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PENGEMBANGAN MEDIA E-LEARNING  

UNTUK PEMBELAJARAN TARI NUSANTARA III  

BAGI MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN SENI TARI  

FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNY 

 

Oleh: 

Wien Pudji Priyanto 

 

ABSTRAK  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menghasilkan produk pengembangan media e-

learning pembelajaran Tari Nusantara III yang  layak  diterapkan pada  mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni UNY. (2)  Mengetahui kelayakan 

media e-learning pembelajaran Tari Nusantara III bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni UNY. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D), yang dilakukan 

melalui empat tahapan, yaitu penelitian pendahuluan, perencanaan pengembangan, 

produksi/pengembangan media, dan evaluasi media. Subjek penelitian adalah mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni UNY.  Responden dalam 

penelitian ini sebanyak 47 orang, yang terdiri dari 2 orang validator, 3 mahasiswa 

untuk uji coba satu-satu, 12 mahasiswa untuk uji coba kelompok kecil, dan 30 

mahasiswa untuk uji coba lapangan. Aspek yang dinilai meliputi aspek media dan aspek 

pembelajaran. Data penelitian evaluasi  produk dianalisis secara kuantitatif dan untuk 

data lain dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Prosedur pengembangan media e-learning 

untuk menghasilkan produk media yang layak melalui langkah-langkah:  (a) melakukan 

analisis kebutuhan,  (b)  melakukan   desain pengembangan, (c) melakukan produksi 

media pembelajaran e-learning, (d) melakukan validasi/evaluasi  produk. (2) Media 

pembelajaran e-learning yang dikembangkan  layak digunakan sebagai media 

pembelajaran berdasarkan: (a) Hasil validasi ahli media memperoleh skor rata-rata 4,08 

kriteria baik dan ahli materi  memperoleh skor rata-rata 4,40  kriteria sangat baik. (b) 

hasil penelitian kelayakan uji coba satu-satu memperoleh skor rata-rata 3,95  kriteria 

baik, uji coba kelompok kecil memperoleh skor rata-rata 3,67 atau kriteria baik, dan hasil 

uji lapangan memperoleh skor 3,59 kriteria baik.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa produk pengembangan media pembelajaran e-learning dapat dikatakan layak dan 

dapat diimplementasikan  sebagai media pembelajaran  secara individual pada mata 

kuliah Tari Nusantara III bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan 

Seni UNY. 

Kata Kunci: pengembangan, media e-learning, tari Nusantara III 

 

 

 

 

 



 

 

Developing E-Learning Media for Teaching And Learning Ethnic Dance 

 for Students of Dance Education Department 

Faculty of Languages and Arts  

Yogyakarta State University 

 

By: 

Wien Pudji Priyanto 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to: (1) Generate the development of e-learning media products 

worth to the teaching and learning ethnic dance for students of dance education 

department Faculty of Languages and Arts Yogyakarta State University. (2) Determine 

the feasibility of e-learning media for teaching and learning Ethnic dance for students of 

Dance Education Department Faculty of Languages and Arts Yogyakarta State 

University. 

This study was a research and development (R & D) study conducted in four 

stages, namely the preliminary study, development planning, media 

development/production, and media evaluation. The research subjects comprised 

students of Dance Education Department Faculty of Languages and Arts Yogyakarta 

State University. There were 47 research respondents, consisting of 2 validators, 3 

students for the one-to-one tryout, 12 students for the small group tryout, and 30 students 

for the field tryout. The evaluated aspects included the media and learning aspects. The 

data were analyzed using the quantitative descriptive technique. 

 The results showed that:: (1) Procedures development of e-learning media to 

produce a viable media products through the steps of: (a) conduct a needs analysis, (b) 

undertake the design development, (c) production of instructional media e-learning, (d) 

conduct validation / evaluation of the product. (2) Learning Media developed e-learning 

fit for use as a medium of learning is based on: (a) The results of the validation media 

experts to obtain an average score of 4.08 both criteria and matter experts to obtain an 

average score of 4.40 is very good criteria. (b) the results of the pilot feasibility study one 

on one to obtain an average score of 3.95 both criteria, test a small group to obtain an 

average score of 3.67 or both criteria, and results of field tests to obtain a good score 

3.59 criterion. The results of these studies indicate that the product development of 

instructional media e-learning can be said to be feasible and can be implemented as a 

medium of learning on the courses individually Nusantara III Dance Arts Education 

Programs for students of the Faculty of Languages and Arts Dance UNY. 

 

Keywords: development, media e-learning, etnik dance III 

 

  

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Jurusan Pendidikan Seni Tari merupakan salah satu jurusan pada Fakultas Bahasa 

dan Seni UNY. Program tersebut diselenggarakan oleh UNY  sejak tahun 1981 sebagai 

pemenuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Kompetensi lulusan Program Pendidikan 

Seni Tari di bidang seni untuk keterampilan seni meliputi: menari, membuat karya tari, 

menyusun karya seni, mendesain kostum, membuat kostum tari.  Dari kompetensi lulusan 

tersebut maka pembelajaran  praktik menari merupakan pembelajaran yang  wajib  dan 

utama diikuti mahasiswa, baik praktik tari Jogjakarta, tari Surakarta, tari Sunda, tari Bali,  

koreografi, tari Nusantara bahkan tari Mancanegara.  

Pembelajaran Tari Nusantara diberikan secara berjenjang dari Tari Nusantara I 

diberikan  mahasiswa pada semester 4 dengan jumlah 2 SKS, Tari Nusantara II pada 

semester 2 dengan jumlah 2 SKS, dan mahasiswa semester 7 dengan materi pembelajaran 

Tari Nusantara III dengan jumlah 2 SKS. Tari Nusantara wajib diberikan pada mahasiswa 

Jurusan Seni Tari dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada calon pendidik  tentang 

tari daerah dan tari nusantara. 

Pendidikan Seni Tari memiliki sifat multilingual, multidimensional dan 

multikultural. Multilingual bermakna pengembangan kemampuan mengekpresikan diri 

secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran 

dan berbagai perpaduannya. Multidimensional bermakna pengembangan beragam 

kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), Apresiasi 

dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, 

dan etika. Multikultural mengandung makna pendidikan seni tari menumbuhkembangkan 

kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam seni budaya nusantara dan 

mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang 

memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan 

budaya yang majemuk. 

Pendidikan Seni Tari  memiliki peran dalam pembentukan pribadi peserta didik 

yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan manusia dalam 

mencapai multikecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, interpersonal, 



 

spasial, musikal, linguistik, matematik, naturalis, spiritual dan kecerdasan emosional. 

Bidang seni tari,  memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan.  Dalam 

pendidikan Seni Tari, aktivitas berkesenian harus menampung kekhasan yang tertuang 

dalam pemberian pengalaman mengembangkan konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Semua ini 

diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam 

konteks budaya masyarakat yang beragam. Untuk itu, dalam membelajarkan tari 

diperlukan pengalaman langsung sehingga akan mengembangkan konsepsi, apresiasi, dan 

kreasi mahasiswa. 

Dosen Pendidikan seni tari memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (pasal 

40 ayat 2) dinyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (1) 

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan 

dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dari 

http://bindosmp.edublogs.org/2007/12/06/  perubahan-paradigma-pendidikan. Artinya, 

dosen harus benar-benar menjadi pusat perubahan  dan menjadi sosok profesional yang 

senantiasa bersikap responsif dan kritis terhadap berbagai perkembangan dan dinamika 

peradaban yang terus berlangsung di sekitarnya. Di dalam  

pelaksanaannya  masih  banyak  kesulitan  yang  dialami  oleh dosen.   

Seni tari merupakan kesenian yang diungkapkan lewat media gerak, yang indah, 

sesuai dengan irama musik dan merupakan ekspresi jiwa manusia. Di setiap daerah di 

negara kita tercinta ini memiliki warna dan ciri khas bentuk tarian masing masing. Dalam 

Seni Tari  terkandung harmonisasi antara unsur gerakan (tari) dengan unsur suara 

(iringan). Pelaksanaan pembelajaran Seni Tari akan lebih  menarik apabila menggunakan 

media dan metode yang bervariasi.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  dosen 

mengalami  kesulitan   dalam hal pengadaan media  dan  pelaksanaan   mata  kuliah Tari 

Nusantara III   masih menggunakan metode imitatif. Metode pembelajaran Imitatif yang 

selama ini dilaksanakan dosen  terbukti belum  efektif dan efisien dalam  

memberdayakan keterampilan mahasiswa dan kurang memperhatikan potensi bakat dan 

http://bindosmp.edublogs.org/2007/12/06/%20%20perubahan-paradigma-pendidikan


 

kecerdasan mahasiswa yang beragam (multiple intelligency), tetapi memiliki kelebihan 

pada efisiensi waktu.  

  Media E-Learning belum dimanfaatkan oleh dosen seni tari sebagai media, 

padahal pembelajaran dengan  E- Learning sangat ideal digunakan sebagai sarana 

penunjang proses belajar, karena di dalamnya juga terkandung unsur gerak (motion 

picture) dan suara (audio), dan mahasiswa dapat langsung mengerjakan tugas-tugas 

dalam waktu yang sesuai dengan kondisi dan melihat hasil tugasnya dengan mudah dan 

cepat. Dengan teknologi,  dosen seni dapat menyajikan pembelajaran yang lebih 

informatif, detail dan imajinatif, mahasiswa mampu diajak ke dunia pembelajaran yang 

lebih nyata dan membangun karakter mahasiswa itu sendiri. Berdasarkan permasalahan 

peneliti pada proses belajar mengajar  Seni Tari Nusantara III di Jurusan Pendidikan Seni 

tari FBS UNY,  dosen berasumsi dengan metode E-Learning dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. 

B.  Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Dosen harus benar-benar menjadi pusat perubahan  dan menjadi sosok profesional 

yang senantiasa bersikap responsif dan kritis terhadap berbagai perkembangan dan 

dinamika peradaban yang terus berlangsung di sekitarnya, namun dalam  

pelaksanaannya  masih  banyak  kesulitan dialami  oleh dosen.  

2. Pelaksanaan pembelajaran Seni Tari akan lebih  menarik apabila menggunakan 

media dan metode yang bervariasi.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  dosen 

masih mengalami  kesulitan   dalam hal pengadaan media dan  

pelaksanaan   mata  kuliah Tari Nusantara III   masih menggunakan metode 

demonstrasi serta imitatif.   

3. Kehadiran media E-Learning sangat penting. Namun, masih banyak dosen yang 

belum memanfaatkankannya   dalam pembelajaran praktik Tari. 

C.  Pembatasan Masalah 

Penulis akan memfokuskan penelitian ini pada pengembangan media E-Learning 

pada  pembelajaran praktik Tari Nusantara III untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni 

tari FBS UNY. 

 



 

D.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana  langkah-langkah menghasilkan media E-Learning dalam pembelajaran 

praktik  Tari Nusantara III untuk mahasiswa. 

2. Seberapa jauh  kualitas media e-Learning dalam  pembelajaran tersebut sehingga 

layak dimanfaatkan sebagai media pembelajaran praktik  Tari Nusantara III untuk 

mahasiswa Jurusan Seni tari FBS UNY? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan produk media E-Learning yang efektif dan efisien dapat 

digunakan sebagai sumber, yang dapat  diwujudkan dengan: 

1.   Menghasilkan produk pengembangan E-Learning dalam pembelajaran  praktik  Tari 

Nusantara III. 

2.   Mengetahui kelayakan produk pengembangan E-Learning dalam pembelajaran  

praktik Tari Nusantara III untuk mahasiwa. 

F.   Spesifikasi Produk yang Dikembangkan Spesifikasi Produk 

Produk yang dikembangkan berupa e-Learning pembelajaran praktik seni tari, 

yang pada tahap awal pengembangan ini didesain  untuk mahasiswa  jurusan seni tari 

yang mengambil mata kuliah tari nusantara. Materi yang dikembangkan berupa 

pembelajaran praktik menarikan salah satu tari nusantara, yakni tari Baladewan.  

Pengembangan produk dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pembelajaran, 

karakteristik mahasiswa, lingkungan belajar, serta daya dukung teknologi, baik perangkat 

lunak (software) dan perangkat keras (hardware). 

1. Perangkat Lunak (software) 

Perangkat lunak yang digunakan pada e-Learning ini menggunakan program 

aplikasi LMS berbasis moodle yang disediakan oleh http://www.keytoschool.com. Pada 

dasarnya, software aplikasi tersebut dijalankan di dalam server Keytoschool. Software 

pendukung aplikasi moodle server, seperti Apache, MySQL, dan PHP sudah tidak perlu 

lagi diinstal, karena melalui hosting (mendaftar) pengembang sudah mendapatkan 

domain (nama website) dan fasilitas layanan setting pembelajaran secara gratis. 

http://www.keytoschool.com/


 

Selain itu beberapa software pendukung operasional misalnya, (a) Macromedia 

Flash [program pengolah animasi berekstensi “swf”] (b) DeskPDF [pengolah teks], (c) 

Adobe Premiere Pro [pengolah image atau video]; dan (d) WinZIP atau WINRAR [peng-

compress file agar lebih ringkas di-upload] diperlukan pada saat pengembangan atau 

penyajian materi course. Sedangkan Mozilla FireFox (recomended) atau Internet 

Explorer merupakan browser untuk menjalankan e-Learning, sekaligus media mencari 

sumber belajar dari situs lain jika diperlukan (file-new tab). 

2. Perangkat Keras (hardware) 

E-Learning pembelajaran praktik Seni Tari  ini dapat dijalankan pada sistem 

operasi komputer berbasis Ms Windows atau Linux, dengan hardware pendukung 

minimal sebagai berikut. 

a. Processor Intel Pentium 3,666 MHz atau A MD Duron 900. 

b. RAM 128 MB (no share atau VGA on board). 

c. VGA 32  MB. 

d. Hard Disk Free (kapasitas sisa) 55 MB (option untuk instalasi). 

e. Monitor dengan kemampuan SVGA. 

f. Resolusi monitor 1024 x 768 pixel dengan resolusi (kedalaman warna) 32 bit (17 

inch recomended). 

g. Sistem operasi Microsoft Windows ’98 (Windows XP recomended) atau Linux. 

h. Jaringan internet dengan kecepatan akses minimal 128 Kbps, dan akan diakses 

dengan cepat minimal 384 Kbps (recomended).  

i. Tersedia Local Area Network (LAN), jika dijalankan melalui server. 

j. Mouse, sound card, speaker tidak mutlak diperlukan (pembatasan media bersuara 

dan bergerak karena alasan keterbatasan bandwidth). 

G.   Manfaat Penelitian 

Pengembangan media E-Learning pembelajaran ini dinilai penting, karena 

bermanfaat untuk: 

1.  Mahasiswa 

a. Membantu mahasiswa dalam menerima dan memahami materi pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajar. 



 

b. Menjadikan pembelajaran lebih menarik/menyenangkan sehingga maha siswa 

termotivasi untuk aktif belajar. 

c.   Membiasakan mahasiswa dalam penggunaan komputer dan internet  yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan saat ini. 

2.  Dosen 

a.  Memotivasi dosen untuk menggunakan E-Learning sehingga pembelajaran   

menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 

b.  Membantu dosen dalam menjelaskan materi pembelajaran. 

c. Memotivasi dosen untuk meningkatkan penggunaan komputer dan internet  di 

Kampus. 

3.  Lembaga khususnya jurusan Pendidikan Seni tari FBS UNY  

a.  Memberikan media pembelajaran yang baru. 

b. Menambah koleksi media pembelajaran khususnya mata kuliah praktik Seni Tari. 

c.  Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu inspirasi dalam 

melakukan inovasi pembelajaran pada mata kuliah yang lain dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

H.   Asumsi & Keterbatasan Pengembangan 

Beberapa asumsi agar media E-Learning pembelajaran praktik Seni Tari dapat 

dimanfaatkan dengan baik, yaitu: 

1. Didesain dengan baik, sehingga media ini akan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran berbasis ICT. 

2. Tersedia komputer serta memiliki spesifikasi minimum dapat mengakses internet. 

3. Mahasiswa dan dosen dapat mengoperasikan komputer, sehingga pembelajaran dapat 

terlaksana  secara individu ataupun klasikal. 

Keterbatasan Pengembangan E-Learning pembelajaran dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah: 

1. Pengembangan e-Learning membutuhkan berbagai keahlian yang sulit ditangani 

penulis sendiri, maka dalam proses pengembangan penulis berkonsultasi dan 

dievaluasi oleh ahli materi, ahli media, dosen pelaksana pembelajaran, serta 

mahasiswa sebagai subjek uji coba. 



 

2. Model pengembangan e-Learning ini merupakan hasil integrasi dan adaptasi dari 

Model Borg Gall dan Dick & Carey (pada unsur desain pembelajaran). Pada model 

ini, beberapa langkah teknis pengembangan dilewati karena alasan kebutuhan (baik 

pada tahap planning, design maupun evaluating). Level evaluasinya juga terbatas 

pada level kedua (penilaian reaksi dan sikap serta hasil belajar). 

3. Pengembangan e-Learning ini memakai program aplikasi LMS berbasis moodle dari 

http://www.keytoschool.com, oleh karena itu setting tampilan theme (banner), dan 

beberapa pengaturan lainnya bersifat default (memakai fitur yang ada), namun 

tampilannya tetap dirancang sesuai karakteristik mata kuliah Tari Nusantara III . 

4. Penyampaian materi perkuliahan dalam  bentuk media video karena mata kuliah ini 

berupa mata kuliah praktik. Evaluasi yang ada juga hanya berupa tugas-tugas yang 

harus dikerjakan mahasiswa,  namun penilaian tidak dapat dilakukan di dalam E-

Learning. Penilaian dilakukan tetap dalam bentuk tatap muka, dengan cara 

mahasiswa mendemonstrasikan sampai sejauh mana mempelajari materi tersebut. 

5. E-Learning Tarn Nusantara III ini hanya bisa dimanfaatkan apabila ada aliran listrik 

(AC atau DC) dengan tegangan cukup, komputer dengan spesifikasi minimum 

sebagaimana tersebut pada F.2, tersedia internet, dan mahasiswa/dosen atau semua 

penggunanya harus mampu mengoperasikan internet.  

6. Pemanfaatkan internet untuk pembelajaran memiliki dampak negatif, apabila tidak 

dikontrol mahasiswa dapat mengakses hal-hal yang negatif (tidak berhubungan 

dengan materi pembelajaran). 

7. Pemanfaatan e-Learning juga harus memperhatikan peraturan perundangan yang 

berhubungan dengan transaksi elektronik.  

I.   Definisi Istilah 

Untuk menghindari multitafsir dan meminimalisir  perbedaan persepsi, peneliti 

perlu mengemukan beberapa definisi istilah yang terdapat dalam rumusan judul 

penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam suatu 

bentuk fisik tertentu. Bentuk fisik yang dikembangkan oleh peneliti adalah produk 

pengembangan yang dikemas dalam bentuk penyampaian materi, tugas-tugas, dan 

evaluasi yang diupload dalam internet berbasis Moodle dengan prosedur yang dibuat 

http://www.keytoschool.com/


 

berdasarkan hasil integrasi dan adaptasi dari Model Borg Gall (media) dan Dick & 

Carey (desain pembelajaran). 

2. “E-Learning” merupakan pembelajaran yang memanfaatkan atau menerapkan ICT, 

baik dipakai secara online dengan fasilitas internet maupun offline dengan fasilitas 

intranet yaitu jaringan lokal (LAN). 

3. Pembelajaran Seni Tari Nusantara III di Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS UNY 

merupakan pembelajaran yang diberikan  kepada mahasiswa dengan tujuan untuk 

memperkenalkan kesenian yang ada di  Indonesia.  

4. Media  E-Learning yang layak adalah media yang dihasilkan digunakan sebagai 

sumber belajar telah divalidasi oleh ahli media, ahli materi dengan kategori minimal 

baik  dan uji coba satu-satu, uji coba kelompok kecil, dan uji lapangan dengan 

kategori minimal baik. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Kajian Teori 

1.   Media  Pembelajaran 

Media adalah alat atau sarana komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, 

televisi, film, poster, dan spanduk (Kamus Bahasa Indonesia, 1995: 640).  Pengertian 

lain tentang media oleh Latuheru (1988: 9), yang menyatakan media adalah bentuk 

jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yang berarti tengah. Dalam 

bahasa Indonesia kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang. Pengertian 

media mengarah pada sesuatu yang mengantar/meneruskan informasi (pesan) antara 

sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Demikian pula,  pendapat Arief  

Sadiman (2009: 6) yang  menyatakan bahwa media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara 

atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan.  

Sejalan dengan pengertian tersebut, pendapat Azhar Arsyad (2009: 3), bahwa  

kata media  berasal dari bahasa Latin  medius yang secara harafiah berarti perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Batasan tentang media  



 

juga diberikan oleh AECT (Association Of Education and Communication 

Technology), membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi.         

Gerlach & Ely  dalam Azhar Arsyad (2009: 3),  berpendapat bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian tersebut, guru, buku teks,  dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Pengertian media dalam pembelajaran cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis,  atau elektronis untuk menangkap, memproses, 

dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.  

Media juga memfasilitasi terjadinya komunikasi yang berlangsung antara 

pengirim (encoder) kepada penerima (decoder). Media mempunyai dua komponen, 

yaitu hardware dan software serta mempunyai bentuk-bentuk baik teks, audio, visual, 

gambar, dan animasi sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

minat serta perhatian mahasiswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Menurut Syaiful Bahri (1995: 140), media  dapat diklasifikasikan sesuai dengan 

jenis, daya liput, dan dari bahan serta cara pembuatannya.  Dilihat dari jenisnya: (1) 

media auditif, (2) media visual,  dan (3) media audio visual. Dilihat dari daya 

liputnya: (1) media dengan daya liput luas dan serentak, (2) media dengan daya liput 

yang terbatas oleh ruang dan tempat,  dan (3) media untuk pengajaran individual. 

Dilihat dari bahan pembuatannya, dibagi dalam: (1) media sederhana, dan (2) media 

kompleks.  

Heinich, et. al  (1996:  238-246) juga membagi media menjadi enam bentuk 

media pembelajaran, yakni: drill-and-practice, tutorial, simulation, problem solving, 

simulations, games, and  discovery.  Berbeda dengan Leshin, Pollock, & Reigeluth 

dalam Azhar Arsyad (2009: 36) yang  mengklasifikasikan media  dalam lima 

kelompok, yaitu: (1) Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran, 

kegiatan kelompok, perjalanan lapangan/ field-trip); (2) Media berbasis cetak (buku,  

penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, lembaran lepas); (3) Media berbasis visual 

(buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, tranparansi, slide); (4) Media berbasis 

audio-visual (video, film, program slide-tape, televisi); (5) Media berbasis komputer 



 

(pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, hypertext).  Menurut Arief 

Sadiman (2009:7), media  pendidikan mengalami perkembangan yang pada mulanya 

dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids) berupa alat bantu visual, 

misalnya gambar, model, objek yang dapat memberikan pengalaman konkret, pada 

abad ke-20 dilengkapi dengan alat audio visual aids atau AVA.  

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tentang media adalah alat yang 

membawa pesan atau informasi kepada penerima. Media  dapat menciptakan 

lingkungan pembelajaran  yang interaktif yang memberikan respons terhadap 

kebutuhan belajar pebelajar dengan jalan menyiapkan kegiatan belajar yang efektif 

guna menjamin terjadinya belajar. Jenis-jenis media dapat digolongkan menjadi 

media yang berbentuk gambar diam, gambar bergerak, audio, audio-visual, model, 

media yang diproyeksikan, komputer dan lingkungan.  

2.  E-Learning 

  a. Pengertian  E-Learning  

 E-learning berasal dari huruf ‘e’ (electronic) dan ‘learning’ (pembelajaran). 

Dengan demikian E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa 

elektronika. Secara umum definisi E-learning adalah pengiriman materi pembelajaran 

melalui suatu media elektronik seperti Internet, intranet/extranet, satellite broadcast, 

audio/video tape, interactive TV, CD-ROM, dan computer-based training (CBT) 

secara lebih fleksibel demi mendukung dan meningkatkan pengajaran, pembelajaran 

dan penilaian. Sedangkan secara lebih khusus E-learning didefinisikan sebagai 

pemanfaatan teknologi internet untuk mendistribusikan materi pembelajaran, 

sehingga mahasiswa dapat mengakses dari mana saja. 

 Conrad & Training Links (2000: 11), menyebut e-Learning dengan istilah 

Web-based Training karena lebih berorientasi kepada fungsi pelatihan. WBT 

diartikannya sebagai: “... the integration of instructional practices and Internet 

capabilities to direct a learner toward a specified level of proficiency in a specified 

competency”. Bahwa WBT adalah sebuah praktik pembelajaran yang terintegrasi 

melalui internet sehingga pembelajar secara langsung dapat mengakses  kompetensi 

yang dipelajari.  



 

Menurut Empy Effendi & Hartono Zhuang (2005: 6) pemakaian kata E-

leraning sering digunakan pada kegiatan pendidikan yang menggunakan komputer, 

seperti web-based learning, online learning, computer -based training, distannce 

learning, computer-aided instruction, dan lain sebagainya adalah terminologi  yang 

sering digunakan untuk menggantikan E-learning.  Pada dasarnya E-learning 

mempunyai dua tipe, yaitu syncchronous dan asynchronous. 

Pengertian lebih detail tentang e-Learning dideskripsikan Clark, dalam 

Ekwensi, et.al. (Okt. 2006: 8) pada eBook-nya yang bertajuk E-Learning concepts 

and techniques, Chapter 5th, sebagai berikut.  

E-learning, by its very nature, is a great forum in which self-directed 

learning can occur. Asynchronous classes which offer guidelines for 

learners can then allow those learners to work at their own pace, in their 

own environment, utilizing resources often found through self-guided 

research. Students can work independently, visiting virtual libraries, 

museums and even access newspapers and the latest research from the 

comfort of their own 

home.(http://www.iit.bloomu.edu/spring2006_eBook-files/chapter5.htm). 

E-Learning digambarkan sebagai sebuah forum pembelajaran besar, yang 

dilengkapi petunjuk yang dapat diikuti mahasiswa untuk bekerja pada saat yang 

bersamaan secara mandiri. Dalam hal ini mahasiswa belajar dengan gayanya sendiri, 

mencari sumber-sumber/peralatan belajar dan bekerja secara mandiri di rumahnya. 

Mahasiswa dapat mengunjungi materi yang diakses secara online.   

Uwes A. Chaeruman, dalam Depdiknas (2008: 26) menggunakan konsep e-

Learning secara umum, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan atau menerapkan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selanjutnya Uwes A. Chaeruman 

mengatakan bahwa, penerapan e-Learning akan membantu mahasiswa menjadi aktif 

berpartisipasi, berbagi (sharing) pengetahuan dan keterampilan, belajar secara 

kolaboratif dengan mahasiswa lain melalui jaringan, Depdiknas (2008: 29). 

Seiring perkembangan teknologi dan terjadinya pergeseran konten dan 

adaptivity, saat ini definisi klasik E-learning tersebut mengalami perubahan menjadi 

definisi yang lebih kontemporer, yakni suatu pengelolaan pembelajaran melalui 

http://www.iit.bloomu.edu/spring2006_eBook-files/chapter5.htm


 

media internet atau web yang meliputi aspek-aspek materi, evaluasi, interaksi, 

komunikasi dan kerjasama (Surjono, 2009). 

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut di atas dapat diperoleh konsep e-

Learning secara umum, yaitu suatu pembelajaran elektronik berbasis teknologi Web 

(jaringan) atau TIK yang dibuat dengan prinsip dan metode tertentu sehingga dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran open sources yang interaktif, kolaboratif, 

menarik, dan jelas (visibility). Pembelajaran dengan e-Learning memungkinkan 

mahasiswa belajar secara individual, kolaboratif (synchronously), aktif, konstruktif, 

kontekstual, reflektif, multisensory, serta mengasah berfikir tingkat tinggi, baik 

melalui aplikasi internet maupun intranet. 

b. Faktor-Faktor yang harus diperhatikan dalam E-Learning 

Alessi & Trollip (2001: 382-397) menyebutkan beberapa faktor yang harus 

diperhatikan di dalam pengembangan web-based learning atau e-Learning. Secara 

ringkas faktor-faktor tersebut adalah: penentuan metodologi yang dipakai, navigasi, 

hypertext links, orientasi (desain program), format hipermedia, browser yang dipakai 

(misalnya microcoft internet explorer), kecepatan akses, komponen media E-

Learning, visual layout (pengaturan jendela layar), dan program boundary.   

Faktor-faktor selanjutnya yang juga penting adalah: faktor-faktor internasional 

(ragam bahasa dan budaya), interaktivitas (pengguna membaca, melihat, dan 

mendengar), penyediaan web tools, adanya user controll, stabilitas, penggunaan fitur 

komunikasi, penyediaan kontak informasi nonweb, privacy dan keamanan, 

penyimpanan data, hak perijinan, filosofi dan aturan guru dan mahasiswa, serta 

dukungan institusi pengguna.        

c. Prinsip-Prinsip E-Learning  

  Prinsip-prinsip  e-Learning      menurut   Clark & Meyer     (2003: 1-2),  

dalam e-Learning and the science of instruction 

(http://www.luthersem.edu/mshore/carg-02/principles.htm) ada enam macam yaitu, 

(1) principles for including media elements, (2) principles for creating online practice 

http://www.luthersem.edu/mshore/carg-02/principles.htm


 

exercises, (3) principles for leveraging examples in e-learning, (4) 

principles/guidelines for online collaboration, (5) principles for learner control in e-

learning, dan (6) principles for building problem solving skills through e-learning.  

Conrad & TrainingLinks (2000: 11) menggambarkan pembagian model 

penyajian e-Learning berdasarkan bentuk interaksi penggunanya yaitu: 

1)  Asynchronously, yaitu pembelajaran secara independen di mana saja dalam 

waktu yang tidak harus bersamaan: komunikasi melalui e-mail.  

2)  Synchronously, yaitu pembelajaran individu dengan pelaksaan bersamaan untuk 

semua pengguna. Jadi model asynchronously dapat dilakukan kapan saja 

(anytimes) dan di mana saja (anywhere) tanpa harus difasilitasi guru. Sedangkan 

model synchronously penggunaan dapat dilakukan di mana saja pada saat yang  

bersamaan (realtime), dan dapat difasilitasi atau tidak difasilitasi, sesuai 

kebutuhan. 

Model penyajian di atas, sangat memungkinkan dilakukan kombinasi jika 

memang diperlukan sesuai dengan strategi pembelajaran yang dirancang guru atau 

desainer e-Learning. Misalnya, dalam pembelajaran yang berbasis masalah yang 

menghasilkan sebuah karya kreativitas yang dipublikasikan, maka model e-Learning 

yang dirancang dapat mengombinasikan antara penelusuran masalah (inquiry 

pedagogy) dengan menyediakan bahan belajar dan media yang lengkap (high-quality 

material), lalu dilaksanakan di kelas terbatas (limited enrollment) serta teknik 

penilaian produk secara berkelanjutan (ongoing assessment), serta penggunaan 

lembar kerja manual sebagai media bantu. 

 d.  Keunggulan dan Kelemahan E-Learning  

1)  Keunggulan e-Learning 

Dewasa ini banyak lembaga pendidikan membuat e-Learning, sebagai media 

pembelajaran dengan memakai internet delivery karena memiliki beberapa alasan, 

sebagaimana dikatakan Lee & Owens (2004: 191) sebagai berikut. 



 

a) Universal access, yaitu semua orang dapat mengakses Web dengan Web 

browser dan modem. Setiap orang dapat menyampaikan suatu materi dari 

mana saja di seluruh dunia. 

b) Easy of use, software internet dan intranet mudah digunakan, mudah 

dijangkau pengguna secara luas dengan pengalaman komputer yag terbatas 

sekalipun. 

c) Media E-Learning content, yaitu teknologi ini didukung media E-

Learning sebagai pengantar pesan secara menarik, sehingga dapat 

memfasilitasi belajar berbagai pengguna dengan gaya belajar yang berbeda-

beda.  

2) Kelemahan e-Learning 

Menurut Illionis online network di atas (2007: 3—6), ada beberapa 

kelemahan e-Learning yang harus diantisipasi dan diperhitungkan dalam 

pengembangannya, yaitu: 

a) The technology, yang terdiri dari aspek: (a) equity and accessibility to 

technology, di mana adanya perbedaan kemampuan mahasiswa dalam 

pembiayaan mempengaruhi perbedaan kemampuan mengakses, (b) 

computer literacy, jika tidak menguasai komputer maka tidak bisa 

mengakses, dan (c) limitation of technology, keterbatasan kemampuan 

koneksi menyebabkan perbedaan daya akses masing-masing mahasiswa. 

b) The student, yaitu kurangnya kemampuan mahasiswa dalam 

mengorganisasikan, memotivasi dan mengatur skillnya sendiri 

mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran dengan e-

Learning. 

c) The facilitator, jika terjadi lack of essential online qualities. yaitu guru 

kurang menguasai komunikasi dan menuliskan bahasa yang akan 

disampaikan, atau tidak siap memfungsikan virtual classroom. 

d) The administration and faculty, apabila unsur lingkungan administrasi 

dan/atau warga sekolah tidak siap menghadapi perubahan serta bekerja 



 

dengan teknology, atau anggapan bahwa e-Learning tidak dapat 

menunjang kualitas pendidikan. 

e) The online environment, meliputi aspek: (a) level of synergy, jika 

intensitas dialog mahasiswa-guru tentang virtual classroom kurang, 

sehingga menghambat program apalagi dalam bentuk kelas besar, (b) what 

should not be taught online, jika suatu materi pembelajaran dilakukan 

dengan praktik langsung justru lebih baik dalam memberikan kontribusi 

terhadap pencapaian kompetensi. 

f) The curriculum, jika kurikulum sekolah belum mendopsi pembelajaran 

online, sehingga tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan suatu 

pembelajaran online.  

e.   Model Pengembangan E-Learning 

Menurut Sleeman, dkk (1979: 112-113), desain merupakan kegiatan awal, 

yang dipengaruhi beberapa elemen dasar yaitu, (1) data hasil analisis tentang 

mahasiswa, (2) petunjuk dan pengarahan bagaimana interaksi antarmahasiswa 

dilakukan, (3) kriteria penilaian, (4) standar performansi yang diharapkan, dan (5) 

nasihat guna pengayaan pengalaman belajar. Selanjutnya diadakan kegiatan 

produksi dengan terlebih dahulu menetapkan goal(s) of medium yang bersifat 

rasional/kecocokan media, dan objective(s) of medium yang meliputi hasil belajar 

kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Pengembangan e-Learning tidak berbeda dengan pengembangan media 

pembelajaran lainnya, yaitu memakai salah satu teori pengembangan, misalnya teori 

dari Rob Philips, Kemp, Anderson, Alessi & Trollip, dan Borg & Gall. Dalam 

tulisan ini penulis hanya akan membandingkan selanjutnya memilih model yang 

banyak dipakai dalam penelitian pengembangan, yaitu model Borg & Gall. Pilihan 

akan ditentukan oleh beberapa pertimbangan, yaitu kemampuan penulis, hasil 

analisis kebutuhan lapangan, efisiensi pelaksanaan penelitian, serta daya dukung 

yang dimiliki sekolah.   

f.   Teori-Teori Belajar yang Mendasari E-Learning 



 

Modritscer (2005: 2), dalam Website www.justl.org yang bertajuk “e-

Learning Theories in Practice: A Comparison of three Methods menyebutkan tiga 

teori belajar utama yang melandasi e-Learning yaitu, teori behavioristik, kognitif, 

dan konstruktivistik. 

1) Teori belajar behavioristik 

Menurut teori behavioristik, belajar yaitu, “...is a chance in observable 

behavior caused by external stimuli in environment.” Definisi belajar ini selaras 

dengan para penganut teori behavioristik lain. Menurut para ahli behavioristik, 

belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara 

stimulus dan respon (S-R). S-R dua entitas yang  penting yang dapat diamati dan 

diukur perubahannya, maka keduanya memerlukan penguatan (reinforcement), baik 

positip atau negatif. Guthrie dalam hal ini  menegaskan bahwa hubungan S-R 

bersifat sementara, diperlukan “pengulangan stimulus” agar S-R lebih bersifat tetap, 

Asri Budiningsih (2005: 20-23). 

Teori ini yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang 

berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru  kepada mahasiswa 

dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi mahasiswa 

terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Apa yang terjadi di antara 

stimulus dan respon tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diukur dan 

diamati. Yang dapat diamati dan diukur adalah stimulus dan respon sehingga 

pengukuran merupakan hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan 

tingkah laku tersebut.  Faktor lain yang penting dari aliran behavioristik adalah 

faktor penguatan (reinforcement). Penguatan merupakan apa saja yang dapat 

memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan (positive 

reinforcement) maka respon akan semakin kuat begitu juga bila penguatan 

dikurangi (negative reinforcement) responpun akan tetap dikuatkan. Jadi penguatan 

merupakan bentuk stimulus yang perlu diberikan (ditambahkan) atau dihilangkan 

(dikurangi) untuk memungkinkan terjadinya respon.  

http://www.justl.org/


 

Selain perlunya pengulangan, menurut teori Operant Conditioning Skinner 

dan Law Effect Thorndike, agar hubungan S-R menjadi kuat  maka diperlukan 

reward (hadiah). Hadiah dalam hal ini sebagai reinforcer, Muhammad Ali (2004: 

18). Reward dalam e-Learning dapat diwujudkan dalam bentuk “pujian” atau 

balikan setelah mahasiswa menjawab “benar” dalam suatu tes, atau tugas tertentu. 

Menurut Asri Budiningsih (2005: 27), teori behavioristik  sangat 

mempengaruhi arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran 

hingga kini. Penerapan teori behavioristik dapat dilakukan dalam pembelajaran e- 

learning pembelajaran tersebut juga mementingkan sebagai beikut: (1) 

mementingkan pengaruh lingkungan, (2) mementingkan bagian-bagian 

(elementalistik), (3) mementingkan peranan reaksi, (4) mengutamakan mekanisme 

terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, (5) mementingkan 

peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, (6) mementingkan 

pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, dan  (7) hasil belajar 

yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan.  

2) Teori belajar kognitif 

 Teori kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal 

yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor-faktor lain. 

Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, 

dalam proses belajar di sini, antara lain mencakup pengaturan stimulus yang 

diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah terbentuk di 

dalam pikiran seseorang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya (Asri 

Budiningsih, 2005: 18).  

Modritscher F. (2005: 3), dalam Website www.justl.org juga mendasarkan e-

Learning pada teori kognitif Ally, di mana belajar adalah sebuah proses internal 

yang melibatkan memori, pikiran, refleksi, abstraksi, motivasi, dan metakognitif 

sebagai kerangkanya. Selanjutnya, di halaman yang sama para ahli psikologi 

kognitif mengatakan,  

 

http://www.justl.org/


 

... the learning process from an information processing point of view, 

where information is received in the sensory store through different 

sense and, further, transferred to the short-term memory (STM) and 

long-term memory (LTM) through different cognitive process. 

 Proses pengorganisasian pengetahuan dalam memori juga disampaikan 

Ausubel, dalam Asri Budiningsih (2005: 44) bahwa pengetahuan akan 

bermakna apabila diorganisasikan sebagai struktur hierarkhi, mulai dari 

abstrak-konkrit,  umum-rinci. Pandangan construktivism Vigotsky lebih 

menekankan bahwa perkembangan kognitif, selain ditentukan individu 

secara aktif tetapi juga oleh lingkungan sosial yang aktif pula, Asri 

Budiningsih (2005: 100).    

Berdasarkan teori-teori tersebut, penataan isi materi dan sumber belajar dalam 

e-Learning harus disajikan secara sistematis. Proses organisasi pengetahuan yang 

dibantu dengan penguatan konteks sosial ini akan mempermudah proses kognitif 

dalam mengolah dan menerima informasi, baik ditransfer ke LTM dan STM. 

Proses pengorganisasian pengetahuan ini juga mendapat perhatian Piaget, 

yang membedakan proses berfikir menurut umur. Menurut Piaget, pada saat berusia 

11 sampai 18 tahun, manusia membutuhkan proses berfikir abstrak, logis, dan 

ilmiah (hipothetico-deductive-indutive). Pengorganisasian pengetahuan secara 

hierarkhi sangat penting dalam memperlancar proses mencapai keseimbangan 

(equilibration) antara pengetahuan di struktur kognitif dengan fenomena baru 

melalui adaptasi, Asri Budiningsih (2005: 35,39).  

Berdasarkan teori kognitif mengenai tahap-tahap perkembangan yang 

diungkapkan oleh J. Piaget dan penerapan prinsip psikologi kognitif, produk yang 

dikembangkan memuat materi-materi yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

kognitif mahasiswa  sehingga mahasiswa akan mampu menyerap materi tersebut 

dengan mudah. Di samping itu, produk yang dikembangkan adalah produk e-

learning yang “non-linier” dan “non-sequential”, sehingga mahasiswa dalam 

belajarnya, tidak harus mengikuti urutan materi yang disajikan, mahasiswa bebas 



 

menentukan materi yang dipelajari  dan urutannya sendiri, sesuai dengan tingkat 

kemampuan, kecepatan, dan kebutuhan dalam belajarnya. 

3) Teori belajar konstruktivistik 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun ilmu 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Siswa 

perlu dikondisikan untuk terbiasa memecahkan masalah, menemukan hal-hal 

yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan gagasan-gagasan. Guru tidak 

akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 

mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Esensi dari teori 

konstruktivis adalah bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan 

suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan dapat dijadikan milik mereka 

sendiri.  

Menurut teori konstruktivistik, siswa menyusun pengetahuannya melalui 

pengalaman sendiri (McLeod dalam Modritscher dalam www.justl.org (2005: 5)). 

“Learning can be seen as an active process, and knowledge cannot be received from 

outside or from someone else.” Berdasarkan informasi tersebut, situasi belajar menjadi 

luas: segala yang ada di dalam konteks kehidupan. Siswa dapat meng-construct 

pengetahuan yang diinginkannya dari “broadly informations”, informasi yang tidak 

terbatas: “Learning an adaptive activity and situated in the context where it occurs 

(Boethel & Dimock, dalam Modritscher di www.justl.org, p.5). 

Bruner (dalam Dahar, 1988: 119) dikenal dengan teori belajar 

penemuannya (Discovery Learning). Ia mengemukakan bahwa siswa belajar 

melalui berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

melalui eksperimen-eksperimen. Siswa berusaha sendiri untuk mencari 

pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan 

pengetahuan yang benar-benar bermakna.  

Dengan dasar itu, pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, 

siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam 

proses pembelajaran.  

 

http://www.justl.org/
http://www.justl.org/


 

3.   Model Pengembangan Borg & Gall 

 Borg & Gall (1983: 772) mendefinisikan R & D sebagai berikut.  

... a process used to develop and validate educational product... which 

consist of studying research finding pertinent to the product to be 

developed, developing the product based on these findings, field  testing it 

in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct 

the deficiencies found in the field-testing stage. 

 

Jadi R & D merupakan metode pengembangan dan validasi suatu produk pendidikan, 

berupa penelitian analisis kebutuhan akan suatu produk, kemudian mengembangkannya, 

mengetes produk di mana produk akan dipakai, kemudian tahap perbaikan produk sesuai 

dengan hasil setiap tahap tes produk yang dilakukan.  

Sedangkan Dick & Carey, dalam Gall, dkk (2003: 569) mendefinisikan R & D 

sebagai model pengembangan berbasis industri. R & D merupakan penelitian yang 

digunakan untuk mendesain produk dan langkah-langkah baru, kemudian diujicobakan 

secara sistematis, dievaluasi, dan diperbaiki sehingga mencapai kriteria efektif, kualitas, 

atau standar yang diharapkan. Jadi secara umum R & D merupakan model penelitian 

untuk mengembangkan suatu produk atau prosedur baru di bidang 

pendidikan/pembelajaran, dibuat berdasarkan analisis kebutuhan, dievaluasi secara 

sistematik dan dilakukan perbaikan hingga mencapai standar yang diharapan. 

Borg & Gall (1983: 775-776) menyebutkan 10 langkah utama pengembangan 

multmedia dengan model R & D, yaitu: (1) research and information collecting, tahap 

penelitian dan pengumpulan informasi ini termasuk review literatur, ruang kelas, dan 

penyiapan pelaporan, (2) planing, tahap perencanaan ini mencakup pendefinisian skill, 

perumusan objectives berdasarkan urutan pembelajaran, dan tes feasibility (uji coba) 

berskala kecil, (3) develop preliminary from of product, tahap pengembangan produk 

awal ini termasuk menyiapkan materi pembelajaran, buku pegangan, dan metode 

evaluasi. 



 

Selanjutnya langkah (4) yaitu preliminary field testing, tahap uji coba lapangan 

tahap awal yang dilaksanakan di 1-3 sekolah, melibatkan 6-12 mahasiswa subjek coba, 

(5) main product revision, tahap revisi produk awal dilakukan sesuai dengan 

pertimbangan hasil tes lapangan tahap awal, (6) main field testing, uji coba lapangan 

utama yang melibatkan 5-15 sekolah dengan 30-300 mahasiswa subjek coba, (7) 

operational product revision, revisi produk operasional ini dilaksanakan sesuai dengan 

saran-saran uji coba lapangan utama, (8) operational field testing, uji coba lapangan 

operasional yang melibatkan 10-30 sekolah, dengan 40-200 subjek coba. 

Setelah tahapan uji coba selesai maka langkah (9) yaitu final product revision, 

revisi produk akhir dilakukan berdasarkan hasil uji lapangan operasional (operational 

field testing), dan (10) dissemination and implementation, membuat laporan produk yang 

sudah siap disebarkan dalam pertemuan ilmiah dan jurnal, sehingga produk dapat 

dimanfaatkan di lapangan pendidikan/pembelajaran. 

4.  Pembelajaran Seni Tari 

Seni Tari merupakan salah satu cabang seni, di mana media ungkap yang 

digunakan adalah tubuh. Tari mendapat perhatian besar di masyarakat. Tari ibarat bahasa 

gerak  merupakan alat ekspresi manusia sebagai media komunikasi yang universal dan 

dapat dinikmati oleh siapa saja, pada waktu kapan saja. Sebagai sarana komunikasi, tari 

memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pada berbagai acara tari 

dapat berfungsi menurut kepentingannya. Masyarakat membutuhkan tari bukan saja 

sebagai kepuasan estetis, melainkan dibutuhkan juga sebagai sarana upacara Agama dan 

Adat. Apabila disimak secara khusus, tari membuat seseorang tergerak untuk mengikuti 

irama tari, gerak tari, maupun unjuk kemampuan, dan kemauan kepada umum secara 

jelas. Tari memberikan penghayatan rasa, empati, simpati, dan kepuasan tersendiri 

terutama bagi pendukungnya.  Hauwkins, menyatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa 

manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak sehingga 

menjadi bentuk  gerak yang simbolis dan sebagai ungkapan si pencipta (Haukins: 1990, 

2). Di sisi lain ditambahkan oleh La Mery bahwa ekspresi yang berbentuk simbolis dalam 

wujud yang lebih tinggi harus diinternalisasikan.Untuk menjadi bentuk yang nyata maka 

http://cahisisolo.com/seni/seni-pertunjukan/pengertian-seni-tari-menurut-beberapa-tokoh-tari.html


 

Suryo mengedepankan tentang tari dalam ekspresi subjektif yang diberi bentuk objektif 

(Meri:1987, 12).  

5.   Seni Tari Nusantara III 

Seni Tari Nusantara III merupakan mata kuliah praktik yang wajib diberikan pada 

mahamahasiswa Jurusan Seni Tari FBS UNY  semester V (Kurikulum, 2010: 334), Mata 

kuliah  Seni Tari Nusantara  bertujuan memberikan tambahan keterampilan dan 

penguasaan berbagai tari daerah lain di luar daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. 

Di samping itu untuk meningkatkan apresiasi bagi mahamahasiswa terhadap seni dan 

budaya daerah lain. Materi yang diberikan pada mata kuliah ini antara lain berupa tari 

Jawa Timur, tari Jawa Tengah (Banyumas), Tari Sumatra, Tari Kalimantan, dan daerah 

lain di Indonesia. Evaluasi yang dilakukan adalah penilaian proses (tes praktik dan 

presentasi). 

B.   Kerangka Pikir 

Kerangka pikir bahwa, (1) pengembangan e-Learning pembelajaran Seni Tari 

yang kreatif berangkat dari permasalahan pembelajaran, (2) pengembangan e-Learning 

harus dilaksanakan berdasarkan teori belajar, teori pembelajaran, dan teori 

pengembangan yang sesuai sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran Seni Tari yang 

kreatif, (3) produk pengembangan serta content pembelajaran harus dievaluasi melalui 

validasi ahli media dan ahli materi, serta pendapat mahasiswa  sebagai subjek coba 

melalui evaluasi  (4) dari hasil evaluasi akan diketahui proses pelaksanaan 

pengembangan, kelayakan media, dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran 

berikutnya. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Dari beberapa permasalahan, berbagai teori yang dikaji serta kerangka pikir di 

atas maka dapat diuraikan pertanyaan sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan pengembangan e-Learning pembelajaran Seni Tari 

Nusantara bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni tari FBS UNY. 

2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan e-Learning pembelajaran Seni Tari 

Nusantara bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni tari FBS UNY. 

3. Bagaimana evaluasi pengembangan e-Learning pembelajaran Seni Tari 

Nusantara bagi  mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni tari FBS UNY. 



 

4. Seberapa jauh kelayakan  e-Learning pembelajaran Seni Tari sebagai media 

pembelajaran berdasarkan validasi ahli media 

 

BAB   III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and 

development) yaitu penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi 

produk-produk media. Penelitian pengembangan atau yang dikenal dengan R&D 

(Research and Development), mempunyai pengertian yang tertuju pada proses untuk 

menghasilkan objek yang dapat dilihat maupun diraba. Pengembangan merupakan proses 

rekayasa dari serangkaian unsur yang disusun bersama-sama untuk membentuk suatu 

produk. Setiap produk tidak ada yang langsung memberikan hasil akhir yang baik. 

Perubahan selalu diantisipasi dan setiap model yang baru merupakan perbaikan dari 

model sebelumnya. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media E-

Learning untuk mata pelajaran Seni Tari Nusantara III bagi mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Seni Tari FBS UNY. 

 Berdasarkan uraian model desain pembelajaran dan prosedur pengembangan yang 

telah dikemukakan pada bab II, maka  dapat dirangkum menjadi empat tahap utama yaitu:  

1. Analisis pengembangan media E-Learning  pembelajaran Seni Tari.  

2. Pengembangan media E-Learning  mengikuti langkah-langkah prosedural.  

3. Menyusun perangkat media E-Learning menjadi produk. 

4. Uji coba untuk memperoleh sejumlah informasi yang penting bagi keperluan revisi. 

   

Model pengembangan media E-Learning dalam penelitian ini  mengacu pada 

Borg & Gall, dapat digambarkan dalam gambar 1. 
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Gambar 1.  Model Pengembangan Media E-Learning 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan merupakan langkah-langkah konkret dan rinci, 

penjabaran dari model pengembangan, sebagaimana diuraikan seperti gambar 2  berikut 

ini. 
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Gambar 2.  Bagan Prosedur Pengembangan Media E-Learning Seni Tari Nusantara III 

bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni tari FBS UNY. 

 

 

1. Analisis Kebutuhan 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi, dengan mempelajari  

silabus,  karakteristik seni tari, alokasi waktu yang tersedia, buku-buku mata pelajaran 

Seni Tari Nusantara bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS UNY, buku-

buku penunjang sebagai bahan kajian teori, journal, dan  laporan hasil penelitian 

tentang pengembangan media E-Learning.  

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung potensi-potensi yang 

ada di kampus, proses pembelajaran, dan dokumen hasil belajar mahasiswa.  Analisis 

kebutuhan  digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan media E-Learning 

pembelajaran, dilakukan observasi langsung dan wawancara kepada dosen-dosen yang 

mengajar Seni Tari Nusantara bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS 

UNY. 

2. Desain Pembelajaran 
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Pada tahap desain pembelajaran ini dikembangkan  silabus pembelajaran sebagai 

dasar dalam mengembangkan media pembelajaran. Rencana pembelajaran   dengan 

pengembangan media melalui langkah-langkah: (a) mengidentifikasi standar kompetensi, 

(b) mengidentifikasi karakteristik awal mahasiswa, (c) menganalisis dan menetapkan 

kompetensi dasar, (d) merumuskan indikator keberhasilan, (e) mengembangkan butir tes 

acuan patokan, (f) mengembangkan evaluasi produk. 

3. Produk Media E-Learning 

Tahap produksi/pengembangan media E-Learning ini dilakukan melalui langkah-

langkah: 

a. Membuat flowchart. Flow chart  atau bagan alir menggambarkan arus suatu 

proses (Arief Sadiman, 1984: 41). Kegunaan dari flow chart adalah untuk 

menggambarkan alur logika penyajian materi.   

Start-Stop, digunakan sebagai tanda awal dan akhir 

program. 

Proses, program melakukan/menampilkan suatu 

kegiatan/animasi. 

Data/masukan/keluaran/respon dari pengguna 

program maupun data yang berupa file dalam 

disket/hard disk. 

Kebijakan/pilihan/keputusan, langkah untuk 

menentukan suatu tindakan setelah hasil diproses, 

ada masukan data. 

Referensi/acuan/tanda, sebuah tanda/simbol yang 

digunakan untuk menuju ke tanda tersebut. 

Connector  dan arah, sebuah simbol yang digunakan  

untuk menghubungkan antar simbol dan 

menunjukkan arah alir logika.  

Gambar 3. Arti Bentuk Gambar Dasar Flow chart 

b. Mengumpulkan materi, video/movie, gambar, foto, audio, dan lain-lain yang 

digunakan untuk membuat media. 
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c. Memasukkan bahan/materi ke dalam komputer berdasarkan flowchart view. Pada 

langkah ini, khususnya pada aspek pemrograman, pengembang dibantu oleh ahli 

media. 

d. Melakukan tes secara modular (pengetesan jalannya program) untuk memastikan 

apakah hasilnya seperti yang diinginkan hingga menjadi sebuah  media 

pembelajaran.  

e. Melakukan evaluasi produk yang dikembangkan. 

4.   Evaluasi (validasi produk) 

Tahap evaluasi produk ini mengacu pada pendapat Dick & Carey (2005: 279);  

Sadiman dkk (2006:181), yaitu: 

a. Memvalidasi produk pada ahli media dan ahli materi, dilanjutkan dengan analisis 

data, dan revisi produk berdasarkan review ahli media dan ahli materi. 

b. Melakukan uji coba satu-satu (one to one), yaitu pada 3 orang mahasiswa, 

dilanjutkan dengan analisis data, dan revisi produk berdasarkan hasil uji coba satu-

satu. Uji coba selanjutnya yaitu uji coba kelompok kecil (small group evaluation) 

pada 12 orang mahasiswa dilanjutkan dengan analisis data, dan revisi produk 

berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil. Kemudian uji coba terakhir yaitu uji 

coba lapangan (field trial) pada 30 orang mahasiswa, dilanjutkan dengan analisis 

data, dan revisi produk berdasarkan hasil uji coba tersebut sehingga menghasilkan 

produk final. 

C. Uji Coba Produk 

    Uji coba produk dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data 

tentang kualitas media E-Learning yang dikembangkan, baik dari aspek pembelajaran, isi 

atau materi, tampilan, maupun pemrograman. Data-data yang diperoleh kemudian 

dianalisis, dan digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan produk yang 

dikembangkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan produk yang telah dikembangkan. Dengan proses uji 

coba produk seperti itu, diharapkan kualitas media E-Learning yang telah dikembangkan 

terpenuhi sehingga produk yang telah dikembangkan efektif  sebagai sumber belajar. 

1. Desain Uji Coba 

  a.  Validasi Ahli Media dan Ahli Materi 



 

               Sebelum produk diujicobakan kepada mahasiswa, produk yang telah 

dikembangkan divalidasi oleh 1 orang ahli media dan 1 orang ahli materi. Validasi 

ahli ini penting dilakukan untuk mendapatkan jaminan bahwa produk awal yang 

dikembangkan layak diujicobakan pada mahasiswa. Selain itu juga untuk 

mengantisipasi kesalahan materi, kekurangan materi, antisipasi situasi saat uji coba 

lapangan dan sebagainya. Bantuan ahli sesuai bidangnya, penilaian, komentar, dan 

saran sangat diperlukan agar produk yang dikembangkan tidak mengalami banyak 

kesalahan, dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

     Pada tahap ini,  ahli media memberikan penilaian, komentar dan saran 

terhadap produk dari aspek tampilan dan pemrograman. Sementara, ahli materi 

memberikan penilaian, komentar dan saran terhadap produk dari aspek pembelajaran 

dan isi atau materi. Setelah produk dinyatakan layak oleh ahli media dan ahli materi, 

selanjutnya dilakukan uji coba kepada mahasiswa melalui tiga tahap, yaitu uji coba 

satu-satu (one to one evaluation), uji coba kelompok kecil (small group evaluation), 

dan uji coba lapangan (field trial). 

b.   Uji Coba Satu-Satu (One to One Evaluation) 

  Tujuan uji coba satu-satu (one to one) ini adalah untuk memperoleh bukti-

bukti empirik tentang kelayakan produk  awal secara terbatas. Dalam uji coba satu-

satu, penekanannya lebih pada faktor proses dari pada hasil belajar. Semua data yang 

diperoleh pada tahap ini (penilaian, komentar, hasil pengamatan, dan saran 

mahasiswa) disusun dan dianalisis untuk merevisi produk. 

c.  Uji Coba Kelompok Kecil (Small Group Evaluation)   

         Tujuan uji coba kelompok kecil (small group evaluation) ini masih digunakan 

untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki produk 

dalam revisi berikutnya. Prosedur uji coba kelompok kecil (small group evaluation) 

ini, adalah seperti berikut. 

1) Menjelaskan bahwa media E-Learning tersebut sudah pada tahap formatif dan 

memerlukan umpan balik untuk penyempurnaannya. 



 

2) Meminta mahasiswa untuk mempelajari  materi yang terdapat dalam media E-

Learning tersebut. 

3) Mencatat waktu yang diperlukan dan semua bentuk umpan balik selama 

mempelajari media. 

4) Membagikan lembar evaluasi untuk mengetahui kelayakan produk dan 

tanggapan   mahasiswa. 

5) Menganalisis data yang terkumpul. 

d.  Uji Coba Lapangan (Field Trial) 

   Tujuan uji coba lapangan (field trial) ini adalah untuk menentukan apakah 

produk yang dihasilkan sudah memiliki kelayakan, baik dilihat dari aspek 

pembelajaran, isi atau materi, tampilan, maupun pemrograman sehingga layak 

digunakan.  

2.  Subjek Uji Coba 

 Subjek uji coba atau responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah mahasiswa  

dari   Jurusan Pendidikan Seni tari FBS UNY semester V yang mengambil mata kuliah 

Tari Nusantara III,  dengan alasan: (1) lebih memudahkan peneliti mengambil data; (2) 

mahasiswa dapat sekaligus menggunakan  sebagai media pembelajaran sebelum materi 

diberikan oleh peneliti;  dan (3) mahasiswa tari memiliki kemampuan yang berbeda-beda 

dengan latar belakang  sebelumnya sehingga diharapkan dapat membantu mengatasi  

kesulitan yang dialami sebagian mahasiswa. 

Penentuan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam proses uji coba produk ini 

mengacu pada pendapat Dick & Carey (2005). Jumlah subjek uji coba secara keseluruhan 

45 mahasiswa, dengan sebaran sebagai berikut. 

a. Sebanyak 3 mahasiswa yang dipilih secara penunjukan untuk uji coba satu-satu 

(one to one evaluation). 

b. Sebanyak 12 mahasiswa yang dipilih secara penunjukan untuk uji coba kelompok 

kecil (small group evaluation), tidak termasuk mahasiswa pada kelompok uji coba 

satu-satu (one to one evaluation). 

c. Sebanyak 30 mahasiswa untuk uji coba lapangan (field trial). Mahasiswa yang 

sudah terlibat baik dalam uji coba satu-satu (one to one evaluation) maupun uji 



 

coba kelompok kecil (small group evaluation) tidak diperbolehkan menjadi subjek 

dalam uji coba lapangan (field trial). 

3.   Jenis Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dan data 

kuantitatif.  Data yang diperoleh  dari penelitian untuk mengetahui tingkat kelayakan 

produk media E-Learning yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan 

produk.  

4.   Instrumen Pengumpul Data 

 Untuk menghasilkan produk pengembangan yang layak diperlukan instrumen 

yang mampu menggali data yang diperlukan dalam pengembangan produk media E-

Learning. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

berupa lembar observasi dan lembar evaluasi yang harus diisi mahasiswa. Lembar 

observasi digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting dan respon mahasiswa 

selama proses uji coba produk berlangsung. Lembar evaluasi digunakan untuk 

mengukur/mengevaluasi kelayakan  produk yang dikembangkan dari aspek pembelajaran, 

isi/materi, tampilan dan pemrograman.  

 Sesuai keperluan di atas, kemudian dikembangkan indikator-indikator kelayakan 

media E-Learning pembelajaran baik dari aspek pembelajaran, isi/materi, tampilan dan 

pemrograman dengan mengacu pada teori dan pendapat para ahli  sesuai bidangnya. 

Berdasarkan kisi-kisi tersebut kemudian dikembangkan instrumen penelitian. Untuk 

mendapatkan kelayakan instrumen yang digunakan, langkah-langkah yang ditempuh 

adalah sebagai berikut. 

a. Menyusun kisi-kisi instrumen. 

b. Mengkonsultasikan kisi-kisi instrumen yang telah dibuat kepada dosen 

pembimbing. 

c. Menyusun butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi instrumen. 

d. Mengkonsultasikan instrumen kepada dosen pembimbing, ahli media dan ahli 

materi hingga mendapatkan instrumen yang telah memperoleh expert judgement.  

 

 



 

5. Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian ini adalah berupa tanggapan ahli media, ahli materi dan 

siswa terhadap kelayakan  produk yang telah dikembangkan ditinjau dari aspek tampilan, 

pemrograman. Pembelajaran dan isi atau materi data berupa komentar, saran revisi dan 

hasil pengamatan peneliti selama proses uji coba dianalisis secara deskriptif kualitatif, 

dan disimpulkan sebagai masukan untuk memperbaiki atau merevisi produk yang telah 

dikembangkan. Sementara, data berupa skor tanggapan ahli media, ahli materi dan 

mahasiswa yang diperoleh melalui kuesioner, dianalisis secara deskriptif kuantitatif 

dengan teknik persentase dan kategorisasi.  

 Dalam kuesioner diberikan lima pilihan untuk memberikan tanggapan tentang 

 produk media E-Learning berbasis komputer yang dikembangkan, yaitu: sangat 

baik (5), baik (4), cukup (3), kurang (2), dan sangat kurang (1). Seandainya mahasiswa 

memberi tanggapan ”sangat baik” pada suatu butir pernyataan, maka skor butir 

 pernyataan  tersebut  sebesar ”5”, demikian seterusnya.   Skor yang diperoleh, 

kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif skala lima, dengan acuan rumus yang 

dikutip dari Sukardjo (2008: 101). 

Tabel  1 

         Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif dengan Skala Lima 

Skor 
Kriteria 

Rumus Perhitungan 

ii SBXX 80,1  X > 4,21 Sangat baik 

iiii SBXXSBX 80,160,0   3,40 < X < 4,21 Baik 

iiii SBXXSBX 60,060,0   2,60 < X < 3,40 Cukup 

iiii SBXXSBX 60,080,1   1,79 < X < 2,60 Kurang 

ii SBXX 80,1  X < 1,79 Sangat kurang 

  

Keterangan: 

Rerata skor ideal ( )  :  (skor maksimal ideal+skor minimal ideal) 

Simpangan baku skor ideal ( ):1/6 (skor maksimal ideal–skor minimal ideal) 

     :  Skor empiris 

c. Untuk mencari skor rata-rata (rerata skor) dalam memberikan penilaian terhadap 

produk yang telah dikembangkan digunakan rumus: 



 

 

 Keterangan: 

  = skor rata-rata 

  

    n    = Jumlah responden 

Dalam penelitian ini, ditetapkan nilai  kelayakan  produk minimal dengan 

kategori “baik”, sebagai hasil penilaian baik dari ahli media, ahli materi maupun 

mahasiswa. Jika hasil penilaian akhir (keseluruhan) pada aspek media dan aspek 

pembelajaran/materi dengan nilai minimal “baik” oleh para ahli, dan jika hasil penilaian 

akhir (keseluruhan) pada aspek  media dan aspek pembelajaran/materi dengan nilai 

minimal “baik” oleh  mahasiswa, maka produk hasil pengembangan tersebut sudah 

dianggap  layak digunakan  sebagai sumber belajar. 

 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Prosedur Pengembangan Produk Media E-Learning Tari Nusantara III 

1. Analisis Kebutuhan 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi, dengan mempelajari  

silabus mata kuliah pada mahasiswa Jurusan Seni Tari FBS UNY berkaitan dengan 

karakteristik matakuliah, alokasi waktu yang tersedia, kemudian membaca buku-buku 

tentang seni budaya khususnya seni tari, buku-buku penunjang sebagai bahan kajian 

teori,  jurnal atau laporan hasil penelitian tentang pengembangan media E-Learning.  

Kompetensi dalam silabus mata kuliah Tari Nusantara III adalah mahasiswa  

memiliki pengalaman dalam melakukan gerak tari dari daerah di luar etnisnya dan 

menimgkatkan  apresiasi tari Indonesia serta mampu meningkatkan kreativitasnya 



 

dalam berolah seni. Standar Kompetensi Mata Kuliah: (1)  Mahasiswa  mampu 

melakukan tari bentuk dari daerah Banyumas dan menarikan di atas pentas. (2) 

Mahasiswa  mampu melakukan tari bentuk dari daerah Kalimantan dan menarikan di 

atas pentas. (3) Mahasiswa  mampu melakukan tari bentuk dari daerah Jawa Timur 

dan menarikan di atas pentas. 

Deskripsi Mata Kuliah praktik ini merupakan mata kuliah kelanjutan dari Tari 

Nusantara I sampai Tari Nusantara III. Pada Mata Kuliah Tari Nusantara III  

membahas tentang teknik tari daerah lain yang terdiri dari Tari  Kalimantan, Tari 

Jawa Timur, Tari Banyumas (Jawa Tengah).  Setiap materi tari diberikan pada 

mahasiswa selama 8 kali tatap muka dengan evaluasi geraknya. Di akhir perkuliahan 

mahasiswa mempraktikkan secara individu dan kelompok yang dalam menyajikannya 

diberikan variasi desain lantai. 

Kegiatan Perkuliahan:  perkuliahan ini disajikan secara praktik 90% dan teori 

10%. Bentuk kegiatan belajar mengajar adalah demontrasi, imitasi, latihan 

terbimbing, dan tugas mandiri. Evaluasi dilakukan melalui tugas individu (penilaian 

proses), tugas kelompok, dan praktik. 

Referensi yang digunakan oleh peneliti, yakni referensi  dari buku -buku terkait 

dengan media, buku tentang perkuliahan, buku tentang E-Learning, buku tentang tari, 

dan buku-buku referensi lain yang dapat menjadi referensi penelitian. Referensi lain 

adalah referensi dari internet, referensi dari media pembelajaran yang sudah ada, 

referensi dari journal pendidikan, majalah pendidikan, dan hasil penelitian terkait 

dengan media pembelajaran. 

Hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian pengembangan  

media E-Learning yang diperoleh adalah   Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi 

(2010), berjudul ” Pengembangan e-Learning Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang kreatif untuk kelas XI.  Penelitian berkaitan dengan 

pengembangan media yang dilakukan oleh Rubiyat Pujiastuti (2010), berjudul 

“ Pengembangan Multimedia Pembelajaran Menyimak Novel untuk Siswa SMP 

Kelas VIII”.  

 

 



 

 

b.  Studi Lapangan 

Peneliti melakukan survei  pelaksanaan perkuliahan  Tari Nusantara III di 

Jurusan Seni Tari FBS UNY, diperoleh data tentang pelaksanaan perkuliahan yang 

dilakukan secara ekspositori. Dosen melakukan/mendemonstrasikan  gerak dan 

mahasiswa menirukannya. Di samping itu,  peneliti juga berdiskusi dengan  dosen-

dosen Jurusan Seni Tari mengenai sistem perkuliahan  praktik di FBS UNY dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan perkuliahan praktik masih menggunakan metode 

imitasi/menirukan. Penggunaan LCD banyak digunakan oleh dosen pada perkuliahan 

yang bersifat teori, hanya kadang-kadang ada yang menggunakan video dalam 

perkuliahan, namun demikian juga hanya digunakan sebagai demonstrasi secara 

keseluruhan karena berupa satu tarian utuh sehingga sulit digunakan untuk belajar 

secara mandiri. 

  Berdasarkan analisis kebutuhan, peneliti mencoba membuat media perkuliahan 

berbantuan computer dan internet  sebagai alternatif pemecahan masalah perkuliahan 

Tari Nusantara III. Ujicoba dalam penelitian ini dipilih mahasiswa semester gasal  

dengan materi  Tari Baladewan. yang akan dikembangkan dengan menggunakan 

program e-learning. 

  Uji coba lapangan dilaksanakan di Jurusan Seni Tari FBS UNY.  Peneliti 

terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan   Ketua Jurusan Pendidikan Seni Tari 

dan dosen-dosen Jurusan Seni Tari FBS UNY.  Uji coba penelitian melibatkan 45 

mahasiswa. 

 

2.  Desain 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis konsep dan tugas yang berkaitan dengan 

materi, yaitu dengan cara menyiapkan semua bahan ajar yang berkaitan dengan Tari 

Nusantara III, silabus, Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (lampiran 2), dan flowchart.  

Diagram alir tersebut merupakan pedoman untuk membuat rencana tampilan  perlayar 

storyboard  dalam membuat produk media e-learning sebagai berikut. 

                                         

                                                  

 



 

  Gambar 4 
Flowchart Produk E-Learning Tari Nusantara III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya penulis menyusun teks-teks (scripts), yakni: isi materi, gambar atau 

foto, tugas, dan apa saja yang akan disajikan di setiap layar sebagaimana telah 

direncanakan. Pilihan huruf, ukuran huruf, dan panjang teks disesuaikan dengan 

kebutuhan tampilan di setiap layarnya. Prinsip dalam menyusun teks adalah mudah 

dipahami, jelas/kontras, dan efisien (ringkas). 

3. Produk  

Tahap pengembangan merupakan kegiatan merakit bagian-bagian yang telah 

dihasilkan dalam tahap desain menjadi produk awal.  Perakitan hal-hal yang telah 

direncanakan hingga menjadi e-Learning  dan  siap diujicobakan.  Pertama kali yang 

harus dilakukan adalah menentukan software aplikasi yang akan digunakan, dalam hal ini 

dipilih moodle. Selanjutnya penulis membuat atau memilih grafis, menyiapkan teks dan 
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bahan pendukung lain yang telah disiapkan pada tahap desain. Semua diseleksi dan 

dirakit menjadi sebuah bentuk e-learning. 

Agar perakitan e-learning berjalan efektif dan efisien, pada setiap tahap dilakukan 

evaluasi.  Pengembangan media  e-learning dimaksudkan sebagai alat bantu dalam 

perkuliahan  Tari Nusantara III secara klasikal atau mandiri. Produk media e-learning 

perkuliahan ini dikemas  dalam bentuk teori dan praktik yang diupload ke Be Smart e-

learning UNY  dan di link ke yuotub yang dapat dijalankan dengan spesifikasi komputer 

yang dilengkapi  dengan jaringan internet. Data yang diperoleh dianalisis secara 

kuantitatif dan  kualitatif.   

Adapun secara garis besar dapat dijelaskan komponen-komponen dalam program   

perkuliahan Tari Nusantara III yang akan dibuat, yang meliputi: 

  

Matakuliah : Tari Nusantara III 

Kode : TAR.349 

SKS : 3 SKS 

Deskripsi : 

 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi penguasaan repertoar tari 

etnik Nusantara khususnya tari Banyumas, Tari Kalimantan dan tari Jawa Timuran. 

Perkuliahan dilakukan dengan Praktek Studio, kerja individu, kelompok dan mandiri. 

Evaluasi dilakukan dengan tes penampiklan dan penugasan. 

  

TARI NUSANTARA III 

Materi  :  Tari Baladewan gaya Banyumasan 

Sinopsis  

Tarian ini merupakan tari Putra Gagah yang biasanya dilakukan sebagai tarian penutup 

dalam Kesenian Lengger di Banyumas. Baladewan berasal dari kata bala yang 

memiliki arti teman/sahabat/kawansedangkan Dewa identik dengan kekuasaan yang di 

atas atau Tuhan. Sehingga Baladewan mengandung maksud agar masyarakat 

Banyumas selalu mendapat perlindungan dari yang di atas atau Tuhan. 

Tarian ini diciptakan oleh  Drs.Supriyadi PW, M.Sn dosen ISI yogyakarta pada 

tahun1979. 

 



 

 

URUTAN RAGAM GERAK TARI BALADEWAN 

1. Ragam gerak Lumaksana atau Tayungan. 

Posisi awal junjung kaki kanan, tangan kanan menthan dan ngepel, tangan kiri 

tekuk siku depan dada. Melangkah maju kaki kanan, kaki kiri sebanyak 5 kali, 

seleh kaki kiri dan jalan ngracik putar kiri. Sendi 1 junjung kaki kanan, junjung 

kaki kiri (Jomplangan) dan seleh. 

2. Ragam gerak Sembahan Jengkeng 

Posisi kaki Jengkeng, Lenggut kemudian sembahan dan pacak gulu 

dilanjutkkan dengan sendi 1 angkat kaki kanan kemudian jomplang kiri dan 

seleh. 

Tugas: 

*  Gerakan 1 dan 2 ini diulang-ulang sendiri setelah mampu dan hafal kemudian 

digabung dengan musik iringannya 

*  Melakukan gerak 1 & 2 sesuai musik iringannya dengan kelompok 5 orang 

3. Magakan Ukel 

Tangan lurus dan tangan kiri trap puser ukel wolak walik, kaki ingsetan diselingi 

singgetan dan kepala gebesan. Dilanjutkan dengan gerak penghubung yaitu sendi 

1. 

4. Ukelan Kicat 

Ukelan tangan kanan di depan wajah tangan kiri seblak sampur kaki kicat geser 

ke kanan, kemudian ganti kearah kiri dan kembali ke kanan diselingi singgetan. 

Dilakukan pengulangan (2 kali), dilakukakan ke kiri dahulu selanjutnya gerak 

penghubung yaitu sendi 1. 

5. Bapang Kicat 

Sikap tangan Bapang dan kaki kicat melangkah ke kanan dan junjungan kaki kiri, 

kemudian geser ke kiri tangan Bapang dan junjungan kaki kiri diakhiri singgetan 

gebesan kepala. Dilakukan pengulangan atau (2X) diakhiri sendi 1. 

6. Miwiran wolak-walik 

Kedua tangan di depan wajah sikap ngruji wolak walik, kaki merendah dan 

malpal atau jalan bergantian diselingi singgetan dengan tebasan tangan kanan. 

http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=


 

Kemudian pengulangan atau gerakan kedua diselingi singgetan tebasan dan 

diakhiri sendi 2. 

Tugas: 

    * Gerakan 3 s/d 6 diulang-ulang kemudian menggunakan musik iringannya. 

* Pengulangan gerak 1 s/d 6 dengan musik iringannya 

* Pengulangan dengan pembagian kelompok 5 orang 

7.  Baworan kicat 

 Sikap tangan kiri malangkaerik dan tangan tekuk jari tangan ngruji membuka 

dibarengi kaki kicat mundur, selnjutnya ganti tangan kiri tekuk jari tangan ngruji 

membuka dan tangan malangkerik dibarengi kicat mundur diakhiri singgetan. 

Kemudian sendi 2. 

8. Ogek Lambung 

Kedua tangan malangkerik/methentheng dan badan melakukan ogek lambung 

pandangan ke kanan diselingi singgetan kemudian gantian noleh ke kiri dan ogek 

lambung kembali. Diakhiri sendi 2 

9. Laku Telu Encotan Kaki 

Sikap tangan kiri malangkaerik dan tangan kanan lembehan kaki melangkah maju 

2 kali dan mundur 1 kali diakhiri singgetan, semua dilakukan 2 kali kemudian 

sendi 2 

10.  Jalan Lembehan 

Tangan kiri malangkerik dan tangan kanan lembehan kaki berjalan biasa dimulai 

kaki kanan putar ke kanan lalu singgetan. Gerakan tersebut diulang dan berputar 

ke kiri berlawanan dengan yg pertama lalu singgetan. Diakhiri sendi 2. 

Tugas: 

     * Lakukan gerak 7 s/d 10 diulang-ulang sampai hafal kemudian menggunakan 

musik iringannya. 

*  Lakukan pengulangan gerak 1 s/d 10 dengan musik iringannya 

*  Lakukan pengulangan gerak 1 s/d 10 dengan pembagian kelompok 5 orang 

dengan menggunakan musik iringannya. 

11.  Trap Jamang 

http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=
http://besmart.uny.ac.id/help.php?module=moodle&file=editorshortcuts.html&forcelang=


 

Sikap tangan Trap jamang kanan dan kaki onclang maju, trap jamang kiri kaki 

onclang mundur, trap jamang kanan dan kaki onclang maju lalu singgetan 

merendah tegak. Dilakukan sama diakhiri sendi 1. 

12.  Ukelan Glitho 

Tangan kanan ukelan  ngepel di samping kening, tangan kiri ngepel malangkerik 

gerak kaki mincit-mincit ke samping dan mundur-mundur lalu singgetan. 

Kemudian diulang sekali lagi dimulai tangan kiri di samping kening tangan 

malangkerik kaki jalan mincit-mincit lalu singgetan dan diakhiri sendi 1. 

13.  Ulap-ulapan 

 Sikap tangan kanan dan kiri ngruji bolak-balik di samping pinggang kemudian 

pindah posisi tangan di depan wajah lalu di bawah lagi dan singgetan. Gerakan 

tersebut diulang sekali lagi dan diakhiri sendi 1. 

14.  Tangkisan wolak-walik 

Dimulai sikap Bapang kemudian tangan kanan gerak tangkisan wolak- walik 

tangan kiri tekuk di depan dada, gerakan ke kanan dulu lalu ke kiri kemudian ke 

kanan dan singgetan ukel. Diakhiri sendi 1. 

Tugas: 

*  Lakukan gerak 11 s/d 14 diulang-ulang sampai hafal kemudian 

menggunakan musik iringannya. 

*  Lakukan pengulangan gerak 1 s/d 14 dengan musik iringannya 

*  Lakukan pengulangan gerak 1 s/d 14 dengan pembagian kelompok 5 orang 

dengan menggunakan musik iringannya. 

15. Ragam gerak Lumaksana atau Tayungan. 

 Posisi awal junjung kaki kanan, tangan kanan menthang  dan ngepel, tangan kiri 

tekuk siku depan dada. Melangkah maju kaki kanan, kaki kiri sebanyak 4 kali, 

kemudian balik hadap dan berjalan tayungan mundur. Selesai. 

Tugas: 

* Lakukan gerak 15 diulang-ulang sampai hafal kemudian menggunakan musik 

iringannya. 

*  Lakukan pengulangan gerak 1 s/d 15 dengan musik iringannya 



 

*  Lakukan pengulangan gerak 1 s/d 15 dengan pembagian kelompok 5 orang 

dengan menggunakan musik iringan. 

   Latihan intensif gerak tari Baladewan dari ragam gerak 1 s/d 15 sesuai 

dengan musik iringan. 

Video tari Baladewan merupakan hasil rekaman video, kemudian dipotong-

potong menjadi beberapa file bentuk AVI agar mudah diupload ke dalam youtub.  

Materi pengenalan kostum dan rias tari Baladewan disajikan dalam bentuk file 

power point berisi penjelasan dan foto-foto penari.  

   Produk E-learning Tari Nusantara III sebagai berikut. 

 

  Gambar 5: Halaman Awal Be-Smart UNY 

Untuk menuju materi Tari Nusantara III, mahasiswa masuk ke alamat Be-Smart 

UNY, kemudian memilih Fakultas Fakultas Bahasa dan Seni, seperti pada gambar 6  

berikut. 

 

 

Gambar 6: Halaman  Fakultas yang ada di UNY 



 

Setelah memilih FBS, akan muncul jurusan di FBS UNY, pilih Jurusan Seni Tari, dan 

materi Tari Nusantara III seperti gambar 7 berikut. 

 

    Gambar 7:  Pilihan  materi Tari Nusantara III 

Pada materi Tari Nusantara III, diklik akan muncul halaman untuk log in dengan 

menuliskan user name dan password. (gambar 8) 

 

 

Gambar 8: Halaman log in menuju materi Tari Nusantara III 

Berikut materi Tari Nusantara III yang sudah diupload ke dalam Be-Smart UNY. 

(gambar 9). 



 

 

     Gambar 9: Halaman materi Tari Nusantara III 

B. Data Uji Coba 

Data untuk memperoleh kelayakan  produk diperoleh 5 jenis data, yaitu: 1) data 

validasi ahli media, 2) data validasi ahli materi, 3) data uji coba satu-satu (one to one 

evaluation),  4) data uji coba kelompok kecil small group evaluation, 5) data uji coba 

lapangan (field trial evaluation).   

 

1. Validasi Ahli Media 

  Data dan Analisis Validasi Ahli Media 

Validasi media dilakukan  oleh seorang ahli media dan sebagai admin E-

Learning Be- Smart UNY, yakni Herman Suryono, Ph.D.   

Data  Validasi/evaluasi dari  ahli media seperti tercantum  dalam tabel 2 

berikut. (Data asli terdapat pada lampiran 2)    

Tabel  2: Hasil Validasi   Ahli Media 

 

 

No 

Performance (tampilan) 

Komponen media dan pembelajaran 

Persepsi Ahli 

1 2 3 4 5 

 Lingkup Pembelajaran (subject matter)      

1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran    V  

2 Struktur isi materi    V  

3 Penggunaan bahasa      V  

4 Glossary (kamus istilah)     NA 

 Informasi Tambahan (auxiliary information)      

5 Petunjuk program     NA 

6 Instruksi kepada pengguna     NA 

 Hubungan Pengguna dengan Program      



 

(interface) 

7 Susunan tampilan (theme/informasi program)    V  

8 Presentasi (kualitas teks)    V  

9 Presentasi bentuk audio atau video melalui link     V 

 Navigasi      

10 Navigasi (teknik perpindahan halaman)     NA 

11 Pengulangan halaman (backward/restarting)     NA 

 Pedagogi      

12 Kemudahan alur pembelajaran (methodology)    V  

13 Interaktivitas pengguna dengan program    V  

14 Kedalaman pengetahuan (kognitive)    V  

15 Fasilitas belajar kolaboratif (forum, chating)     NA 

16 Kontrol belajar pengguna (recent activity)    V  

17 Pertanyaan (sesuai dengan tujuan dan materi)    V  

 Fitur Tak Tampak (invisibility features)      

18 Keamanan (pasword, keyword.enroll)    V  

19 Daya/kecepatan akses    V  

20 Informasi jika data terlalu banyak (overload)  
   

NA 

 

Diadaptasi dari Alessi & Trollip (2001: 415—417) 

 

Validasi ahli media dilakukan untuk menggali komentar dan saran, baik secara 

tertulis maupun lisan dengan cara melakukan diskusi dan menyerahkan produk untuk 

ditinjau/dievaluasi dengan acuan instrumen evaluasi media.  

Tujuan dari validasi ini adalah sebagai dasar pengambilan keputusan  untuk  

meningkatkan kualitas media yang terdiri dari aspek tampilan pemrograman ditinjau 

dari: tampilan, informasi tambahan, hubungan pengguna dengan program, navigasi, 

pedagogi, dan fitur tak tampak. 

Hasil dari validasi ahli media ada beberapa ítem  pernyataan yang diisi (NA), hal 

ini berarti ítem tersebut  tidak ditemukan atau tidak bisa dinilai dalam program E- 

Learning. Hal ini tejadi karena peneliti mengacu dan mengadaptasi dari Alessi & 

Trollip (2001: 415 - 417), yang digunakan untuk pembuatan media pembelajaran yang 

bersifat teori.   

Ahli media memberikan penilaian  pada aspek tampilan  media dengan   13  

butir pernyataan yang terisi, jumlah  skor 53 dan  skor  rata-rata   4,08 termasuk dalam  

kriteria ” Baik ”. Dengan catatan seperti beberapa ítem  pernyataan yang diisi (NA), 

hal ini berarti ítem tersebut  tidak ditemukan atau tidak bisa dinilai dalam program E- 



 

Learning. Kesimpulan yang diberikan oleh ahli media e-learning  pembelajaran Tari 

Nusantara III layak diujicobakan  tanpa revisi. 

 

   Hasil  diskusi yang diperoleh dari tinjauan ahli media tersebut dirangkum 

pada tabel 3  

Tabel  3  Komentar/Saran Hasil Validasi   Ahli Media 

 

No Topik Komentar/Saran 

1 Lingkup 

Pembelajaran 

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, sudah baik Struktur 

isi materi sudah mengacu pada silabus. 

Penggunaan bahasa  baik 

Glossary (kamus istilah), tidak ditemukan kalau bisa diberi 

kamus istilah kata yang sulit dimengerti bagi mahasiswa 

walaupun mungkin istilah tersebut dari dari bahasa Jawa 

2  Informasi 

Tambahan 

(auxiliary 

information) 

Petunjuk program dan Instruksi kepada pengguna tidak 

ditemukan pada media secara khusus Pembelajaran Tari 

Nisantara III 

 

3 

 

Pedagogi Kemudahan alur pembelajaran,  baik dan mudah dipahami 

mahasiswa 

Interaktivitas pengguna dengan program dapat terbaca oleh 

peneliti 

Kedalaman pengetahuan (kognitive) sudah baik 

Fasilitas belajar kolaboratif (forum, chating), belum ada atau 

tidak tersedia 

Kontrol belajar pengguna dapat diketahui dengan cepat 

karena telah disetting  

Pertanyaan sudah sesuai dengan tujuan dan materi 

4 Navigasi Navigasi (teknik perpindahan halaman) dan pengulangan 

halaman (backward/restarting), tidak ditemukan karena 

antara penjelasan materi dengan video dalam satu halaman 

saja. Pembuat media hanya menggunakan fasilitas yang 

tersedia di E-Learning.  Oleh ahli media pada penilaian ini 

tidak dapat dinilai karena tidak ada navigasi 

5 FiturTak 

Tampak 

(invisibility 

features) 

Keamanan (pasword, keyword.enroll), sudah bagus dan aman 

karena walaupun diupload ke Youtub materi tidak dapat 

diakses oleh semua orang. 

Daya/kecepatan akses, baik. Hanya yang namanya media E-

learning memang tergantung pada internet sehingga apabila 

tidak memiliki internet mahasiswa tidak bisa mengakses. 

Informasi jika data terlalu banyak tidak ada 



 

2. Validasi Ahli Materi 

a. Data dan Analisis Ahli Materi 

Langkah selanjutnya kualitas media e-learning  diperlukan evaluasi materi 

meliputi pendahuluan, penyajian informasi, pendalaman materi, persiapan mahasiswa, 

dan penilaian. Validasi materi dilakukan  oleh seorang ahli materi sekaligus sebagai  

pencipta tari Baladewan yang digunakan sebagai materi dalam pembuatan media ini, 

yakni Drs. Supriyadi, M. Sn.  Hasil validasi ahli materi terdapat dalam tabel 4 

berikut.(Data asli pada lampiran 3). 

Tabel 4 

                   Hasil Validasi  oleh Ahli Materi  

 

No 

 

Komponen Pembelajaran 

Persepsi ahli 

1 2 3 4 5 

 A. Pendahuluan (preinstructional)      

1 Pemberian motivasi awal   V   

2 Kejelasan petunjuk    V  

3 Perumusan tujuan pembelajaran sesuai kurikulum    V  

 B. Penyajian informasi  (Information 

presentation) 

     

 Struktur organisasi materi:      

4 Penyajian judul materi     V 

5 Kelengkapan penjelasan materi     V 

 Pendalaman Materi:      

6 Materi menarik/mengundang perhatian mahasiswa    V  

7 Kejelasan contoh (gerak tari)     V 

8 Kesesuaian contoh dengan karateristik materi     V 

9 Disediakan  pengulangan     V 

  C.  Partisipasi Mahasiswa      

10 Mengerjakan tugas-tugas praktik    V  

11 Berlatih mengikuti materi yang tersaji    V  

12 Pemberian  motivasi belajar     V 

13 Kejelasan istilah     V  

14 Kemudahan pemahaman penggunaan bahasa       V 

 D. Penilaian      

15 Konteks performansi (hasil belajar yang 

diperagakan/hasil kreativitas siswa) 

 

   V  

 



 

Ahli materi memberikan penilaian  pada aspek tampilan  media dengan   15  

butir pernyataan,  jumlah  skor 66 dan  skor  rata-rata   4,4 termasuk dalam  

kriteri ”Sangat Baik ”.   

Dengan catatan pada ragam gerak nomor enam dengan ragam gerak nomor  

delapan supaya dibalik.  Kesimpulan yang diberikan oleh ahli materi,   e-learning  

pembelajaran Tari Nusantara III layak uji lapangan dengan revisi penempatan ragam 

gerak. Kesimpulan oleh ahli media e-learning  pembelajaran Tari Nusantara III layak 

uji coba lapangan dengan revisi.  

Tabel 5  

Komentar/Saran Hasil Validasi  Ahli Materi 

 

No Pernyataan Komentar/Saran 

1 Pendahuluan Sudah cukup baik, dengan 

memberikan contoh tari secara 

keseluruhan akan memotivasi 

mahasiswa untuk belajar 

2 Penyajian Informasi Sudah jelas, dengan syarat 

pengguna (user) mempunyai 

kemampuan dasar komputer. 

Lebih tepat digunakan sebagai  

bahan  pembelajaran secara  

individu dan tidak dilaksanakan 

selama perkuliahan 

3 Pendalaman  materi Sudah baik, pada setiap beberapa 

gerak diberikan review 

4 Partisipasi mahasiswa Baik, dengan adanya tugas-tugas 

yang ada akan membuka 

kemungkinan mahasiswa membuka 

e-learning. 

5 Penilaian  Sesuai, tugas ditagih langsung 

 

Hasil tinjauan ahli materi  oleh pengembang dikaji dan dipakai sebagai dasar 

untuk merevisi  produk e-learning.  

b.  Revisi Produk  Hasil Validasi Ahli Materi 

   Revisi yang dilakukan pada materi dilaksanakan sesuai dengan tinjauan ahli 

materi.  Materi yang perlu direvisi pada urutan ragam gerak antara ragam enam dengan 

ragam delapan. 



 

  Hasil yang diperoleh dari tinjauan ahli media  dan ahli materi sudah direvisi 

seuai dengan saran, setelah dikonsultasikan sudah tidak ada perbaikan produk 

berdasarkan  saran ahli,  pengembang melaksanakan uji coba satu-satu, kelompok 

kecil,  dan Uji lapangan. 

3. Uji Coba  Satu-satu 

  Uji coba tahap pertama dilaksanakan setelah produk direvisi berdasarkan 

evaluasi ahli media dan ahli materi.  Responden pada uji coba ini, terdiri  dari tiga   

mahasiswa semester V yang ditunjuk oleh peneliti sebagai sebagai responden.   

Tujuan dari evaluasi tahap pertama ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan 

produk perkuliahan setelah ditinjau oleh tenaga ahli. Penilaian dan masukan dari uji coba 

ini adalah tentang kelayakan  tampilan dan penyajian produk (tabel 6).       

 

 Tabel 6 

Skor Penilaian Ujicoba Satu-satu 

Terhadap Kelayakan  Tampilan  Media 

 

N

O 

Performance (tampilan) 

Komponen media dan pembelajaran 

Skor 

Rerata 

 Lingkup Pembelajaran (subject matter)  

1 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 4 

2 Struktur/penyusunan isi materi 4 

3 Penggunaan bahasa (bisa memilih)   4,67 

4 Penyediaan glossary (kamus istilah) 4,33 

 Informasi Tambahan (auxiliary information)  

5 Sajian petunjuk penggunaan program 3,67 

6 Sajian instruksi/perintah kepada mahasiswa 4 

 Pertimbangan Sikap pengguna   

7 Kemenarikan menggunakan e-Learning 3,33 

 Hubungan Pengguna dengan Program (interface)  

8 Tampilan tema/layar depan dan petunjuk umum 3,67 

9 Pemilihan presentasi (kualitas teks/huruf) 

  

4,33 

10 Presentasi (kualitas grafis atau gambar) 4 

11 Presentasi dengan video melalui link ke situs lain 4 

 Navigasi  

12 Kejelasan dan kemudahan  perpindahan halaman  4,33 

 Pedagogi  

13 Kemudahan alur pembelajaran (methodology), urut dari mudah ke 

sulit, dan sejenisnya 

4,33 

14 Interaktivitas/hubungan mahasiswa dengan program video 3,67 



 

15 Kontrol belajar (ada petunjuk/tanda jika ada mahasiswa/pengguna 

yang  sedang akses) 

4 

 Fitur Tak Tampak (invisibility features)  

16 Misalnya: “enroll”, “keyword”Keamanan (disediakan 

keyword/kunci masuk)  

3,67 

17 Daya akses (kecepatan loading)  3,67 

 Kehandalan Program (robustnest)  

18 Penggunaan program secara normal (misalya di-klik pada tombol 

sesuai petunjuknya) 

4 

19 Dijalankan dengan browser  lain (misalnya: bisa dengan mozilla 

firefox, internet explorer) 

3,67 

 Material Tambahan  

20 Penyediaan materi tambahan  untuk dicetak mahasiswa (selain 

materi tayangan) 

4 

21 Penyediaan sumber belajar  (news, link, chating, diskusi) 3,67 

 

Berdasarkan respon yang diberikan mahasiswa diperoleh nilai rata- rata data 

aspek lingkup pembelajaran sebesar 4,33 nilai ini menyatakan bahwa aspek pembelajaran 

yang disajikan dalam  media sudah jelas, namun pada kenyataannya untuk kamus istilah 

belum tersedia secara khusus atau hanya ada beberapa penjelasan pada uraian materi.  

Pada Informasi tambahan dinilai baik dengan rerata skor 3,84. Sikap pengguna dari segi 

kemenarikan terhadap mahasiswa dengan skor rerata 3,33 termasuk dalam kriteria cukup. 

Pada hubungan pengguna dengan progam diperoleh rerata 4 kriteria baik. Pemindahan 

halaman sudah jelas dengan kriteria baik dengan skor rerata 4. Unsur pedagogi dinilai 

baik dengan skor rerata 4. Pada aspek fitur tak tampak skor 3,67 dengan kriteria baik. 

Kehandalan program sudah baik dengan skor rerata 3,8, dan untuk material tambahan 

dinilai dengan skor rerata 3,8 termasuk dalam kriteria baik. Hasil penilaian mahasiswa 

terhadap kualitas tampilan program  secara umum dapat dikatakan bahwa produk media  

untuk  pembelajaran baik, dengan  skor rata-rata keseluruhan 4,43.   

Berdasarkan hasil analisis ujicoba satu-satu dapat disimpulkan bahwa produk 

media perkuliahan Tari Nusantara III hasil pengembangan produk ditinjau dari aspek 

media dan aspek perkuliahan mendapat nilai “ baik”, sehingga dapat dilanjutkan uji coba 

kelayakan dengan ujicoba kelompok kecil. 

Berdasarkan hasil diskusi program ini  sangat membantu mahasiswa dalam 

mempelajari materi, mudah dimengerti,  dan aspek penyajian program menarik untuk 



 

dipelajari.  Media ini  lebih tepat digunakan secara individu dan tidak ada  revisi baik 

pada tampilan maupun materi. 

4. Uji Coba Kelompok Kecil 

Tabel 7 Skor Penilaian Ujicoba Kelompok Kecil 

 

N

O 
Performance (tampilan) 

Komponen media dan pembelajaran 

Skor 

Rerata 

 Lingkup Pembelajaran (subject matter)  

1 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 3,83 

2 Struktur/penyusunan isi materi 4,00 

3 Penggunaan bahasa (bisa memilih)   3,00 

4 Penyediaan glossary (kamus istilah) 3,25 

 Informasi Tambahan (auxiliary information)  

5 Sajian petunjuk penggunaan program 3,67 

6 Sajian instruksi/perintah kepada mahasiswa 4,00 

 Pertimbangan Sikap pengguna   

7 Kemenarikan menggunakan e-Learning 3,58 

 Hubungan Pengguna dengan Program (interface)  

8 Tampilan tema/layar depan dan petunjuk umum 3,67 

9 Pemilihan presentasi (kualitas teks/huruf) 

  

3,83 

10 Presentasi (kualitas grafis atau gambar) 3,83 

11 Presentasi dengan video melalui link ke situs lain 3,58 

 Navigasi  

12 Kejelasan dan kemudahan  perpindahan halaman  3,67 

 Pedagogi  

13 Kemudahan alur pembelajaran (methodology), urut dari mudah ke 

sulit, dan sejenisnya 

4,00 

14 Interaktivitas/hubungan mahasiswa dengan program video 4,00 

15 Kontrol belajar (ada petunjuk/tanda jika ada mahasiswa/pengguna 

yang  sedang akses) 

3,58 

 Fitur Tak Tampak (invisibility features)  

16 Misalnya: “enroll”, “keyword”Keamanan (disediakan 

keyword/kunci masuk)  

3,33 

17 Daya akses (kecepatan loading)  3,33 

 Kehandalan Program (robustnest)  

18 Penggunaan program secara normal (misalya di-klik pada tombol 

sesuai petunjuknya) 

3,92 

19 Dijalankan dengan browser  lain (misalnya: bisa dengan mozilla 

firefox, internet explorer) 

3,50 

 Material Tambahan  

20 Penyediaan materi tambahan  untuk dicetak mahasiswa (selain 

materi tayangan) 

4,00 



 

21 Penyediaan sumber belajar  (news, link, chating, diskusi) 3,58 

 

Uji coba tahap kedua  dilaksanakan setelah  uji coba satu-satu. Dan produk 

dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada uji coba kelompok kecil.  Responden pada uji 

coba ini, terdiri  dari duabelas   mahasiswa Jurusan Seni Tari Semester V, yang ditunjuk 

peneliti.  Tujuan dari evaluasi tahap kedua ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan 

produk pembelajaran. Penilaian dan masukan dari uji coba ini adalah tentang kelayakan  

tampilan dan  penyajian produk. 

Berdasarkan respon yang diberikan mahasiswa diperoleh nilai rata- rata data 

aspek lingkup pembelajaran sebesar 3,52 (kriteria baik) nilai ini menyatakan bahwa aspek 

pembelajaran yang disajikan dalam  media sudah jelas, untuk kamus istilah belum 

tersedia secara khusus atau hanya ada beberapa penjelasan pada uraian materi.  Pada 

Informasi tambahan dinilai baik dengan rerata skor 3,80 (kriteria baik). Sikap pengguna 

dari segi kemenarikan terhadap mahasiswa dengan skor rerata 3,58 termasuk dalam 

kriteria baik. Pada hubungan pengguna dengan progam diperoleh rerata 3,70 kriteria baik. 

Pemindahan halaman sudah jelas dengan kriteria baik dengan skor rerata 4. Unsur 

pedagogi dinilai baik dengan skor rerata 3,67.  Unsur pedagogi diperoleh skor rata-rata 

3,59 (kriteia baik). Pada aspek fitur tak tampak skor 3,33 dengan kriteria baik. 

Kehandalan program sudah baik dengan skor rerata 3,71, dan untuk material tambahan 

dinilai dengan skor rerata 3,8 termasuk dalam kriteria baik. Hasil penilaian mahasiswa 

terhadap kualitas tampilan program  secara umum dapat dikatakan bahwa produk media  

untuk  pembelajaran baik, dengan  skor rata-rata keseluruhan 3,67.   

Berdasarkan hasil analisis ujicoba kelompok kecil dapat disimpulkan bahwa 

produk media perkuliahan Tari Nusantara III hasil pengembangan produk ditinjau dari 

aspek media dan aspek perkuliahan mendapat nilai “ baik”, sehingga dapat  dilanjutkan 

pada uji lapangan.  Berdasarkan hasil diskusi program ini  sangat membantu  mahasiswa 

dalam mempelajari materi, mudah dimengerti,  dan aspek penyajian program menarik 

untuk dipelajari. Media ini  dapat digunakan secara individu dan tidak ada revisi. 

5. Uji Coba Lapangan 

Setelah produk  diujicobakan  pada  kelompok kecil dan produk dinyatakan layak 

tanpa revisi, pengembang menyiapkan responden untuk memberikan evaluasi dan 



 

penilaian.  Maksud dari uji coba lapangan ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan 

produk apabila  digunakan sebagai media pembelajaran secara individual. Pada uji coba 

tahap ketiga jumlah responden berjumlah 30 mahasiswa semester V Jurusan Seni Tari, 

Fakultas Bahasa dan Seni  diambilkan dari kelas yang diampu peneliti.  Responden pada 

uji lapangan adalah mahasiswa yang belum menjadi responden pada uji coba satu-satu 

dan uji coba kelompok kecil.  Mahasiswa diminta membuka materi Tari Nusantara III 

yang telah diupload dalam e-learning untuk memberikan evaluasi dan penilaian dan 

apakah  produk dapat dikatakan layak dari  tampilan media dan isi produk sehingga dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran dan diimplementasikan pada kelas-kelas 

berikutnya. Data uji lapangan seperti pada tabel 8 berikut. 

Tabel 8 Skor Penilaian Uji Lapangan 

 

N

O 

Performance (tampilan) 

Komponen media dan pembelajaran 

Skor 

Rerata 

 Lingkup Pembelajaran (subject matter)  

1 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 4,07 

2 Struktur/penyusunan isi materi 3,83 

3 Penggunaan bahasa (bisa memilih)   3,77 

4 Penyediaan glossary (kamus istilah) 3,13 

 Informasi Tambahan (auxiliary information)  

5 Sajian petunjuk penggunaan program 3,70 

6 Sajian instruksi/perintah kepada mahasiswa 3,87 

 Pertimbangan Sikap pengguna   

7 Kemenarikan menggunakan e-Learning 3,67 

 Hubungan Pengguna dengan Program (interface)  

8 Tampilan tema/layar depan dan petunjuk umum 3,77 

9 Pemilihan presentasi (kualitas teks/huruf) 

  

3,47 

10 Presentasi (kualitas grafis atau gambar) 3,47 

11 Presentasi dengan video melalui link ke situs lain 3,60 

 Navigasi  

12 Kejelasan dan kemudahan  perpindahan halaman  3,50 

 Pedagogi  

13 Kemudahan alur pembelajaran (methodology), urut dari 

mudah ke sulit, dan sejenisnya 

3,57 

14 Interaktivitas/hubungan mahasiswa dengan program video 3,33 

15 Kontrol belajar (ada petunjuk/tanda jika ada 

mahasiswa/pengguna yang  sedang akses) 

3,37 

 Fitur Tak Tampak (invisibility features)  

16 Misalnya: “enroll”, “keyword”Keamanan (disediakan 3,47 



 

keyword/kunci masuk)  

17 Daya akses (kecepatan loading)  2,90 

 Kehandalan Program (robustnest)  

18 Penggunaan program secara normal (misalya di-klik pada 

tombol sesuai petunjuknya) 

3,87 

19 Dijalankan dengan browser  lain (misalnya: bisa dengan 

mozilla firefox, internet explorer) 

3,93 

 Material Tambahan  

20 Penyediaan materi tambahan  untuk dicetak mahasiswa 

(selain materi tayangan) 

3,63 

21 Penyediaan sumber belajar  (news, link, chating, diskusi) 3,67 

 

 

Berdasarkan penilaian yang diberikan mahasiswa diperoleh nilai rata- rata data 

aspek lingkup pembelajaran sebesar 3,70 (kriteria baik) nilai ini menyatakan bahwa aspek 

pembelajaran yang disajikan dalam  media sudah jelas, untuk kamus istilah belum 

tersedia secara khusus atau hanya ada beberapa penjelasan pada uraian materi.  Pada 

Informasi tambahan dinilai baik dengan rerata skor 3,79 (kriteria baik). Sikap pengguna 

dari segi kemenarikan terhadap mahasiswa dengan skor rerata 3,67 termasuk dalam 

kriteria baik. Pada hubungan pengguna dengan progam diperoleh rerata 3,58 kriteria baik. 

Pemindahan halaman sudah jelas dengan kriteria baik dengan skor rerata 3,50. Unsur 

pedagogi dinilai baik dengan skor rerata 3,67.  Unsur pedagogi diperoleh skor rata-rata 

3,42 (kriteia baik). Pada aspek fitur tak tampak skor 3,19 dengan kriteria baik. 

Kehandalan program sudah baik dengan skor rerata 3,90, dan untuk material tambahan 

dinilai dengan skor rerata 3,65 termasuk dalam kriteria baik. Hasil penilaian mahasiswa 

terhadap kualitas tampilan program  secara umum dapat dikatakan bahwa produk media  

untuk  pembelajaran baik, dengan  skor rata-rata keseluruhan 3,59.   

Berdasarkan hasil analisis uji lapangan dapat disimpulkan bahwa produk media 

perkuliahan Tari Nusantara III hasil pengembangan produk ditinjau dari aspek media dan 

aspek perkuliahan mendapat nilai “ baik”, dari hasil diskusi disimpilkan program ini  

sangat membantu  mahasiswa dalam mempelajari materi, mudah dimengerti,  dan aspek 

penyajian program menarik untuk dipelajari. Media ini  dapat digunakan secara individu, 

tidak ada revisi, dan dikatakan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran 

sehingga dapat diimplementasikan pada perkuliahan mata kuliah Tari Nusantara III. 



 

C.  Analisis Validasi Ahli dan Penilaian Produk 

Pengembangan sebuah produk dikatagorikan layak apabila validasi dari ahli 

terhadap tampilan dan penyajian materi memperoleh  skor  minimal kategori baik. 

Berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi terdapat respon  positif terhadap 

aspek  tampilan produk, pemrograman, dan isi (content) dan hasil validasi  produk yang 

dibuat sudah layak diujicobakan dengan perbaikan sesuai dengan saran. Perolehan skor 

rata-rata dari ahli media 4,08 (baik), dari ahli media 4,40 (sangat baik). Dari validasi ahli 

media dan ahli materi  skor rata-rata yang diperoleh 4,24  (sangat baik), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa produk media E-Learning Pembelajaran Tari Nusantara III  layak 

diujicobakan sebagai media pembelajaran. Berikut  diagram yang menunjukkan 

perolehan skor validasi dari ahli (gambar 10). 

  

Gambar 10:  GrafikValidasi Ahli Media dan Ahli Materi 

 

Setelah dilakukan revisi, maka diperoleh produk media E-Learning Pembelajaran 

Tari Nusantara III untuk mahasiswa semester V jurusan Seni Tari FBS UNY.  Perbaikan 

dan penyempurnaan berdasarkan analisis data uji coba dilaksanakan untuk menghasilkan   

produk yang layak. Skor  rerata uji coba produk dari uji coba satu-satu, uji coba 

kelompok kecil, dan uji lapangan  sebagai berikut (gambar 11). 



 

 

Gambar 11: Skor  Rerata Uji Coba Produk 

 

Hasil analisis penilaian pada uji coba satu-satu, uji coba kelompok kecil, dan uji 

lapangan menunjukkan kategori baik.  Skor rata-rata  keseluruhan pada uji coba satu-

satu 3,93 (kriteria baik)  untuk uji coba kelompok kecil 3,67 (kriteria baik)  dan uji 

coba lapangan 3,59 (kriteria baik). Berdasarkan kriteria minimal produk dikatakan 

layak apabila memperoleh kriteria baik, maka produk yang dikembangkan  dapat 

dikatakan layak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan mahasiswa pada pengisian 

instrumen menyimpulkan bahwa produk media E-Learning Tari Nusantara III layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Prosedur pengembangan media e-learning  pembelajaran  Tari Nusantara III untuk 

menghasilkan produk media yang layak dilakukan melalui langkah-langkah:  (a) 

melakukan analisis kebutuhan,  (b)  melakukan   desain pengembangan, (c) 

melakukan produksi media pembelajaran, (d) melakukan validasi/evaluasi produk. 



 

Evaluasi terhadap media e-learning pembelajaranTari Nusantara III, melalui tahap 

validasi  ahli materi dan ahli media, uji coba satu-satu, uji coba kelompok kecil, dan 

uji coba lapangan, serta analisis dan revisi sehingga menjadi produk akhir berupa  E-

learning Pembelajaran  Tari Nusantara III dengan program  Be- Smart  untuk 

mahasiswa jurusan  Pendidikan Seni Tari FBS UNY yang layak digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

2. Media media e-learning  pembelajaran  Tari Nusantara III yang dikembangkan  layak 

digunakan sebagai media pembelajaran berdasarkan: 

a. Hasil validasi ahli, yakni: (1) validasi ahli media  skor rata-rata keseluruhan  4,08 

(kategori baik),  (2) validasi ahli materi dengan skor rata-rata 4,40 (kategori  

sangat baik). 

b. Hasil penilaian mahasiswa, yakni: (1) uji coba satu-satu  penilaian terhadap 

tampilan produk dan penilaian terhadap penyajian materi memperoleh skor rata-

rata 3,95 (baik), (2) uji coba kelompok kecil  penilaian terhadap tampilan produk  

dan penilaian terhadap penyajian materi memperoleh skor rata-rata 3,67 (baik), 

(3) uji lapangan penilaian terhadap tampilan produk dan penilaian terhadap 

penyajian materi memperoleh skor rata-rata 3,59 (baik). 

B. Implikasi dan Keterbatasan Produk dalam Penelitian 

Beberapa implikasi terhadap pengembangan  media e-learning  atau 

pembelajaran berbantuan computer (CAI) antara lain: 

1. Pengembangan ini tepat dilakukan bersamaan dengan masuknya kurikulum 

Teknologi Informasi (TI) di Perguruan Tinggi. 

2. Produk dapat digunakan sebagai media pembelajaran tentang  Tari Nusantara III pada 

Mahasiswa Jurusan  Pendidikan Seni Tari FBS UNY. 

3. Pengembangan ini dirancang untuk strategi pembelajaran mandiri.     

4. Mengurangi tingkat ketergantungan dosen sebagai pengelola dan sumber belajar. 

5. Pengembangan pembelajaran ini dapat digunakan untuk penanaman ketekunan, 

ketelitian dan terhindar dari gagap teknologi. 

Sebagai hasil karya ilmiah, dalam pengembangan ini dijumpai keterbatasan-

keterbatasan sebagai berikut. 



 

1. Pengembangan produk pembelajaran tidak dapat mengupload materi langsung yang 

berupa video pada materi karena keterbatasan program, sehingga harus melalui 

youtub. 

2. Pengeditan video yang asli menjadi movie dilakukan oleh pengembang yang belum 

professional sehingga kurang sempurna. 

3. Pengambilan  dan pengeditan suara dilakukan oleh pengembang dan tempat 

pengambilan suara tidak di studio sehingga hasil suaranya tidak sempurna. 

4. Berkaitan dengan tahapan uji coba produk dengan jumlah subjek sebanyak 45 

mahasiswa belum tentu dapat mencerminkan standar  kelayakan produk. Dengan 

demikian produk perlu diuji coba dengan subjek dan kawasan yang lebih luas. 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian pengembangan ini dapat kami sarankan: 

1. Pengembangan produk pembelajaran yang berupa praktik, selanjutnya lebih baik 

menggunakan program yang dapat langsung mengupload materi. 

2. Pengeditan movie dari video menjadi movie dilakukan oleh orang yang professional 

agar hasilnya sempurna. 

3. Pengambilan, pengeditan, dan tempat pengambilan suara dilakukan oleh ahli dan di 

studio sehingga hasil suaranya sempurna. 
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