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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Para praktisi pendidikan baik itu guru maupun dosen adalah orang yang
ditugaskan secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan
membimbing peserta didik. Seorang guru hendaknya memiliki kemampuan
merancang program pembelajaran interaktif serta mampu menata dan
mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat
mencapai kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Guru yang
profesional adalah mereka yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai
guru secara profesional sesuai perannya sebagai tutor, motivator, dan fasilitator.
Sebagai fasilitator seorang Guru yang profesional dituntut untuk mampu
menciptakan atau menyempurnakan program/media/bahan ajar yang interaktif
agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal, yaitu: efektif, efisien,
dan bermakna. Proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacheroriented) dan dengan media/bahan ajar sederhana tidaklah cukup untuk
menjalankan tugas pokok sebagai fasilitator Guru yang profesional.
Pembelajaran yang tidak memanfaatkan multimedia/media/bahan ajar yang
interaktif menyebabkan potensi peserta didik menjadi pasif dan proses
pembelajaran yang selalu monoton menyebabkan pembelajaran menjadi tidak
bermutu dan bermakna.
Jika hal ini berlangsung terus menerus maka kreativitas siswa tidak akan
berkembang. Seharusnya proses interaksi dalam kegiatan belajar mengajar di
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kelas melibatkan berbagai pihak yang saling berkaitan. Pihak-pihak yang
berkompeten dan profesional dalam proses pembelajaran saling bekerja sama
menciptakan model-model pembelajaran dan atau media pembelajaran yang
interaktif sesuai tujuan yang akan dicapai bersama.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mempunyai usulan
program penelitian Fakultas, khusunya Program Studi Teknologi Pendidikan
FKIP Universitas

Lambung Mangkurat

Banjarmasin (ULM) berupa

pemanfaatan desain media ajar interaktif dengan memanfaatkan program
Microsoft Power Point dan iSpring.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang
dapat diidentifikasi seperti berikut:
1. Bagaimanakah kondisi faktual pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan
oleh para praktisi pendidikan di lingkungan Teknologi Pendidikan FKIP
ULM Banjarmasin?
2. Bagaimanakah pemanfaatan desain media ajar interaktif dengan program
microsoft power point dan iSpring?
3. Mengapa implementasi desain media ajar interaktif diperlukan dan atau
diterapkan?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah memberikan suatu inovasi
pendidikan dengan cara menerapkan pemanfaatan desain media ajar interaktif.
Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh gambaran
tentang:
1. Kondisi faktual pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh para praktisi
pendidikan di lingkungan Teknologi Pendidikan FKIP ULM Banjarmasin.
2. Pemanfaatan desain media ajar interaktif dengan program microsoft power
point dan iSpring.
3. Implementasi pemanfaatan desain media ajar interaktif program microsoft
power point dan iSpring.
D.

Manfaat Hasil Penelitian
1. Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi pendidikan di
lingkungan FKIP dalam memberikan kontribusi inovasi multimedia
pembelajaran yang tepat guna atau sesuai dengan tujuan pembelajaran.
2. Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP ULM Banjarmasin
Hasil

penelitian

ini

menjadi

bahan

pertimbangan

untuk

dapat

diimplementasikan oleh pengelola Program Studi Teknologi Pendidikan
FKIP ULM Banjarmasin.
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3. Dosen Teknologi Pendidikan FKIP ULM Banjarmasin
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan motivasi
dosen untuk meningkatkan kinerja dosen dalam proses pembelajarannya.
4. Pihak-Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan inspirasi bagi pihakpihak lain dalam mengimplementasikan program-program pendidikan yang
berbasis multimedia.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Definisi Media Ajar Interaktif
Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari
“Medium” yang berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara atau
pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Menurut wikipedia media
pembelajaran interkatif adalah sebuah metode pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan komunikasi. Media pembelajaran interaktif
merupakan media penyampaian pesan antara tenaga pendidik kepada peserta
didik yang memungkinkan komunikasi antara manusia dan teknologi melalui
sistem dan infrastruktur berupa program aplikasi serta pemanfaatan media
elektronik sebagai bagian dari metode edukasinya.
Manfaat dari media pembelajaran interaktif, adalah :
1. Penyampaian materi pembelajaran yang dapat diseragamkan
Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar
tenaga pendidik dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya
kesenjangan informasi diantara peserta didik dimanapun berada.
2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik
Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar,
gerakan dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga
membantu tenaga pendidik untuk menciptakan suasana belajar menjadi
lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan.
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3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif
Dengan media akan terjadinya komukasi dua arah secara aktif.
4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga
Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara
maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Tenaga pendidik
tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan
sekali sajian menggunakan media, peserta didik akan lebih mudah
memahami pelajaran.
5. Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik
Media pembelajaran dapat membantu peserta didik menyerap materi
belajar lebih mandalam dan utuh.
6. Media pembelajaran interaktif
Proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media
pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga peserta didik
dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan
kapanpun tanpa tergantung seorang guru.
7. Media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan
proses belajar.
Media dapat membantu peserta didik agar lebih percaya diri
terhadap kemampuan akademik dan potensi bakat yang dimiliki.
8. Mengubah peran tenaga pendidik ke arah yang lebih positif dan produktif.
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Tenaga pendidik menjadi tenaga yang kompeten karena mampu
memanfaatkan teknologi yang tepat guna atau sesuai dengan tujuan
pembelajaran.
B. Desain Pembelajaran Model ASSURE
Pembelajaran Model ASSURE adalah sebuah formulasi untuk
kegiatan pembelajaran yang berorientasi di kelas yang menekankan
pemanfaatan teknologi dan media dengan baik agar siswa belajar secara aktif.
Model ASSURE mengacu kepada Analyze Learners, State Objectives, Select
Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner
Participation, Evaluate and Revise.
Model ASSURE dicetuskan oleh Heinich, dkk sejak tahun 1980-an
dalam mendesain pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis
dengan memadukan penggunaan teknologi dan media yang dapat digunakan
untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode
ini terus

dikembangkan

oleh

Smaldino,

dkk.

sampai

sekarang.

Meskipun berorientasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), namun model ini
tidak

menyebutkan

strategi

pembelajaran

secara

eksplisit

seperti

halnya Pembelajaran Model ADDIE. Strategi pembelajaran dikembangkan
melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran
serta peserta didik di kelas.
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Model pembelajaran ASSURE sangat membantu dalam merancang
program pembelajaran dengan menggunakan berbagai jenis media yang
berfokus untuk menekankan pengajaran kepada peserta didik dengan berbagai
gaya belajar, dan konstruktivis belajar dimana peserta didik diwajibkan untuk
berinteraksi dengan lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima
informasi. Model ASSURE sangat sederhana dan relatif mudah untuk
diterapkan sehingga dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar serta peserta
didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk kegiatan belajar mengajar.
Model pembelajaran ASSURE ini merupakan rujukan bagi pendidik
dalam merencanakan dan menyusun pembelajaran secara sistematis dengan
mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih
efektif dan bermakna bagi peserta didik.
Tahapan Tahapan Model Pembelajaran Assure menurut Smaldino
adalah sebagai berikut:
1. Analyze Learner (Analisis Pembelajar)
Tujuan utama dalam menganalisa termasuk pendidik dapat
memenuhi kebutuhan belajar siswa yang urgen sehingga mereka mampu
mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal.
Analisis pembelajar meliputi tiga faktor kunci dari diri pembelajar yang
meliputi:

9

a) General Characteristics (Karakteristik Umum). Karakteristik umum siswa
dapat ditemukan melalui variable yang konstan, seperti, jenis kelamin, umur,
tingkat perkembangan, budaya dan faktor sosial ekonomi serta etnik. Semua
variabel konstan tersebut, menjadi patokan dalam merumuskan strategi dan
media yang tepat dalam menyampaikan bahan pelajaran.
b)

Specific

Entry Competencies

(Mendiagnosis

kemampuan

awal

pembelajar). Penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa pengetahuan awal
siswa merupakan sebuah subyek patokan yang berpengaruh dalam bagaimana
dan apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak sesuai dengan
perkembangan psikologi siswa (Smaldino dari Dick, Carey & Carey, 2001).
Hal ini akan memudahkan dalam merancang suatu pembelajaran agar
penyamapain materi pelajaran dapat diserap dengan optimal oleh peserta
didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
c) Learning Style (Gaya Belajar). Gaya belajar yang dimiliki setiap
pembelajar berbeda-beda dan mengantarkan peserta didik dalam pemaknaan
pengetahuan termasuk di dalamnya interaksi dengan dan merespon dengan
emosi ketertarikan terhadap pembelajaran. Terdapat tiga macam gaya belajar
yang dimiliki peserta didik, yaitu: 1. Gaya belajar visual (melihat) yaitu
dengan lebih banyak melihat seperti membaca 2. Gaya belajar audio
(mendengarkan), yaitu belajar akan lebih bermakna oleh peserta didik jika
pelajarannya tersebut didengarkan dengan serius, 3. Gaya belajar kinestetik
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(melakukan), yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik
jika dia sudah mempraktekkan sendiri.
2. State Standards and Objectives (Menentukan standard dan tujuan)
Tahap selanjutnya dalam ASSURE model adalah merumuskan
tujuan dan standar. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat
memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran.
Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran perlu memperhatikan
dasar dari strategi, media dan pemilihan media yang tepat.
a) Pentingnya Merumuskan Tujuan dan Standar dalam Pembelajaran
Dasar dalam penilaian pembelajaran ini menujukkan pengetahuan
dan kompetensi seperti apa yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik.
Selain itu juga menjadi dasar dalam pembelajaran siswa yang lebih bermakna.
Sehingga sebelumnya peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam
partisipasi dan keaktifannya dalam pembelajaran.
Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam
merancang suatu program pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Wina
Sanjaya (2008: 122-123) berikut ini:
 Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitas
keberhasilan proses pembelajaran.
 Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan
kegiatan belajar siswa
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 Tujuan

pembelajaran

dapat

membantu

dalam

mendesain

sistem

pembelajaran
 Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan
batas-batas dan kualitas pembelajaran.
b) Tujuan Pembelajaran yang Berbasis ABCD
Menurut Smaldino, dkk., setiap rumusan tujuan pembelajaran ini
haruslah lengkap. Kejelasan dan kelengkapan ini sangat membantu dalam
menentukan model belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar berikut
asesmen dalam KBM. Rumusan baku ABCD tadi dijabarkan sebagai berikut:


A

=

audience. Pembelajar

atau

peserta

didik

dengan

segala

karakterisktiknya. Siapa pun peserta didik, apa pun latar belakangnya,
jenjang belajarnya, serta kemampuan prasyaratnya sebaiknya jelas dan
rinci.


B = behavior. Perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran.
Perlaku belajar mewakili kompetensi, tercermin dalam penggunaan kata
kerja. Kata kerja yang digunakan biasanya kata kerja yang terukur dan dapat
diamati.



C = conditions. Situasi kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi
pembelajar dapat belajar dengan baik. Penggunaan media dan metode serta
sumber belajar menjadi bagian dari kondisi belajar ini. Kondisi ini
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sebenarnya menunjuk pada istilah strategi pembelajaran tertentu yang
diterapkan selama proses belajar mengajar berlangsung.


D = degree. Persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan baku sebagai
bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil.
Kriteria ini dapat dinyatakan dalam persentase benar (%), menggunakan
kata-kata seperti tepat/benar, waktu yang harus dipenuhi, kelengkapan
persyaratan yang dianggap dapat mengukur pencapaian kompetensi.

c) Tujuan Pembelajaran dan Perbedaan Individu
Berkaitan dengan kemampuan individu dalam menuntaskan atau
memahami sebuah materi yang diberikan. Individu yang tidak memiliki
kesulitan belajar dengan yang memiliki kesulitan belajar pasti memiliki waktu
ketuntasan terhadap materi yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, maka
timbullah mastery learning (kecepatan dalam menuntaskan materi tergantung
dengan kemampuan yang dimiliki tiap individu.
3. Select Strategies, Technology, Media, And Materials (Memilih, Strategi,
Teknologi, Media Dan Bahan Ajar)
Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif
adalah mendukung pemblajaran dengan menggunakan teknologi dan media
dalam sistematika pemilihan strategi, teknologi dan media dan bahan ajar.
a). Memilih Strategi Pembelajaran
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Pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan standar dan
tujuan pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi
siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran
dapat mengandung ARCS model (Smaldino dari Keller,1987). ARCS model
dapat membantu strategi mana yang dapat membangun Attention (perhatian)
siswa, pembelajaran berhubungan yang Relevant dengan keutuhan dan
tujuan, Convident , desain pembelajaran dapat membantu pemaknaan
pengetahuan oleh siswa dan Satisfaction dari usaha belajar siswa.
Strategi pembelajaran dapat terlebih dahulu menentukan metode
yang tepat. Beberapa metode yang dianjurkan untuk digunakan ialah (Dewi
Salma Prawiradilaga, 2007):


Belajar Berbasis Masalah (problem-based learning). Metode belajar
berbasis masalah melatih ketajaman pola pikir metakognitif, yakni
kemampuan stratregis dalam memecahkan masalah.



Belajar Proyek (project-based learning). Belajar proyek adalah metode yang
melatih kemampuan pebelajar untuk melaksanakan suatu kegiatan di
lapangan. Proyek yang dikembangkan dapat pekerjaan atau kegiatan
sebenarnya atau berupa simulasi kegiatan.



Belajar Kolaboratif. Metode belajar kolaboratif ditekankan agar pebelajar
mampu berlatih menjadi pimpinan dan membina koordinasi antar teman
sekelasnya.
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b) Memilih Teknologi dan Media yang sesuai dengan Bahan Ajar
Kata Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak
dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau
pengantar. Menurut Lesle J.Brigges dalam Sanjaya (2008 : 204) menyatakan
bahwa media adalah alat untuk perangsang bagi peserta didik dalam proses
pembelajaran. Selanjutnya Rossi dan Breidle dalam Sanjaya (2008 : 204)
mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan
yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku,
koran, majalah dan sebagainya. Sedangkan menurut Gerlach, media bukan
hanya berupa alat atau bahan saja, tetapi hal-hal lain yang memungkinkan
siswa dapat memperoleh pengetahuan. Media itu meliputi orang, bahan,
peralatan atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa
memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Bentuk media adalah bentuk fisik dimana sebuah pesan
digabungkan dan ditampilkan. Bentuk media meliputi, sebagai contoh,
diagram (gambar diam dan teks) slide ( gambar diam lewat proyektor) video
(gambar bergerak dalam TV), dan multimedia komputer (grafik, teks, dan
barang bergerak dalam TV) Setiap media itu mempunyai kekuatan dan
batasan dalam bentuk tipe dari pesan yang bisa direkam dan ditampilkan.
Memilih sebuah bentuk media bisa menjadi sebuah tugas yang kompleks-
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merujuk kepada cakupan yang luas dari media yang tersedia, keanekaragaman
siswa dan banyak tujuan yang akan dicapai.
Memilih format media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan
pokok bahasan atau topik. Peran media pembelajaran menurut Smaldino:


Memilih , Mengubah, dan Merancang Materi



Memilih Materi yang tersedia



Melibatkan Spesialis Teknologi/Media



Menyurvei Panduan Referensi Sumber dan Media



Mengubah Materi yang ada



Merancang Materi Baru

4. Utilize Technology, Media And Materials (Menggunakan Teknologi,
Media Dan Bahan Ajar)
Sebelum

memanfaatkan

media

dan

bahan

yang

ada,

sebaiknya mengikuti langkah-langkah seperti dibawah ini,yaitu:
a) Preview

materi. Pendidik

harus

melihat

dulu

materi

sebelum

menyampaikannya dalam kelas dan selama proses pembelajaran pendidik
harus menentukan materi yang tepat untuk audiences dan memperhatikan
tujuannya.
b) Siapkan bahan. Pendidik harus mengumpulkan semua materi dan media
yang dibutuhkan pendidik dan peserta didik. Pendidik harus menentukan
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urutan materi dan penggunaan media. Pendidik harus menggunakan media
terlebih dahulu untuk memastikan keadaan media.
c) Siapkan lingkungan. Pendidik harus mengatur fasilitas yang digunakan
peserta didik dengan tepat dari materi dan media sesuai dengan lingkungan
sekitar.
d) Peserta didik. Memberitahukan peserta didik tentang tujuan pembelajaran.
Pendidik menjelaskan bagaimana cara agar peserta didik dapat memperoleh
informasi dan cara mengevaluasi materinya.
e) Memberikan pengalaman belajar. Mengajar dan belajar harus menjadi
pengalaman. Sebagai guru kita dapat memberikan pengalaman belajar
seperti: presentasi di depan kelas dengan projector, demonstrasi, latihan,
atau tutorial materi.
5. Require Learner Parcipation (Mengembangkan Partisipasi Peserta
Didik)
Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa
terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era
teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik
menerapkan, menganalisis, men-sintesis, dan mengevaluasi ketimbang
sekedar memahami dan member informasi kepada siswa. Ini sejalan dengan
gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental aktif yang
dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, dimana para siswa akan
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menerima umpan balik informative untuk mencapai tujuan mereka dalam
belajar.
6. Evaluate And Revise (Mengevaluasi Dan Merevisi)
Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk
mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat
berdasarkan:
a.

Penilaian Hasil Belajar Siswa,

b.

Penilaian Hasil Belajar Siswa yang Otentik,

c.

Penilaian Hasil Belajar Portofolio

d.

Penilaian Hasil Belajar yang Tradisional / Elektronik.

e.

Menilai dan Memperbaiki Strategi, teknologi dan Media

f.

Revisi Strategi, Teknologi, dan Media.
Ada beberapa fungsi dari evaluasi antara lain :

a.

Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa.

b.

Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana
ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan.

c.

Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program
kurikulum.

d.

Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan siswa secara individual
dalam mengambil keputusan.
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e.

Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam
menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai

f.

Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk orang tua, guru,
pengembang kurikulum,pengambil kebijakan.

C. Metode Penelitian & Pengembangan
Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sujadi (2003:164)
Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development (R & D)
adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu
produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat
dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau
perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di
kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (software), seperti
program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas,
perpustakaan

atau

laboratorium,

ataupun

model-model

pendidikan,

pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dll.
Menurut

Sugiyono

(2011:407)

Metode

penelitian

dan

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat
menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis
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kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat
berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji
keefektifan produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangan bersifat
longitudinal (bertahap bisa multy-years). Penelitian Hibah Bersaing, adalah
penelitian yang menghasilkan produk, sehingga metode yang digunakan
adalah metode penelitian dan pengembangan.
Penelitian dan pengembangan yang dimodifikasi dari sepuluh
langkah penelitian dan pengembangan dari Borg dan Gall. Secara garis besar
dikembangkan oleh Sukmadinata dan kawan-kawan terdiri atas tiga tahap,
yaitu: 1) Studi Pendahuluan, 2) Pengembangan Model, dan ke 3) Uji Model.
Tahap pertama studi pendahuluan merupakan tahap awal atau
persiapan untuk pengembangan. Tahap ini terdiri atas tiga langkah, pertama
studi kepustakaan, kedua survai lapangan dan ketiga penyusunan produk awal
atau draf model (karena yang dikembang-kan umumnya berbentuk model).
Studi kepustakaan merupakan kajian untuk mempelajari konsepkonsep atau teori-teori yang berkenaan dengan produk atau model yang akan
dikembangkan. Umpamanya untuk penyusunan media/bahan ajar interaktif,
studi kepustakaan difokuskan mengkaji konsep dan teori-teori tentang media,
bahan, dan sumber belajar yang interaktif. Studi kepustakaan juga mengkaji
teori-teori pembelajaran yang interaktif, efektif, efisien, dan bermakna. Selain
dari itu studi kepustakaan juga mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang
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berkenaan dengan pemanfaatan dan atau pengembangan desain media/bahan
ajar interaktif.
Selesai kegiatan pada tahap pertama Studi Pendahuluan, kegiatan
dilanjutkan dengan tahap kedua, Uji Coba Pengembangan Produk pendidikan
(media/bahan ajar interaktif). Dalam tahap ini ada dua langkah, langkah
pertama melakukan uji coba terbatas dan langkah kedua uji coba lebih luas.
Dalam pelaksanaan uji coba terbatas, Dosen-Dosen Teknologi
Pendidikan sebagai pelaksana uji coba melaksanakan pembelajaran
berdasarkan SAP yang mereka susun. Selama kegiatan pembelajaran, peneliti
melakukan pengamatan, mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh Dosen,
baik dilihat dari segi metode mengajarnya maupun media/bahan ajarnya.
Selain kegiatan Dosen, pengamatan dan pencatatan juga dilakukan terhadap
respon, aktivitas dan kemajuan-kemajuan yang dicapai Mahasiswa. Selesai
satu pertemuan, peneliti mengadakan diskusi dengan Dosen terkait
membicarakan apa yang sudah berjalan, terutama kekurangan/kelemahan dan
kesalahan/penyimpangan yang dilakukan baik dilihat dari segi metode
mengajarnya maupun media/bahan ajarnya.
Berdasarkan masukan-masukan tersebut peneliti mengadakan
perbaikan terhadap media/bahan ajar untuk disempurnakan menjadi produk
baru yang lebih interaktif. Selesai putaran uji coba terbatas para peneliti
mengadakan pertemuan untuk membahas temuan-temuan dan melakukan
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penyempurnaan terakhir untuk di uji coba-kan lebih luas, sasaran subjek
penelitiannya yaitu para praktisi (Dosen-Dosen) di lingkungan FKIP ULM
Banjarmasin.
Uji produk merupakan tahap pengujian keampuhan dari produk
yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan pengujian digunakan dua kelompok
sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jumlah kelompok
eksperimen sebanyak kelompok uji coba lebih luas.
D. Program Microsoft Power Point
Program Microsoft Powerpoint pertama kali dikembangkan oleh
Bob Gaskins & Dennis Austin. Pada masa itu Ms. Powerpoint digunakan
sebagai presenter untuk perusahaan bernama Forethought, Inc yang kemudian
diubah namanya menjadi Powerpoint. Versi pertama Powerpoint adalah versi
1.0 dirilis pada tahun 1087. Saat itu dirilis untuk sistem operasi Apple
Macintosh. Powerpoint msih menggunakan warna hitam putih, yang dapat
membuat halaman teks & grafik untuk OHP (Overhead Projector). Versi
berikutnya muncul setahun kemudian dengan dukungan beragam warna.
Pada 31 Juli 1987, Microsoft mengakuisisi Forethought, Inc dan
perangkat lunaknya, Powerpoint, seharga 14 juta dollar. Setelah itu versi
Powerpoint 2.0 muncul ke pasaran pada tahun 1990. Sejak saat itu Powerpoint
telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam paket Microsoft
Office.
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Microsoft Powerpoint adalah salah satu program aplikasi Microsoft
Office yang berguna untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Aplikasi
ini biasanya digunakan untuk keperluan presentasi, mengajar, dan untuk
membuat animasi sederhana. Hadirnya Powerpoint menggantikan cara
presentasi kuno yaitu dengan transparasi proyektor atau biasa disebut OHP
(Over Head Proyector). Dengan adanya Powerpoint, membuat presentasi
menjadi sangat mudah karena didukung dengan fitur-fitur yang canggih dan
menarik. Microsoft powerpoint juga menyediakan beragam template untuk
memperindah presentasi.
Kegunaan atau fungsi Microsoft Powerpoint adalah sebagai berikut:
1. Membuat presentasi dalam bentuk slide-slide.
2. Menambahkan audio, video, gambar dan animasi dalam presentasi
sehingga presentasi menjadi lebih menarik dan hidup.
3. Mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide.
4. Membuat presentasi dalam bentuk softcopy sehingga dapat diakses
melalui perangkat komputer lainnya.
E. Program iSpring
iSpring adalah sebuah program/aplikasi komputer yang bekerja
sebagai add-in Powerpoint. Add-in iSpring dimaksudkan untuk menjadikan
file-file Powerpoint lebih menarik dan interaktif berbasis Flash dan dapat
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dibuka di hampir setiap komputer atau platform lainnya. Beberapa fungsi addin iSpring adalah sebagai berikut:
1. iSpring dapat menyisipkan berbagai bentuk media, sehingga media
pembelajaran yang dihasilkan akan lebih menarik, diantaranya adalah
dapat merekam dan sinkronisasi video presenter, menambahkan Flash dan
video YouTube, mengimpor atau merekam audio, menambahkan informasi
pembuat presentasi dan logo perusahaan, serta membuat navigasi dan
desain yang lebih menarik.
2. Mudah didistribusikan dalam format flash, yang dapat digunakan
dimanapun dan dioptimalkan untuk pengolahan web.
3. Membuat kuis dengan berbagai jenis pertanyaan/soal yaitu : True/False,
Multiple Choice, Multiple-Response, Type-In, Matching, Sequence,
Numeric, Fill in the Blank, Multiple Choice Text.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan
model ASSURE. Model ASSURE adalah desain pembelajaran yang
digunakan dalam proses penelitian dan pengembangan mengacu pada suatu
bentuk siklus yang didasarkan dari hasil kajian temuan penelitian, kemudian
ditindak lanjuti dengan perencanaan, proses pemanfaatan, dan implementasi.
Metode ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan suatu produk/konten tertentu, dan menguji keefektifan
implementasi produk/konten tersebut (Sugiyono, 2010).
Pengembangan produk dalam penelitian ini didasarkan pada studi
pendahuluan, kemudian diuji dalam situasi tertentu dan dilakukan revisi
terhadap hasil uji coba, sampai akhirnya diperoleh suatu produk akhir. Dalam
penelitian ini, produk yang akan dihasilkan adalah desain media ajar
interaktif dengan program microsoft power point dan iSpring.
B. Subyek dan Lokasi Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah para praktisi pendidikan di
lingkungan FKIP ULM Banjarmasin, meliputi tenaga pengajar (dosen) dan
pihak-pihak lain yang berhubungan dengan konteks penelitian. Lokasi
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penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP
ULM Banjarmasin.
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
1. Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh sejumlah data dan
informasi lapangan berkenaan dengan gambaran perencanaan,
pemanfaatan, dan pengembangan media/bahan ajar interaktif. Menurut
Arikunto (2006:132), teknik dokumentasi adalah “mencari data
mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah, notulen rapat, agenda, prosiding, dan lain sebagainya”.
Penelusuran dokumen dengan menggunakan catatan yang berisi
mengenai data yang dikumpulkan, yaitu: data mengenai kinerja dosen
dalam melaksanakan proses pembelajaran, media/bahan ajar, dan
sumber belajar yang digunakan oleh dosen.
2. Teknik Wawancara digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi
berupa pikiran, perasaan, pendapat, dan pengetahuan dari para praktisi
pendidikan yang terlibat dalam proses penelitian.
3. Teknik Observasi dalam penelitian merupakan deskripsi dari kejadian,
manusia, tindakan, dan objek dalam setting pemanfaatan media/bahan
ajar yang interaktif. Aspek-aspek yang diobservasi yakni perilaku para
praktisi

pendidikan

pengembangan

yang

media/bahan

terlibat

dalam

ajar

interaktif.

pemanfaatan
Hasil

dan

observasi
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dimaksudkan untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dari
teknik wawancara dan atau dokumentasi.
D. Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan
dan menganalisis data agar dilaksanakan secara ekonomis serta serasi
dengan tujuan penelitian (Nasution, 2009:23). Untuk menerapkan metode
ilmiah dalam praktek penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian
yang sesuai dengan kondisi seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian
yang akan dikerjakan, yaitu desain penelitian dan pengembangan (Research
& Development).
Metode Penelitian dan Pengembangan adalah metode penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji
keefektifan produk tersebut. Menurut Sujadi (2003:164) Penelitian dan
Pengembangan (R & D) adalah suatu proses dan langkah-langkah untuk
mengembangkan suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang
telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu
berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat
bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat
lunak (software), seperti pemanfaatan program power point dan iSPring
untuk mengembangkan atau menyempurnakan produk berupa media/bahan
ajar interaktif.

27

E. Teknik Analisis Data
Setelah data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan
terkumpul, peneliti melakukan analisis data secara deskriptif dengan cara
sebagai berikut:
1. Tahap analisis: Mendiskusikan fenomena penelitian dengan perspektif teori,
temuan penelitian yang relevan dan pengalaman peneliti. Hal ini
dimaksudkan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan yang akan
diimplementasikan dan atau diselenggarakannya penelitian ini.
2. Tahap inferensi: Merumuskan, merencanakan, dan mengelola prinsipprinsip pengembangan media/bahan ajar interaktif, berdasarkan analisis
kekuatan dan kelemahan dalam mengimplementasikan media/bahan ajar
interaktif.
Adapun analisis data digunakan adalah analisis data model interaktif
Feisal (Bungin, 2003: 69), seperti gambar di bawah ini:

Gambar 01: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif (Rohidi, 1992:20)
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Pertama, Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan,
meyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data dalam catatan
lapangan. Data ini kemudian dipilah dan diseleksi yang ada relevansinya dengan
pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitan ini. Transkip data ini
dimaksudkan untuk menuliskan kembali wawancara atas jawaban pertanyaanpertanyaan penelitian setelah dipilah dan diseleksi. Setelah di transkip kemudian
hasilnya ditunjukkan kepada subyek penelitian untuk memerikasa kembali apa yang
dinyatakannya. Pengkoreksian dimaksudkan jika ada tambahan dan kekeliruan
dalam penulisan. Hal ini dimaknai peneliti sebagai proses validasi hasil wawancara.
Kedua, penyajian data adalah penyusunan secara sistematis hasil reduksi
agar diketahui tema dan polanya dengan menentukan bagaimana data itu akan
disajikan. Maksudnya agar memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang
berisi data tekstual. Pada sajian data tersebut peneliti berupaya mengklasifikasikan
dan menyajikan data sesuai pokok permasalahannya.
Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ditarik dari sajian
data sehingga data dan informasi lebih bermakna. Sedangkan verifikasi, dilakukan
untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian. Hal ini dilakukan dengan
melihat kembali data untuk menimbang makna dari data-data yang dikumpulkan
untuk dianalisis. Peneliti menggunakan cross-check atau triangulasi data dengan
membaca berulang-ulang untuk menguji kebenaran kesimpulan yang telah dibuat.
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F. Biaya dan Waktu Penelitian
1. Anggaran Biaya
Biaya yang diperlukan secara keseluruhan untuk kegiatan ini berjumlah Rp.
3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
2. Waktu Pelaksanaan
Adapun jadwal kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:
Tabel 01: Jadwal Kegiatan
Bulan
No

Jenis Kegiatan
Maret

April

1

Penyusunan Proposal

*

2

Perencanaan Kegiatan

*

3

Pelaksanaan Kegiatan

*

4

Analisis Kegiatan

*

5

Laporan

Mei

*
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian akan mengungkap tentang pelaksanaan pembelajaran dosen
teknologi pendidikan di FKIP ULM Banjarmasin. Hasil observasi peneliti
menunjukkan kegiatan perkuliahan hanya sebatas tatap muka di kelas dengan
berbantuan media power point biasa dan metode diskusi kelompok. Proses
perkuliahan seperti ini sudah terlihat biasa dan wajar baik dikalangan dosen maupun
mahasiswa. Oleh sebab itu, peneliti berupaya untuk meningkatkan proses
perkuliahan agar menjadi lebih interaktif dengan memanfaatkan program power
point dan ispring. Program ispring dapat memberi nilai tambah terhadap bahan ajar
dosen yang berbasis power point.
Berdasarkan hasil penelitian awal diatas, penelliti, para dosen, dan
mahasiswa khususnya program studi teknologi pendidikan FKIP ULM
Banjarmasin berinisiatif untuk mewujudkan metode perkuliahan berbasis bahan
ajar interaktif dengan memanfaatkan program ispring untuk dapat memberi nilai
tambah terhadap bahan ajar dosen yang berbasis power point. Dari hasil observasi
peneliti media/bahan ajar yang terbaharukan dan bertambah nilai kualitasnya dapat
menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, oleh sebab
itu hasil penelitian ini dapat meningkatkan interaktifitas dosen dan mahasiswa
dalam proses pembelajaran.
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1. Identifikasi Kondisi Faktual Pembelajaran
Kegiatan identifikasi lapangan di lakukan pada program studi teknologi
pendidikan FKIP ULM Banjarmasin. Informan/Subyek penelitian yang terlibat
untuk pengumpulan dan analisis data adalah praktisi pendidikan seperti tenaga
pengajar dosen, tenaga fungsional/operasional staff, dan mahasiswa. Dari hasil
observasi awal dan wawancara tidak terstruktur teridentifikasi bahwa subyek
penelitian dan peneliti akan memanfaatkan bahan ajar interaktif sederhana yang
masih berbasis power point namun ditambah dengan program ispring agar power
point yang dihasilkan menjadi lebih menarik dan interaktif. Obyek penelitian yang
akan diterapkan berupa konten/isi materi power point pembelajaran agar menjadi
lebih unik dan interaktif.
2. Pemanfaatan Bahan Ajar Interaktif dengan Program Microsoft Power
Point dan iSpring
iSpring adalah sebuah program/aplikasi komputer yang bekerja sebagai
add-in Powerpoint. Add-in iSpring dimaksudkan untuk menjadikan file-file
Powerpoint lebih menarik dan interaktif berbasis Flash dan dapat dibuka di hampir
setiap komputer atau platform lainnya. Beberapa fungsi add-in iSpring adalah
sebagai berikut:
a. iSpring dapat menyisipkan berbagai bentuk media, sehingga media
pembelajaran yang dihasilkan akan lebih menarik, diantaranya adalah dapat
merekam dan sinkronisasi video presenter, menambahkan Flash dan video
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YouTube, mengimpor atau merekam audio, menambahkan informasi
pembuat presentasi dan logo perusahaan, serta membuat navigasi dan desain
yang lebih menarik.
b. Mudah didistribusikan dalam format flash, yang dapat digunakan
dimanapun dan dioptimalkan untuk pengolahan web.
c. Membuat kuis dengan berbagai jenis pertanyaan/soal yaitu : True/False,
Multiple Choice, Multiple-Response, Type-In, Matching, Sequence,
Numeric, Fill in the Blank, Multiple Choice Text
Microsoft Powerpoint adalah salah satu program aplikasi Microsoft Office
yang berguna untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Aplikasi ini biasanya
digunakan untuk keperluan presentasi, mengajar, dan untuk membuat animasi
sederhana. Hadirnya Powerpoint menggantikan cara presentasi kuno yaitu dengan
transparasi proyektor atau biasa disebut OHP (Over Head Proyector). Dengan
adanya Powerpoint, membuat presentasi menjadi sangat mudah karena didukung
dengan fitur-fitur yang canggih dan menarik. Microsoft powerpoint juga
menyediakan beragam template untuk memperindah presentasi.
Kegunaan atau fungsi Microsoft Powerpoint adalah sebagai berikut:
a. Membuat presentasi dalam bentuk slide-slide.
b. Menambahkan audio, video, gambar dan animasi dalam presentasi sehingga
presentasi menjadi lebih menarik dan hidup.
c. Mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide.
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d. Membuat presentasi dalam bentuk softcopy sehingga dapat diakses
melalui perangkat komputer lainnya.
Berdasarkan ulasan diatas program power point berfungsi untuk membantu
kinerja dosen dalam menyiapkan materi/bahan ajar berbentuk slide-slide. Bahan
ajar tersebut berupa softfile yang dapat dengan mudah di akses melalui perangkat
komputer lainnya ataupun dapat di prints sebagai hardcopy.
Pemanfaatan media power point ini sebenarnya sudah menjadi hal yang
wajar dan biasa, khususnya di kalangan civitas akademika Universitas Lambung
Mangkurat. Oleh sebab itu, peneliti berusaha mewujudkan pemanfaatan
bahan/media power point yang bernilai lebih/tambah dengan add in ispring. Addin iSpring dimaksudkan untuk menjadikan file-file Powerpoint lebih menarik dan
interaktif berbasis Flash dan dapat dibuka di hampir setiap komputer atau platform
lainnya.
Pemanfaatan ispring tahap perencanan dilakukan pelatihan terhadap dosendosen

dengan

melibatkan

mahasiswa

Teknologi

Pendidikan.

Pelatihan

membutuhkan waktu 1 (satu) bulan dengan cara mengkonversi ulang bahan ajar
berupa power point yang dimiliki oleh dosen yang pengerjaannya dilakukan oleh
mahasiswa. Dalam proses konversi, peneliti memberikan arahan dan pengajaran
tentang tata cara mekanisme penggunaan ispring.
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3. Implementasi Bahan Ajar Interaktif dengan Program Microsoft Power
Point dan iSpring
Pada tahapan implementasi peneliti menggunakan desain pembelajaran
model ASSURE. Desain pembelajaran model ASSURE sangat membantu dalam
merancang program pembelajaran dengan menggunakan berbagai jenis media yang
berfokus untuk menekankan pengajaran kepada peserta didik dengan berbagai gaya
belajar, dan konstruktivis belajar dimana peserta didik diwajibkan untuk
berinteraksi dengan lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima informasi.
Model

ASSURE

sangat

sederhana dan relatif

mudah

untuk

diterapkan

sehingga dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar serta peserta didik dapat
dilibatkan dalam persiapan untuk kegiatan belajar mengajar.
Model pembelajaran ASSURE ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam
merencanakan

dan

menyusun

pembelajaran

secara

sistematis

dengan

mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif
dan bermakna bagi peserta didik. Langkah-langkah implementasi model ASSURE
seperti terlihat digambar dibawah ini:
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A. Analyze Learner (Analisis Pembelajar)
Tujuan utama dalam menganalisa pembelajar adalah agar dapat
memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa yang urgen dan aktual sehingga
mereka mampu mendapatkan pengalaman belajar yang variatif dan tingkatan
pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal, melalui pemanfaatan
media ajar yang terbarukan dengan implementasi program add-in ispring
dalam program Microsoft Power Point.
B. State Standards and Objectives (Menentukan Standard dan Tujuan)
Tahap selanjutnya dalam model ASSURE adalah merumuskan
tujuan dan standar. Dengan demikian diharapkan dosen dapat memperoleh
suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari penelitian ini. Dalam
merumuskan tujuan dan standar pembelajaran perlu memperhatikan dasar
dari strategi, media dan pemilihan media yang tepat, yaitu dengan cara
mengadakan pelatihan pemanfaatan media power point dan ispring untuk
rekonstruksi media ajar berbasis power point yang dilakukan oleh dosen
dibantu mahasiswa.
C. Select Strategies, Technology, Media, And Materials (Memilih, Strategi,
Teknologi, Media Dan Bahan Ajar)
Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif
adalah mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media
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dalam sistematika pemilihan strategi, teknologi dan media dan bahan ajar.
Media yang digunakan tentunya adalah power points dan add in ispring.
D. Utilize Technology, Media And Materials (Menggunakan Teknologi,
Media Dan Bahan Ajar)
Sebelum memanfaatkan media power point dan ispring, peneliti
mempersiapkan langkah-langkah seperti dibawah ini, yaitu:
 1) Preview materi/media ajar dosen. Dosen harus melihat dulu relevansi
kontennya apakah sudah sejalan dengan tujuan pembelajaran semester atau
perlu adanya tambahan-tambahan konten sebelum diperbaharui. 2) Siapkan
bahan evaluasi untuk dibuat kuis pembelajaran pada Microsoft power point
agar nantinya power point yang dikembangkan dapat menjadi lebih
interaktif. 3) Dosen harus mengumpulkan semua materi dan bahan grafis yang
dibutuhkan untuk proses pengembangan media ajar berbasis power point dan
add-spring. 4) Dosen menginstruksikan mahasiswa untuk mengembangkan
materi dan bahan grafis yang sudah dikumpulkan untuk dikembangkan
menjadi media ajar berbasis power point interaktif.
E. Require Learner Parcipation (Mengembangkan Partisipasi Peserta Didik)
Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi
mahasiswa terhadap materi dan media ajar interaktif berbasis power point dan
ispring yang kita akan dikembangkan dan ditampilkan. Seorang pendidik pada
era teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik
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menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi media ajar
ketimbang sekedar memahami dan member informasi kepada siswa. Ini
sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental
aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, dimana para
mahasiswa akan menerima umpan balik informatif dan pengalaman belajar
dalam membantu dosen mengembangkan media ajar interaktif berbasis power
point dan ispring.
F. Evaluate And Revise (Mengevaluasi Dan Merevisi)
Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk
mengembangkan kualitas pembelajaran, khususnya media ajar interaktif yang
telah dikembangkan. Penilaian dan perbaikan penelitian, meliputi:


Penilaian Partisipatif Mahasiswa.



Menilai dan Memperbaiki Strategi, Teknologi dan Media Ajar yang telah
dikembangkan
Revisi Strategi, Teknologi, dan Media Ajar.




B. Pembahasan
Hasil pembahasan akan mengungkap tentang ringkasan perencanaan,
pemanfaatan, dan implementasi desain bahan ajar interaktif dengan program power
point dan ispring. Kegiatan perencanaan desain bahan ajar interaktif dengan
program microsoft power point dan iSpring dalam penelitian ini berjalan dengan
baik dan lancar. Hal ini membuktikan bahwa para praktisi pendidikan dan
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mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan siap sedia dalam memanfatkan
desain pembelajaran model ASSURE.
Sebelum memanfaatkan media atau bahan ajar interaktif dengan program
power points dan ispring, peneliti mempersiapkan langkah-langkah seperti dibawah
ini, yaitu:
1) Preview materi/media ajar dosen. Dosen harus melihat dulu relevansi
kontennya apakah sudah sejalan dengan tujuan pembelajaran semester atau perlu
adanya tambahan-tambahan konten sebelum diperbaharui. 2) Siapkan bahan
evaluasi untuk dibuat kuis pembelajaran pada Microsoft power point agar nantinya
power point yang dikembangkan dapat menjadi lebih interaktif. 3) Dosen harus
mengumpulkan semua materi dan bahan grafis yang dibutuhkan untuk proses
pengembangan media ajar berbasis power point dan add-spring. 4) Dosen
menginstruksikan mahasiswa untuk mengembangkan materi dan bahan grafis yang
sudah dikumpulkan untuk dikembangkan menjadi media ajar berbasis power point
interaktif.
Pada tahapan implementasi peneliti menggunakan desain pembelajaran
model ASSURE. Desain pembelajaran model ASSURE sangat membantu dalam
merancang program

pembelajaran

dengan

menggunakan

berbagai

jenis

media (power point dan ispring) yang berfokus untuk menekankan pengajaran
kepada pendidik dan peserta didik untuk berkolaborasi mengembangkan media ajar
dosen menjadi lebih interaktif.
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Tahapan terakhir dari desain pembelajaran model ASSURE adalah
penilaian dan perbaikan yang merupakan aspek mendasar untuk mengembangkan
kualitas pembelajaran, khususnya media ajar interaktif. Penilaian dan perbaikan
penelitian ini didasarkan oleh:


Penilaian Partisipatif Mahasiswa.



Menilai dan Memperbaiki Strategi, Teknologi dan Media Ajar yang telah
dikembangkan



Revisi Strategi, Teknologi, dan Media Ajar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. KESIMPULAN
1. Kondisi faktual pelaksanaan pembelajaran
Kondisi faktual pembelajaran sebelum di implementasikannya media power
point dan ispring adalah sebatas tatap muka kegiatan perkuliahan dengan
memanfaatkan media power point biasa dan diskusi kelompok.
2. Pemanfaatan desain media ajar interaktif dengan program microsoft power point
dan iSpring.
Kegiatan perencanaan desain bahan ajar interaktif dengan program
microsoft power point dan iSpring dalam penelitian ini berjalan dengan baik dan
lancar. Hal ini terbukti dari kesedian dosen dan mahasiswa program studi Teknologi
Pendidikan dalam mengembangkan media ajar interaktif dengan mengikuti desain
pembelajaran model ASSURE.
3. Implementasi desain media ajar interaktif dengan program microsoft power point
dan iSpring
Implementasi desain bahan ajar interaktif dengan program microsoft power
point dan iSpring dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif
dan meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu didukung dengan media ajar
interaktif berbasis power point dan ispring yang telah dikembangkan secara
kolaboratif dosen dan mahasiswa.
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B. SARAN - SARAN
1. Universitas Lambung Mangkurat (ULM): a) Agar memperbanyak kegiatan
pelatihan bagi dosen dalam mengembangkan bahan/media pembelajaran yang
berbasis inovasi pembelajaran, b) Memberikan bantuan sarana dan prasarana
pendukung pembelajaran berbasis inovasi pembelajaran.
2. Pihak FKIP: a) Memanfaatkan bahan/media ajar interaktif dalam setiap
pembelajaran, b) Memperkaya wahana keilmuan inovasi pembelajaran dengan
cara bereksplorasi antar-lintas Fakultas baik secara mandiri aataupun kelompok.
3. Program studi Teknologi Pendidikian: a) Merancang dan menyempurnakan
bahan ajar interaktif dengan program power point dan ispring yang tepat guna
atau sesuai dengan kompetensi pembelajaran, b) Melanjutkan penelitian ini
dengan populasi penelitian yang lebih banyak.
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