pembelajaran saat 

ini 

Efektifitas metode 

pembelajaran yang 

digunakan saat ini 

Cukup memadainya 

metode pembelajaran yang 

digunakan pada lembaga – 

lembaga pendidikan 

 Metode 

pembelajaran 

jarak jauh 

Metode pembelajaran 

jarak jauh dapat 

menjadi alternatif 

dalam suatu bentuk 

tertentu 

Metode pembelajaran jarak 

jauh menjadi lebih efektif 

dan menarik bila disajikan 

dalam bentuk video 

    

E-Learning Definisi E-

Learning 

Pemahaman tentang 

arti E-Learning 

Keterbiasaan 

menggunakan E-Learning 

 Penggunaan E-

Learning 

E-Learning sebagai 

sarana penyampaian 

materi 

E-Learning membuat 

mahasiswa menjadi lebih 

aktif 

 Bentuk 

pengaplikasian E-

Learning 

E-Learning dalam 

sebuah web 

Cukup memadainya 

sebuah E-Learning dalam 

bentuk web khususnuya 

Moodle 

    

Moodle Definisi Moodle Pemahaman tentang 

website Moodle 

Pernah mengakses Moodle 

 Penggunaan 

Moodle 

Moodle sebagai web 

E-Learning 

Diaplikasikan dimana saja 

 Fitur Moodle Fitur – fitur dari 

website E-Learning 

Fitur yang sering 

digunakan 

 Pengembangan 

fitur Moodle 

Video streaming pada 

website E-Learning 

Penambahan fitur yang 

menarik atau tidak  
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Video Streaming Definisi Video 

Streaming 

Pengetahuan tentang 

video streaming 

Spesifikasi teknik dari 

penyaluran video 

streaming 

 Pengaplikasian 

video streaming 

pada dunia 

pendidikan 

Video streaming 

sebagai metode 

pembelajaran jarak 

jauh 

Video streaming sebagai 

sarana penyampaian materi 

 

3.1.7. Aspek Kuesioner 
Aspek yang ingin didapatkan oleh penyusun melalui kuesioner ini 

terbagi menjadi 3 bagian besar, antara lain : 

1) Aspek Ketersediaan Sarana / Fasilitas 

Digunakan untuk mencari informasi mengenai 

metode pembelajaran yang digunakan saat ini dan untuk 

pengembangan selanjutnya. 

2) Aspek Penguasaan dan Penerapan Teknologi 

Digunakan untuk mencari informasi tentang 

integrasi sebuah teknologi khususnya video streaming 

sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran yang 

diaplikasikan pada website E-Learning Moodle. 

3.1.8. Pertanyaan Kuesioner 
Berkaitan dengan pembuatan aplikasi ini, kuesioner yang akan 

disebarkan kepada 50 responden ini terbagi menjadi 2 (dua) kuesioner. 

Daftar pertanyaan pada kuesioner pertama mengarah ke 3 variabel 

yang digunakan dalam rancangan kuesioner. Variabel – variabel 

tersebut adalah : 

1) Metode Pembelajaran 

2) E-Learning 
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3) Video 

Sedangkan untuk daftar pertanyaan kuesioner kedua lebih 

mengarah ke variabel Moodle. Kedua kuesioner ini menggunakan 2 

macam model pertanyaan yaitu pertanyaan dengan model Skala Likert 

yang memiliki pilihan : 

1) Tidak Tahu = TT 

2) Sangat Tidak Setuju = STS 

3) Tidak Setuju = TS 

4) Setuju = S 

5) Sangat Setuju = SS 

Sedangkan model pertanyaan kedua yang menggunakan skala 

nominal berupa pertanyaan pilihan ganda. Berikut adalah daftar 

pertanyaan kuesioner untuk kuesioner pertama : 

 
!

I Berilah tanda (x) pada salah satu pilihan yang ada dibawah ini  

       1 Metode Pembelajaran Saat Ini TT STS TS S SS 

 
Pertanyaan 1 2 3 4 5 

 
Metode pembelajaran saat ini sudah memadai           

 
Metode pembelajaran saat ini sudah efektif           

       2 Metode Pembelajaran Jarak Jauh TT STS TS S SS 

 
Pertanyaan 1 2 3 4 5 

 

Metode pembelajaran jarak jauh dapat menjadi 
alternatif           

 
Metode pembelajaran jarak jauh lebih efektif           

 

Metode pembelajaran jarak jauh dalam bentuk 
video lebih menarik           

       3 E-Learning TT STS TS S SS 

 
Pertanyaan 1 2 3 4 5 

 

Metode pembelajaran E-learning membuat 
pelajar lebih aktif           

 

Penggunaan yang mudah dengan 
memanfaatkan E-learning           
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Anda sangat paham dengan penggunaan e-
learning dalam pendidikan           

 

Penggunaan E-learning dalam pembelajaran 
lebih efektif dibandingkan dengan metode 
tradisional           

 

Pengaplikasian E-learning dalam web sudah 
baik           

       
4 

Metode Pembelajaran menggunakan Video 
Streaming TT STS TS S SS 

 
Pertanyaan 1 2 3 4 5 

 

Konten harus disiarkan dengan cepat ke 
pemirsa           

 
Video streaming dalam web           

 

Video streaming untuk penyampaian materi 
cukup menarik           

 

Koneksi internet cukup memadai untuk video 
streaming           

!

II 
 
Pilihlah salah satu / lebih dari satu dari pertanyaan di bawah ini 

      
1 

Sarana apa yang biasa digunakan untuk penyampaian materi 
pembelajaran? 

 
 

a. E-Mail 
  

 
b. Website Sharing  

  
 

c. Moodle 
  

 
d. IPMsg 

  
 

e. Lainnya, sebutkan … 
  

    
2 

Media apa yang biasanya digunakan untuk penyampaian materi 
pembelajaran? 

 
a. YouTube 

  
 

b. iTunes 
  

 
c. PodCast 

  
 

d. iPod 
  

 
e. Lainnya, sebutkan … 

  
    
3 

Player apa yang biasa Anda gunakan untuk memainkan file audio atau 
video 

 
 

a. Windows Media Player 
  

 
b. Media Player Classic 

  
 

c. QuickTime + iTunes 
  

 
d. VLC 

  
 

e. Lainnya, sebutkan … 
  

    4 E-Learning menurut pengetahuan Anda 
  

 
a. Metode pembelajaran dengan menggunakan media elektronik 
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b. Metode pembelajaran dengan menampilkan visualisasi yang lebih 
menarik 

 
 

c. Sistem pembelajaran tanpa tatap muka 
  

 

d. Sistem pembelajaran yang terintegrasi antara pengajar dengan 
mahasiswa 

 
 

e. Lainnya, sebutkan … 
  

 

 
 

  5 Kegunaan dari video streaming yang anda tahu saat ini 
  

 
a. Untuk keamanan gedung, rumah, atau fasilitas umum 

  
 

b. Untuk pemantauan lalu lintas 
  

 
c. Untuk pembelajaran 

  
 

d. Untuk membuat film 
  

 

e. Lainnya, sebutkan … 
 

  
    
6 

Aplikasi apa yang biasa Anda gunakan untuk melakukan video 
conference 

 
 

 a. Yahoo Messenger Call 
  

 
 b. Skype 

  
 

c. FaceTime 
  

 
d. iChat 

  
 

e. Lainnya, sebutkan … 
  

! ! ! !7 Kecepatan bandwidth internet yang Anda gunakan 
  

 
a. 56K 

  
 

b. 384K 
  

 
c. 512K 

  
 

d. >1MB 
  

 
e. Tidak tahu 

  
    
8 

Metode penyampaian materi yang digunakan pada lembaga pendidikan 
saat ini 

 
a. Papan Tulis 

  
 

b. White Board 
  

 
c. Proyektor 

  
 

d. Media online (misalnya: menggunakan tutorial dari YouTube) 
  

 
e. Lainnya, sebutkan … 

  
    
9 

Dimana biasanya Anda mendapatkan konten materi pembelajaran 
secara offline? 

 
a. Perpustakaan 

  
 

b. Toko Buku 
  

 
c. Surat Kabar 

  
 

d. Lembaga Pendidikan (Bimbingan Belajar) 
  

 
e. Lainnya, sebutkan … 
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10 
Dimana biasanya Anda mendapatkan konten materi pembelajaran 
secara online? 

 
a. E-Book 

  
 

b. Scribd 
  

 
c. 4Shared 

  
 

d. Online Library 
  

 
e. Lainnya, sebutkan … 

  

 

 
 

  11 Untuk video streaming, website apa yang sering Anda akses? 
  

 
a. SSFM.net 

  
 

b. Government/Pemerintahan 
  

 
c. Tempat wisata 

  
 

d. Media website 
  

 
e. Lainnya, sebutkan … 

  
    

12 
Dimana biasanya Anda mengakses aplikasi diatas pada nomer 6 Bab II 
? 

 
 

a. Rumah 
  

 
b. Kantor 

  
 

c. Coffee Shop 
  

 
d. Warnet 

  
 

e. Lainnya, sebutkan … 
  

    
13 

Berapa kali dalam seminggu anda menggunakan aplikasi diatas pada 
nomer 6 Bab II ? 

 
a. < 1 kali 

  
 

b. 1-2 kali 
  

 
c. 3 kali seminggu 

  
 

d. > 4 kali seminggu 
  

 
e. Lainnya, sebutkan … 

  
    

14 
Berapa lama menggunakan aplikasi diatas pada nomer 6 Bab II ? 
(sekali akses) 

 
a. < 1 kali 

  
 

b. 1-2 kali 
  

 
c. 3 kali seminggu 

  
 

d. > 4 kali seminggu 
  

 
e. Lainnya, sebutkan … 

   
15 Player navigation seperti apa yang sering Anda gunakan ? 

  

 

a. QuickTime 
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b. RealMedia 

 

 

 
 

 
c. VLC Player 

 

 
 
d. Windows Media Player 

 
 
e. Lainnya, gambarkan 

 

  16. Tampilan seperti apa yang biasa Anda jumpai pada saat mengakses 
website E- Learning ? 

 
a.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
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c.       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
d. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Lainnya, gambarkan ….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selanjutnya adalah daftar pertanyaan pada kuesioner 

kedua : 

I 
Pilihlah salah satu jawaban yang ada di bawah ini atau berilah 
pendapat menurut Anda 

      !1 Apa itu Moodle ? 
    !

 
a. Web E-Learning 

    !
 

b. Web Forum Online 
    !

 
c. Web Portal 

    !
 

d. Web Online Store 
    !

 
e. Tidak tahu 

    !
      !
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2 Berapa kali Anda mengakses Moodle dalam seminggu ? 
    !

 
a. < 1 kali 

    !
 

b. 1-2 kali 
    !

 
c. 3 kali seminggu 

    !
 

d. > 4 kali seminggu 
    !

 
e. Lainnya, sebutkan … 

    !
      !
3 

Akses pada fitur apa yang biasa Anda lakukan jika mengakses 
Moodle ? 

   !
 

a. Download materi perkuliahan 
    !

 
b. Melihat pengumuman 

    !
 

c. Upload Tugas 
    !

 
d. Melihat video 

    !
 

e. Lainnya, sebutkan … 
    ! 

II Berilah tanda (x) pada salah satu pilihan yang ada dibawah ini  

       1 Moodle TT STS TS S SS 

 
Pertanyaan 1 2 3 4 5 

 
Moodle sangat efektif untuk pembelajaran           

 
Moodle mudah untuk digunakan           

 

Moodle digunakan sebagai salah satu media 
pembelajaran jarak jauh           

 
Pengembangan Moodle dengan menambahkan 
fitur video streaming merupakan 
pengembangan yang lebih menarik untuk 
pembelajaran 

          

 
          

 

Moodle sakah satu web e-learning yang sering 
digunakan pada?           

 
Bank           

 
Lembaga Bimbingan Belajar           

 
Sekolah           

 
Kantor           

 
Fitur - fitur dalam Moodle yang sangat beguna 
bagi sarana pembelajaran 

          

 
          

 
Online Course           

 
Upload Tugas           

 
Download Materi           

 
Online Quiz           

 
 

3.1.9. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran  yang dipakai dalam kuesioner ini dibagi 

menjadi 2 macam skala, yaitu : 
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1) Skala Likert 

Digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan 

pembobotan berdasarkan jawaban dari responden. 

2) Skala Nominal 

Digunakan untuk pertanyaan yang berupa pilihan ganda atau 

klasifikasi. 

3.1.10. Populasi dan Sampel 

Populasi yang dituju untuk penyebaran kuesioner ini adalah 

anggota lembaga – lembaga bimbingan belajar di Surabaya yaitu para 

pelajar dan pengajarnya. Namun, karena keterbatasan waktu dan biaya, 

maka penyusun melakukan penyebaran kuesioner dengan menentukan 

batasan sampel yaitu pada anggota lembaga bimbingan belajar di 

Surabaya Barat dengan jumlah 50 responden. 

3.1.11. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan batasan sampel yang dipakai oleh penyusun 

adalah non-probability (non-random) sampling, sehingga 

pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. Hal ini dipilih 

dengan alasan jumlah populasi yang cukup banyak dan keterbatasan 

waktu yang dihadapi oleh penyusun. 

Dalam menentukan sampel, penyusun menggunakan 

accidental sampling atau captive sample, maksudnya, pengambilan 

sampel dilakukan secara sengaja dan pada daerah tertentu saja untuk 

mewakili sejumlah populasi.  
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3.1.12. Analisa Data 

Untuk melakukan analisa data ini, interpretasi score yang 

digunakan adalah : 

    0% - 20%  = Sangat Lemah 

    21% - 40%  = Lemah  

    41% - 60%  = Cukup 

    61% - 80%  = Kuat 

    81% - 100%  = Sangat Kuat 

  Berikut adalah analisa data yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner pertama kepada 50 responden  : 

1) Pertanyaan 1(a) : Metode pembelajaran saat ini sudah 

memadai 

Nilai Maksimum : 250 

30 responden x 5 = 150 

20 responden x 4 = 80 

Interpretasi : ((150+80)/250)*100% = 92% 

Kesimpulan : 92% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti penggunaan metode pembelajaran saat ini pada 

dunia pendidikan sudah memadai. 

2) Pertanyaan 1(b) : Metode pembelajaran saat ini sudah 

efektif 

Nilai Maksimum : 250 

30 responden x 5 = 150 

20 responden x 4 = 80 

Interpretasi : ((150+80)/250)*100% = 92% 
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Kesimpulan : 92% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti penggunaan metode pembelajaran saat ini pada 

dunia pendidikan sudah efektif . 

3) Pertanyaan 2(a) : Metode pembelajaran jarak jauh 

dapat menjadi alternatif 

Nilai Maksimum : 250 

25 responden x 5 = 125 

20 responden x 4 = 80 

5 responden x 3 = 15 

Interpretasi : ((125+80+15)/250)*100% = 88% 

Kesimpulan : 88% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti penggunaan metode pembelajaran jarak jauh 

dapat dijadikan sebuah alternatif untuk mendukung 

metode pembelajaran yang sudah ada. 

4) Pertanyaan 2(b) : Metode pembelajaran jarak jauh 

lebih efektif 

Nilai Maksimum : 250 

25 responden x 5 = 125 

20 responden x 4 = 80 

5 responden x 3 = 15 

Interpretasi : ((125+80+15)/250)*100% = 88% 

Kesimpulan : 88% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti penggunaan metode pembelajaran jarak jauh 

akan semakin meningkatkan efektifitas dalam 

pembelajaran.  
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5) Pertanyaan 2(c) : Metode pembelajaran jarak jauh 

dalam bentuk video lebih menarik 

Nilai Maksimum : 250 

25 responden x 5 = 125 

20 responden x 4 = 80 

5 responden x 3 = 15 

Interpretasi : ((125+80+15)/250)*100% = 88% 

Kesimpulan : 88% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti jika metode pembelajaran jarak jauh diterapkan 

dalam bentuk video, makan akan menarik minat 

masyarakat dalam menggunakannya. 

6) Pertanyaan 3(a) : Metode pembelajaran E-learning 

membuat pelajar lebih aktif 

Nilai Maksimum : 250 

15 responden x 5 = 75 

15 responden x 4 = 60 

20 responden x 1 = 20 

Interpretasi : ((75+60+20)/250)*100% = 62% 

Kesimpulan : 62% > (61% - 80% = Kuat) berarti 

dengan menggunakan E-Learning, maka pelajar akan 

semakin aktif dalam mendapatkan konten pembelajaran 

7) Pertanyaan 3(b) : Penggunaan yang mudah dengan 

memanfaatkan E-learning 

Nilai Maksimum : 250 

15 responden x 5 = 75 
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15 responden x 4 = 60 

20 responden x 1 = 20 

Interpretasi : ((75+60+20)/250)*100% = 62% 

Kesimpulan : 62% > (61% - 80% = Kuat) berarti 

dengan menggunakan E-Learning, maka pelajar akan 

lebih mudah dalam mendapatkan konten pembelajaran. 

8) Pertanyaan 3(c) : Anda sangat paham dengan 

penggunaan e-learning dalam pendidikan 

Nilai Maksimum : 250 

15 responden x 5 = 75 

15 responden x 4 = 60 

20 responden x 1 = 20 

Interpretasi : ((75+60+20)/250)*100% = 62% 

Kesimpulan : 62% > (61% - 80% = Kuat) berarti untuk 

mendapatkan respon dari responden bahwa responden 

bisa untuk menggunakan E-Learning. 

9) Pertanyaan 3(d) : Penggunaan E-learning dalam 

pembelajaran lebih efektif dibandingkan dengan metode 

tradisional 

Nilai Maksimum : 250 

15 responden x 5 = 75 

15 responden x 4 = 60 

20 responden x 1 = 20 

Interpretasi : ((75+60+20)/250)*100% = 62% 
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Kesimpulan : 62% > (61% - 80% = Kuat) berarti 

penggunaan E-Learning akan lebih memudahkan 

pelajar untuk mendapatkan konten pembelajaran 

dibandingkan menggunakan metode belajar yang sudah 

ada. 

10) Pertanyaan 3(e) : Pengaplikasian E-learning dalam 

web sudah baik 

Nilai Maksimum : 250 

15 responden x 5 = 75 

15 responden x 4 = 60 

20 responden x 1 = 20 

Interpretasi : ((75+60+20)/250)*100% = 62% 

Kesimpulan : 62% > (61% - 80% = Kuat) berarti format 

E-Learning dalam web dapat dengan baik untuk 

diaplikasikan pada dunia pendidikan. 

11) Pertanyaan 4(a) : Konten harus disiarkan dengan cepat 

ke pemirsa 

Nilai Maksimum : 250 

20 responden x 5 = 100 

30 responden x 4 = 120 

Interpretasi : ((100+120)/250)*100% = 88% 

Kesimpulan : 88% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti penyampaian konten harus disesuaikan dengan 

kondisi internet yang ada, sehingga tidak membutuhkan 

waktu yang lama dalam proses penyiaran. 
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12) Pertanyaan 4(b) : Video streaming dalam web 

Nilai Maksimum : 250 

20 responden x 5 = 100 

30 responden x 4 = 120 

Interpretasi : ((100+120)/250)*100% = 88% 

Kesimpulan : 88% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti video streaming yang diintegrasikan dalam 

sebuah web sudah banyak digunakan oleh masyarakat. 

13) Pertanyaan 4(c) : Video streaming untuk penyampaian 

materi cukup menarik 

Nilai Maksimum : 250 

20 responden x 5 = 100 

30 responden x 4 = 120 

Interpretasi : ((100+120)/250)*100% = 88% 

Kesimpulan : 88% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk 

video akan menarik minat para pelajar. 

14) Pertanyaan 4(d) : Koneksi internet cukup memadai 

untuk video streaming 

Nilai Maksimum : 250 

20 responden x 5 = 100 

30 responden x 4 = 120 

Interpretasi : ((100+120)/250)*100% = 88% 

Kesimpulan : 88% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti kecepatan bandwidth internet yang dimiliki oleh 
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responden memenuhi untuk digunakan dalam 

mengakses video streaming. 

 
Gambar 3.1 Diagram presentase sarana yang digunakan responden 
untuk penyampaian materi 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

sarana yang sering digunakan untuk penyampaian 

materi pembelajaran. 

Keterangan gambar : 

E-Mail   :  30  Responden 

Website Sharing :  5  Responden 

Moodle  :  10 Responden 

IPMsg   :  5 Responden 

Lainnya  :  0 Responden 

Total   :  50 Responden 
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Gambar 3.2 Diagram presentase media yang digunakan responden 
untuk penyampaian materi pembelajaran 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

media yang sering digunakan untuk penyampaian 

materi pembelajaran. 

Keterangan gambar : 

YouTube  :  30  Responden 

iTunes   :  5  Responden 

PodCast  :  5 Responden 

iPod   :  10 Responden 

Lainnya  :  0 Responden 

Total   :  50 Responden 
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Gambar 3.3 Diagram presentase player yang digunakan untuk 
memainkan audio atau video 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

player yang sering digunakan untuk responden untuk 

memutar file multimedia seperti audio dan video. 

Keterangan gambar : 

Windows Media Player :  30  Responden 

Media Player Classic  :  5  Responden 

QuickTime + iTunes  :  10 Responden 

VLC    :  5 Responden 

Lainnya   :  0 Responden 

Total    :  50 Responden 
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Gambar 3.4 Diagram presentase pengertian E-Learning 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

pemahaman responden tentang E-Learning. 

Keterangan gambar : 

Jawaban A :  35  Responden 

Jawaban B :  0  Responden 

Jawaban C :  15 Responden 

Jawaban D :  0 Responden 

Lainnya :  0 Responden 

Total  :  50 Responden 
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Gambar 3.5 Diagram presentase kegunaan video streaming 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

fungsi dari video yang di-streaming. 

Keterangan gambar : 

Untuk keamanan gedung :  30  Responden 

Untuk pemantauan Lantas :  10  Responden 

Untuk pembelajaran  :  10 Responden 

Untuk membuat film  :  0 Responden 

Lainnya   :  0 Responden 

Total    :  50 Responden 
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Gambar 3.6 Diagram presentase penggunaan aplikasi untuk video 
conference 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

aplikasi yang sering digunakan responden untuk 

melakukan video conference. 

Keterangan gambar : 

Yahoo Messenger :  30  Responden 

Skype   :  15  Responden 

FaceTime  :  5 Responden 

iChat   :  0 Responden 

Lainnya  :  0 Responden 

Total   :  50 Responden 
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Gambar 3.7 Diagram presentase kecepatan bandwidth yang 
digunakan responden  
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

kecepatan bandwidth yang digunakan responden guna 

penentuan penggunaan kompresi dalam pembuatan 

aplikasi  video streaming ini. 

Keterangan gambar : 

56K  :  5  Responden 

384K  :  30  Responden 

512K  :  10 Responden 

>1MB  :  5 Responden 

Tidak Tahu :  0 Responden 

Total  :  50 Responden 
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Gambar 3.8 Diagram presentase metode yang digunakan untuk 
penyampaian materi pada lembaga pendidikan 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

metode penyampaian materi pembelajaran yang saat ini 

digunakan pada lembaga pendidikan secara mayoritas. 

Keterangan gambar : 

Papan Tulis :  15  Responden 

White Board :  30  Responden 

Proyektor :  5 Responden 

Media Online :  0 Responden 

Lainnya :  0 Responden 

Total  :  50 Responden 
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Gambar 3.9 Diagram presentase dimana biasanya responden 
mendapatkan materi pembelajaran secara offline 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

tempat dimana biasanya responden mendapatkan materi 

pembelajaran. 

Keterangan gambar : 

Perpustakaan  :  35  Responden 

Toko Buku  :  10  Responden 

Surat Kabar  :  5 Responden 

Bimbingan Belajar :  0 Responden 

Lainnya  :  0 Responden 

Total   :  50 Responden 
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Gambar 3.10 Diagram presentase dimana biasanya responden 
mendapatkan materi pembelajaran secara online 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

tempat dimana biasanya responden mendapatkan materi 

pembelajaran melalui online. 

Keterangan gambar : 

E-Book :  30  Responden 

Scribd  :  10  Responden 

4Shared :  0 Responden 

Online Library :  10 Responden 

Lainnya :  0 Responden 

Total  :  50 Responden 
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Gambar 3.11 Diagram presentase website yang sering diakses 
responden untuk memainkan video streaming 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

website yang sering diakses oleh responden untuk 

mendapatkan konten video streaming. 

Keterangan gambar : 

SSFM.net   :  0  Responden 

Government/Pemerintahan :  5  Responden 

Tempat Wisata  :  30 Responden 

Media Website  :  15 Responden 

Lainnya   :  0 Responden 

Total    :  50 Responden 
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Gambar 3.12 Diagram presentase dimana biasanya responden 
mengakses aplikasi untuk video conference 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

tempat dimana biasanya responden menggunakan 

aplikasi untuk video conference. 

Keterangan gambar : 

Rumah  :  25  Responden 

Kantor  :  5  Responden 

Coffee Shop :  10 Responden 

Warnet  :  10 Responden 

Lainnya :  0 Responden 

Total  :  50 Responden 
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Gambar 3.13 Diagram presentase intensitas penggunaan aplikasi 
video conference dalam periode minggu 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

intensitas penggunaan aplikasi video conference oleh 

responden. 

Keterangan gambar : 

< 1 Kali :  5  Responden 

1-2 kali :  10  Responden 

3 kali  :  10 Responden 

> 4 kali :  25 Responden 

Lainnya :  0 Responden 

Total  :  50 Responden 
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Gambar 3.14 Diagram presentase durasi responden dalam 
mengakses aplikasi video conference dalam periode jam 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

durasi penggunaan aplikasi video conference oleh 

responden. 

Keterangan gambar : 

< 1 jam :  5  Responden 

1-2 jam :  25 Responden 

3 jam  :  10 Responden 

> 4 jam :  10 Responden 

Lainnya :  0 Responden 

Total  :  50 Responden 
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Gambar 3.15 Diagram presentase navigation player yang sering 
digunakan responden 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

navigasi player yang sering digunakan oleh responden. 

Keterangan gambar : 

QuickTime   :  10  Responden 

RealMedia   :  5  Responden 

VLC    :  5 Responden 

Windows Media Player :  30 Responden 

Lainnya   :  0 Responden 

Total    :  50 Responden 
 
 
 
 
 
 



! 63 

 
Gambar 3.16 Diagram presentase tampilan yang sering dijumpai 
responden saat mengakses website E-Learning 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

desain yang biasa ditemui responden saat mengakses 

website E-Learning. 

Keterangan gambar : 

<Jawaban A :  0  Responden 

Jawaban B :  50  Responden 

Jawaban C :  0 Responden 

Jawaban D :  0 Responden 

Lainnya :  0 Responden 

Total  :  50 Responden 
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Untuk analisa data yang diperoleh dari 
penyebaran kuesioner kedua adalah sebagai berikut : 
 

 
Gambar 3.17 Diagram presentase tentang apa itu Moodle 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

pemahaman responden mengenai Moodle. 

Keterangan gambar : 

Web E-Learning :  30  Responden 

Web Online Forum :  15  Responden 

Web Portal  :  5 Responden 

Web Online Store :  0 Responden 

Lainnya  :  0 Responden 

Total   :  50 Responden 
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Gambar 3.18 Diagram presentase intensitas responden untuk 
mengakses Moodle dalam periode minggu 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

intensitas penggunaan Moodle oleh responden. 

Keterangan gambar : 

< 1 Kali :  0  Responden 

1-2 kali :  30  Responden 

3 kali  :  0 Responden 

> 4 kali :  5 Responden 

Lainnya :  20 Responden 

Total  :  50 Responden 
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Gambar 3.19 Diagram presentase fitur Moodle yang sering 
responden akses 
 

Tujuan pertanyaan : untuk mendapatkan respon tentang 

fitur apa yang sering digunakan oleh responden pada 

saat mengakses Moodle. 

Keterangan gambar : 

Download materi :  20  Responden 

Melihat pengumuman :  5  Responden 

Upload Tugas  :  5 Responden 

Melihat video  :  0 Responden 

Lainnya  :  20 Responden 

Total   :  50 Responden 
 
 

1)  Pertanyaan 1(a) : Moodle sangat efektif untuk 

pembelajaran 

Nilai Maksimum : 250 

25 responden x 5 = 125 

10 responden x 4 = 40 

15 responden x 1 = 15 

Interpretasi : ((125+40+15)/250)*100% = 72% 
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Kesimpulan : 72% > (61% - 80% = Kuat) berarti 

dengan pengaplikasian Moodle sebagai sarana 

pendukung metode pembelajaran, maka efektivitas 

penyampaian konten pembelajaran akan meningkat. 

2) Pertanyaan 1(b) : Moodle mudah untuk digunakan 

Nilai Maksimum : 250 

25 responden x 5 = 125 

10 responden x 4 = 40 

15 responden x 1 = 15 

Interpretasi : ((125+40+15)/250)*100% = 72% 

Kesimpulan : 72% > (61% - 80% = Kuat) berarti 

Moodle mudah untuk digunakan oleh responden. 

3) Pertanyaan 1(c) : Moodle digunakan sebagai salah satu 

media pembelajaran jarak jauh 

Nilai Maksimum : 250 

25 responden x 5 = 125 

10 responden x 4 = 40 

15 responden x 1 = 15 

Interpretasi : ((125+40+15)/250)*100% = 72% 

Kesimpulan : 72% > (61% - 80% = Kuat) berarti 

Moodle bisa digunakan sebagai E-Learning System. 

4) Pertanyaan 1(d) : Pengembangan Moodle dengan 

menambahkan fitur video streaming merupakan 

pengembangan yang lebih menarik untuk pembelajaran 

Nilai Maksimum : 250 
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25 responden x 5 = 125 

10 responden x 4 = 40 

15 responden x 1 = 15 

Interpretasi : ((125+40+15)/250)*100% = 72% 

Kesimpulan : 72% > (61% - 80% = Kuat) berarti jika 

video streaming diintegrasikan dengan Moodle maka 

akan meningkatkan minat pelajar untuk mendapatkan 

pembelajaran. 

5) Pertanyaan 1(e) : Moodle salah satu web e-learning 

yang sering digunakan pada Bank 

Nilai Maksimum : 250 

50 responden x 1 = 50 

Interpretasi : (50/250)*100% = 20% 

Kesimpulan : 22% > (0% - 20% = Sangat Lemah) 

berarti Moodle jarang digunakan pada Bank. 

6) Pertanyaan 1(f) : Moodle salah satu web e-learning 

yang sering digunakan pada Bimbingan Belajar 

Nilai Maksimum : 250 

40 responden x 5 = 200 

10 responden x 4 = 40 

Interpretasi : ((200+40)/250)*100% = 96% 

Kesimpulan : 96% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti Moodle sering diaplikasikan pada Bimbingan 

Belajar. 
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7) Pertanyaan 1(g) : Moodle salah satu web e-learning 

yang sering digunakan pada Sekolah 

Nilai Maksimum : 250 

40 responden x 5 = 200 

10 responden x 4 = 40 

Interpretasi : ((200+40)/250)*100% = 96% 

Kesimpulan : 96% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti Moodle sering diaplikasikan pada Sekolah. 

8) Pertanyaan 1(h) : Moodle salah satu web e-learning 

yang sering digunakan pada Kantor 

Nilai Maksimum : 250 

50 responden x 1 = 50 

Interpretasi : (50/250)*100% = 20% 

Kesimpulan : 22% > (0% - 20% = Sangat Lemah) 

berarti Moodle jarang diaplikasikan pada perkantoran. 

9) Pertanyaan 1(i) : Fitur – fitur dalam Moodle sangat 

berguna bagi sarana pembelajaran : Online Course 

Nilai Maksimum : 250 

40 responden x 5 = 200 

10 responden x 4 = 40 

Interpretasi : ((200+40)/250)*100% = 96% 

Kesimpulan : 96% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti Fitur Online Course yang terdapat pada Moodle 

sangat berguna jika diimplementasikan pada sistem E-

Learning. 



! 70 

10) Pertanyaan 1(j) : Fitur – fitur dalam Moodle sangat 

berguna bagi sarana pembelajaran : Upload Tugas 

Nilai Maksimum : 250 

40 responden x 5 = 200 

10 responden x 4 = 40 

Interpretasi : ((200+40)/250)*100% = 96% 

Kesimpulan : 96% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti Fitur Upload Tugas yang terdapat pada Moodle 

sangat berguna jika diimplementasikan pada sistem E-

Learning. 

11) Pertanyaan 1(k) : Fitur – fitur dalam Moodle sangat 

berguna bagi sarana pembelajaran : Download materi 

Nilai Maksimum : 250 

40 responden x 5 = 200 

10 responden x 4 = 40 

Interpretasi : ((200+40)/250)*100% = 96% 

Kesimpulan : 96% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti Fitur Download Materi yang terdapat pada 

Moodle sangat berguna jika diimplementasikan pada 

sistem E-Learning. 

12) Pertanyaan 1(l) : Fitur – fitur dalam Moodle sangat 

berguna bagi sarana pembelajaran : Jadwal kuliah 

Nilai Maksimum : 250 

40 responden x 5 = 200 

10 responden x 4 = 40 
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Interpretasi : ((200+40)/250)*100% = 96% 

Kesimpulan : 96% > (81% - 100% = Sangat Kuat) 

berarti Fitur Jadwal Kuliah yang terdapat pada Moodle 

sangat berguna jika diimplementasikan pada sistem E-

Learning. 

13) Pertanyaan 1(m) : Fitur – fitur dalam Moodle sangat

berguna bagi sarana pembelajaran : Online Quiz

Nilai Maksimum : 250

40 responden x 5 = 200

10 responden x 4 = 40

Interpretasi : ((200+40)/250)*100% = 96%

Kesimpulan : 96% > (81% - 100% = Sangat Kuat)

berarti Fitur Online Quiz yang terdapat pada Moodle

sangat berguna jika diimplementasikan pada sistem E-

Learning.




