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EVALUASI PROGRAM PERKULIAHAN
TEKNIK DRAPING BERBANTUAN VIDEO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Peningkatan mutu pendidikan, telah menggariskan kebijakan mengenai pemerataan

kesempatan pendidikan yang bukan hanya menambah fasilitas pendidikan secara kuantitatitif,

melainkan juga keseluruhan komponen secara kualitatif. Dengan demikian dapat dikatakan

sebagai  pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang

pendidikan, dimana termasuk dalam kebijakan ini adalah pengembangan pendidikan di

perguruan tinggi. Salah satunya adalah program studi Pendidikan Teknik Busana jurusan

Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik-Universitas Negeri Yogyakarta. Mutu

pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu mahasiswa, pengelola (Dekan, Kajur,

Kaprodi), dosen, karyawan, laboran/teknisi, lingkungan (orangtua, masyarakat, kampus),

kualitas perkuliahan, kurikulum dan sebagainya. Hal tersebut sensuai dengan pendapat

yang dikemukakan oleh Djemari Mardapi (2003: 8)bahwa:

C. Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas
pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Keduanya saling terkait, sistem
pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Selanjutnya
sistem penilaian yang baik akan mendorong guru untuk menentukanstrategi mengajar
yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar yang lebihbaik.

D.

Berdasarkan pendapat tersebut salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan

pendidikan adalah proses perkuliahan yang dilaksanakan. Dalam proses tersebut faktor

efektivitas perkuliahan, faktor evaluasi baik terhadap proses maupun hasil perkuliahan juga

perlu mendapat perhatian. Evaluasi dapat mendorong mahasiswa untuk lebih giat belajarsecara

terus menerus, dan juga mendorong dosen untuk lebih meningkatkan kualitas proses

pekuliahan serta mendorong lembaga untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas

manajemennya. Program perkuliahan yang telah dibuat dan memiliki kelemahan, supaya tidak

terjadi lagi pada program perkuliahan berikutnya, maka perlu dilakukan evaluasi program

perkuliahan, khususnya untuk mata kuliah Teknik Draping.

Harsimi (1999, 290) mengemukakan bahwa evaluasi program adalah suatu rangkaian

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan program. Dengan demikian

ada beberapa pengertian tentang program itu sendiri, diantaranya adalah rencana dan kegiatan

yang direncanakan dengan seksama. Sehingga melakukan evaluasi program merupakan kegiatan
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yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang

direncanakan. Pendapat senada dikemukakan Ansyar (1989, 134) bahwa evaluasi mempunyai

satu tujuan utama yatu untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program. Dosen merupakan

sosok yang paling penting statusnya dalam kegiatan perkuliahan,  karena dosen memegang tugas

untuk mengatur dan mengemudikan kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu untuk membuat proses

perkuliahan lebih efektif dan efisien maka tugas dosen adalah menciptakan suasana perkuliahan

yang kondusif.

Titik awal kegiatan evaluasi program perkuliahan adalah keingintahuan dosen pengampu

(penyusun program) mata kuliah Teknik draping, yang terdiri beberapa dosen, mengajar pada

kelas berbeda dengan ciri mahasiswa yang berbeda pula. Evaluasi program ini untuk mengetahui

apakah tujuan perkuliahan sudah tercapai atau belum, apabila  sudah tercapai bagaimana kualitas

pencapaian kegiatan tersebut, apabila belum tercapai bagian manakah yang  belum tercapai,

penyebabnya apa, dan apakah ada  faktor lain yang mempengaruhi ketidakberhasilan program

perkuliahan tersebut. Adapun untuk menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai,

yang dijadikan tolok ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan.

Pada pelaksanaan perkuliahan dosen bertanggung jawab kepada semua mahasiswa yang

berasal dari berbagai latar belakang pendidikan menengah, maka  harus responsif terhadap

kebutuhan dan kemampuan mereka atau mampu menggunakan perkuliahan  dan strategi

pengelolaan kelas yang efektif dan disesuaikan menurut kebutuhan individu. Oleh karena itu

untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan belajar dan partisipasi mahasiswa diperlukan

pengetahuan mendalam tentang dari mana asal hambatan dan bagaimana serta kapan hambatan

ini muncul. Sehingga perlu bagi dosen untuk memahami latar belakang sosial ekonomi dan

keluarga mahasiswa agar dapat memahami faktor non akademis yang mempengaruhi

pembelajaran mereka.

Dosen  perlu secara kritis memahami terhadap apa yang terjadi di dalam perkuliahan

karena perilaku mahasiswa seringkali merupakan reaksi dari faktor-faktor di dalam perkuliahan,

sehingga dosen juga perlu memahami tentang lingkungan belajar yang telah mereka ciptakan dan

apakah lingkungan ini melibatkan semua  mahasiswa secara aktif dan bermakna, yang dapat

membantu kelancaran perkuliahan.

Untuk mengetahui prestasi dan masalah perilaku mahasiswa, dosen perlu

memahami apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarnya, apa yang dikatakan dan
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dilakukan di perkuliahan untuk membangun pemahaman di antara mahasiswa, serta

bagaimana memperkenalkan topik-topik baru, menghubungkan pengetahuan baru dengan

apa yang telah diketahui mahasiswa.

. Teknik draping merupakan mata kuliah bidang studi yang berbentuk praktek pada

program studi Pendidikan Teknik Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, yang

membahas tentang teknik pembuatan pola dasar busana, pola busana, maupun busana, lansung

pada badan model atau dress form tanpa mengukur dan jahitan, cukup dengan sematan (Silabus

Teknik Draping). Penyajian kuliah teknik draping sebagian besar masih konvensional yaitu

dosen demonstrasi materi kuliah secara singkat dan kurang lengkap, yang memerlukan waktu

relatif lama, dengan job sheet yang kurang sempurna pula, sehingga menyebabkan mahasiswa

mengalami berbagai hambatan. Untuk mengatasi masalah tersebut sebagian materi kuliah yang

sulit, dibuat dalam bentuk video yang dirasa dapat meringankan beban dosen, bahkan bisa

menggantikan dosen apabila berhalangan hadir, lebih menarik perhatian mahasiswa, sehingga

perkuliahan lebih efektif dan efisien. Mata kuliah tersebut disajikan pada semester gasal yaitu

semester tiga, Oleh karena itu untuk mengevaluasi keberhasilan program perkuliahan tidak cukup

hanyaberdasarkan pada penilaian hasil belajar mahasiswa, namun perlu dilakukan evaluasi

program perkuliahan yang meliputi: penetapan tujuan operasional program, kriteria

pengukuran yang telah dicapai, membandingkan kenyataan lapangan dengan rumusan

tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional.

Mengevaluasi keberhasilan program perkuliahan tidak cukup hanya berdasarkan pada

penilaian hasil belajar mahasiswa, namun perlu dilakukan evaluasi program perkuliahan

yang meliputi: penetapan tujuan operasional program, kriteria pengukuran yang telah

dicapai, membandingkan kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan menyusun

penafsiran secara rasional. Sehubungan dengan permasalahan tersebut perlu dilakukan evaluasi

program perkuliahan Teknik Draping Berbantuan Video.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka diajukan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan keberhasilan program perkuliahan teknik

draping berbantuan video?
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2. Bagimanakah hasil belajar mahasiswa dalam menempuh program perkuliahan

teknik draping berbantuan wideo?

3. Apakah bentuk/model  pembelajaran teknik draping berbantuan video lebih

efektif dan praktis?

C.  Tujuan Penelitian

Evaluasi program perkuliahan Teknik Draping bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mendalam mengenai hasil perkuliahan teknik draping

berbantuan video.

2. Mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran teknik draping yang

menggunakan media video.

3. Memperbaiki program perkuliahan beserta komponennya pada matakuliah teknik

draping.

4. Meningkatkan kualitas perkuliahan teknik draping.

D.  Manfaat Penelitian

1. Bagi dosen memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar

untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas perkuliahan teknik

draping.

2. Bagi lembaga, hasil evaluasi program dapat digunakan sebagai masukan untuk

meningkatkan sarana dan prasarana perkuliahan, serta untuk meningkatkan

kualitas program studi, jurusan maupun fakultas.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Evaluasi Program

Evaluasi ada berbagai jenis yang dikenal dalam bidang pengetahuan, dimana salah

satunya adalah evaluasi program yang banyak digunakan dalam kajian kependidikan. Evaluasi

program mengalami perkembangan yang sangat berarti, sejak Ralph Tyler, Scriven, John B.

Owen, Lee Cronbach, Daniel Stufflebeam, Marvin Alkin, Malcolm Provus, R. Brinkerhoff dan

lainnya (Soenarto Sapoetro, 1995). Banyaknya kajian evaluasi program membawa implikasi

semakin banyaknya model evaluasi, yang berbeda cara dan penyajiannya, namun apabila

ditelusuri semua model bermuara kepada satu tujuan yang sama yaitu menyediakan informasi
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dalam kerangka keputusan bagi pengambil kebijakan. Sedangkan pada bidang pendidikan

evaluasi dapat dikelompokkan kedalam tiga cakupan yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi

program, dan evaluasi sistem, yang dapat dilakukan untuk peserta didik, lembaga, dan program

pendidikan baik formal ataupun nonformal. (Sukardi, 2008).

Definisi evaluasi ada berbagai pendapat, diantaranya yang dikemukan, (Kufman and

Thomas, 1980:4) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai,

dimana menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi. Sedangkan

(Sanders, 1994:3) sebagai ketua The Joint Committee on Standars for Educational Evaluation

mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistimatis tentang kebenaran atau

keberhasilan suatu tujuan.

Pengertian evaluasi program berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang

bervariatif yang dikemukakan oleh para pakar evaluasi. Stufflebeam (2003) mengemukakan

bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk

mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Pendapat lain dari Suharsimi

(1999, 290) mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan program. Hal ini mengandung beberapa

pengertian tentang program itu sendiri, diantaranya adalah rencana dan kegiatan yang

direncanakan dengan seksama. Dengan demikian melakukan evaluasi program merupakan

kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan kegiatan yang

telah direncanakan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan maka evaluasi program merupakan

suatu proses, yang secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara

implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang

seharusnya dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada konteks pelaksanan

program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai

adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi dapat

digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan lingkungan program

untuk suatu “judgement” apakah program diteruskan, ditunda, diperbaiki, dikembangkan,

ditingkatkan, diterima, atau ditolak. Adapun untuk program  perkuliahan mestinya  tetap

diteruskan dengan perbaikan pada bagian-bagian yang kurang, dikembangkan dan ditingkatkan.
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Evaluasi program pembelajaran/perkuliahan merupakan pendekatan formal yang

digunakan untuk menilai program perkuliahan, sehingga dapat dilakukan oleh dosen secara

berkelanjutan yang hasilnya langsung dapat digunakan untuk melakukan perbaikan. Evaluasi

tersebut bertujuan menemukan kekuatan dan kelemahan berbagai komponen pembelajaran. Hasil

yang diperoleh segera dapat ditindak lanjuti sehingga kelemahan pembelajaran dapat diperbaiki

dan kekuatan dapat dipertahankan. Adapun keuntungan yang diperoleh dengan dilakukanya

evaluasi program perkuliahan antara lain:

1. Dosen dan program studi mengetahui kualitas program perkuliahan yang telah

diselenggarakan.

2. Terbentuknya budaya untuk melakukan perbaikan secara sistematis  karena

tersedianya informasi yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan.

3. Dosen tertantang untuk mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan,

4. Para mahasiswa akan belajar secara aktif karena adanya upaya perbaikan secara

sistematis yang dilakukan.

Model evaluasi program ada berbagai macam, dimana pada dasarnya semua metode

dapat diterapkan dalam setiap kegiatan evaluasi program, meskipun ada perbedaan. Perbedaan

terletak pada titik fokus permasalahan, konteks dari permasalahan yang akan dievaluasi, jenis

keputusan yang akan diambil, dan tahapan program yang akan dievaluasi. Dengan demikian

dapat dkatakan tidak ada model evaluasi yang terbaik, yang sesuai untuk semua situasi, untuk

berbagai tujuan yang ingin dicapai, dan untuk semua tingkatan. Beberapa model evaluasi

program yang dapat digunakan dapat dikelompokkan seperti dikemukakan  Isaac & Michael

(Soenarto, 1995) yaitu:

1. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler. Evaluasi dalam bidang

pendidikan, memfokuskan diri pada assessmen terhadap perkembangan belajar

mahasiswa dan efektifitas pengembangan pembelajaran.

2. Decision Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam, D.L. (CIPP).

Evaluasi menitikberatkan pada penilaian program dan penyajian informasi untuk

pembuatan keputusan.

3. Transactional Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake, R.E. Evaluasi program

memfokuskan pada proses suatu program (aktifitas organisasi) dan penilaian terhadap

pelaku program.
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4. Goal-Free Evaluation, dikembangkan oleh Scrifen, M. Evaluasi akan mengukur dan

menilai pengaruh program berdasarkan standar menurut kerangka kerja yang telah

ditentukan (secara eksternal).

5. Evaluation Research Model, dikembangkan oleh Campbell, D.; Cooley, W.W. &

Lohnes, P.R. Evaluasi memfokuskan pada pengaruh pendidikan dan peningkatan

strategi pembelajaran.

6. Adversary Evaluation, dikembangkan oleh Levine, M.; Owens, T. R. Evaluasi akan

menyajikan informasi untuk menyelesaikan masalah (yang terbaik) dari dua atau

lebih alternative interpertasi terhadap nilai yang dipandang dari dua program dengan

akses data yang sama.

Salah satu model yang akan digunakan CIPP yang melihat kepada empat dimensi yaitu

dimensi Konteks, dimensi Input, dimensi Proses dan dimensi Produk, yang memiliki keunikan

yaitu pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan  yang menyangkut

perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu

format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan,

proses, dan produk.

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan,

kebutuhan yang tidak terpenuhi, dimulai dengan melakukan analisis konseptual dalam

mengidentifikasikan dan merumuskan domain yang akan dinilai, kemudian diikuti dengan

analisis empiris tentang aspek-aspek yang dinilai: melalui survey, tes dan sebagainya..

Evaluasi masukan merupakan pertimbangan tentang sumber dan strategi yang diperlukan

untuk mencapai tujuan umum dan khusus. Informasi-informasi yang terkumpul selama tahap

penilaian dapat digunakan sebagai pengalamam keputusan untuk menentukan sumber dan

strategi didalam keterbatasan dan hambatan yang ada, sehingga ada alternatif lain yang dapat

digunakan untuk mencapai tujuan program.

Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan (dirancang) dan

diterapkan didalam praktek, dengan tujuan membantu penanggung jawab untuk memantau atau

monitor agar lebih mudah mengetahui kelemahan-kelemahan program dari berbagai aspek, yang

selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan/remedi.

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjukkan “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam

program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan”
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(when) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan kepada seberapa

jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

Evaluasi produk atau hasil merupakan penilaian yang dilakukan oleh dosen dalam

mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tujuan tersebut

dikembangkan dan diadministrasikan, sehingga data yang diperoleh sangat berguna bagi dosen

dalam menentukan apakah program diteruskan, diperbaiki, atau dimodifikasi. Evaluasi hasil

memerlukan perbandingan antara hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang

dinilai dapat berupa skor tes, data observasi, ataupun lainnya.

B. Teknik Draping

Pada kurikulum Pendidikan Teknik Busana, Teknik Draping merupakan salah satu mata

kuliah praktek dengan bobot 2 Sks. Mata kuliah ini membahas teknik pembuatan berbagai pola

dasar busana, pola busana yang langsung pada badan peragawati maupun mannequin dengan

tanpa pengukuran, serta pembuatan busana yang langsung pada peragawati maupun mannequin

dengan tanpa pengukuran dan penjahitan, yang lazim disebut dengan busana lilit. Tujuan dari

mata teknik draping untuk membekali kompetensi mahasiswa dalam membuat berbagai pola

busana, ataupun busana dengan tanpa pengukuran maupun jahitan.

Hillhouse dan Mansfield (t.t), Jaffe dan Relis (1993) serta Silberberq dan Shoben (1993)

secara ringkas menjelaskan bahwa teknik draping merupakan teknik pembuatan pola dasar, pola

busana maupun busana yang telah ada sebelum pola konstruksi berkembang, namun belum

banyak dikenal orang. Draping berarti menyampirkan atau melilitkan sesuatu yang berhubungan

dengan busana yang tujuannya untuk membuat pola dasar busana maupun pola busana. Sesuatu

yang disampirkan atau dililitkan dapat berupa kertas tela maupun kain, baik pada mannequin,

maupun langsung pada tubuh model (peragawati) dengan penyematan dan tanpa memerlukan

pengukuran. Selain itu dengan teknik draping dapat dibuat busana yang langsung pada badan

seseorang dengan tanpa pengukuran, guntingan, dan jahitan namun cukup disemat dengan peniti

yang disebut busana lilit (Armstrong, 2008).

Berdasarkan teori pemrosesan informasi, belajar merupakan pemrosesan rangsangan

(stimulus) dari lingkungan secara bertahap dan sekuensial. Setiap tahapan terjadi dalam struktur

sistem memori tertentu. Stimulus yang diterima indra dalam jumlah yang besar dicatat sensorik

visual maupun audio sebagai informasi. Beberapa informasi disimpan sebentar saja (0,5-2 detik)

di dalam pencatat sensorik dan kemudian hilang dari sistem memori, kecuali jika terpilih untuk



9

diolah lebih lanjut. Informasi yang terpilih untuk diolah lebih lanjut disimpan dalam memori

jangka pendek atau working memory. Di memori jangka pendek, informasi ditulis dalam kode

dalam bentuk yang lebih bermakna dan dikirim ke memori jangka panjang untuk disimpan

secara permanen. Teori pemrosesan informasi, seorang mahasiswa dikatakan belajar draping bila

ada stimulus dari lingkungan belajar yang diterima indra untuk dicatat, dipersepsi, diolah, dan

disimpan dalam memori jangka pendek maupun memori jangka panjang selanjutnya ditampilkan

kembali berbentuk tingkah laku (behaviour).

Sedang menurut teori kondisi belajar dari Gagne, belajar merupakan seperangkat proses

kognitif yang mengubah stimulus dari lingkungan menjadi  beberapa tahapan pengelolaan

informasi yang diperlukan untuk memperoleh kapabilitas baru. Kapabilitas adalah hasil belajar

yang menurut Gagne, hasil belajar dapat diklasifikansikan menjadi lima ragam belajar yaitu:

informasi verbal, ketrampilan intelektual, ketrampilan motorik, sikap dan strategi kognitif.

Kelima ragam belajar Teknik Draping tersebut diperoleh mahasiswa melalui cara yang berlainan,

artinya masing-masing ragam belajar memerlukan seperangkat ketrampilan prasyarat dan

tahapan proses kognitif yang berbeda. Seperangkat persyaratan ini disebut kondisi belajar

internal. Persyaratan kondisi internal dan eksternal yang berbeda diperlukan bagi setiap ragam

belajar. Sebagai contoh, untuk belajar ketrampilan membuat busana dengan tanpa melakukan

pengukuran maka mahasiswa harus diberi kesempatan untuk praktik secara bertahap.

Kompetensi yang menjadi cakupan mata kuliah teknik draping secara garis besar

meliputi:

1. Membuat pola dasar badan (blus) dengan  kupnat dada dari berbagai sisi.

2. Membuat pola dasar rok, dan macam-macam rok sesuai dengan pengelompokkannya

3. Membuat pola dasar lengan dan macam-macam lengan baik lengan setali maupun

lengan dipasangkan, lengan pendek maupun lengan panjang.

4. Membuat pola kerah, baik kerah setali maupun dipasangkan dengan berbagai bentuk, yang

diterapkan pada blus maupun gaun.

5.  Membuat gaun dengan berbagai disain.

6.  Membuat celana panjang dengan berbagai disain.

7. Membuat busana tanpa: ukuran, guntingan dan jahitan, langsung pada badan   model/busana

lilit. (Silabus Teknik Draping, 2009)
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Mata kuliah Teknik Draping dilaksanakan pada semester gasal (tiga) dengan bobot dua

Sks  praktek, sehingga setiap kali pertemuan selama 200 menit. Berdasarkan kompetensi yang

telah ditetapkan, dirasa perlu untuk melakukan evaluasi program perkuliahan mata kuliah teknik

draping sesuai dengan perkembangan ipteks, supaya perkuliah lebih inovative dan

menyenangkan.

C. Media Pembelajaran Video

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran,

dimana pembelajaran adalah proses komunikasi antara pengajar, peserta didik, dan bahan ajar.

hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media, karena dengan media diharapkan

terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa secara maksimal sehingga dapat mencapai hasil

belajar yang sesuai dengan tujuan. Tidak ada ketentuan kapan suatu media harus digunakan,

tetapi sangat disarankan bagi para dosen untuk memilih dan menggunakan media dengan tepat.

Media pembelajaran digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran),

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan mahasiswa dalam kegiatan

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Abdul Gafur (1979) mengemukakan bahwa media

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan

pembelajaran, sementara Jaka Warsihna (2009) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah

sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan

sebagainya. Adapun pendapat lain dari Ahmad Sudrajat (2008) mengungkapkan bahwa media

pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk

teknologi perangkat keras, yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dan dapat

mempengaruhi terhadap efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/12/mediapembelajaran/).

Dengan demikian media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat

menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi dalam proses

pembelajaran,  yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak (bahan belajar) dan perangkat

keras (alat belajar).

.Video merupakan bagian dari multimedia, sedangkan multimedia merupakan kombinasi

antara teks, seni, suara, animasi, dan video yang disampaikan melalui komputer atau peralatan

elektronik dan digital (Vaughan, 2004: 1). Apabila menggunakan bersama-sama elemen

multimedia tersebut seperti gambar dan animasi yang dilengkapi dengan suara, video clip, dan
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informasi dalam bentuk teks, maka akan dapat memberikan makna yang jelas kepada orang yang

memerlukannya. Media VCD adalah alat bantu dengan memperlihatkan gambar yang bergerak

dan suara secara bersama-sama saat menyampaikan informasi atau pesan. VCD merupakan

media yang efektif dalam penyampaikan informasi yang mencakup unsur gerak karena dapat

memperlihatkan suatu peristiwa secara berkesinambungan dan yang menjadi model dalam

penyampaian informasi tersebut adalah orang yang memiliki keterampilan sesuai dengan gerak

yang diinformasikan. Dengan penggunaan media VCD akan dapat membantu mahasiswa dalam

mempelajari gerak secara teliti dan benar sehingga dapat membantu pelaksanaan proses

pembelajaran secara baik dan berkualitas.

Program video dalam pendidikan menurut (Rao, 2001; Andriani, 2003) dijelaskan bahwa

dapat menampung data penting secara efisien dalam berbagai bentuk, bagi peserta didik dapat

digunakan sebagai sumber belajar dan untuk keperluan khusus, mampu menyediakan berbagai

pengalaman diantaranya mendemonstrasikan kegiatan praktikum, eksperimen, atau materi

pelajaran yang bersifat keterampilan, serta menyediakan berbagai informasi berdasarkan sumber

atau kenyataan kehidupan yang nyata. Sedangkan bagi guru dapat menggunakan program video

untuk menunjukkan bagian atau sekuen gambar tertentu yang dibutuhkan peserta didik. Jaka

Warsihna (2009: 8) secara umum menjelaskan bahwa media video memiliki karakteristik: (1)

Menampilkan gambar dengan gerak, serta suara secara bersamaan; (2) Mampu menampilkan

benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu besar (gunung), terlalu kecil

(kuman), terlalu abstrak (bencana), terlalu rumit (proses produksi), terlalu jauh (kehidupan di

kutub) dan lain sebagainya; (3) Mampu mempersingkat proses, misalnya proses penyemaian padi

hingga panen; (4) Memungkinkan adanya rekayasa (animasi).

Menurut Arsyad (2007) efektifitas penggunaan media audio visual termasuk video

idealnya memenuhi beberapa aspek yaitu: konsep dan gagasan disajikan satupersatu, perangkat

yang dipilih berkualitas secara teknis dan estetis, musik yang dipilih sesuai dan menyentuh

perasaan untuk penyajian, penggunaan efek suara asli untuk memberikan bayangan realisme,

tidak terlalu banyak narasi, gambar yang dapat berbicara sendiri dan penggunaan lebih dari satu

suara dalam narasi yang membuat penyajian lebih dinamis. Sedangkan video yang berkualitas

menurut Walter & Hess (1994) harus memenuhi tiga kriteria yaitu: aspek kualitas isi dan tujuan,

aspek kualitas teknis, serta aspek kualitas instruksional. Kualitas isi dan tujuan berkenaan dengan

masalah narasi yang sangat menentukan isi suatu materi. Untuk memperkuat narasi biasanya
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diberikan visualisasi sehingga materi dapat dicerna dengan baik. Narasi yang akan ditampilkan

idealnya menggunakan bahasa yang baik dan benar, disampaikan secara runtut, dan tidak

mengandung unsur dialek daerah. Kualitas teknis meliputi tiga unsur utama yaitu suara, visual,

dan teks.

Suara dapat berupa suara pelaku, suara musik, atau suara efek. Bentuk visual sangat

bervariasi, antara lain gambar hidup, animasi, dan grafis. Gambar hidup dapat diperankan oleh

para pelaku (manusia) yang memperagakan hal tertentu sesuai kondisi dan situasi yang

diinginkan alur cerita. Animasi merupakan gambar atau tulisan yang digerakkan dengan

teknologi komputer, sedangkan teks merupakan bagian dari visual dalam bentuk grafis berupa

caption. Caption adalah tulisan, teks, atau bagan yang dapat dibaca di layar dan dapat lebih

menjelaskan materi yang ada dalam suatu program. Disamping itu dapat dibaca dengan mudah

dan jelas, warna jelas, ukuran huruf memadai, jenis huruf sesuai, tampilan menarik, dan

penayangan tidak terlalu cepat. Kualitas instruksional dalam video, meliputi memberikan

kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas

instruksional, memiliki hubungan dengan program pengajaran lainnya, kualitas sosial interaksi

instruksionalnya, kualitas tes dan penilaiannya, dampak pada peserta, serta dampak bagi pemberi

materi dan pengajarannya. Dengan demikian materi dalam video idealnya dapat membangkitkan

motivasi belajar mahasiswa, membantu mereka dalam memahami materi perkuliahan,

meningkatkan perhatian mahasiswa pada materi perkuliahan, memotivasi mahasiswa untuk

berdiskusi, memotivasi mempelajari video, membantu memahami materi.

III.METODE PENELITIAN

A. Model Evaluasi

Evalusai program dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang

fenomena tertentu dalam hal ini mendeskripsikan pelaksanaan program pembelajaran mata

kuliah teknik draping berbantuan media video, menggunakan pendekatan evaluasi  model CIPP

yang dikembangkan  Stufflebeam, dengan metode kuantitataif dan kualitatif deskriptif.

B. Tempat dan Waktu penelitian

Evaluasi akan dilakukan pada program studi Pendidikan Teknik Busana jurusan

PTBB,FT-UNY, untuk mata kuliah Teknik Draping, yang berjalan semester gasal tahun ajaran

2013/2014, yang dilaksanakan setelah mahasiswa menempuh ujian akhir semester.



13

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah mahasiswa prodi Pendidikan Teknik Busana S1 Reguler dan

Non Reguler, serta Teknik Busana D3, yang telah menempuh matakuliah draping pada tahun

ajaran 3013/2014. Sampel penelitian ditentukan secara porposive sampling, yaitu mahasiswa S1

Pendidikan Teknik Busana Reguler.

D. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Metode dokumentasi, untuk mengungkap hasil belajar mahasiswa, dan pendapatnya

terhadap media pembelajaran draping berbantuan video, dengan menggunakan instrumen

angket.

2. Metode wawancara, untuk mengungkap pendapat dosen dan mahasiswa tentang

perkuliahan teknik draping berbantuan media video, dengan menggunakan instrumen

panduan wawancara.

3. Metode observasi, untuk megnungkap aktifitas mahasiswa maupun dosen dalam

pelaksanaan pekuliahan teknik draping berbantuan wideo, dengan instrumen panduan

observasi.

E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan menggunakan instrumen-instrumen penelitian dianalisis

secara deskriptif, dengan memberikan narasi yang logis sesuai dengan kepentingan

penelitian, dan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian
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V. Anggaran Biaya Penelitian

No Rincian Biaya Harga (Rp) Jumlah (Rp)
1 Seminar instrumen 500000 500000
2 Honorarium peneliti 1500000 1500000
3 Biaya operasional

a. Copy data
b. Transpotasi & akomodasi
c. Pengumpulan data
d. Analisis data

100000
450000
500000
450000 1500000

4 Seminar hasil penelitian 500000 500000
5 Lain-lain

a. Pembuatan laporan
b. Penyusunan artikel
c. Penggandaan laporan

450000
200000
350000 1000000

Jumlah 5000000
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VI. JADWAL PENELITIAN
Jadwal Kegiatan Penelitian

N Jenis Kegiatan Waktu (bulan) ke
1 2 3

1. Persiapan instrumen √
2. Seminar instrumen v
3. Pelaksanaan kegiatan penelitian √ √
4. Seminar hasil penelitian √
5. Pembuatan laporan dan mengumpulkan √

E.

F.

G.


