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KATA PENGANTAR REKTOR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Syukur alhamdulillah hanyalah bagi Allah yang Maha Pemurah,
yang telah memberikan anugerah dan hidayah untuk senantiasa

bekerja memperbaiki dunia Pendidikan dan masa depan. Dengan
hidayah dan anugerah Allah semata, tim pengelola dan pelaksana
program dan kegiatan I-CLIR (Indonesian Consortium for Learning
Innovation Research) Universitas Negeri Malang mampu melaksana-
kan tugas merancang, mengelola, dan melaksanakan serta melaporkan
kegiatan hibah penelitian tentang inovasi belajar Bersama dengan
Universitas Jember, Universitas Mulawarman, dan Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa. Tim I-CLIR PIU IDB UM juga berhasil menyusun
buku Seri Kajian Inovasi Belajar yang memuat tulisan yang diangkat
dari hasil penelitian tahun 2017–2018 dari Program I-CLIR UM
Bersama dengan ketiga universitas yang bergabung dalam konsorsium
inovasi pendidikan dan pembelajaran ini, pada tahun 2017 ini telah
dihasilkan dua buah buku Seri Kajian Inovasi Belajar Universitas
Negeri Malang, yaitu buku (1) Menginovasi Pendidikan Tinggi:
Kurikulum Transdisipliner dan Belajar Berbasis Kehidupan dan (2)
Inovasi Belajar Responsif Budaya Lokal. Adapun penelitian dan
pengembangan inovasi Pendidikan masih berlangsung sampai tahun
2018, dan hasilnya masih akan dilaporkan dalam ketiga buku selan-
jutnya, yakni yang mempunyai penekanan kepada Learner’s Charac-
teristics and Personalized Learning Platforms (dalam buku 3), Smart
Learning–based Media (dalam buku 4), dan Research-based Trans-
disciplinary Approaches (dalam buku 5).

Program dan kegiatan I-CLIR UM berfokus pada inovasi
belajar karena inovasi belajar memang masih merupakan penggerak
yang utama dalam proses pendidikan, dan dapat dikatakan jantungnya.
Tanpa inovasi belajar, pendidikan akan kehilangan daya hidupnya
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menghadapi tantangan zaman, karena perubahan zaman tidak dapat
dibendung. Arus perubahan karena revolusi industry 4.0 membawa
paradigma pendidikan baru. Inovasi belajar mutlak diperlukan, baik
secara terstruktur dalam kurikulum, seperti yang memang dilakukan
I-CLIR dan UM di beberapa tahun belakangan ini, maupun secara
lepas dalam bentuk pengembangan belajar pintar (smart learning)
dalam tiap-tiap satuan Pendidikan, tiap bidang, tiap topik, dan tiap
pokok interest dosen/guru yang bersangkutan, yang beberapa hasilnya
dilaporkan dalam buku ke-4 ini. Masa sekarang merupakan waktu
untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru seperti dibahas Joh
Dyer dalam buku The Innovator’s DNA (Dyer, Gregersen, &
Christensen, 2012). DNA adalah terminologi biokimia yang mencoba
menjelaskan segala perubahan yang ada dari kecenderungan asli
kehidupan ini, yang terdeteksi sebagai asam deoksiribonukleat yang
dikenal dengan DNA. Penciri setiap makhluk hidup dapat dideteksi
oleh sains, dan dapat menjelaskan banyak hal mengenai kecende-
rungan individual. DNA innovator memberikan gambaran bahwa
generasi zaman ini memang telah mempunyai kemampuan untuk
berinovasi di setiap bidang kehidupan.

Seri Kajian Inovasi Belajar merupakan wadah penyampaian
laporan dan juga memberi implikasi betapa fundamental-sentralnya
inovasi belajar bagi kehidupan terutama kehidupan pendidikan.
Inovasi belajar tersebut menjadi tugas keberadaan dan kehidupan
kebudayaan dan peradaban termasuk pendidikan dan mencerminkan
kekhasan zamannya. Di lain pihak, inovasi belajar yang menjadi
nyawa pendidikan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan
berkelanjutan demi kebugaran dan vitalitas pendidikan untuk secara
efektif dan efisien mencapai cita-cita dan tujuan pendidikan. Agar
mampu menjawab tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru pada
Abad XXI inovasi belajar memang perlu dirancang, dikelola, dan
diorganisasikan dengan tepat arah dan tujuannya.
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Sebagai wujud tanggung jawab untuk memikul tugas agung
kesejarahan bidang pendidikan, Kurikulum Transdisipliner dan Model
Belajar Berbasis Kehidupan UM senantiasa berusaha ikut serta dalam
usaha-usaha memberi wadah untuk kontribusi signifikan bagi pen-
didikan bangsa Indonesia. Berlandaskan nilai bersama (shared val-
ues) yang terkemas dalam frasa “Berkarya untuk Bangsa”, UM telah
berusaha menggulirkan, merancang, dan melakukan berbagai inovasi
pendidikan khususnya inovasi belajar. Dengan bermodalkan berbagai
tonggak pengalaman dan nilai bersama pendidikan, sekarang UM
melalui I-CLIR PIU IsDB UM sedang menggulirkan perubahan-
perubahan fundamental dan fondasional pada masa sekarang dan
masa akan datang.

Lima buku yang sudah disinggung di atas merupakan wujud
bahwa inovasi belajar sedang dikerjakan secara serius oleh UM
bersama UJ, Unmul, dan Untirta. Di samping itu, dalam buku
tersebut dapat dilihat upaya-upaya untuk mengkristalkan penelitian-
penelitian Pendidikan inovatif, sekaligus mendorong UM untuk
menjadi sebuah innovation center yang dapat diandalkan. Dalam
buku 4 disajikan beberapa laporan mengenai pengembangan media-
media pembelajaran inovatif untuk menunjang inovasi belajar yang
sudah dirancang dan dikembangkan. Diharapkan pengembangan
sejenis dapat dilanjutkan dan dikembangkan lagi menyesuaikan dengan
perubahan-perubahan di masa depan.

Sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik Konsorsium
Inovasi Belajar Innovation to Enchance Professional and Capability
Development yang disiapkan tim I-CLIR PIU IsDB UM, inovasi
belajar yang ditawarkan dan digulirkan untuk menjawab berbagai
tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru seiring dengan kecende-
rungan dunia tersebut adalah paradigma belajar berbasis kehidupan
(life-based learning). Dengan terbitnya lima buku seri tiga buku
tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak
yang sudah mendukung terselenggaranya program dan kegiatan
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kajian diskursif dan penelitian tentang belajar berbasis kehidupan
dan inovasi-inovasi yang menyertainya.

Pertama-tama terima kasih saya alamatkan kepada Islamic
Development Bank dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Riset dan Teknologi yang sudah memercayai UM untuk mengelola
program I-CLIR sekaligus mendukung secara penuh usaha untuk
menjadikan UM sebagai pusat unggulan inovasi belajar bersama
Universitas Jember, Universitas Mulawarman, dan Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada tim
I-CLIR PIU IsDB dan LP3 UM yang merencanakan, mengelola, dan
menjalankan program inovasi belajar. Ketiga, para pakar yang terlibat
dalam kajian diskursif dan para peneliti yang sudah membuahkan
laporan yang kemudian diangkat menjadi tulisan dalam buku ini.
Tentu saja pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan di sini
satu per satu juga layak diberi ucapan terima kasih karena sudah
memberikan urunan pikiran, tenaga, dan waktu untuk merealisasikan
program inovasi belajar. Semoga Allah membalas semua urunan dan
amal kebaikan yang sudah dicurahkan oleh semua pihak yang
bepartipasi dalam program I-CLIR IsDB UM.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Malang, 7 Oktober 2021

Rektor UM,

Ahmad Rofi’uddin
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KATA SAMBUTAN KETUA LP3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa,
yang telah memberi rahmat serta anugerah melimpah dalam

bentuk kesempatan kepada tim pengelola dan pelaksana program
dan kegiatan I-CLIR (Indonesian Consortium for Learning Innova-
tion Research), untuk melaksanakan tugas merancang, mengelola,
dan melaksanakan hibah penelitian tentang inovasi belajar. Adapun
tim I-CLIR ini adalah gabungan dari tim Universitas Negeri Malang
bersama Universitas Jember, Universitas Mulawarman, dan Universi-
tas Sultan Ageng Tirtayasa yang didanai oleh proyek IsDB.

Semua insan pendidikan telah menyadari bahwa inovasi pem-
belajaran merupakan kebutuhan utama dari zaman ini. Revolusi
industri 4.0 memberikan perubahan pesat di semua bidang dan
semua aspek berubah karena telah menjadi bagian dari hidup di era
digital. Era digital memang membuat paradigma pendidikan dan
pembelajaran bergeser lagi. Di sinilah tantangan para pendidik
menjadi sangat besar karena kecepatan perubahan menjadi sangat
besar dengan kemajuan di moda informasi dan telekomunikasi.

Buku Seri Kajian Inovasi Belajar 1–5 ini memuat tulisan yang
diangkat dari hasil penelitian tahun 2017–2018 di bidang pembel-
ajaran inovatif dari program I-CLIR. Buku-buku ini juga merupakan
laporan kepada khalayak akademis atas terlaksananya program ter-
sebut. Adapun buku yang telah terbit adalah sebagai berikut.
(1) Menginovasi Pendidikan Tinggi: Kurikulum Transdisipliner dan

Belajar Berbasis Kehidupan (2017)
(2) Inovasi Belajar Responsif Budaya Lokal (2017)
(3) Learner’s Characteristics and Personalized Learning Platforms

(2021)
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(4) Smart Learning–based Media (2021)
(5) Research-based Transdisciplinary Approaches (2021)

Dari ketiga buku yang terbaru ini diharapkan implementasi
inovasi belajar senantiasa dilakukan dalam pendidikan dan hal ini
termasuk salah satu tugas lembaga pengembangan pendidikan dan
pembelajaran di semua perguruan tinggi. Implementasi dari pikiran-
pikiran inovatif ini selalu ditunggu masyarakat pendidikan dan juga
menjadi inspirasi bagi semua, baik adanya cara-cara dan metode
baru dalam pembelajaran, atau cara baru untuk mengatasi masalah
yang ada serta hasil-hasil baru integrasi system informasi dan komu-
nikasi dalam dunia pendidikan juga sangat dinantikan.

Terima kasih kepada semua tim penulis dan peneliti yang telah
melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel dalam buku ini,
juga tim pe-review dan editor yang telah menyelesaikan semuanya
menjadi tiga buah buku yang utuh. Semoga semua jerih payah ini
bermanfaat bagi masyarakat semua.

Malang, 7 Oktober 2021

Ketua Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaran,

I Wayan Dasna
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PENDAHULUAN
Media dan Sistem Pembelajaran Cerdas

Surjani Wonorahardjo
Waras Kamdi

Djoko Saryono

Kata kunci zaman ini adalah “smart” atau cerdas. Zaman ini juga
ditandai dengan digunakannya secara merata gawai “cerdas”

oleh hampir semua orang tanpa kecuali. Gawai cerdas ada di tangan,
dan gawai ini dapat menjadikan hampir semua pertanyaan terjawab,
berita terkomunikasikan, relasi dan bisnis berjalan, dan kehidupan
berlari. Semua orang tanpa kecuali akan hidup bersama gawainya,
dan gawai menjadi benda yang sangat memahami kebutuhan pemi-
liknya. Zaman ini mengalami perubahan di semua aspek kehidupan-
nya.

Kesiapan anak-anak menghadapi kehidupan semacam inilah
yang harus dipersiapkan oleh pendidikan di zaman ini. Kumpulan
data survei dari sejumlah negara tentang respons guru, orang tua,
dan masyarakat terhadap pembelajaran masa depan dilaporkan oleh
Google for Education (2019). Laporan itu mengidentifikasi 8 tren
yang akan muncul di pendidikan dasar dan menengah (K-12), yakni
(1) tanggung jawab digital karena online akan menjadi dominan, (2)
berpikir komputasional, (3) kelas kolaboratif, (4) inovasi pembelajaran,
(5) kecakapan hidup dan kesiapan kerja, (6) belajar diarahkan oleh
siswa, (7) sekolah yang terhubung, dan (8) munculnya teknologi
baru. Disebutkan bahwa 99% guru di UK menyatakan belajar daring
aman sebagai bagian dari kurikulum. Kita harus sadar mengenai
teknologi yang aman bagi anak, dan bukan sekadar mengenai tek-
nologi itu sendiri tetapi lebih pada etika berteknologi. Di kalangan

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CEO, 91% menyatakan bahwa mereka membutuhkan penguatan
pada soft skill organisasi yang sama pentingnya dengan digital skills.
Ditunjukkan bahwa 92% pekerjaan masa depan secara global akan
membutuhkan kecakapan digital; 93% guru di Amerika yakni bahwa
computational thinking di sekolah dasar dan menengah menggunakan
heuristics dan pemahaman algoritma; 65% guru Amerika mengatakan
belajar yang terarah kepada siswa adalah sangat penting dalam
mengembangkan kecakapan Abad XXI; dan 83% guru di Meksiko
mengatakan bahwa akses lebih banyak pada konten dan sumber
adalah salah satu keuntungan besar dalam penggunaan teknologi di
dalam kelas.

Mewujudkan perubahan pendidikan seperti dikehendaki dalam
banyak survei ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan,
karena insan pendidik masih memegang erat tatanan pendidikan
lama (fixed mindset) sebagai landasan. Masa depan karier yang
sebelumnya sudah ditata dari dunia sekolah sedemikian rupa dengan
berbagai metode dan cara, walau masih menyisakan tempat untuk
kreativitas, di zaman ini harus ditata dengan cara yang berbeda sama
sekali, karena keunikan individual ternyata harus dikedepankan.
Masa depan yang ada adalah masa depan yang menjadi milik setiap
individu, masa depan yang “personalized”, dan tidak terikat. Dalam
dunia Pendidikan sekarang, sistem semacam ini selayaknya disadari.
Manajemen kurikulum pendidikan dan sistem pembelajaran berbasis
teknologi adalah aspek yang paling mendapat tekanan untuk berubah,
sehingga belajar lebih terarah kepada siswa.

Di lain pihak, misi revolusi digital membawa pesan-pesan
disruptif, di mana komponen terkecil adalah terpenting untuk dicari,
dan bagaimana sebuah relasi diciptakan akan menentukan masa
depan. Dengan demikian keluarlah pesan-pesan “personalisasi” di
mana-mana, kesadaran manusia menjadi sangat personal, sebagai
kemerdekaan yang unik, dan harus mendapat tempat yang merdeka
pula dalam sistem. Dalam dunia belajar, persekolahan juga akan
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menggunakan pesan-pesan ini dalam berbagai aspek, di antaranya
adalah media belajar, platform belajar, dan sumber-sumber belajar.
Karena itu, smart learning-based media adalah kebutuhan yang tidak
dapat ditunda-tunda. Cara belajar dengan bantuan gawai cerdas atau
program cerdas dan platform cerdas telah menjadi isu prioritas
dalam program penelitian di Universitas Negeri Malang.

Melalui dukungan Project IsDB, Universitas Negeri Malang
melakukan inovasi belajar dalam lima area utama, yakni (1) pergeseran
paradigma dan pengembangan kurikulum, (2) riset dan pengembangan
model, desain, dan skenario pembelajaran, (3) pengembangan lanskap
belajar, di antaranya perluasan aktivitas kurikuler dan belajar lintas
disiplin, (4) integrasi sistem manajemen kurikuler dengan sistem
manajemen administrasi akademik, dan (5) pengembangan staf untuk
mendukung program inovasi belajar. Empat klaster riset yang
dikembangkan dalam proyek ini, yakni (1) riset tentang karakteristik
pebelajar, (2) riset transdisipliner kurikulum dan pembelajaran, (3)
riset model, desain, dan skenario belajar, dan (4) riset sumber
belajar.

TENTANG BUKU INI

Buku seri keempat ini merupakan kumpulan hasil-hasil riset
model, desain, dan skenario belajar yang disajikan dalam bab-bab
berikut. Bab 2 menyajikan hasil riset Hakkun Elmunsyah dkk tentang
Pembelajaran dengan aplikasi mobile. Model pembelajaran ini diklaim
dapat meningkatkan kapabilitas mahasiswa. Pembelajaran dikembang-
kan dengan menggunakan Augmented Reality (AR). Selain merangsang
perkembangan pola piker, AR juga memiliki aspek-aspek hiburan
yang dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam belajar dan bermain
serta memproyeksikannya secara nyata dan melibatkan interaksi
seluruh pancaindra. Setidaknya terdapat tiga kelompok pemangku
kepentingan dalam pengembangan penggunaan AR untuk pendidikan,
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yaitu pendidik (guru dan dosen), peneliti, dan ICT-desainer. Inilah
sebabnya pengembangan media pembelajaran berbasis AR di pergu-
ruan tinggi sebagai tolak ukur dan show case pembelajaran pada
tingkat menengah dan dasar.

Bab 3 menyajikan hasil kajian Roesdiyanto dkk tentang “blended
learning” yang masih sering digunakan sebagai alternatif transisi
pembelajaran konvensional ke digital penuh. Blended learning
memerlukan banyak media belajar yang menarik, seperti pada kegiatan
yang memerlukan banyak demonstrasi. Roesdiyanto mengombinasikan
kelas tatap muka dan daring dengan konten video bola voli pantai
dalam ilmu keolahragaan yang disematkan ke dalam LMS UM. Hal
serupa juga dilaporkan Andy Pramono dkk dalam studinya mengenai
permainan asinkron untuk mengembangkan karakter anak didik
sejak usia dini. Mereka mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang
erat kaitannya dengan pelajaran tematik di sekolah dasar. Tulisan
Andy Pramono ini mengisi Bab 4 buku ini.

Beberapa artikel yang mengandung kearifan lokal serta sumber
alam lokal juga mendapat perhatian dalam topik-topik pembelajaran
modern yang “smart”. Bab 5 diisi dengan hasil penelitian Budi
Wibowotomo dkk. Mereka mengembangkan media pembelajaran
kuliner Indonesia, dengan mengangkat keragaman makanan Indone-
sia lewat media, dan menggali prospek etnofarmasi suku Tengger
lewat media pembelajaran yang menarik. Pengembangan keberagaman
makanan dan obat-obatan lokal ini secara tidak langsung menunjang
keamanan pangan Indonesia (termasuk food dan herbal security)
yang merupakan aspek penting dalam kehidupan bangsa dan negara.
Data yang merupakan aspek terpenting dalam analisis digital digali
perlahan-lahan dan disebarluaskan secara otentik lewat media dan
aplikasi “smart” dalam perkuliahan.

Zaman digital tentu ditandai dengan menumpuknya data karena
akumulasi setiap kegiatan yang ada dan terhubung satu sama lain.
Kadang data menumpuk begitu saja di basis data tertentu dan tidak
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termanfaatkan, seperti data percobaan dalam sains yang dihasilkan
dari mesin. Dengan demikian menggali data (data digging dan data
mining) adalah ketrampilan baru yang harus dibelajarkan di perguruan
tinggi. Bab 6 menyajikan hasil penelitian Suharti dan Dwi Listyorini.
Dalam penelitiannya tentang pemanfaatan big data biokimia untuk
penyelesaian skripsi ditemukan bahwa kebanyakan big data ini tidak
termafaatkan dengan baik oleh masyarakat ilmiah yang seharusnya
menggunakannya. Sekedar gambaran, metode-metode analisis sains
modern menggunakan instrumentasi yang spesifik dan menghasilkan
data digital yang luar biasa banyak. Misalnya data mengenai analisis
spektroskopi massa dari protein dan objek-objek biokimia lain
merupakan kumpulan informasi digital yang selalu mempunyai dan
informasi mengenai material biologis ini.

Setiap metode analitik modern menghasilkan serangkaian data
yang bermakna, dan bisa dimanfaatkan oleh para ahli yang memang
mempelajari metode tersebut. Karena metode ilmiah biasanya bersifat
universal, maka data mengenai objek yang sama akan sama di
seluruh dunia, sehingga sebenarnya untuk melakukan analisis tidak
perlu mengulang eksperimen yang sama, namun bisa langsung
menggunakan data yang sudah tersedia. Masalah utama adalah
mengambil data yang ada perlu keterampilan tersendiri. Ini merupakan
tugas kurikulum sains yang memang berbeda dengan pendekatan
belajar sains sebelum zaman digital yang menekankan metode
eksperimen yang terstandar sehingga menghasilkan data yang ber-
kualitas.

Bisnis dan peningkatan ekonomi merupakan tujuan pragmatis
yang utama dalam pembelajaran di perguruan tinggi, karena lulusan
yang dihasilkan harus mampu berperan dalam membangun masa
depan dan hidupnya. Hal ini juga menjadi perhatian dalam kurikulum
dan implementasinya. Berbagai aplikasi smart telah terbukti sangat
menggerakkan roda perekonomian sepeti lahirnya Grab dan Gojek
yang juga menjadi saksi sejarah revolusi digital yang kita alami saat
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ini. Selanjutnya berkembang macam-macam aplikasi yang bergerak
di bidang spesifik seperti Grab dan Gojek maupun yang umum
seperti Bukalapak, Tokopedia dan Shopee dan lain-lain saat ini.

Bab 7 menyajikan hal yang mirip, yakni cara kerja yang
dirintis untuk para akademisi yang mempunyai karya (buku) dan
dilepaskan dengan cara yang sama di platform IDBookStore. Dalam
Platform penerbitan dan toko buku besutan Muhammad Ashar dkk.
ini, siapa pun penulis buku bisa berperan sebagai penerbit, menetapkan
harga, sekaligus penjual bukunya sistem ID BookStore itu. Platform
semacam ini juga secara tidak langsung menaikkan minat baca
karena buku elektronik akan menjadi lebih menarik dan dikemas
modern pula. Disambung Bab 8 dengan sajian hasil pengembangan
aplikasi untuk analisis bisnis mewakili pembelajaran mandiri khas
masa depan bagi mahasiswa calon pelaku bisnis yang memerlukan
ketajaman analisis yang dilakukan oleh Heri Pratikto dkk.

Dalam Bab 9 ditambahkan pembelajaran yang personalized
yang diberikan khusus kepada penyandang disabilitas tertentu. Tulisan
Mohammad Effendi dkk. ini menunjukkan bahwa pembelajaran
berbasis multimedia dapat mengatasi masalah kekurangan kemampuan
anak untuk proses belajarnya, seperti dalam kegiatan pramuka bagi
anak tunarungu. Perkembangan seperti ini telah menjadi perhatian
dalam kurikulum di semua bidang dan menimbulkan kesadaran
bersama bahwa penyandang disabilitas tidak perlu merasa terkucil
karena kekurangmampuannya.

Dimensi religius tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia,
walaupun berada di zaman modern. Religiositas zaman ini tampak di
mana-mana dan di setiap waktu, dalam media-media digital yang ada
saat ini. Di lain pihak pembelajaran agama juga dapat difasilitasi oleh
sistem dan aplikasi digital seperti yang digambarkan dalam E-bbq
yang merupakan sebuah terobosan dalam pembelajaran Al-Qur’an
berbasis LMS. Lebih menarik lagi, personalisasinya sampai menyentuh
pebelajar yang belum mahir membaca aksara dalam Al-Qur’an.
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Aplikasi ini sangat membantu mahasiswa di Jurusan sastra Arab yang
juga perlu mengasah religiositasnya dengan mahir membaca kitab
suci.

Smart learning mengandung banyak pesan untuk masa depan,
karena hanya dengan belajar secara cerdas, manusia bertahan di
zaman digital ini. Media dan sumber belajar merupakan kunci-kunci
perantara yang membantu pembelajaran supaya dapat berlangsung
dengan cerdas pula. Dengan bermacam-macam bentuk „smart learn-
ing-based media” terimplementasi dalam kurikulum, dan bentuk
pembelajaran menjadi bervariasi.
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PENGEMBANGAN PERMAINAN KARAKTER
BAGI ANAK DENGAN KONSEP GAME

ASINKRON BERBASIS LOKAL KONTEN

Andy Pramono
Pujiyanto

AAG Arimbawa

Abstrak: Game pun menjadi salah satu pilihan utama dari pengguna
media ponsel. Game adalah salah satu hiburan untuk anak-anak.
Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika Indone-
sia, setidaknya 30 juta anak dan remaja di Indonesia adalah peng-
guna internet, dan media digital saat ini adalah pilihan utama salur-
an komunikasi yang mereka gunakan. Namun, ada persepsi kuat
bahwa permainan interaktif dapat menghambat pendidikan anak-
anak, yang membuat anak malas untuk belajar. Oleh karena itu,
artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dari permain-
an asynchronous thematic creates untuk pendidikan anak-anak.
Pola tematik dalam game edukasi ini ditekankan pada aktivitas
peningkatan sosial. Permainan yang dikembangkan adalah jenis
asynchronous, yang berarti bahwa guru harus melihat siswa untuk
melakukan evaluating hasil belajar. Penelitian ini melalui model
penelitian prosedural deskriptif yang menguraikan langkah-langkah
yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk. Data yang
diperoleh dalam desain ini diambil dengan metode observasi data,
wawancara dan dokumentasi. Metode observasi data terdiri dari
data visual, data perpustakaan, dan target audiens survei. Hasilnya
menunjukkan bahwa efisiensi permainan lebih tinggi dari 80%.
Sebagai hasilnya permainan yang dikembangkan mampu mening-
katkan pengetahuan siswa, dan keterampilan sosial-fisik. Pentingnya
penelitian ini adalah sebagai pengembangan media pendidikan da-
lam meningkatkan kualitas karakter anak usia dini.

Kata kunci: permainan, pendidikan, media, konten lokal

A. LATAR BELAKANG

Sekolah terkadang kesulitan mendidik siswanya agar menjadi
siswa yang gigih dan tak kenal lelah. Pendidikan yang tidak hanya

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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mengembangkan pengetahuan, tetapi juga perilaku, tutur kata, dan
sikap untuk berhasil dan berinovasi yang semua itu terangkum di
pendidikan karakter. Kreativitas dalam proses belajar sangat penting
bagi guru. Menciptakan suasana kelas yang penuh inspirasi bagi
siswa, kreatif, dan antusias merupakan tugas dan tanggung jawab
guru. Dengan begitu, waktu belajar menjadi waktu yang dinantikan
oleh siswa. Namun, tugas ini tidak mudah. Apalagi saat ini, teknologi
informasi sudah merambah di segala aspek kehidupan. Kreativitas
akan sulit dikembangkan dalam model pendidikan yang konvensional.
Diharapkan dunia pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih maju.

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menyatukan
beberapa mata pelajaran dalam satu tema pembahasan. Pembelajaran
tematik memicu kreativitas siswa dalam belajar tematik siswa sebagai
ruang mengeksplorasi pengetahuan dan memunculkan persepsi-per-
sepsi baru. Pembelajaran tematik tidak akan membosankan siswa
karena pembelajaran sangat aktual dan terkait langsung dengan
lingkungan. Pembelajaran tematik menjalankan komunikasi berjalan
dua arah, dari guru ke siswa dan dari siswa ke guru.

Pada pembelajaran tematik, peran guru sebagai fasilitator dan
motivator. Namun, guru juga memosisikan diri sebagai insan pem-
belajar. Mengetahui latar belakang audiens target sangat penting
sebelum seorang instruktur dapat mempertimbangkan untuk
menggunakan permainan di kelas (Bae 2002). Guru kreatif menemu-
kan subtema-subtema aktual, kreatif mengintegrasikan materi mata
pelajaran ke dalam pembelajaran tematik. Guru perlu kreatif untuk
menemukan media dalam lingkungan dan kreatif dalam menemukan
pesan moral dalam pembelajaran.

Perkembangan permainan saat ini sudah sangat pesat. Selain itu,
hari ini permainan telah digunakan dalam banyak skenario pendidikan
(Manuaba 2017). Permainan yang mudah beradaptasi dan fleksibel
membuat permainan dapat dikembangkan dengan berbagai jenis model.
Hal ini menjadikan aplikasi game sebagai media pendidikan (Hays
2005). Di bidang ilmiah apa pun, game bisa diterapkan. Cukup pilih
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bentuk dan model permainan yang sesuai. Game sangat membantu
dalam belajar dengan cara yang menyenangkan. Permainan dapat
mengembangkan keterampilan lain melalui aktivitas berurutan, ver-
bal, visual, kinetik, dan lain-lain (Besgen, Nilgun, dan Sara 2015).
Pemanfaatan game pada perangkat mobile sangat membantu dalam
pengimplementasian penerapan pembelajaran. Dengan konsep pembel-
ajaran mobile, konsep belajar dapat dilaksanakan kapan saja dan di
mana saja (Sabani, Manuaba, dan Adi, t.t.).

Oleh karena itu, pentingnya merancang produk permainan
karakter ini sebagai model permainan yang mengimplementasikan pola
pendidikan karakter yang sudah disajikan di buku Tematik kelas 1 dan
2 sekolah dasar ke dalam konten sub-permainan (Rabin 2010). Game
ini sebagai wujud penerapan konsep tematik juga untuk menumbuhkan
sikap sosial, sikap kemandirian, dan peningkatan pengetahuan yang
kesemuanya dikemas dalam visualisasi bernuansa lokal kota malang.
Hal ini bertujuan untuk mendekatkan rasa kepedulian dan penerapan
keilmuan pada lingkungan terdekat bagi anak-anak (Shuqin 2012). Oleh
karena itu, konsep desain visual karakter, latar belakang, dan peralatan
dikemas dalam konsep nuansa Kota Malang.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditetapkan metode pe-
ngembangan. Metode tersebut bertujuan mengarahkan proses kreatif
menghasilkan media tersebut. Pengembangan dimulai dari penggalian
data terkait konsep media pembelajaran dengan perumusan konsep
isi dari sub-permainan yang diambil dari tema tematik, pembagian
konsep isi tematik ke dalam konsep sikap pembelajaran, perumusan
konsep desain permainan per sub-permainan, perumusan konsep
desain visual permainan, dan perumusan analisis permainan.

B. URGENSI PENGEMBANGAN DESAIN PRODUK

Pentingnya pengembangan desain produk permainan karakter
digital berbasis telepon pintar dan bernuansa budaya lokal ini adalah
sebagai berikut.
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1. Pengembangan desain produk permainan karakter ini dipandang
penting, karena untuk memberikan masukan kepada pihak-
pihak penyelenggara pendidikan sekolah dasar. Melalui media
digital berbasis telepon pintar dan bernuansa budaya lokal,
diharapkan dapat membantu menanamkan sikap anak sejak usia
dini tentang sikap sosial, sikap kemandirian, dan peningkatan
pengetahuan.

2. Memicu tumbuh rasa mengenali, memiliki, dan cinta akan budaya
lokal, hal ini dikaitkan dengan lokasi daerah Malang, alat
transportasi, peralatan, dan pola budaya di Kota Malang seperti
pola kehidupan, pola kepedulian serta permainan tradisional
yang bersumber budaya lokal.

3. Memperkaya khazanah media pembelajaran anak yang digali
dari budaya Nusantara melalui pengembangan konsep desain
permainan digital berwawasan budaya lokal.

C. METODE PENGEMBANGAN DESAIN

Pengembangan desain produk penelitian ini adalah penelitian
pengembangan atau research and development (R&D). Penelitian ini
ditujukan agar dapat menghasilkan sebuah produk berupa aplikasi
@Kar di mana merupakan konsep singkatan dari etika karakter.
Menurut (Sugiyono, 2013) R&D adalah metode untuk menghasilkan
suatu produk sekaligus menguji keefektifan produk yang dihasilkan.
Hasil yang diperoleh dengan penelitian R&D di bidang pendidikan
berupa perangkat alat bantu pembelajaran berupa perangkat lunak
seperti model pembelajaran (Sukmadinata, 2005).

Prosedur yang dipakai peneliti dalam pengembangan Game
@Kar menerapkan prosedur pengembangan Borg and Gall (1989:
784–785) yang menjelaskan tahap penelitian pengembangan antara
lain: (1) research and information, (2) planning, (3) develop preminary
from product, (4) preliminary field testing, (5) main product revi-
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sion, (6) main field testing, (7) operational product revision, (8)
operational field testing (9) final revisi product, dan (10) dissemina-
tion and implementation. Kemudian supaya mudah dikategorikan
maka tahapan tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar
seperti halnya membaginya sebagai berikut: (1) studi pendahuluan,
(2) pengembangan model, dan (3) pengujian model. Adapun beberapa
tahapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Tahapan I: Studi Pendahuluan

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan informasi
dengan mengobservasi pembelajaran yang selama ini dilakukan di
sekolah dasar terkait materi etika. Temuan awal yang didapatkan bahwa
sumber belajar terkait tematik nilai-nilai etika yang digunakan masih
berupa buku cetak dengan isi yang terbatas pada kajian nilai etika
tematik. Hal ini menunjukkan belum ter-cover-nya nilai-nilai etika
dalam keseharian, dalam pembelajaran serta pergaulan (Nincarean dkk.
2013). Oleh karena itu, perlunya disusun sebuah aplikasi yang memuat
materi-materi nilai-nilai etika dalam keseharian, dalam pembelajaran,
serta pergaulan. Melakukan pengamatan dan kajian terhadap konsep
desain tematik pembelajaran di beberapa sekolah dasar. Dalam hal ini
dipilih sekolah dasar di wilayah Kota Malang.

2. Tahapan II: Pengembangan Game @Kar

Pada tahapan ini peneliti mulai mengembangkan game @Kar
berbasis android. Kegiatan yang dilakukan adalah menentukan
perencanaan meliputi menentukan tujuan, menentukan konten terkait
nilai-nilai etika dalam keseharian, dalam pembelajaran serta pergaulan,
menentukan konsep desain asset, membangun desain game dan
menguji kelayakan game @Kar. Hasil dari kegiatan ini adalah
aplikasi game @Kar berbasis android yang berisi kajian nilai-nilai
etika dalam keseharian, dalam pembelajaran serta pergaulan.
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3. Tahapan III: Uji efektivitas aplikasi game @Kar berbasis android

Pada tahap ini peneliti melakukan uji keefektifan aplikasi game
@Kar berbasis android yang terdiri dari uji korelasi konten (opera-
tional field testing) dan penyempurnaan produk akhir (final product
revision) melalui evaluasi eksperimen dengan pre-test dan post-test.
Pengujian dilakukan di sekolah dasar di kota malang khususnya
Kecamatan Klojen. Uji lapangan digunakan untuk pedoman penyem-
purnaan. Selanjutnya merevisi hasil produk yang berupa metode
ataupun model sesuai hasil uji lapangan (Suharsaputra, 2012:33)

Gambar 1 Tahapan Penelitian
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Gambar 2 Buku Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar

Buku “Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar” kelas 1 dan 2 di
atas ini dibagi berdasarkan tema tematik, seperti pada Tabel 1
berikut ini.

sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan nilai etika anak.

Adapun secara detailnya tahapan-tahapan dalam penelitian ini
dapat dilihat pada Gambar 1.

D. PENGEMBANGAN DESAIN PERMAINAN

Pada pengembangan desain permainan karakter berbasis telepon
pintar bernuansa budaya lokal Kota Malang ini dapat dibagi dalam
beberapa pengembangan sebagai berikut.

1. Penggalian Data

Penggalian data terkait konsep media permainan berdasar
pembelajaran tematik dengan perumusan konsep grup isi permainan
dari sub-permainan yang diambil dari tema tematik. Pada tahap
penggalian data terkait konsep media permainan ini mengacu pada
buku pembelajaran tematik sekolah dasar kelas 1 dan kelas 2.
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Tabel 1 Tema Tematik Buku “Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar”
Kelas 1 dan 2

Berdasarkan tema tematik yang dijabarkan pada tabel di atas
selanjutnya dirumuskan konsep pengelompokan tema tematik tersebut
ke dalam tiga kelompok yaitu lingkungan, pergaulan, dan sekolah.
Pengelompokan ini didasarkan pada kesesuaian penerapan pola
tematik dan kriteria pencapaian tema tematik.

Berdasarkan pengembangan pengelompokan tema tematik dapat
dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Pengelompokan Tema Tematik Berdasarkan Kesesuaian Penerapan
Pola Tematik dan Kriteria Pencapaian Tema Tematik

Tematik Kelas 1 
Diriku  Lingkungan 
Kegemaranku  Lingkungan 
Kegiatanku  Pergaulan 
Keluargaku  Lingkungan 
Pengalamanku  Pergaulan 
Lingkungan bersih, sehat, dan asri  Sekolah 
Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku  Lingkungan 
Peristiwa Alam  Sekolah 

Kelas Tema Tematik 
Kelas 1 Diriku 

Kegemaranku 
Kegiatanku 
Keluargaku 
Pengalamanku 
Lingkungan bersih, sehat, dan asri 
Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku 
Peristiwa alam 

Kelas 2 Hidup rukun 
Bermain di lingkunganku 
Tugasku sehari-hari 
Hidup bersih dan sehat 
Pengalamanku 
Merawat hewan dan tanaman 
Kebersamaan 
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2. Perumusan Konsep Desain permainan per Sub-Permainan

Setelah dilakukan pembagian kelompok tema permainan,
nantinya akan menjadi permainan-permainan kecil. Perumusan konsep
desain permainan ini didasarkan pada tema tematik. Pada tahap ini
akan dibagi menjadi dua prosedur, pertama menentukan judul sub-
permainan berdasarkan tema tematik dan kedua menentukan konsep
dari sub-permainan per judul sub-permainan.

Berdasarkan hasil penelusuran data terkait tema tematik pada
buku tematik SD dapat didapatkan beberapa konsep ide terkait tema
tematik tiap sub-bab. Setelah dilakukan beberapa penelusuran terkait
konsep tema sub-permainan pada diputuskan sub-judul permainan
per tema tematik seperti ditunjukkan pada pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Sub-Judul Permainan (Mini Game) per Tema Tematik

Tematik Kelas 2 
 Hidup rukun Sekolah 
Bermain di lingkunganku Pergaulan 
Tugasku sehari-hari Lingkungan 
 Hidup bersih dan sehat Sekolah 
 Pengalamanku Pergaulan 
Merawat hewan dan tanaman lingkungan 
Kebersamaan Sekolah 

Tematik Judul Mini Game 
Scene Lingkunganku 

1. Diriku Menyusun mading 
2. Kegemaranku Menyusun puzzle  
3. Keluargaku Membereskan rumah 
4. Tugasku sehari-hari Memberi makan hewan 
5. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku Mengenal hewan 

Scene Pergaulan 
1. Kegiatanku Membeli barang 
2. Pengalamanku Bermain Layang-layang 
3. Pengalamanku Bermain membantu hewan 
4. Bermain di lingkunganku Bermain lompat tali 
5. Keselamatan di rumah dan perjalanan membersihkan sampah 
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Setelah dirumuskan judul minigame berdasarkan tema tematik
yang ada, selanjutnya diteruskan dengan penentuan konsep minigame
dari masing-masing judul. Konsep ini terkait pola permainan, target
permainan, perhitungan skor, dan penentuan gambar latar belakang
dan desain antar-muka.

Dapat disampaikan tiga contoh konsep minigame per scene
dari game tematik seperti dijabarkan dalam paparan berikut ini.
a. Konsep minigame tema sosial mengambil contoh mini game

menyusun mading. Pada game menyusun mading memberi
penekanan karakter gotong royong dan unsur seni. Cara bermain
dengan mencocokkan bentuk dan posisi sesuai dengan contoh.
Pemain akan mendapat nilai jika penempatan bentuk sesuai
dengan contoh yang diberikan. Tematik ini akan memengaruhi
penilaian pada nilai sosial.

Tabel 4 Konsep Tematik Sosial: Menyusun Mading

b. Konsep minigame tema pergaulan mengambil contoh minigame
mengenal pembelian barang. Pada game mengenal ekonomi
memberi penekanan karakter kemandirian dan disiplin. Cara
bermain dengan mencocokkan bahan yang akan dibeli sesuai
daftar yang ada. Pemain akan mendapat nilai jika barang yang

Tematik Konsep main aset 

Menyusun 
Mading 

Target Pemain Menyusun 
komposisi mading sesuai 
contoh yang ada 

Background mading 
kampung 
Hasil 1 aset 
item 10 aset 

p j p
Scene Sekolah 

1. Lingkungan bersih, sehat, dan asri Menyiram tanaman 
2. Peristiwa alam Mengenal suara hewan 
3. Hidup rukun Bermain angka 
4. Hidup bersih dan sehat belajar laboratorium kimia 
5. Kebersamaan Kuis kelas 
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Tematik Konsep Main Aset 
Mengenal 
ekonomi 

Target pemain belajar men-
cari target yang akan dibeli 
sesuai dengan contoh yang 
diberikan 

Background etalase 
supermarket 
Item belanja 16 aset 
Roller dan dialog 2 aset 

c. Konsep minigame tema sekolah mengambil contoh minigame
kuis angka. Pada game kuis angka memberi penekanan karakter
pengetahuan angka dan disiplin waktu. Cara bermain dengan
mencari jumlah perhitungan angka. Pemain akan mendapat nilai
jika menebak benar. Tematik ini akan memengaruhi penilaian
pada nilai pengetahuan.

Tabel 6 Konsep Tematik Pengetahuan: Kuis Angka

Tematik Konsep main Aset 
Kuis angka Target Pemain belajar 

menghitung 
Background kelas sekolah 
Karakter 3 set 
Angka aset 

dibeli sesuai dengan daftar yang ada. Tematik ini akan memenga-
ruhi penilaian pada nilai pergaulan.

Tabel 5 Konsep Tematik Pergaulan: Mengenal Ekonomi

Konsep minigame ini juga membawa beberapa komponen nilai
variabel yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan analisis
kinerja tematik pengguna. Di mana pada masing-masing minigame
akan terdapat variabel LAN untuk sub-tema lingkungan, PAN untuk
sub-tema pergaulan dan SAN untuk sub-tema sekolah. Seperti
ditunjukkan pada gambar di bawah ini yang memaparkan konsep
variabel dari sub-tema sosial. Di mana pada masing-masing minigame
terdapat variabel LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, dan LAN5 yang
nantinya sebagai dasar analisis hasil minigame pengguna.
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Gambar 2 Konsep Varibel dari Sub-Tema Sosial

3. Perumusan Diagram Alir

Dalam penyusunan antar-muka disusun diagram alir yang
merupakan konsep aliran antar-muka dari game tematik ini. Dia-
gram alir ini menjadi dasar dalam menentukan aliran tampilan mulai
tampilan utama sampai dengan mini game.
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Gambar 3 Diagram Alir (Konsep Aliran antar-Muka dari Game Tematik)

4. Perumusan Konsep Desain Visual Permainan

Pada konsep perumusan konsep desain visual pada permainan
tematik ini dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian, yaitu konsep
desain visual karakter, konsep desain visual latar belakang, dan
konsep desain visual pendukung game. Konsep desain visual dapat
dijabarkan pada bagian di bawah ini.

a. Konsep visual karakter

Dalam game edukasi tematik ini terdapat dua desain karakter,
yaitu desain utama karakter anak laki-laki dan anak perempuan.
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Sedangkan desain karakter pendukung yaitu karakter bu guru dan
NPC. Referensi desain karakter didasarkan dari konsep (1) anak
sekolah dasar baik laki-laki dan perempuan memakai seragam sekolah
maupun memakai baju harian; (2) konsep ibu guru di sini meng-
gunakan konsep ibu guru memakai seragam guru nasional.

(a) Anak laki-laki menggunakan baju harian dan seragam sekolah
(b) Ibu guru menggunakan seragam guru nasional

(c) Anak perempuan menggunakan baju harian dan seragam sekolah

Gambar 4 Referensi Desain Karakter

b. Konsep visual latar belakang

Untuk visual latar belakang ini dapat dibagi lagi menjadi dua
bagian yaitu desain visual utama dan desain visual minigame.
1. Desain visual utama

Dalam Game edukasi @KAR ini terdapat tiga desain back-
ground, di mana desain background ini didasarkan pada unsur
tinjauan pada game edukasi @KAR ini.
a) Desain visual utama sekolah

Konsep desain background untuk konsep pengetahuan
menggunakan konsep sekolah. Pemilihan sekolah karena
sekolah merupakan tempat mendapatkan ilmu.



BOOK SERIES 4
Smart Learning–based Media

23

Pemilihan lokasi sekolah adalah diambil lokasi sekolah yang
memiliki karakteristik dan gaya Kota Malang. Berdasarkan
kajian data diperoleh sekolah yang menjadi rujukan dan
memiliki sejarah khusus adalah sekolah wilayah Tugu Malang.

Gambar 5 Konsep Desain Background (Konsep Pengetahuan
Menggunakan Konsep Sekolah)

b) Desain visual utama sosial
Konsep desain background untuk konsep social menggunakan
konsep lingkungan keluarga dan bertetangga. Pemilihan lokasi
lingkungan keluarga dan bertetangga karena lingkungan kelu-
arga dan bertetangga adalah kegiatan yang memiliki kegiatan
untuk meningkatkan rasa sosial seorang anak. Kegiatan ini
terkait kegiatan dalam keluarga maupun kegiatan di sekitar
rumah. Pemilihan lokasi lingkungan keluarga dan bertetangga
mengambil lokasi Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan
Kota Malang. Pemilihan lokasi ini karena lokasi Kampung
Warna-Warni memiliki nuansa khas wilayah Malang.
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Gambar 6 Konsep Desain Background (Konsep Sosial Menggunakan
Konsep Lingkungan Keluarga dan Bertetangga)

c) Desain visual utama pergaulan
Konsep desain background untuk konsep fisik menggunakan
konsep lingkungan pergaulan. Pemilihan lokasi pergaulan
karena kegiatan pergaulan anak memiliki unsur penggunaan
fisik lebih banyak dibandingkan usia remaja dan dewasa.
Pemilihan lokasi lingkungan pergaulan mengambil beberapa
spot lokasi wilayah di Kota Malang. Lokasi tersebut yaitu
Jalan Ijen, Perpustakaan Kota Malang, Tugu Melati, Alun-
Alun Malang, dan Malang Town Square. Pemilihan lokasi
ini didasarkan pada hasil pengumpulan data didapatkan
bahwa lokasi tersebut banyak digunakan sebagai lokasi ber-
kumpul dan bermain bagi anak anak.

Gambar 7 Konsep Desain Background (Konsep Fisik Menggunakan
Konsep Lingkungan Pergaulan)

2. Desain visual minigame
Pada desain minigame ini mengacu pada konsep minigame yang
dijabarkan pada sub-desain minigame di atas. Terdapat 15 desain
latar belakang untuk keseluruhan minigame. Dapat kami sajikan
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contoh untuk sub-tema sosial terkait desain latar belakang
minigame ini sebagai berikut.
a) Menyusun mading

Konsep desain latar belakang mengacu pada pola desain
majalah dinding yang diimplementasikan pada tembok suatu
ruangan dengan menggunakan contoh pola terletak di atas
sebelah kiri, penilaian di sisi kanan atas, dan benda yang
disusun diletakkan pada bagian kanan mading.

Gambar 8 Konsep Desain Latar Belakang (Mengacu
pada Pola Desain Majalah Dinding)

b) Menyusun puzzle
Konsep desain latar belakang mengacu pada pola sebuah
meja di mana visual meja ini nantinya akan dijadikan tempat
menyusun dan mencari benda yang akan dicari.
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Gambar 9 Konsep Desain Latar Belakang
(Mengacu pada Pola Sebuah Meja)

c) Membereskan rumah
Konsep desain latar belakang mengacu pada pola ruang
tamu sebuah keluarga terdapat komponen lemari, tv, lampu,
serta hiasan dinding.

Gambar 10 Konsep Desain Latar Belakang (Mengacu
pada Pola Ruang Tamu Sebuah Keluarga)



BOOK SERIES 4
Smart Learning–based Media

27

d) Memberi makan Hewan
Konsep desain latar belakang mengacu pada pola suatu
bagian luar rumah di mana terdapat lahan kosong yang
nantinya akan diberikan karakter kucing yang menunggu
diberi makanan.

Gambar 11 Konsep Desain Latar Belakang (Mengacu
pada Pola Suatu Bagian Luar Rumah)

e) Mengenal Hewan
Konsep desain latar belakang mengacu pada pola desain
papan tulis yang dibagi menjadi dua sisi, yaitu kanan dan
kiri. Di mana sisi kanan dialokasikan untuk gambar-gambar
yang akan disusun. Pada sisi kiri adalah komposisi penempat-
an puzzle.
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Gambar 12 Konsep Desain Latar Belakang (Mengacu
pada Pola Desain Papan Tulis)

c. Konsep visual pendukung

Desain property ini merujuk dari konsep tematik game yang
terdapat pada masing-masing unsur pembelajaran. Konsep desain
aset visual untuk properti menganut asas simbolis analitik. Konsep
ini menerapkan desain berdasarkan bentuk asli dari benda yang
dijadikan objek visual. Properti ini meliputi bunga, binatang, peralatan
rumah tangga, alat tulis, peralatan laboratorium, peralatan bermain,
buku, dan kendaraan.
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Gambar 13 Desain Property
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5. Perumusan Analisis Permainan

Penilaian analisis ini didasarkan pada penilaian tiap minigame
yang membawa nilai kode LAN, PAN dan SAN. Di mana tiap kode
nilai tersebut membawahi lima nilai minigame berdasarkan jenis
temanya. Sebagai contoh kode nilai LAN merupakan penggabungan
nilai dari sub-tema lingkungan yang merupakan jumlah dari penilaian
lima minigame di tema lingkungan yaitu minigame menyusun mading,
menyusun puzzle, membereskan rumah, memberi makan hewan, dan
mengenal hewan. Minigame tersebut akan membawahi kode nilai
LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, dan LAN5. Pada antarmuka analisis
permainan terdapat informasi terkait penilaian per sub-tema dan
penilaian tiap minigame.

Gambar 14 Penilaian Analisis

E. HASIL UJI INTERNAL

Game Tematik ini telah diujicobakan secara internal pada
beberapa pengguna untuk melihat respons para pengguna pada
bagian kesesuaian instalasi, desain aset, dan kontrol game. Uji coba
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internal ini dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa di Jurusan Seni
dan Desain pada bulan Juli 2018.

Gambar 15 Hasil Uji Desain Aset Game Tematik Bidang Sosial

Gambar 16 Hasil Uji Kontrol Game Tematik bidang Sosial

Berdasarkan hasil uji coba internal tersebut dapat dianalisis
bahwa dari segi desain aset 78% responden menyatakan bagus dan
sangat bagus. Pada bagian kontrol game aset 77% responden
menyatakan bagus dan sangat bagus.
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E. KESIMPULAN

Pembelajaran tematik bagi siswa SD berbasis game yang dija-
lankan berbasis android merupakan strategi untuk memfasilitasi
belajar dengan tema tematik. Melalui game tematik berbasis android,
siswa dapat belajar tematik di mana saja, kapan saja, dan dengan
siapa saja. Namun di samping itu pengembangan pembelajaran tidak
hanya sebatas dari game pembelajaran tematik ini saja namun muatan
pembelajaran terkait tema tematik dapat diawali dari game pembel-
ajaran ini sebagai penyampaian pesan tematik selanjutnya tetap akan
disampaikan melalui guru. Jadi peran guru tetap difungsikan dalam
penyampaian pesan tematik. Dari hasil uji internal didapatkan hasil
dari segi desain aset 78% responden menyatakan bagus dan sangat
bagus. Pada bagian kontrol game aset 77% responden menyatakan
bagus dan sangat bagus.

F. DAFTAR RUJUKAN

Bae, Eul Kyoo. (2002). “The Effects of Trainee Characteristics on
Training Effectiveness in Improving Organizational Perfor-
mance.” Performance Improvement Quarterly 15 No. 2: 47–
60. https://doi.org/10.1111/j.1937-8327.2002.tb00249.x.

Besgen, Asu, Kuloglu Nilgun, dan Fathalizadehalemdari Sara. (2015).
“Teaching/Learning Strategies through Art: Art and Basic De-
sign Education.” 4th World Conference on Educational Tech-
nology Researches (WCETR-2014), Volume 182 (Mei): 428–
32. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.813.

Cooper, Alan. (2008). About Face 3. The Essentials of Interaction
Design, ISBN 978-0470084113, www.newsrider.com, USA.

H. Chandler. (2006). The Game Production Handbook. Boston:
Charles River Media.



BOOK SERIES 4
Smart Learning–based Media

33

Hays, Robert T. (2005). “he Effectiveness of Instructional Games: A
Literature Review and Discussion.” Technical Report 004 (No-
vember).

Hoekman, Robert. (2008). Designing the Moment: Web Interface
Design Concepts in Action,www.newsrider.com, USA.

I. van de Weerd, S. Brinkkemper, J. Souer, and J. Versendaal. (2006).
A Situational Implementation Method for Web-based Content
Management System-applications, Software Process: Improve-
ment and Practice 11(5), 521–538.

Nincarean, Danakorn, Mohamad Bilal alia, Noor Dayana Abdul
Halim, dan Mohd Hishamuddin Abdul Rahman. (2013). “Mo-
bile Augmented Reality: The Potential for Education.” 13th
International Educational Technology Conference 103 (No-
vember): 657–64. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.385.

Rabin, Steve. (2010). Introduction to Game Development. Vol. 2.
Charles River Media.

Reilly. (2010). Designing Interface Second Edition. ISBN 978-1-449-
37390-4, Canada.

Sabani, Alvedi Chandra, Ida Bagus Kerthyayana Manuaba, dan
Erwin Adi. (t.t.) “Gamification: Blood Donor Apps for iOS
Devices.” Journal of Game, Game Art and Gamification, Vol.
01, No. 01, 2016: 14–26.

Shuqin, Sun. (2012). “Cultural and Creative Industries and Art
Education.” 2012 International Conference on Medical Physics
and Biomedical Engineering (ICMPBE2012) 33: 1652–56.
https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.05.266.

Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D. Bandung: ALFABETA.

Suharsaputra, Uhar. (2012). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif,
dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama.

Syaodih Sukmadinata, Nana. (2005). Metode Penelitian Pendidikan.
Bandung: Remaja Rosda Karya.



34 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2021
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang



BOOK SERIES 4
Smart Learning–based Media

3535

INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN
FOODSECURITY KULINER RAKYAT INDONESIA

(SMART-KULINERA)

Budi Wibowotomo
Soenar Soekopitojo

Titi Mutiara K.
Nunung Nurjanah

Abstrak: Inovasi pembelajaran kuliner nusantara dilakukan melalui
media e-learning. Hal ini dapat menunjang ketahanan pangan (food
security) dalam hal pengayaan materi pembelajaran kuliner lokal
etnis budaya tertentu. Pengembangannya menggunakan desain mo-
del ADDIE, dengan mempertimbangkan aspek-aspek behaviouris-
tik, kognitif, dan konstruktivistik; pedagogik, teknologi, dan efek-
tivitas konten. Implementasinya berupa kelas virtual kulinera yang
dibedakan menjadi dua akun, yaitu pengguna student dan pengguna
tutor, dengan hak akses masing-masing sesuai pembagian peran
dalam kelas. Sistem smart-learning ini juga dilengkapi dengan berba-
gai konten teks, audio-video, tugas/kuis, maupun evaluasi kerja.

Kata kunci: kuliner, food security, inovasi pembelajaran, smart-
learning

PENDAHULUAN

Inovasi adalah kata yang sangat populer dan merupakan salah
satu bagian terpenting dalam dunia global saat ini. Di era kemajuan
zaman dewasa ini inovasi banyak dikaitkan dengan berbagai aspek
kehidupan manusia, seperti aspek ilmu pengetahuan, kebudayaan,
perekonomian, dan juga bidang pendidikan. Inovasi banyak dipe-
ngaruhi oleh teknologi karena dengan penggunaan teknologi dapat
mempermudah seseorang dalam menciptakan produk-produk baru.

Di era informasi layanan pendidikan, aktivitas belajar mengajar
dapat menjangkau layanan lebih luas tanpa batas, dengan mengguna-
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kan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang
semakin canggih. Perangkat pembelajaran dapat dikembangkan dengan
model belajar mandiri melalui perangkat teknologi belajar jarak jauh
sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih fleksibel tidak hanya dibatasi
dinding kelas atau secara tatap muka langsung. Pembelajaran daring
(e-learning) dapat digunakan sebagai alternatif bentuk inovasi
pengembangan media pembelajaran, oleh karenanya dituntut kemam-
puan pembelajar untuk terus meningkatkan inovasi perangkat pem-
belajaran tersebut. Di sisi lain juga menguntungkan pebelajar dalam
hal dapat mengakses materi belajar di mana pun berada.

Program studi tata boga terkait dengan bidang keahlian pari-
wisata memerlukan sumber daya manusia dengan kecakapan voka-
sional yang mumpuni untuk mengantisipasi lajunya perkembangan
dan mobilisasi masyarakat. Materi belajar “makanan Indonesia”
yang dipelajari di program studi tata boga, dengan bahasan kekayaan
kuliner suatu etnis tertentu perlu mendapat perhatian dan belum
pernah menjadi isi dan substansi materi ajar dalam kurikulum yang
digunakan. Pengembangan inovasi media pembelajaran dalam mata
kuliah teori dan praktik diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
pembelajaran konvensional serta menyiapkan media belajar untuk
menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel serta mudah diakses
darimana saja dan kapan saja. Sistem e-learning memungkinkan
pebelajar dapat mempelajari materi secara mandiri serta melakukan
evaluasi hasil belajar. Selain itu, dengan media digital materi kuliner
suatu etnis tertentu sebagai bahan ajar e-learning dapat diperkaya
dengan menyediakan panduan teks, video, dan audio dilengkapi
dengan simulasi dan sebagainya (Wibowotomo dkk., 2018). Sistem
e-learning sebagai upaya inovasi media pembelajaran bermanfaat
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan
budaya belajar dan mengajar yang fleksibel, serta dapat meningkatkan
kompetisi dan kompetensi sumber daya manusia tanpa harus
meninggalkan tugas-tugas yang diembannya. Hal ini dipandang efektif
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dalam upaya meningkatkan kecakapan vokasional sebagai keteram-
pilan abad 21 secara terintegrasi dalam mata pelajaran makanan
Indonesia pada prodi tata boga.

BAGIAN ISI

1. Media Pembelajaran

Bahan ajar adalah susunan bahan yang dikumpulkan dari
sumber-sumber belajar dan disusun secara sistematis (Prastowo,
2015:28), sedangkan bahan ajar menurut Tasri (2011) merupakan
segala bentuk konten yang dapat digunakan untuk belajar yaitu
berupa teks, audio, foto, video, dan animasi. Berdasarkan definisi di
atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah susunan bahan
berupa teks, audio, foto, dan video yang disusun secara sistematis
dan dapat digunakan untuk belajar. Adapun cakupan bahan ajar
menurut Dwicahyono (2014:173) terdiri dari (1) judul, mata pela-
jaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tempat/
kelas, (2) petunjuk belajar, (3) tujuan yang akan dicapai, (4) informasi
pendukung, (5) latihan-latihan, (6) petunjuk kerja, dan (7) penilaian.
Fungsi bahan ajar menurut Hernawan, dkk. dalam Raharjo dan
I’anah (2014:125) yaitu sebagai pedoman siswa dalam proses belajar-
nya sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai, sebagai pedoman
guru dalam menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi yang
harus diajarkan, sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar.

Dalam pandangan tradisional, konsep pembelajaran di pergu-
ruan tinggi selalu digambarkan melalui pertemuan tatap muka antara
dosen dan mahasiswa yang berlangsung di dalam ruang kuliah atau
kelas. Kelas, dalam konteks ini memiliki makna sebagai sebuah
tempat di mana pembelajar dan pebelajar melakukan transfer penge-
tahuan secara face-to-face langsung di dalam satu ruang yang sama.
Dewasa ini, konsep dan metode tersebut semakin tersaingi dengan
perkembangan teknologi terkini yang memungkinkan terjadinya
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interaksi terpisah antara dosen dengan dosen, antara mahasiswa
dengan mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa, serta antara
mahasiswa dengan penyelenggara pendidikan (Inglis, Ling, dan
Joosten, 1999 di dalam Darmayanti dkk., 2007).

Selanjutnya dikatakan bahwa paradigma baru yang muncul
terkait dengan proses pembelajaran yang tidak lagi menggambarkan
pertemuan tatap muka di dalam kelas – dengan tetap mempertimbang-
kan interaksi sosial – kini telah diterima secara luas dan telah begitu
memengaruhi dan berdampak pada kehidupan manusia. Kehadiran
teknologi internet memudahkan orang untuk melakukan interaksi
tanpa terikat oleh ruang dan waktu lagi. Penggunaan email, chatting
melalui internet, adanya diskusi dan partisipasi individu maupun
kelompok di dalam komunitas maya merupakan bagian dari inovasi
yang terjadi di zaman global sekarang ini (Cuthell, 2002). Inovasi ini
juga lalu mendorong sektor pendidikan memasuki sebuah periode
baru yang ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk
sebuah peradaban terkini yang begitu tergantung pada (teknologi)
informasi dan berbagai kegiatan (yang menjadi) maya. Kegiatan
pendidikan tinggi yang begitu sulit untuk dijangkau, kaku, tertutup,
kurang motivasi, dan tidak bersahabat kini dengan penggunaan
internet yang dikenal sebagai e-learning menjadi pilihan dan merupa-
kan sumber belajar dalam menghadapi tantangan masa depan. Aripin
(2018) menambahkan, sistem e-learning juga dapat dipandang sebagai
sebuah media perantara yang dapat menjembatani komunikasi antara
guru dan siswa – bilamana dalam proses komunikasi interaktif
tersebut terkadang mengalami hambatan – karena pada hakikatnya
penggunaan media bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang
lebih komunikatif dan bermakna bagi pebelajar.

2. Pembelajaran Daring

Kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar
berbasis teknologi informasi membawa pengaruh yang tidak terelakkan
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lagi pada proses pendidikan konvensional. Saat ini, perubahan metode
pembelajaran digital tersebut sudah banyak diterima oleh masyarakat
dunia, terbukti dengan banyaknya implementasi teknologi informasi
pada lembaga pendidikan (Denata dan Honni, 2018). Konsep pem-
belajaran daring (e-learning) dengan memanfaatkan teknologi in-
formasi dan komunikasi gencar dilakukan oleh berbagai lembaga
pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembela-
jaran. Meskipun banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa efek-
tivitas pembelajaran menggunakan sistem e-learning cenderung sama
bila dibanding dengan pembelajaran konvensional atau klasikal,
tetapi keuntungan yang bisa diperoleh dengan e-learning adalah
dalam hal fleksibilitasnya (Surjono, 2010); yaitu kemudahan akses
materi pembelajaran kapan dan dari mana saja, serta materi yang
dapat diperkaya dengan berbagai sumber belajar termasuk multime-
dia dengan cepat dapat diperbaharui oleh pembelajar.

Oleh karena perkembangan e-learning yang relatif cepat, defi-
nisi, dan implementasi sistem ini sangatlah bervariasi sehingga belum
ada kesepakatan tentang standard baku yang benar-benar diakui.
Berdasarkan pengamatan dari berbagai sistem pembelajaran berbasis
web yang ada di internet, implementasi sistem e-learning bervariasi
mulai dari yang (1) sederhana yakni sekadar kumpulan bahan
pembelajaran yang ditaruh di web server dengan tambahan forum
komunikasi lewat e-mail atau milist secara terpisah; sampai dengan
yang (2) terpadu yakni berupa portal e-learning yang berisi berbagai
objek pembelajaran yang diperkaya dengan multimedia serta dipadu-
kan dengan sistem informasi akademik, evaluasi, komunikasi, diskusi,
dan berbagai educational tools lainnya.

Implementasi suatu e-learning bisa digolongkan ke dalam salah
satu kategori tersebut, bisa terletak di antara keduanya atau bahkan
bisa merupakan gabungan beberapa komponen dari dua sisi tersebut.
Hal ini disebabkan karena belum adanya pola yang baku dalam
implementasi e-learning, keterbatasan sumber daya manusia baik
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pengembang maupun staf pengajar dalam e-learning, keterbatasan
perangkat keras maupun perangkat lunak, serta keterbatasan biaya
dan waktu pengembangan (Sujono, 2010). Adapun dalam proses
belajar mengajar yang sesungguhnya, terutama di negara yang koneksi
internetnya sangat lambat, pemanfaatan sistem e-learning tersebut
bisa saja digabung dengan sistem pembelajaran konvensional yang
dikenal dengan sistem blended learning atau hybrid learning.

3. Model Inovasi Media Pembelajaran

Menurut Mc.Quail, 1987 yang dikutip Syaifuddin (2013)
media baru tidak saja telah menjembatani perbedaan pada beberapa
media, tetapi juga perbedaan antara batasan kegiatan komunikasi
pribadi dengan batasan kegiatan komunikasi publik. Bahan dan
kegunaan media semacam itu dapat dipakai secara bergantian untuk
kepentingan pribadi dan publik. Di masa mendatang kenyataan
tersebut memberikan pengaruh bukan saja terhadap batasan media
yang berbeda, tetapi juga terhadap batasan peran institusi media
(Kholid dan Mulyono, 2018).

Salah satu model pengembangan media pembelajaran daring
yang umum dilakukan adalah menggunakan desain model ADDIE
(analysis, design, development, implementation, evaluation) (Pawana,
dkk. (2014:5). Model ADDIE merupakan model lima langkah pe-
ngembangan yang disusun secara terstruktur dan sistematis pada
upaya memecahkan masalah belajar yang terkait dengan media
belajar yang dibutuhkan oleh pebelajar (Putra, dkk. 2014). Model ini
menurut Peterson dalam Sukenda, dkk. (2013:187) dikenal sebagai
model pengembangan pada multimedia menggunakan website. Berikut
adalah gambar dari lima fase pembentuk siklus model ADDIE.
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Gambar 1 Lima Fase Pembentuk Siklus Model ADDIE
(Sumber: Adopsi dari Reiser dan Dempsey

dalam Barokatidan Annas, 2013: 355)

Masing-masing tahapan dalam ADDIE merupakan langkah-
langkah dasar yang penting dan selalu digunakan dalam mendesain
pembelajaran, dengan penjelasan masing-masing tahapannya sebagai
berikut (Barokati dan Annas, 2013).

a. Analyze (analisis)

Menganalisis pebelajar (atribut, kebutuhan, dan karakteristik),
biaya, alternatif penyampaian, keterbatasan, waktu pembelajaran
berakhir, dan kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan pebelajar
di akhir pembelajaran (Powers, 1997 di dalam Barokati dan Annas,
2013). Tahap analisis ini dibedakan menjadi dua tahap.
• Analisis kinerja (performance analysis), pengembang menganalisis

keterampilan, pengetahuan dan motivasi belajar pebelajar pada
proses pembelajaran.

• Analisis kebutuhan (need analysis), pada langkah ini pengembang
menganalisis kebutuhan dan permasalahan, yaitu berupa materi
yang relevan, buku ajar, strategi pembelajaran, motivasi belajar,
dan kondisi belajar.
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b. Design (rancangan)

Memilih tatanan atau latar pembelajaran online yang sesuai
untuk mengembangkan kemampuan kognitif pebelajar yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan khusus atau
indikator, memilih pendekatan yang dilakukan, tata letak, dan nilai
rasa program, panduan, pelajaran, dan modul serta merancang isi
pembelajaran yang secara khusus digunakan dengan perantara
elektronik/internet (Driscoll, 1998:50; Hall, 1997:231; Porter, 1997:
127 di dalam Barokati dan Annas, 2013). Pengembang juga dapat
mengembangkan butir-butir tes atau soal yang digunakan untuk
mengukur tingkat kemajuan siswa dan tingkat pencapaian tujuan
yang telah dirumuskan, mengembangkan strategi pembelajaran, dan
juga mendesain pembelajaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip
desain pesan agar dapat menarik perhatian pebelajar.

c. Develop (pengembangan)

Menyediakan atau menciptakan media yang dibutuhkan, mem-
berdayakan keunggulan internet untuk menyajikan informasi dalam
berbagai bentuk media sehingga sesuai dengan karakteristik pebelajar.
Merumuskan jenis interaksi yang sesuai, sehingga dapat memacu
pebelajar untuk kreatif, inovatif, dan ingin belajar lebih banyak lagi
(Porter, 1997 di dalam Barokati dan Annas, 2013). Merencanakan
aktivitas yang memungkinkan kelompok pebelajar mengonstruk
dukungan lingkungan sosial (Simonson et al., 2000:115 di dalam
Barokati dan Annas, 2013). Pengembang juga dapat berupaya
menyusun dan merekayasa model pembelajaran berdasar-kan infor-
masi yang telah diperoleh dari berbagai tahap sebelumnya; memodi-
fikasi model yang telah ada berupa web, PowerPoint, panduan
operasional mahasiswa dan dosen, serta menentukan model dan
strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik maha-
siswa.
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d. Implement (penerapan)

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini meliputi penggan-
daan dan pendistribusian materi yang diperlukan, menyiapkan alter-
natif kegiatan jika terjadi masalah teknis (Simonson et al, 2000:115
di dalam Barokati dan Annas, 2013). Pada langkah ini media
pembelajaran divalidasi terlebih dahulu kepada para ahli, yakni ahli
isi, ahli desain, dan ahli media pembelajaran. Setelah mendapat
validasi atau dinyatakan layak sebagai media pembelajaran maka uji
coba akan dilakukan pada uji coba perorangan, kelompok kecil, dan
lapangan.

e. Evaluate (evaluasi)

Melakukan tes sesuai dengan standar pembelajaran. Pada lang-
kah ini pengembang melakukan klarifikasi data yang didapat dari
angket berupa tanggapan dari mahasiswa serta terhadap kompetensi,
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki mahasiswa
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran (Barokati dan Annas, 2013).

4. Smart e-Learning sebagai Inovasi Media Pembelajaran

Proses belajar menggunakan media atau bantuan peralatan
elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pembelajaran, dikenal dengan sebutan e-learning. Dalam
aplikasinya, media pembelajaran e-learning dapat disajikan berupa
media offline maupun online (Zainuri dan Marpanaji, 2012). Adapun
menurut Susanti dan Soleh (2008), pada dasarnya, e-learning mem-
punyai dua tipe, yaitu synchronous dan asynchronous; dan imple-
mentasinya bisa dalam bentuk asynchronous, synchronous, atau
campuran antara keduanya (Hadiana dan Djaelani, 2003).

Sistem e-learning Synchronous – yang berarti “pada waktu
yang sama” – adalah tipe pembelajaran di mana proses pembelajaran
terjadi pada saat yang sama ketika pembelajar sedang mengajar dan
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pebelajar sedang belajar, dan mereka mengakses materi pembelajaran
secara bersamaan, baik melalui internet (audio/teleconference) maupun
intranet (video). Metode daring synchronous umumnya berupa semi-
nar atau konferensi yang sering pula dinamakan web conference
atau webinar (web seminar) dan sering digunakan di kelas atau
kuliah universitas online. Daring synchronous sifatnya mirip pem-
belajaran di ruang kelas, namun kelasnya bersifat maya (virtual) dan
peserta tersebar di seluruh dunia dan terhubung melalui internet.
Oleh karena itu, synchronous learning sering juga dinamakan virtual
classroom.

Pada metode daring asynchronous (tidak pada waktu yang
bersamaan), seorang pebelajar dapat mengikuti pembelajaran pada
waktu yang berbeda dengan pembelajar memberikan pembelajaran.
Metode ini lebih populer di dunia e-learning karena memberikan
keleluasaan bagi pebelajar untuk dapat mengakses materi pembelajaran
kapan pun dan di mana pun. Berbagai media pembelajaran, baik
berupa modul, presentasi, audio-video, maupun tugas/kuis dapat
dijalankan di komputer mana pun dan tidak melibatkan interaksi
dengan pembelajar atau pebelajar lain pada waktu bersamaan. Oleh
karena itu, pebelajar dapat mengikuti pembelajaran dan menyelesai-
kannya setiap saat. Pembelajaran asynchronous yang terpimpin me-
mungkinkan pembelajar dengan mudah mengunggah materi pem-
belajaran lewat internet dan pebelajar di lain tempat dapat mengunduh
materi pada waktu yang berlainan. Di versi yang berbeda, pebelajar
dapat pula berdiskusi atau berkomentar dan bertanya melalui media
diskusi. Selanjutnya dikenal pula istilah blended learning yakni
pembelajaran yang menggabungkan semua teknik aktivitas pembel-
ajaran misalnya on-line, live, maupun tatap muka (Surjono, 2010).

Pengembangan portal e-learning mempertimbangkan beberapa
hal, yaitu (1) teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktifistik
implementasinya dalam online learning, (2) aspek pedagogik, (3)
aspek teknologi yang dipakai, dan (4) efektivitas e-learning untuk
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meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran web based
learning (e-learning berbasis Web) mempunyai tiga faktor utama
yaitu pedagogy, content, dan technology serta landasan teori belajar
adalah teori belajar behaviour, kognitif, dan konstruktif (Hadjerrouit,
2010: 117; Alessi dan Trollip, 2001: 16–17, di dalam Zyainuri dan
Marpanaji, 2012). Faktor yang satu dengan lainnya saling memenga-
ruhi (Gambar 1).

Gambar 1 Faktor Utama Sistem Pembelajaran Berbasis Web
 (Zyainuri dan Marpanaji, 2012)

5. Implementasi Smart e-Learning

Ciri pembelajaran dengan e-learning adalah terciptanya ling-
kungan belajar yang flexible dan distributed (Surjono, 2010). Flek-
sibilitas dalam hal pebelajar yaitu dalam memilih waktu dan tempat
belajar. Adapun dari sudut pandang pembelajar, fleksibilitas terletak
pada sifat dapat memperbaharui materi pembelajarannya kapan saja
dan dari mana saja. Dari segi isi, materi pembelajaran pun dapat
dibuat sangat fleksibel mulai dari bahan kuliah yang berbasis teks
sampai materi pembelajaran yang sarat dengan komponen multime-
dia. Istilah distributed learning menunjuk pada pembelajaran di
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mana pembelajar, pebelajar, dan materi pembelajaran terletak di
lokasi yang berbeda sehingga pebelajar dapat belajar kapan saja dan
dari mana saja.

Dalam merancang sistem e-learning perlu mempertimbangkan
dua hal, yakni target pebelajar dan hasil pembelajaran yang diharap-
kan. Pemahaman atas pebelajar sangatlah penting, yakni antara lain
adalah harapan dan tujuan mereka dalam mengikuti e-learning,
kecepatan dalam mengakses internet atau jaringan, keterbatasan
bandwidth, biaya untuk akses internet, serta latar belakang penge-
tahuan yang menyangkut kesiapan dalam mengikuti pembelajaran.
Pemahaman atas hasil pembelajaran diperlukan untuk menentukan
cakupan materi, kerangka penilaian hasil belajar, serta pengetahuan
awal.

Proses penyelenggaraan e-learning memerlukan sistem yang
mampu mengelola pembelajaran secara online, dikenal dengan LMS
(learning management system). Beberapa benefit LMS di antaranya
dapat membantu membuat dan menawarkan beberapa course, menye-
diakan kemampuan memperlancar pelajaran dan dapat diintegrasikan
dengan LCMS (learning content management system) dalam membuat
kontennya (Horton & Horton, 2003 di dalam Zyainuri dan Mar-
panaji, 2012). E-learning yang dibangun melalui LMS harus dinamis
dan komprehensif dengan memasukkan materi pembelajaran dan
mampu mengakomodasi sistem pembelajaran yang mengatur peran
pembelajar, peran pebelajar, pengelolaan pembelajaran, pemanfaatan
sumber belajar, monitoring perkembangan belajar pebelajar, serta
sistem evaluasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
penggunaan LMS yaitu biaya, manajemen pendaftaran, setting up
courses, sistem koneksi jaringan, streaming administration, menyedia-
kan katalog pelajaran, dapat dikolaborasikan dengan fitur yang lain,
mengatur konten dari pembelajar dan mampu digunakan untuk
virtual–school.
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Kulinera (kuliner rakyat) adalah salah satu produk LMS hasil
pengembangan dari Universitas Negeri Malang. Sistem e-learning
kulinera ini merupakan sistem pendidikan virtual berbasis web
tentang kuliner nusantara yang mempunyai tujuan utama untuk
membantu proses kegiatan belajar-mengajar pada mata kuliah
makanan Indonesia (Gambar 2 dan 3).

Sistem kulinera terdiri dari dua bagian yang dibedakan antara
pengguna student dan pengguna tutor. Pengguna tutor mempunyai
hak akses sebagai berikut.
a. Melakukan proses upload materi pembelajaran dalam bentuk

teks, file PDF, PowerPoint, atau tutorial audio video.
b. Mengunggah atau menambahkan tugas dan kuis serta mengeva-

luasinya.
c. Melakukan asesmen terhadap hasil karya kuliner yang diunggah

oleh student.
d. Memberikan nilai akhir dan menentukan kelulusan masing-

masing student pada kelas kuliner yang diampu.

Adapun pengguna student mempunyai hak akses adalah sebagai
berikut.
a. Men-download materi pembelajaran (teks, file PDF, PowerPoint,

tutorial audio video).
b. Men-download serta mengerjakan tugas dan kuis yang diberikan

oleh tutor.
c. Mengunggah hasil karya kuliner sesuai kelas yang diikuti.
d. Mendapatkan nilai akhir dan memperoleh hasil kelulusan pada

kelas kuliner yang diikuti.
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Gambar 2 Halaman Depan

Gambar 3 Halaman Daftar Kelas Kuliner di Suatu Provinsi

Baik tutor maupun student dalam proses interaksi dengan e-
learning hanya dapat mengakses sesuai dengan materi kuliner yang
diampu tutor atau kelas yang diikuti student. Materi di luar topik
kuliner yang dideskripsikan tidak bisa di-download student.
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Gambar 4 Halaman Daftar Materi Pembelajaran pada Pengguna Student

Gambar 5 Halaman Kelas-Kelas Virtual Kuliner yang Diampu Tutor

Gambar 6 Halaman Daftar Student pada suatu Kelas Kuliner dari Tutor
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PENUTUP

Di era global dewasa ini di mana inovasi sudah menyentuh
berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali bidang pendidikan
tinggi menuntut kemampuan SDM, utamanya dosen untuk secara
kontinu meningkatkan pengembangan perangkat pembelajaran. Hal
ini bermuara pada tujuan utama yaitu peningkatan proses pembelajar-
an tersebut. Inovasi juga mendorong sektor pendidikan memasuki
sebuah periode baru yang ditandai oleh kemampuan masyarakat
dalam membentuk sebuah peradaban terkini yang begitu tergantung
pada teknologi informasi dan berbagai kegiatan yang bersifat maya.
Aktivitas pendidikan tinggi yang begitu sulit untuk dijangkau, kaku,
tertutup, kurang motivasi, dan tidak bersahabat, kini dengan inovasi
internet yang dikenal sebagai e-learning menjadi pilihan dan meru-
pakan sumber belajar dalam menghadapi tantangan masa depan.

Program studi tata boga yang erat kaitannya dengan usaha jasa
pelayanan, memerlukan sumber daya manusia dengan kecakapan
vokasional yang mumpuni. Tata boga juga terkait dengan bidang
keahlian pariwisata, yang setiap saat berkembang begitu cepat seiring
lajunya perkembangan dan mobilisasi masyarakat. Dalam materi
belajar “makanan Indonesia” – salah satu mata kuliah keahlian pada
program studi tata boga – kekayaan kuliner suatu etnis tertentu
sebagai bidang kajian perlu mendapat perhatian dan belum pernah
menjadi isi dan substansi materi ajar dalam kurikulum yang digunakan.

Inovasi media pembelajaran dalam mata kuliah teori dan
praktik perlu terus ditingkatkan dalam mendukung aktivitas pem-
belajaran konvensional serta menyediakan perangkat belajar yang
dapat menciptakan iklim belajar yang fleksibel, mudah diakses dari
mana saja dan kapan saja. Sistem pembelajaran daring memungkinkan
pebelajar dapat mengakses materi secara mandiri serta melakukan
evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, sistem ini dapat menciptakan
budaya belajar dan mengajar fleksibel sesuai kebutuhan pembelajaran
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oleh masyarakat luas serta meningkatkan kompetisi dan kompetensi
sumber daya manusia tanpa harus meninggalkan tugas. Hal ini
efektif dalam rangka meningkatkan kecakapan vokasional sebagai
keterampilan abad 21.

Implementasi pembelajaran daring, baik yang versi umum
berupa koleksi materi pembelajaran yang diunggah di web server
dengan tambahan forum komunikasi lewat e-mail atau milist secara
terpisah; sampai dengan yang integrated berbentuk portal e-learning
berisi konten dengan macam-macam pengayaan media pembelajaran,
serta dipadukan dengan sistem informasi akademik, evaluasi, komuni-
kasi, diskusi, dan berbagai educational tools lainnya. Penerapan
suatu e-learning bisa tergolong ke dalam salah satu versi tersebut
atau merupakan gabungan beberapa komponen dari dua elemen
tersebut. Pemanfaatan sistem e-learning juga bisa dikombinasikan
dengan sistem pembelajaran konvensional (di negara yang koneksi
internetnya sangat lambat), dikenal dengan sistem blended learning
atau hybrid learning.

Pola pengembangan media pembelajaran daring ditempuh
dengan menggunakan desain model ADDIE (analysis, design, devel-
opment, implementation, evaluation). Dalam aplikasinya, sajian media
pembelajaran e-learning dapat secara offline maupun online. Metode
daring juga dapat dibedakan menjadi synchronous dan asynchro-
nous, yang dicirikan dengan perbedaan waktu proses pembelajaran
oleh pembelajar dan pebelajar melalui akses terhadap konten pem-
belajaran yang terdapat pada web server. Pilihan penggunaan tergan-
tung kondisi dan kebutuhan karena masing-masing metode mem-
punyai keuntungan dan kendala tertentu. Selain itu, implementasi
inovasi portal e-learning juga dapat dilihat dari beberapa aspek,
seperti (1) teori belajar behaviouristik, kognitif, dan konstruktivistik;
(2) aspek pedagogik; (3) aspek teknologi yang dipakai; dan (4)
efektivitas konten e-learning untuk meningkatkan hasil pebelajar.
Terdapat efek saling memengaruhi di antara faktor-faktor tersebut.



52 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2021
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

Sifat unik pembelajaran daring adalah terdapatnya fleksibilitas
suasana belajar dan pendistribusian. Fleksibilitas mengandung makna
keleluasaan dalam memilih waktu dan tempat belajar, keleluasaan
pembelajar dalam hal memperbaharui materi pembelajarannya kapan
saja dan dari mana saja, serta keleluasaan konten pembelajaran yang
dapat berupa teks, presentasi, hingga materi pembelajaran yang
komplet dengan fitur-fitur multimedia. Pendistribusian menunjuk
pada aktivitas pembelajaran kapan saja dan dari mana saja oleh
pembelajar, pebelajar, dan konten pembelajaran di tempat yang
berbeda.

Dalam rancangan dan proses penyelenggaraan sistem e-learn-
ing yang mempunyai sasaran pebelajar dan hasil pembelajaran,
umumnya digunakan sistem LMS (learning management system)
untuk pengelolaan pembelajaran secara online; dengan kemampuan
membuat dan menyediakan beberapa kelas, memperlancar pelajaran,
dan pengintegrasian dengan LCMS (learning content management
system). E-learning hasil rancangan melalui LMS harus bersifat
lentur dan menyeluruh dalam penginputan materi pembelajaran
serta dapat menampung sistem pembelajaran dengan manajemen
peran pembelajar, peran pebelajar, pengelolaan pembelajaran, peman-
faatan sumber belajar, monitoring perkembangan belajar, serta sistem
evaluasi.

Kulinera (kuliner rakyat) yang merupakan produk inovasi
LMS hasil pengembangan dari Universitas Negeri Malang ini adalah
e-learning sistem pendidikan virtual berbasis web tentang hidangan
nusantara yang bertujuan memperkaya proses kegiatan belajar-meng-
ajar pada mata kuliah Makanan Indonesia. Sistem kulinera terdiri
dari dua blok, yaitu blok pengguna student dan blok pengguna tutor,
dengan hak akses masing-masing sesuai pembagian peran dalam
kelas tertentu. Baik tutor maupun student dalam proses interaksinya
dengan e-learning juga dibatasi lingkup aksesnya sesuai dengan
materi kuliner yang diampu tutor atau kelas yang diikuti student.
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TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY
DALAM PEMBELAJARAN ABAD 21

Erlia Narulita
Slamet Hariyadi

Luluk Mukarramah

Abstrak: Media pembelajaran pada era kemajuan teknologi sangat
dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan kualitas
manusia yang tidak hanya bergantung melalui transfer ilmu secara
verbal. Media pembelajaran menjadi semakin menarik dan semakin
ringkas meskipun tidak mengurangi esensi dari materi. Salah satu
perkembangan media pembelajaran yang saat ini masih baru yaitu
media pembelajaran berbasis augmented reality (AR). Teknologi
AR merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya baik
2D maupun 3D ke dalam lingkungan nyata. AR sebagai realitas
campuran memiliki fitur yang menarik sebagai media dalam pem-
belajaran. Aplikasi AR sangat fleksibel dan mampu memberikan
pengalaman belajar yang kompleks yang dapat mengubah parame-
ter pendidikan.

Kata Kunci: media pembelajaran, generasi z, augmented reality

PENDAHULUAN

Proses belajar adalah proses penyampaian pesan/materi dari
pemberi pesan (guru) kepada penerima pesan (peserta didik). Proses
penyampaian pesan/materi dalam proses belajar tersebut bisa berhasil
bisa juga tidak. Keberhasilan proses belajar mengajar tidak dapat
terlepas dari peran seorang guru (Mustaqim, 2017). Peserta didik
akan cenderung pasif saat proses pembelajaran apabila pengembangan
guru dalam merencanakan proses pembelajaran tidak sesuai dengan
kondisi peserta didik (Daryanto, 2011:3). Guru tidak hanya dibatasi
dengan kemampuan membelajarkan peserta didik, tetapi guru juga
harus mampu mengelola informasi untuk memfasilitasi kegiatan
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pembelajaran pada era perkembangan teknologi yang pesat ini (Dar-
yanto, 2011:3). Salah satu contohnya yaitu guru dituntut untuk
selalu berinovasi dalam menciptakan media pembelajaran.

Media pembelajaran sangat diperlukan guru untuk membantu
menyampaikan materi dalam sebuah proses pembelajaran (Mustaqim,
2017). Media pembelajaran terdiri dari media pembelajaran konven-
sional dan media pembelajaran modern. Media pembelajaran kon-
vensional adalah media pembelajaran yang memanfaatkan media
non-elektronik atau memanfaatkan bahan sederhana untuk membuat
media pembelajaran agar materi dapat tersampaikan dengan mudah
kepada siswa. Media pembelajaran modern adalah media pembelajaran
yang memanfaatkan media elektronik seperti komputer, internet,
dan lainnya (Nurseto, 2011). Dalam proses pembelajaran karakteristik
dari masing-masing media pembelajaran penting sekali diperhatikan
oleh guru agar dapat memilih media yang sesuai dengan kondisi
peserta didik.

Media pembelajaran pada era kemajuan teknologi sangat
dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan kualitas
manusia yang tidak hanya bergantung melalui transfer ilmu secara
verbal. Kemajuan teknologi dapat membuat dunia pendidikan dituntut
untuk berkembang maka perangkat pembelajaran yang ada di dalam-
nya termasuk media pembelajaran juga harus dikembangkan (Dar-
yanto, 2011:3). Saat ini, era perkembangan teknologi tidak dapat
dibendung lagi.

Abad 21 dengan kecanggihan dan kecepatan perkembangan
pengetahuan dan teknologinya menjadikan abad ini disebut-sebut
sebagai knowledge age. Kecepatan perkembangan pengetahuan ini
didukung dengan adanya penerapan media dan teknologi digital
yang disebut dengan information super highway (Wijaya et al.,
2016). Arus globalisasi menjadi salah satu faktor kemajuan dari ilmu
pengetahuan dan teknologi. The borderless world (dunia tanpa batas)
menjadikan informasi dan ilmu pengetahuan lebih mudah keluar
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masuk lewat teknologi yang disebut dengan internet. Salah satu
fenomena penting dari globalisasi adalah lahirnya generasi Y dan Z.
Generasi Y lebih dikenal sebagai generasi milenial yang lahir pada
tahun 1980 hingga 1998. Sementara generasi Z dikenal dengan
sebutan iGeneration yang lahir pada tahun 1999 hingga 2000an
(Subandowo, 2017). Generasi Y dan Z juga lebih dikenal sebagai
generasi gadget. Istilah ini digunakan untuk masyarakat yang dalam
kehidupan sehari-harinya tak lepas dengan peralatan yang mengan-
dung unsur teknologi seperti laptop, smartphone, dan yang lainnya.
Seolah-olah berbagai alat hi-tech tersebut telah menjadi kebutuhan
pokok bagi kehidupan mereka (Wahana, 2015).

Remaja Indonesia yang masih duduk di bangku sekolah tingkat
SMA saat ini merupakan generasi Z karena mayoritas dari mereka
lahir pada tahun 2000an. Sebagai generasi Z, remaja Indonesia saat
ini sudah mengerti dan menggunakan internet dalam kegiatan sehari-
hari mereka (Wahana, 2015). Pada era ini, penggunaan komputer,
internet, dan smartphone mengalami peningkatan yang pesat (boom-
ing). Generasi Z memiliki pemikiran yang terbuka (open minded),
spontan dalam mengungkapkan hal yang sedang dirasakan atau
dipikirkan, fasih menggunakan teknologi, dan lebih senang melakukan
sosialisasi menggunakan teknologi menggunakan berbagai media
sosial seperti facebook, twitter, dan yang lainnya. Generasi Z cende-
rung menghabiskan waktu mereka sekitar 7,5 jam per hari untuk
mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan melalui tekno-
logi digital, baik untuk pendidikan maupun kepentingan hidup yang
lainnya. tidak hanya itu, mereka juga multitasking. Mereka dapat
melakukan berbagai macam hal dalam satu waktu misalnya membaca,
mendengarkan musik, atau berbicara pada saat yang bersamaan.
Mereka menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan cepat
(Subandowo, 2017). Akibat dari kecepatan mendapatkan informasi
tersebut, mereka menginginkan suatu hasil dengan cara yang instan
dan sedikit usaha. Mereka menginginkan sedikit waktu untuk tugas,
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di lain hal mereka ingin sukses dengan usaha yang minimal (Monaco
dan Martin, 2007).

Perkembangan generasi Z begitu kompleks, dengan kemampuan
adaptasi yang begitu tinggi terhadap pemanfaatan kemajuan teknologi
terkini. Salah satu karakteristik generasi Z adalah fasih teknologi,
mampu dengan mudah mengoperasikan teknologi informasi beserta
aplikasinya (Slameto, 2015). Pemanfaatan teknologi informasi dalam
pembelajaran dapat menjadi salah satu metode yang tepat. Selain
materi pembelajaran yang disajikan dapat lebih menarik, hal semacam
ini juga sesuai dengan karakteristik siswa sebagai generasi Z yang
fasih akan kemajuan teknologi (Widiyastuti, 2018). Karakteristik
siswa demikian menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan
media pembelajaran yang akan digunakan.

Media pembelajaran sangat penting dalam sistem pembelajaran
(Febrianti, 2016). Peserta didik membutuhkan variasi media pembela-
jaran agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menye-
nangkan. Selain itu dapat pula meningkatkan minat belajar peserta
didik itu sendiri. Penggunaan media secara kreatif memungkinkan
siswa meningkatkan aktivitas belajar mereka untuk mencapai tujuan
pembelajaran (Hasrul, 2011:4). Ada banyak media pembelajaran
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran salah satunya
melalui tulisan, gambar, video, dan lainnya (Sutjiono, 2005). Melalui
media pembelajaran informasi atau pesan yang disampaikan guru
dapat diterima dengan baik oleh peserta didik.

Perkembangan teknologi yang semakin maju, tentunya berpe-
ngaruh ke dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Kemajuan
informasi dan teknologi membawa dampak pada pembelajaran salah
satunya adalah munculnya berbagai media pembelajaran yang me-
manfaatkan teknologi digunakan oleh para guru untuk digunakan
sebagai alat bantu dalam pembelajaran guna meningkatkan pema-
haman siswa (Editya, 2014). Media pembelajaran menjadi semakin
menarik dan semakin ringkas meskipun tidak mengurangi esensi dari
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materi. Salah satu perkembangan media pembelajaran yang saat ini
masih baru yaitu media pembelajaran berbasis augmented reality.

TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY (AR)

Augmented reality (AR) berasal dari kata augmented (ditingkat-
kan) dan reality (kenyataan), yang tidak lain adalah sesuatu keadaan
nyata yang ditingkatkan performanya. Jadi AR istilah untuk pan-
dangan langsung atau tidak langsung dari lingkungan fisik, suatu
lingkungan di dunia nyata yang elemen-elemennya ditambah oleh
input sensorik yang dihasilkan komputer, seperti suara atau grafik.
Dalam konsep yang lebih umum AR ini pandangan realitasnya
dimodifikasi oleh komputer untuk meningkatkan persepsi realitas.
Menurut Kipper & Rampolla (2013) AR adalah variasi dari ling-
kungan virtual yang benar-benar menenggelamkan pengguna di
dalam lingkungan sintetis dan saat menikmati situasi tersebut, peng-
guna tidak dapat melihat dunia nyata yang ada di sekitarnya. AR
merupakan informasi yang dihasilkan dari komputer atau digital,
baik itu berupa gambar, audio, video, dan sentuhan atau sensasi
haptik dan melapisinya di dalam lingkungan yang sebenarnya. Secara
teknis, AR dapat digunakan untuk meningkatkan kelima indra,
tetapi penggunaannya yang paling umum saat ini adalah visual.

Teknologi augmented reality merupakan teknologi yang meng-
gabungkan benda maya baik 2D maupun 3D ke dalam lingkungan
nyata. Benda maya tersebut diproyeksikan menggunakan webcam
(Roedvan, 2014). Afissunani (2013) mengungkapkan bahwa aug-
mented reality adalah lingkungan yang menggabungkan dunia nyata
dengan dunia virtual yang dibuat oleh komputer sehingga batas
antara keduanya menjadi sangat tipis. Virtual objek yang ditambahkan
hanya bersifat menambahkan dan bukan menggantikan objek nyata.
Teknologi ini menyederhanakan objek nyata dengan membawa objek
maya sehingga informasi tidak hanya untuk pengguna secara langsung
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melainkan juga untuk setiap pengguna yang berhubungan dengan
user interface dari objek nyata.

Prinsip dasar augmented reality hampir sama dengan virtual re-
ality, yakni bersifat interaktif dan real-time. Virtual reality mengga-
bungkan objek nyata ke dalam lingkungan virtual, sedangkan aug-
mented reality menggabungkan objek virtual pada lingkungan nyata
(Jazilah, 2016). Augmented reality prinsip kerjanya adalah kamera akan
mendeteksi marker yang diberikan, lalu pola marker akan dikenali serta
ditandai webcam akan melakukan perhitungan dengan menyesuaikan
marker dengan database yang dimiliki. Informasi marker tidak akan
diolah jika tidak sesuai sedangkan jika sesuai maka informasi marker
akan digunakan untuk menampilkan objek 3D yang telah dibuat sebe-
lumnya (Lutfi, 2016). Teknologi augmented reality mengalami perkem-
bangan yang cukup cepat. Augmented reality telah dikembangkan pada
perangkat sistem operasi Android dan iPhone yang memiliki fitur
navigasi hasil belajar. Chi-Yin Yuen menganalisis penelitian-penelitian
terbaru tentang perkembangan augmented reality. Jumlah peneliti dan
pengembang di bidang augmented reality meningkat pada tahun-tahun
terakhir, pertumbuhan serta kemajuan pada augmented reality sangat
signifikan (Chen, 2013).

Teknologi ini kini telah banyak dikembangkan di negara maju
untuk berbagai keperluan terutama di bidang pendidikan. Aug-
mented reality memiliki potensi untuk melibatkan siswa dalam
proses belajar dan membantu meningkatkan kemampuan visualisasi
siswa. AR juga terbukti dapat membuat proses pembelajaran lebih
aktif, efektif, dan bermakna karena teknologi AR memungkinkan
pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi virtual dan real-time
serta membawa pengalaman alami bagi siswa. Siswa akan memiliki
sudut pandang yang berbeda dan memiliki imajinasi sendiri dalam
memahami pelajaran mereka (Saidin, 2015). Menurut Ivanova (2011)
bahwa penggunaan AR sebagai media pembelajaran mampu membantu
peserta didik dalam memahami konsep dan teori, menstimulasi siswa
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untuk berpikir secara konseptual serta merasakan 3D, meningkatkan
gambaran (representasi) dan persepsi, menciptakan suasana belajar
yang interaktif dan atraktif serta menyenangkan.

Augmented reality memiliki dua metode pengenalan target
yakni menggunakan marker dan tanpa marker (markerless). Marker
adalah sebuah gambar dengan pola unik yang dapat diambil dengan
kamera serta dapat dikenali oleh aplikasi AR. Marker dapat berupa
simbol, gambar, angka maupun foto sebuah objek nyata. Marker ini
menggunakan teknik pengenalan penanda atau fiducial marker
(Geroimenko, 2012).

Salah satu marker yang dikembangkan berupa media flashcard.
Flashcard merupakan pengembangan dari media flash yang berisi
gambar, teks, atau tanda simbol untuk membantu siswa dalam
mengetahui hubungan gambar atau simbol pada flashcard dan di
dalam kartu tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran diperlukan sebuah
media yang atraktif dan inovatif sehingga siswa dapat lebih fokus
dan lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Flashcard
merupakan salah satu media flash berfungsi sebagai alat bantu yang
digunakan oleh guru sehingga siswa dapat memahami materi yang
diberikan (Azzam, 2015).

Flashcard cukup membantu siswa dalam belajar, baik dalam
memahami suatu objek hingga mengenal beberapa objek dalam
media flashcard tersebut. Media flashcard merupakan media grafis
yang didefinisikan menjadi media yang mengombinasikan fakta,
gagasan secara jelas serta kuat melalui kombinasi penggunaan kata-
kata dan gambar. Media ini dapat menyalurkan komunikasi dalam
bentuk rangkuman yang didapatkan (Sudjana, 2010). Media ini juga
termasuk dalam media visual. Keberhasilan dalam penggunaan me-
dia ini ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahannya
dengan mengorganisasikan gagasan-gagasan yang timbul, merencana-
kannya dan menggunakan teknik visualisasi objek, konsep, informasi,
dan situasi. Penataan elemen visual juga harus jelas, bisa dibaca,
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mudah dimengerti, serta menarik sehingga pesan yang terkandung di
dalamnya dapat tersampaikan.

Menurut Arsyad (2009) bahwa penataan beberapa elemen yang
wajib ada dalam media grafis dan visual. (1) Kesederhanaan yang
mengacu pada jumlah elemen yang lebih sedikit sehingga memudahkan
peserta didik dalam menerima serta memahami media tersebut. Jumlah
kata maupun simbol yang digunakan pun harus dibatasi berkisar antara
15–20 untuk kata dan 1–2 untuk simbol yang jelas serta mudah dibaca.
(2) Keterpaduan yang mengacu pada hubungan antar-elemen visual
yang semuanya harus saling terkait dan menyatu menjadi kesatuan.
(3) Penekanan yakni ukuran, hubungan, perspektif, warna, dan unsur
lain yang dianggap penting untuk mendukung kesederhanaan suatu
media yakni penekanannya agar menjadi pusat perhatian peserta didik
dalam kegiatan pembelajaran. (4) Keseimbangan merupakan penampak-
an dua bayangan visual yang sama dan sebangun sehingga lebih simetris
akan membuat kesan yang formal. (5) Bentuk unik dan sedikit berbeda
(aneh) akan memusatkan perhatian peserta didik pada media tersebut.
(6) Garis yakni menggabungkan keseluruhan unsur yang ada dalam
media. (7) Tekstur yakni kesan kasar atau halusnya media grafis atau
visual yang disajikan. (8) Warna digunakan untuk menimbulkan kesan
pemisahan atau penekanan dan membangun keterpaduan. Dengan itu
akan mempertinggi tingkat realisme objek atau situasi yang digambar-
kan serta menciptakan respons emosional tertentu. Tiga hal penting
dalam penilaian warna yang perlu diketahui yakni pemilihan warna
khusus (merah, kuning, biru), nilai warna (tingkat ketebalan, dan keti-
pisan warna) dibandingkan unsur lain di dalamnya. Selain itu, intensitas
atau kekuatan warna yang memberikan dampak warna yang diinginkan.
(9) Gambar dengan menampilkan berbagai jenis gambar untuk dapat
divisualisasikan pada konsep yang ingin disampaikan kepada peserta
didik.

Susilana (2009) mengungkapkan bahwa media flashcard me-
miliki beberapa kelebihan di antaranya mudah dibawa ke mana-
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mana karena ukurannya yang kecil flashcard dapat disimpan di tas
atau saku sehingga tidak membutuhkan ruang yang luas, dapat
digunakan di mana saja baik di dalam ruang kelas maupun luar
ruang kelas, praktis dilihat dari cara pembuatan dan penggunaannya,
gampang diingat karena kombinasi antara gambar dan teks memudah-
kan siswa untuk mengenali serta memahami suatu konsep, menye-
nangkan karena media flashcard dalam penggunaannya dapat melalui
permainan. Kelemahan media flashcard menurut Nurjanah (2014),
yakni anak hanya dapat mengetahui serta memahami kata dan
gambar yang ada pada media flashcard.

PEMANFAATAN AUGMENTED REALITY DALAM PEMBEL-
AJARAN

Teknologi gabungan antara virtual dan dunia nyata sebenarnya
telah ada hampir 40 tahun. Teknologi semacam ini awalnya terkenal
dengan sebutan virtual reality (VR) (Saputro, 2015). Awal mula
teknologi augmented reality (AR) dimulai pada tahn 1957 hingga 1962
(Pramono, 2013). Namun, teknologi tersebut masih belum sempurna
dan masih sedikit digunakan. Teknologi tersebut digunakan hanya pada
beberapa bidang di antaranya militer, dan bisnis komersial. Tahun 1997,
Azuma menggagas adanya penggabungan antara suatu objek nyata
dengan virtual yang memiliki bentuk 3 dimensi dengan lingkungan
luar yang nyata secara real time yang saat ini dikenal dengan augmented
reality (AR). Secara mendasar, AR merupakan pengembangan dari vir-
tual environment (VE). Perbedaan dari kedua teknologi tersebut adalah
apabila VE, pengguna akan dibawa ke dalam lingkungan buatan yang
dirancang menyerupai lingkungan sebenarnya. Sementara AR lebih
membawa pengguna melihat gambaran objek detail dalam bentuk 3
dimensi pada dunia nyata (Ardhianto, 2012).

Penerapan AR dalam bidang pendidikan pertama kali diinisiasi
oleh Billinghurst yang menerapkan AR pada buku. Penelitian AR
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untuk penerapan pembelajaran semakin berkembang. Saat ini pene-
rapan AR dalam bentuk buku semakin berkembang mulai dari PC,
laptop, hingga smartphone khususnya dalam dunia pendidikan yang
diterapkan ke dalam media buku (Wahyudi, 2014).

Sebelum membuat AR, diharuskan untuk menganalisis perang-
kat terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memu-
dahkan proses pembuatan AR. Perangkat lunak yang dibutuhkan
untuk pembuatan AR adalah vuforia dan unity 3D engine. Vuforia
merupakan software yang secara luas digunakan untuk merancang
aplikasi AR. Vuforia dapat digunakan untuk menandai marker. Vuforia
dibuat dalam bentuk SDK (Gambar 1). Telah disajikan dua jenis
workflow dengan dasar database yang dapat dipilih oleh developer
yaitu cloud database dan device database. Sementara Unity 3D
engine digunakan untuk membuat video game atau konten interaktif
lainnya. Unity 3D tidak hanya merupakan game engine saja namun
juga merupakan sebuah editor (Saputro, 2015).

Gambar 1 Arsitektur SDK Vuforia (Domhan, 2010)
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Perangkat keras yang direkomendasikan untuk pembuatan AR
minimal komputer dengan spesifikasi processor Intel dual core 3
GHz, memori RAM 1 Gb, hard disk 120 Gb, monitor 14", speaker
stereo, komputer terkoneksi internet. Untuk smartphone android
minimal memiliki spesifikasi pocessor 600 MHz, display 256K color,
480x 320 pixel, memori internal 512 Mb ROM dan 512 Mb RAM,
memori eksternal microSD sampai 32 Gb, audio MP3/AAC+/WAV/
WMA player, video MP4/H.264 player, kolektivitas HSDPA, 3G,
WiFi, OS android versi 2.2 froyo, browser HTML, kamera CMOS,
5 megapixel, terkoneksi internet atau menggunakan paket data dari
provider telepon tertentu untuk dapat menjalankan aplikasi dan
mengakses cloud server (Saputro, 2015).

Penerapan AR pada buku akan menampilkan objek 3D ataupun
video tepat di atas buku (Gambar 2). Objek pada halaman buku
akan menjadi image target yang akan dikenali oleh smartphone
dalam melakukan tracking oleh kamera. Setelah image target dapat
dikenali, maka akan muncul objek 3D yang merupakan representasi
dari gambar yang sesungguhnya. Objek 3D akan muncul di atas
halaman buku beserta informasinya. Interaksi dapat dilakukan dengan

Gambar 2.2 Fitur Augmented Reality pada Buku (Santoso, 2016)
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menyentuh layar touchscreen pada smartphone. Informasi kemudian
akan ditampilkan sebagai augmented scene yang dapat dilihat melalui
layar smartphone (Wahyudi, 2014).

EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED
REALITY

AR sebagai realitas campuran memiliki fitur yang menarik
sebagai media dalam pembelajaran. Aplikasi AR sangat fleksibel dan
mampu memberikan pengalaman belajar yang kompleks yang dapat
mengubah parameter pendidikan. Berdasarkan 26 penelitian tentang
AR menjelaskan bahwa pembelajaran siswa yang menggunakan apli-
kasi AR memiliki kecenderungan positif seperti peningkatan pema-
haman konten, peningkatan retensi jangka panjang, kinerja superior
dalam tugas fisik, dan kolaborasi kelompok yang lebih efektif, serta
peningkatan motivasi siswa dibandingkan dengan non-AR (Radu,
2014). Berdasarkan tinjauan literatur lainnya menjelaskan bahwa
tren AR sangat menjanjikan di bidang pendidikan di antaranya
dalam kinerja pembelajaran, peningkatan motivasi, keaktifan siswa,
dan peningkatan persepsi kenikmatan belajar (Chen et al, 2017).
Peneliti dan pendidik juga telah mulai mengenali potensi pedagogis
AR. Terdapat beberapa manfaat AR dalam pendidikan yaitu hasil
belajar, dan kontribusi dan interaksi pedagogis. Dalam peningkatan
hasil belajar siswa, AR dapat meningkatkan prestasi akademik,
meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan pemahaman, sikap
belajar positif, dan meningkatkan kepuasan. Sementara dalam kon-
tribusi dan interaksi pedagogis, AR dapat meningkatkan kenikmatan,
keterlibatan peserta didik, pemupukan minat, memberikan kesempatan
kolaboratif, komunikasi yang lebih baik antara peserta didik dan
instruktur, peningkatan interaksi siswa, serta meningkatkan pembel-
ajaran yang mandiri. Selain itu, AR dapat memfasilitasi visualisasi
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konsep tak terlihat atau abstrak, mudah digunakan oleh siswa, dan
mengurangi biaya material (Wang, 2017).

AR banyak dikembangkan dalam pembelajaran mobile learn-
ing system (Tarng, 2012; Chiang, 2014) dan hasil dari pengembangan
tersebut efektif dalam pembelajaran dalam kelas. Pada penelitian
Hariyadi, et al (2018) menunjukkan bahwa produk buku siswa
dengan fitur AR menggunakan mobile learning dengan sistem an-
droid juga efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI
pada pokok bahasan materi genetik. Hal ini sesuai dengan temuan
Bacca, et al. (2014) yakni 53% dari total 32 penelitian mengenai AR
mengarahkan pada kinerja pembelajaran yang lebih baik. Chen
(2017) juga menjelaskan bahwa berdasarkan dari 55 penelitian,
kebanyakan melaporkan bahwa penelitian AR di bidang pendidikan
mengarah kepada hasil belajar yang lebih baik. Hal ini dimungkinkan
karena AR menyediakan teknologi desain grafis yang lebih akurat
dan juga interaktif. Buku dengan penambahan fitur AR ini juga
efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini kemungkinan
dikarenakan oleh beberapa faktor di antaranya karena pemilihan
pengembangan buku ini didasarkan pada karakteristik siswa, dan
karakteristik pembelajaran biologi pokok bahasan materi genetik.
Karakteristik siswa adalah generasi Z yang fasih terhadap teknologi.
Sehingga dengan adanya penambahan teknologi di dalam buku,
siswa akan tertarik dan juga lebih mudah dalam mempelajari ilmu
genetika, sementara karakteristik ilmu genetika pada pokok bahasan
materi genetik memiliki kajian yang cukup abstrak. Materi yang ada
pada buku biasa dijelaskan dengan tulisan dan uraian. Dengan
menggabungkan teknologi AR pada buku, maka konsep yang abstrak
divisualisasi dalam bentuk 3D dan video sehingga dapat memudahkan
siswa dalam menyerap konsep dalam ilmu genetika.
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PROSPEKSI ETNOFARMASI TUMBUHAN
OLEH SUKU TENGGER SEBAGAI BAHAN AJAR

ETNOBOTANI DALAM PEMBELAJARAN
BERBASIS POTENSI LOKAL

Fatchur Rohman
Dwiyono Hadi Utomo

Sri Rahayu Lestari
Purwanto

Siti Nur Arifah
Yuslinda Annisa

Abstrak: Masyarakat suku Tengger merupakan salah satu suku di
Indonesia yang mendiami kawasan Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru (TNBTS). Kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional
karena memiliki potensi kekayaan alam yang tidak saja besar namun
juga unik. Masyarakat suku Tengger dikenal memiliki keteguhan
dalam mempertahankan nilai-nilai, tradisi, dan kebudayaan, di
tengah arus perubahan zaman saat ini. Etnobotani adalah disiplin
ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara tumbuhan dan ke-
budayaan manusia. Pengobatan tradisional merupakan pengobatan
berdasarkan pengetahuan yang berasal dari suatu tradisi tertentu
yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk juga pengobatan
tradisional yang dilakukan oleh masyarakat suku Tengger. Kajian
etnofarmasi pada tumbuhan etnik dari suatu daerah atau suku men-
cakup berbagai disiplin ilmu antara lain farmakognosi, farmakologi,
farmasetika, penghantaran obat, toksikologi, bioavailabilitas dan
metabolomik, farmasi klinik, etnobotani, etnozoologi, etnofarma-
kologi, dan antropologi medis. Penelitian etnofarmasi mengarah
pada upaya bioprospeksi medis sumber daya alam hayati. Berdasar-
kan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat lokal di
kawasan TNBTS terdapat 35 jenis tumbuhan lokal yang digunakan
oleh masyarakat suku Tengger sebagai tanaman obat dan secara
etnofarmasi tumbuhan tersebut memiliki propeksi untuk dijadikan
kandidat sebagai obat. Potensi lokal merupakan potensi sumber
daya yang dimiliki oleh suatu daerah meliputi sumber daya alam,
sumber daya manusia, teknologi, dan budaya. Potensi lokal dapat
digunakan untuk mendukung desentralisasi pendidikan dan mem-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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bangun kemandirian nasional. Pembelajaran berbasis potensi lokal
mengajarkan pada peserta didik untuk menggunakan berbagai po-
tensi yang terdapat di lingkungan sekitarnya untuk sumber belajar
sains. Pembelajaran berbasis potensi lokal juga dapat meningkatkan
berbagai kemampuan siswa baik dari segi kognitif (pengetahuan),
psikomotor (keterampilan), bahkan afektif (sikap) peserta didik.
Pembelajaran berbasis potensi lokal dapat meningkatkan nilai hidup
(living values)sebagai faktor utama pembentuk karakter peserta
didik. Pembelajaran berbasis potensi lokal dapat mengajarkan pada
peserta didik untuk belajar tentang fenomena yang ada di lingkung-
an alam, sehingga peserta didik sadar akan kewajibannya untuk
menjaga keseimbangan dan hubungannya dengan Tuhan, manusia,
dan lingkungan.

PENDAHULUAN

Keberadaan tumbuhan di permukaan bumi berdasarkan sudut
pandang antropomorfisme sangat bermanfaat bagi manusia. Secara
mendasar bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia
antara lain bagian bunga, buah, biji, daun, batang dan akar. Pada
perjalanan sejarah peradapan manusia, tumbuhan telah mendukung
dan bahkan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tumbuhan dapat
dimanfaatkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Aneka
manfaat tumbuhan oleh manusia tergantung pada masyarakat tertentu
yang mendiami suatu daerah tertentu. Pemanfaatan tumbuhan oleh
masyarakat suku Badui, Dayak, Tengger dan suku lainya dalam hal
tertentu akan berbeda. Perbedaan ini bergantung pada adat dan
perbedaan karakter komunitas tumbuhan atau vegetasi yang hidup
di sekitar masyarakat suku tersebut (Listiyana & Mutiah, 2017).

Masyarakat suku tertentu biasanya dalam menopang kehidupan
tergantung pada sumberdaya hayati, khususnya keberadaan tumbuhan
di lingkungan sekitarnya. Masyarakat suku Tengger sebagai salah
satu suku yang ada di Jawa Timur akan memanfaatkan aneka
tumbuhan sesuai dengan karakter dan kebutuhannya. Prospeksi dan
pemanfaatan sumberdaya tumbuhan oleh masyarakat suku Tengger
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sesuai peruntukannya menjadi hal menarik dan penting untuk dila-
kukan penelitian, dengan tujuan untuk mengangkat kearifan lokal
dalam menjaga kelestarian tumbuhan di daerah Tengger. Prospeksi
tumbuhan lokal dapat terungkap dan dapat dimanfaatkan sebagai
sumber farmakologi, sumber belajar, sumber pangan, bioprospeksi
gen, estetika dan budaya, serta sumber konstruksi bangunan (Ningsih,
2016)

LETAK GEOGRAFIS DAN KEBUDAYAAN SUKU TENGGER

Suku Tengger merupakan salah satu suku yang terdapat di
Indonesia. Suku Tengger merupakan suku yang mendiami kawasan
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditetapkan menjadi kawasan taman
nasional sejak Oktober 1982 berdasarkan Surat Pernyataan Menteri
Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982. Kawasan ini ditetapkan seba-
gai taman nasional karena memiliki potensi kekayaan alam yang
tidak saja besar namun juga unik. Kekayaan alam tersebut berupa
fenomena Kaldera Tengger dengan lautan pasir yang luas, peman-
dangan alam dan atraksi geologis Gunung Bromo dan Gunung
Semeru, keragaman flora langka dan endemic, serta potensi hidrologis
yang tinggi termasuk keberadaan enam danau alami yang indah.
Secara geografis, kawasan TNBTS terletak antara 7o54’–8o13’ LS
dan 112 o51’–113o04’ BT yang dibagi menjadi lima zonasi yaitu zona
inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif, zona pemanfaatan
tradisional, dan zona rehabilitasi. Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru memiliki tiga tipe ekosistem, yaitu ekosistem sub-montana,
Montana, dan sub-alpine, dengan rentang ketinggian antara 750–
3676 m di atas permukaan laut (Hidayat & Risna, 2007).

Masyarakat suku Tengger dikenal memiliki keteguhan dalam
mempertahankan nilai-nilai, tradisi, dan kebudayaan, di tengah arus
perubahan zaman saat ini (Maksum, 2015). Masyarakat suku Tengger
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merupakan komunitas Hindu yang cukup besar. Namun seiring
dengan berjalannya waktu terdapat agama-agama lain yang dianut
oleh masyarakat tersebut yaitu Islam, Kristen, dan Buddha. Perbedaan
latar belakang agama yang dianut oleh masyarakat suku Tengger
menjadikan masyarakatnya semakin heterogen. Harmonisasi antar-
umat beragama di suku Tengger yaitu antara agama Hindu, Islam,
Kristen, dan Buddha terjadi karena dilatarbelakangi oleh mekanisme
adat dan tradisi (Nurcahyono & Astutik, 2018).

Hukum adat adalah bentuk budaya hukum yang secara turun-
temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu
masyarakat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidari-
tas, persamaan kepentingan dan kesadaran. adanya hukum adat
untuk mencegah timbulnya ketegangan sosial dan disharmoni yang
terjadi dalam masyarakat (Nurcahyono & Astutik, 2018). Masyarakat
suku Tengger mempunyai organisasi sendiri yang dipimpin oleh
pemangku adat dan pembantu-pembantunya di samping kepala desa
(dilihat dari sisi pemerintah). Pemangku adat atau dukun merupakan
seseorang sangat dihormati dan lebih disegani dibandingkan dengan
pemimpin administratif (kepala desa). Dukun dipercaya oleh masya-
rakat sebagai pemegang pengetahuan akan sebuah mitologi yang
berkembang dan penopang dari segala tindakan yang akan mereka
lakukan. Kepala adat (dukun) memiliki fungsi spiritual dan fungsi
sosial. Fungsi spiritual dukun adat yaitu memimpin upacara adat,
sedangkan fungsi sosialnya adalah sebagai mediator antara masyarakat
dan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Selain itu,
dukun adat juga memiliki kewenangan tertentu dalam pengambilan
keputusan, aturan, sanksi, atau denda sosial bagi pelanggar peraturan
dan hukum adat (Nurcahyono & Astutik, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dukun adat, suku Tengger
memiliki berbagai upacara adat yang tiap upacaranya memiliki
tujuan tertentu. Berikut ini adalah macam-macam upacara adat suku
Tengger.
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1. Upacara Kasada
Kesada merupakan hari penting untuk memperingati kemenangan
Dharma melawan Adharma. Upacara ini dilakukan pada tanggal
14 dan 15 bulan purnama pada bulan ke-12 sehingga upacara
ini disebut Kasada. Pelaksanaannya di lautan pasir, sisi utara kaki
Gunung Batok, dan upacara pengorbanannya berupa 30 macam
kue dan buah yang dibuang di kawah Gunung Bromo

2. Upacara Karo
Upacara ini bertujuan untuk kembali ke Satyayoga, yakni kesucian,
mengadakan pemujaan terhadap Sang Hyang Widi Wasa dan
menghormati leluhurnya, memperingati asal usul manusia, dan
untuk memusnahkan angkara murka.

3. Upacara Kapat
Upacara Kapat jatuh pada bulan keempat (papat) menurut tahun
saka disebut pujan kapat, bertujuan untuk memohon berkah
keselamatan serta selamat kiblat, yaitu pemujaan terhadap arah
mata angin.

4. Upacara Kawulu
Upacara ini jatuh pada bulan kedelapan (wolu) tahun saka.
Pujan Kawolu sebagai penutupan megeng. Masyarakat mengirim-
kan sesaji ke kepala desa, dengan tujuan untuk keselamatan
bumi, air, api, angin, matahari, bulan, dan bintang.

5. Upacara Kasanga
Upacara ini jatuh pada bulan sembilan (sanga) tahun saka.
Masyarakat berkeliling desa dengan membunyikan kentongan
dan membawa obor. Tujuan upacara ini adalah memohon kepada
Sang Hyang Widi Wasa untuk keselamatan masyarakat suku
Tengger.

6. Upacara Unan-Unan
Upacara ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Unan-unan
berasal dari istilah tuna alias rugi, ini berhubungan dengan
perhitungan hari masyarakat suku Tengger. Ada hari-hari yang
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harus digabungkan sehingga dianggap rugi. Unan-unan bertujuan
untuk sarana mengusir makhluk halus sekaligus untuk menyela-
matkan desa dari malapetaka.

7. Upacara Mayu Desa
Upacara Mayu Banyu bertujuan untuk melestarikan sumber air
sebagai sumber kehidupan warga suku Tengger, sedangkan upa-
cara tradisi Mayu Desa dilakukan agar warga masyarakat serta
desa yang ditinggalinya aman dari sengkala (bencana). Upacara
tradisi Mayu Banyu dan Mayu Desa dilakukan setiap lima tahun
sekali.

KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN OBAT DAN PEGUNAAN-
NYA OLEH SUKU TENGGER

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat biodiversitas
tertinggi kedua setelah Brazil (Moelyono, 2014). Selain biodiversitas,
Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa, salah satumya suku
Tengger. Kawasan TNBTS yang ditempati oleh masyarakat suku
Tengger memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi.
Berbagai jenis tumbuhan tersebut juga memiliki banyak kegunaan
dalam kehidupan masyarakat suku Tengger antara lain sebagai obat,
sumber pangan termasuk pakan ternak, industri dan rumah tangga,
bahan bangunan, ekologis, dan ritual adat. Berdasarkan hasil wa-
wancara dengan kepala adat (dukun) dan warga suku Tengger
terdapat tumbuhan yang biasa digunakan sebagai obat. Daftar
tumbuhan dan fungsinya yang digunakan sebagai obat terdapat pada
Tabel 1.
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Tabel 1 Daftar Nama Tumbuhan dan Kegunaannya oleh Suku Tengger

No. Nama Ilmiah Nama Lokal Kegunaan 
1 Oxalis corniculata Semanggi/timun-timunan  Menurunkan kadar gula 
2 Foeniculum vulgare Adas  Sebagai obat batuk 
3 Melastoma 

malabathricum 
Senggani  Untuk obat gatal 

4 Artemisia vulgaris Gajan  Untuk mengobati mimisan 
5 Imperata cylindrica Alang-alang  Untuk obat sakit gigi 

 Obat diare 
 Obat penurun panas 
 Obat darah tinggi 

6 Chenopodium 
anthelminthicum 

Lampes  Untuk obat cacing 
 Obat batuk 

7 Rubus niveus Glunggung duri  Untuk obat diare 
8 Anredera cordifolia Binahong  Untuk obat luka 
9 Taraxacum officinalle Gayungan/daun jombang 

(dandelion) 
 Untuk obat diabetes 

10 Brugmansia suaveolens Kecubung gunung  Obat mata 
11 Eucalyptus sp Kaliptus  Untuk mengurangi masuk angin 
12 Plantago lanceolata Suripandak  Untuk obat gatal 
13 Digitalis purpurea Bunga kepompong  obat 
14 Psidium guajava Jambu batu  untuk obat diare 
15 Unidentified Glunggungan  Sariawan 
16 Physalis angulata Ciplukan gunung  Obat sariawan 

 Obat untuk kesehatan jantung 
 Obat untuk kesehatan paru-paru 
 Obat untuk darah tinggi 

17 Solanum nigrum Ranti  Obat untuk perlancar ASI 
18 Unidentified Permenan  Obat untuk menghilangkan masuk angin 

 Obat untuk batuk 
19 Achyranthes sp. Ranggitan  Obat untuk bisul 
20 Unidentified Ketiyu  Obat untuk sariawan 
21 Unidentified Gajian  Obat untuk panu 

 Obat untuk kadas 
22 Unidentified Jrabangan  Obat untuk pusing 
23 Jatropha gossypifolia JarakMerah  Obat untuk menghilangkan masuk angin 
24 Capsicum annuum Lombok udel  Obat untuk typus 
25 Unidentified Triwulan  Obat untuk luka bengkak 
26 Bidens pilosa Jaringan  Obat untuk sawanan 
27 Acacia decurrens Kasia  Obat 
28 Dodonaea aviscosa Kesek  Penangkal embun upas (embun yang membeku) 
29 Cestrum parqui Trabasan  Obat luka lama  
30 Chromolaena odorata Krinyuh 

 
  Obat untuk gatal 
 Mengusir nyamuk 

31 Curculigo orchioides Tlotok  Obat tersengat lebah 
32 Ageratum conyzoides Wedusan  Obat untuk memperlancar ASI 

 Obat untuk menghentikan pendarahan pada luka 
33 Ficus septica Awar-awar  Obat untuk bisul 

 Obat untuk telinga 
34 Rubus rosifolius Calingan  Obat untuk sakit perut 
35 Tithonia diversifolia Paitan  Obat untuk kencing manis 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa
terdapat banyak jenis tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat
suku Tengger sebagai obat. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai
obat juga bermacam-macam, ada yang menggunakan akar, daun,



80 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2021
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

buah, bunga, kuncup bunga, kulit pohon, hingga getah pohon.
Oxalis corniculata atau yang disebut semanggi oleh masyarakat suku
Tengger dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kadar gula darah
(sebagai terapi diabetes mellitus). Foeniculum vulgare atau adas
digunakan sebagai obat batuk oleh masyarakat suku Tengger.
Melastoma malabathricum atau senggani merupakan tumbuhan yang
digunakan untuk obat gatal. Cara penggunaannya adalah dengan
cara memeras daun kemudian mengambil airnya.

Artemisia vulgaris atau gajan merupakan tumbuhan yang
dimanfaatkan daunnya untuk mengobati mimisan. Imperata cylindri-
cal atau alang-alang merupakan tumbuhan yang digunakan untuk
obat sakit gigi, diare, penurun panas, dan menurunkan tekanan
darah tinggi. Cara penggunaan tumbuhan ini yaitu dengan cara
merebus akar alang-alang kemudian meminum air hasil rebusan akar
tersebut. Chenopodium anthelminthicum, masyarakat suku Tengger
menyebutnya lampes dapat digunakan untuk obat cacing dan obat
batuk. Rubus niveus atau glunggu duri merupakan tanaman yang
dimanfaatkan buahnya untuk digunakan sebagai obat diare. Anredera
cordifolia atau yang disebut binahong dimanfaatkan daunnya untuk
mengobati luka. Taraxacum officinalle atau gayungan atau sering
disebut dengan dandelion digunakan untuk obat kencing manis
(diabetes mellitus). Brugmansia suaveolens atau kecubung gunung
dimanfaatkan kuncup bunganya untuk obat sakit mata. Eucalyptus
sp. atau kaliptus merupakan tumbuhan yang daunnya digunakan
untuk mengurangi masuk angin. Plantago lanceolata atau suripandak
merupakan tanaman yang daunnya digunakan untuk obat gatal.
Digitalis purpurea atau bunga kepompong dimanfaatkan daunnya
untuk obat tradisional. Psidium guajva atau yang dikenal oleh
masyarakat suku Tengger sebagai jambu batu memiliki fungsi sebagai
obat diare. Bagian tumbuhan ini yang digunakan adalah daunnya,
terutama daun yang masih muda. Glunggungan, buahnya digunakan
untuk obat sariawan.
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Physalis angulata atau ciplukan gunung, daunnya digunakan
sebagai obat sariawan, rebusan akarnya dapat digunakan sebagai
obat untuk kesehatan jantung dan paru-paru serta menurunkan
tekanan darah tinggi. Solanum nigrum atau ranti digunakan untuk
memperlancar air susu ibu (ASI). Tumbuhan permenan yang digunakan
untuk obat batuk dan masuk angin. Achyranthes sp. atau ranggitan
digunakan untuk obat bisul. Ketiyu digunakan untuk obat sariawan.
Pemanfaatan tumbuhan ketiyu ini adalah pada getahnya. Tumbuhan
gajian pada bagian daunnya digunakan untuk obat panu dan kadas.
Daun jabrangan digunakan untuk obat pusing dan penggunaannya
dengan cara dikunyah atau direbus. Jatropha gossypifolia atau jarak
merah merupakan tumbuhan yang bagian daunnya digunakan untuk
obat masuk angin. Capsicum annuum, atau masyarakat suku Tengger
menyebutnya Lombok udel, digunakan untuk pengobatan penyakit
typus. Bagian yang digunakan sebagai pengobatan yaitu buah yang
sudah tua. Ganjan digunakan untuk pengobatan gangguan telinga.
Cara penggunaannya yaitu daun dihaluskan kemudian dimasukkan
ke lubang telinga. Daun Triwulan digunakan untuk luka bengkak.
Daun ini ditumbuk (dihaluskan) kemudian diletakkan pada bagian
tubuh yang bengkak.

Daun Bidens pilosa atau jaringan digunakan untuk demam
tinggi (sawanan) pada bayi. Acacia decurrens atau kasia dimanfaatkan
pada bagian kulit pohonnya untuk obat. Dodoneae aviscosa atau
kesek digunakan ketika di daerah Tengger mengalami suhu dingin
hingga embunnya membeku (penangkal embun upas). Cestrum parui
atau trabasan digunakan untuk mengobati luka bernanah. Bagian
tumbuhan yang digunakan yaitu daun. Chromolaena odorata atau
krinyuh yang daunnya digunakan untuk obat gatal dan obat nyamuk.
Daun Curculigo orchioides atau tlotok digunakan sebagai obat ketika
tersengat lebah. Ageratum conyzoides atau wedusan bagian yang
dapat dijadikan obat yaitu akar dan daun. Fungsi dari tumbuhan ini
yaitu untuk memperlancar ASI dan menghentikan pendarahan pada
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luka. Ficus septic atau awar-awar, daunnya dapat digunakan untuk
pengobatan pada gangguan telinga dan bisul. Rubus rosifolius atau
calingan digunakan untuk obat sakit perut. Bagian tumbuhan yang
digunakan yaitu buah yang masih mentah. Tithonia diversifolio atau
paitan digunakan untuk pengobatan kencing manis (diabetes melli-
tus). Bagian yang digunakan yaitu daunnya.

PROSPEKSI ETNOFARMASI TUMBUHAN YANG DIGUNAKAN
OLEH SUKU TENGGER

Etnobotani adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang
interaksi antara tumbuhan dan kebudayaan manusia yang meliputi
kebutuhan manusia pada tumbuhan dari segi pangan, pakaian, bahan
bangunan, keperluan agama atau upacara adat, hiasan, serta obat
(Choudhary, Singh, & Pillai, 2008). Indonesia adalah salah satu negara
berkembang yang masih memiliki nilai dominan pada unsur tradisional
dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini didukung oleh keaneka-
ragaman hayati yang melimpah yang tersebar di berbagai tipe ekosistem.
Pemanfaatan keanekaragaman hayati ini telah mengalami sejarah pan-
jang dan telah menjadi bagian dari kebudayaan suatu bangsa. Salah
satu kebudayaan tersebut yaitu penggunaan tumbuhan sebagai bahan
obat oleh berbagai suku bangsa atau sekelompok masyarakat yang
tinggal di daerah tertentu (Rahayu, 2006).

Penduduk lokal suatu daerah memiliki peranan penting dalam
hal pengembangan sumber daya alam di sekitarnya. Pemanfaatan
tumbuhan oleh penduduk lokal sebagai bahan dasar pemenuh
kebutuhan berkembang menjadi pengetahuan yang diwariskan secara
turun-temurun oleh leluhur masyarakat tersebut. Pengobatan tradi-
sional merupakan pengobatan berdasarkan pengetahuan yang berasal
dari suatu tradisi tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dan
di luar ilmu kedokteran (Rahayu, 2006). Berbagai suku asli yang
terdapat di Indonesia yang hidup di sekitar hutan atau gunung atau
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pegunungan banyak yang memanfaatkan berbagai tumbuhan sebagai
pengobatan berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Setiap
suku memiliki pengetahuan lokal dan tradisional yang berbeda
dalam memanfaatkan tumbuhan obat, yaitu mulai dari jenis tumbuhan,
bagian yang digunakan serta cara pengobatannya (Listiyana & Mutiah,
2017). Kajian etnofarmasi pada tumbuhan etnik dari suatu daerah
atau suku mencakup berbagai disiplin ilmu antara lain farmakognosi,
farmakologi, farmasetika, penghantaran obat, toksikologi, bioavai-
labilitas dan metabolomik, farmasi klinik, etnobotani, etnozoologi,
etnofarmakologi, dan antropologi medis (Moelyono, 2014). Bahan
alam yang berasal dari tumbuhan lokal Indonesia adalah sumber
daya melimpah dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi
berbagai obat baru. Penelitian etnofarmasi mengarah pada upaya
bioprospeksi medis sumber daya alam hayati (Ningsih, 2016).

Berdasarkan kajian dari segi etnofarmasi, Oxalis corniculata
adalah tumbuhan dari family Oxalidaceae yang terkenal memiliki
berbagai kegunaan sebagai obat. Oxalis corniculata memiliki fungsi
sebagai antibiotic, antioksidan, anti-inflamasi, analgesic, anti-diabe-
tes. Aktivitas antioksidan pada Oxalis corniculata dapat menurunkan
radikal bebas berupa Malondialdehid (MDA) yang merupakan salah
satu produk dari penyakit kencing manis (Diabetes mellitus) (Mushir,
Jahan, Ashraf, & Khan, 2015). Foeniculum vulgare adalah tumbuhan
dari family Apiaceae yang memiliki kegunaan sebagai obat dan juga
kuliner. Foeniculum vulgare memiliki senyawa aktif antara lain
flavonoid aglycons, acacetin, kaempferol, uercetin, dan asam ros-
marinic. Foeniculum vulgare memiliki fungsi sebagai antibakteri,
antijamur, anti-diabetes, anti-inflamasi, dan memiliki aktivitas
antioksidan (Rather, Dar, Sofi, Bhat, & Qurishi, 2016). Tumbuhan
ini digunakan oleh masyarakat suku Tengger untuk mengobati batuk.
Hal ini dikarenakan Foeniculum vulgare mengandung berbagai macam
senyawa aktif yang dapat melawan bakteri atau virus penyebab batuk
serti juga sebagai anti-inflamasi.
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Melastoma malabathricum adalah tumbuhan dari family melas-
tomataceae. Melastoma malabathricum sudah sejak lama digunakan
sebagai pengobatan herbal oleh masyarakat. Dau Melastoma mala-
bathricum mengandung antioksidan berupa tannin, quercetin, kaem-
pferol, triterpenoid, dan lain-lainnya. Tumbuhan ini memiliki fungsi
untuk menyembuhkan/menutup luka, mencegah terbentuknya bekas
luka pada saat terserang penyakit cacar, obat diare, dan disentri.
Selain itu, ekstrak daun Melastoma malabathricum juga dilaporkan
memiki fungsi sebagai anti-inflamasi, anti-ulcerogenik, dan untuk
menurunkan tekanan darah (Rajenderan, 2010). Adanya antioksidan
ini dapat membuat M. malabathricum menjadi obat gatal karena
antioksidan tersebut akan menekan terjadinya inflamasi ketika gatal.

Atemisia vulgaris adalah tumbuhan dari family Asteraceae yang
hidup di daerah pinggiran (pegunungan).Atemisia vulgaris memiliki
fungsi sebagai tonik dan ekspektoran untuk anak. Atemisia vulgaris
mengandung senyawa aktif artemisin yaitu turunan terpen dengan
jembatah peroksida yang tidak biasa. Hal ini lah yang kemungkinan
menyebabkan Atemisia vulgaris dapat dijadikan sebagai obat (Shah,
2013).

Imperata cylindrical adalah tumbuhan dari family Poaceace.
Imperata cylindrical mengandung senyawa aktif yang memiliki aktivi-
tas antioksidan seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, arun-
dorin, dan lain-lainnya. Imperata cylindrical telah digunakan sebagai
tumbuhan obat untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti
kelainan kerja jantung, anemia, demam, batuk, dan dapat sebagai
anti-inflamasi (Jayalakshmi, Patra, Lal, & Ghosh, 2010).

Chenopodium anthelminthicum adalah tumbuhan dari family
Chenopodiaceae yang penyebarannya di bagian timur Mediterania.
C. anthelminthicum mengandung senyawa aktif antara lain pinene,
terpinene, ascaridole, dan berbagai turunan terpenoid lainnya. Tum-
buhan ini memiliki fungsi sebagai obat untuk gangguan saluran
pencernaan, respirasi, uro-genital, vascular, dan saraf. C. anthel-
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minthicum memiliki kemampuan sebagai anti-diabetes, anti-
hiperkolesterolemik, anti-reumatik, dan antijamur (Dembitsky, Shkrob,
& Hanus, 2008). Kandunganya senyawa aktif pada C. anthelmin-
thicum inilah yang menyebabkan tumbuhan ini memang dapat
digunakan sebagai obat cacing dan batuk.

Rubus niveus adalah tumbuhan dari family Rosaceae yang
memiliki peranan penting pada makanan tradisional masyarakat
pedalaman. R. niveus adalah golongan buah berry yang memiliki
rasa yang enak sekaligus memiliki manfaat dari segi pengobatan. R.
niveus mengandung berbagai senyawa aktif antara lain fenol, tannin,
dan flavonoid. Senyawa aktif ini yang menyebabkan R. niveus
memiliki kegunaan sebagai antioksidan, anti kanker, anti inflamasi,
dan anti bakteri (Ahmad 2015). Bagian yang dapat dimanfaatkan
untuk obat pada R. niveus tidak hanya pada buahnya saja melainkan
juga pada daun dan akar. Daun dan akar dari R. niveus dapat
digunakan sebagai obat untuk kejang otot, sakit tenggorokan, diare,
dan menyembuhkan luka (Bobinaite 2012).

Anredera cordifolia adalah tumbuhan dari family Basellaceae
yang sudah sejak lama digunakan sebagai obat herbal, terutama pada
bagian daun. Tumbuhan ini telah terbukti dapat digunakan untuk
mengobati penyakit diabetes mellitus, tuberculosis, rematik, asma,
typus, hipertensi, gastritis, kanker, dan juga untuk menyembuhkan
luka (Astuti, Sakinah A.M, Andayani B.M, & Risch, 2011). Penelitian
yang dilakukan oleh (Yuniarti & Lukiswanto, 2017) menunjukkan
bahwa penggunaan A. cordifolia pada tikus yang diberi perlakuan
luka bakar dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Hal ini
dikarenakan kandungan flavonoid pada A. cordifolia berfungsi sebagai
anti-inflamasi, sedangkan kandungan saponin berfungsi sebagai anti-
septic yaitu mencegah tumbuhnya mikroorganisme seperti bakteri
pada daerah yang mengalami luka.

Taraxacum officinale atau yang sering disebut dandelion adalah
tumbuhan dari family Asteraceae yang sudah sejak lama digunakan
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sebagai pengobatan tradisional. Semua bagian tumbuhan T. officinale
dapat dijadikan sebagai obat. Kandungan senyawa aktif yang terdapat
pada bagian bunga yaitu caffeic acid, chlorogenic acid,chrysoerol,
chicoric acid, dan monocaffeoeyltartaric acid. Pada bagian daun dan
batang mengandung stigmasterol, quercetine glycosides, monocaf-
feoeyltartaric acid, dan chicoric acid. Pada bagian akar mengandung
taracasteril, caffeic acid, ixerine, chicoric acid, ainsloside, taraxinic
acid, dan monocaffeoeyltartaric acid. Obesitas adalah salah satu
faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus
(kencing manis). Obesitas dapat menyebabkan terjadinya kerusakan
pada sel â pancreas sehingga produksi insulin menurun. T. officinale
memiliki aktivitas antoksidan sehingga dapat menurunkan kadar
radikal bebas berupa reactive oxygen spesies (ROS) yang merupakan
indikator penyakit diabetes mellitus dan dapat meningkatkan kerja
antioksidan alami dalam tubuh antara lain gluthation peroxidase dan
superoxide dismutase (Wirngo, Lambert, & Jeppesen, 2016).

Brugmansia suaveolens adalah tumbuhan dari family Solan-
aceae yang biasanya dijadikan tempat tinggal oleh larva dari kupu-
kupu jenis Placidula euryanassa (Alves, Sartoratto, & Trigo, 2007).
Bunga dari B. suaveolens mengandung minya essensial berupa cin-
eole, nerolidol, terpineol, phenethyl alcohol, dan beberapa senyawa
aktif lain turunan dari carotenoid (Anthony 2009). Carotenoid
merupakan zat warna merah pada tumbuhan (seperti wortel, tomat)
yang memiliki fungsi untuk kesehatan mata (Mozaffarieh 2003). Hal
ini lah yang menyebabkan B. suaveolens dapat digunakan sebagai
obat mata.

Eucalyptus sp. adalah tumbuhan dari family Myrtaceae yang
memiliki berbagai fungsi di banyak bidang. Eucalyptus sp. di dapat
digunakan antara lain sebagai bahan bakar, bahan pembuatan kertas,
pengendali erosi air, dan mengandung minyak esensial yang berman-
faat di bidang farmasi. Senyawa aktif Eucalyptus sp. antara lain
flavonoid, alkaloid, tannin, propanoid, dan lain-lain. Senyawa aktif
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tersebut terdapat di seluruh bagian dari Eucalyptus sp. mencakup
daun, batang, dan akarnya. Eucalyptus sp. memiliki fungsi sebagai
antiseptic, anti-bakteri, antioksidan, anti-inflamasi, anti-trombosis,
dan untuk kesehatan kulit (Vecchio, Loganes, & Minto, 2016).

Plantago lanceolata adalah tumbuhan dari family Plantaginaceae
yang tergolong tumbuhan herbaseus. P. lanceolata banyak digunakan
di banyak negara, terutama negara berkembang sebagai obat untuk
menyembuhkan luka, abss, inflamasi, demam, diare, disentri, antivirus,
anti-bakteri, anti-inflamasi, dan lain-lainnya. Ekstrak kasar dari P.
lanceolata mengandung senyawa aktif berupa alkaloid, steroid, ter-
penoid, sedangkan ekstraksi menggunakan pelarut methanol menun-
jukkan adanya senyawa katif steroid, flavonoid, saponin, fenol, dan
tannin (Fayera, Babu G, Dekebo, & Bogale, 2018). Penelitian yang
dilakukan Fayera (2018) juga menunjukkan bahwa pada pengujian
antimikroba, P. lanceolata dapat digunakan sebagai anti-bakteri dan
dapat melawan bakteri dari jenis E. coli, S. thyphei, S. aureus, dan
F. solani. Gatal merupakan salah satu bentuk respons tubuh ketika
terdapat antigen yang masuk. Antigen dapat berupa virus maupun
bakteri. P. lanceolata dapat mengobati gatal karena memiliki senyawa
aktif yang bersifat sebagai anti-bakteri dan anti-inflamasi.

Digitalis purpurea adalah tumbuhan dari family Scrophularia-
ceae. D. purpurea dapat digunakan untuk pengobatan penyakit
jantung karena mengandung senyawa cardiac glycosides (digoxin)
dan digotoxin. D. purpurea juga mengandung glycogitaloxin, flavo-
noid, saponosid, dan triterpen. Adanya senyawa aktif yang bersifat
sebagai antioksidan tersebut menyebabkan D. purpurea dapat dijadikan
obat untuk berbagai penyakit (Moha 2016).

Psidium guajava adalah tumbuhan dari family Myrtaceae yang
tersebar hampir di seluruh dunia. P. guajava atau yang sering dikenal
dengan sebutan jambu ini memiliki banyak manfaat di bidang farmasi.
Buah P. guajava mengandung vitamin C lebih tinggi dibandingkan
dengan buah jeruk. Selain itu, daun dari P. guajava ini dapat
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dimanfaatkan untuk pengobatan diare karena tumbuhan ini memiliki
fungsi sebagai anti-bakteri. Daun dari P. guajava ini mengandung
flavonoid dan quercetin dalam jumlah yang banyak. Quercetin yang
terdapat dalam daun P. guajava berperan dalam fungsinya sebagai
anti-diare karena quercetin dapat merelaksasikan otot polos yang
terdapat pada usus halus dan menghambat kontraksi perut (Kumari,
2013).

Physalis angulata adalah tumbuhan dari family Solanaceae dan
merupakan tumbuhan annual atau perennial. P. angulata dapat
dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat tidak hanya pada bagian daun-
nya saja, melainkan juga batang dan akar. P. angulata mengandung
senyawa aktif physalins, secosteroid, dan turunan dari flavonoid
yang dinamakan myricetin 3-O-neohesperidoside. Senyawa ini dapat
berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti-diuretik, anti-mikroba, dan
terlibat dalam immunomodulasi P. angulata dapat digunakan untuk
menurunkan tekanan darah tinggi sehingga dapat memelihara kese-
hatan jantung, mengobati malaria dan hepatitis (Mahalakshmi &
Nidavani, 2014).

Solanum nigrum adalah tumbuhan dari family Solanaceae dan
terkenal dalam pengobatan Ayurveda. S. nigrum dapat digunakan
sebagai anti-inflamasi, anti-kanker, anti-diuretik, sakit kepala, sakit
perut, demam, diare, dan pengobatan untuk mata (Jagtap, Patil, &
Pk, 2013). S. nigrum mengandung senyawa aktif yang mempunya
aktivitas antioksidan yaitu alkaloid, saponin, flavonoid, glikosida,
kaempferol,. Bagian tumbuhan dari S. nigrum semuanya dapat digu-
nakan untuk pengobatan, meliputi akar, batang, bunga, buah, dan
daun (Djaafar, 2014).

Achynrathes sp.adalah tumbuhan dari family Amaranthaceae.
Achynrathes sp. banyak digunakan sebagai pengobatan tradisional
untuk asma, batuk, gangguan telinga, sakit kepala, pneumonia, dan
penyakit kulit (termasuk bisul). Aktivitas farmakologi dari Achynrathes
sp. antara lain hepatopprotektif, anti-virus, anti-inflamasi, anti-ar-



BOOK SERIES 4
Smart Learning–based Media

89

thritis, anti-fertilitas, antioksidan, anti-diabetes, dan anti-obesitas.
Senyawa kimia yang terdapat pada akar dan daun Achynrathes sp.
antara lain alkaloid, flavonoid, saponinm steroid, terpenoid, asam
oleanolik, dan sistosterol. Pada biji terdapat senyawa kimia berupa
saponin A dan saponin B. Pada batang terdapat senyawa kimia
pentatrianotan, hexatriakontan, dan tritriakotan (Singh et al., 2012).

Jatropha gossypiifolia adalah tumbuhan dari family Euphor-
biaceae yang merupakan family terbesar dari Angiosperma. Bagian
tumbuhan J. gossypiifolia dimanfaatkan oleh masyarakat untuk peng-
obatan tradisional berupa daun, batang, akar, biji, dan getah. J.
gossypiifolia memiliki fungsi sebagai anti-diabetes, anti-hipertensi,
anti-mikroba, anti-pendarahan, dan lainnya. J. gossypiifolia juga
berperan di bidang selain farmasi yaitu sebagai pestisida, insektisida,
biodiesel, dan juga hiasan rumah. J. gossypiifolia mengandung senyawa
aktif berupa alkaloid, kumarin, steroid, flavonoid, saponin, tannin,
dan terpenoid. Selain senyawa aktif tersebut, J. gossypiifolia juga
mengandung asam lemak, asam amino, dan protein (Félix-Silva,
Giordani, Silva-Jr, Zucolotto, & Fernandes-Pedrosa, 2014).

Capsicum annuum adalah tumbuhan dari family Solanaceae
yang memiliki ciri khas yaitu terdapat rasa pedas ketika mengonsumsi
buahnya. Daun C. annuum mengandung senyawa aktif berupa
capsaicinoid, alkaloid, glikosida, steroid, dan saponin, sedangkan
pada buahnya juga terdapat semua senyawa aktif tersebut kecuali
saponin. Daun dari C. annuum dilaporkan dapat digunakan untuk
mengobati sakit kepala, sedangkan buahnya dapat digunakan untuk
mengobati typus, demam, kolera, sakit perut, dan lain-lainnya (V
Hegde, R Hegde, S Mulgund, & Upadhya, 2014).

Bidens pilosa adalah tumbuhan dari family Asteraceae yang
habitatnya terdistribusi di seluruh dunia. B. pilosa mengandung
berbagai senyawa aktif yang dapat digunakan di bidang farmasi
antara lain 60 jenis flavonoid, 25 terpenoid, 19 fenilpropanoid, 8
porpirin, dan 70 alipatik. Flavonoid yang terdapat dalam B. pilosa
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dilaporkan memiliki fungsi sebagai anti-kanker, anti-inflamasi, antiok-
sidan, dan aktivitas biologi lainnya. Namun dari 60 jenis flavonoid
yang terdapat dalam B. pilosa, 53 di antaranya masih belum diketahui
dan diteliti (Bartolome, Villaseñor, & Yang, 2013).

Acacia decurrens adalah tumbuhan dari family Fabaceae yang
tumbuh tersebar di semua habitat terrestrial, termasuk hutan hujan
tropis. A. decurrens memiliki aktivitas farmakologi seperti anti-
mikroba, antioksidan, anti-proliferasi, anti-aterosklerosis, dan lain-
lain. A. decurrens dapat memiliki aktivitas antioksidan karena senyawa
aktif yang terdapat dalam A. decurrens dapat menurunkan radikal
bebas berupa oksidatif stress. Senyawa aktif yang terkandung dalam
A. decurrens antara lain sterol, alkaloid, flavonoid, tannin, dan fenol
yang semuanya merupakan antioksidan sekunder (berasal dari luar
tubuh). Flavonoid dapat berperan sebagai scavenger radikal bebas
sehingga dapat menurunkan oksidatif stress (Bamidele, Nnana, Imelda,
& Sekomeng, 2017).

Dodonea viscose adalah tumbuhan dari family Sapindaceae. D
viscose telah lama digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional.
Bagian batang dan daun tumbuhan ini biasanya digunakan untuk
mengobati demam dan radang tenggorokan, bagian akar digunakan
untuk mengobati pilek dan malaria (ditambahkan dengan madu). D
viscose mengandung senyawa aktif berupa flavonoid, sukuranetin,
terpenoid, saponin, steroid, triterpenoid, dan fitosterol. Berdasarkan
senyawa aktif yang terdapat dalam D viscose, tumbuhan ini memiliki
aktivitas farmakologi sebagai antibakteri, antivirus, anti-inflamasi,
antioksidan, anti-diabetes, anti-jamur, dan anti-diare (Lawal & Yunusa,
2013).

Cestrum nocturnum adalah tumbuhan dari family Solanaceae
yang memiliki banyak fungsi di bidang farmakologi. C. nocturnum
dilaporkan memiliki aktivitas farmakologi berupa antimikroba, anti-
jamur, antioksidan, anti-diabetes, dan anti-malaria. Ekstrak daun
dari C. nocturnum juga dapat digunakan untuk pengobatan epilepsy,
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sakit kepala, dan gangguan saraf. C. nocturnum mengandung senyawa
aktif utama berupa saponin, flavonoid, dan triterpnoid (Sahane,
Wankhade, & Shrungarpure, 2014).

Chromolaena odorata adalah tumbuhan dari family Asteraceae.
C. odorata banyak digunakan oleh masyarakat pedalaman untuk
pengobatan luka. C. odorata mengandung senyawa aktif dari turunan
polifenol, alpha-copaene, acacetin, luteolin.(Chakraborty, 2011)
menyebutkan bahwa C. odoratame memiliki aktivitas farmakologi
berupa analgesic, anti-mikroba, anti-inflamasi, mencegah terjadinya
pengentalan darah, dan mengobati luka.

Curculigo orchioides adalah tumbuhan dari family Hypoxida-
ceae. C. orchioides dapat digunakan untuk pengobatan asma, impo-
tensi, penyakit kuning, diare, pengobatan luka, diabetes mellitus,
kanker, dan lain-lain (Irshad, Singh, Jain, & Khanuja, 2006). C.
orchioides memiliki aktivitas farmakologi berupa antioksidan, im-
munomodulator, anti-kanker, dan lain-lain. Senyawa aktif yang
terdapat dalam C. orchioides yaitu flavonoid, steroid, terpenoid, dan
glikosida (Nema & Ramawat, 2012).

Ageratum conyzoides adalah tumbuhan dari family Asteraceae
dan mengandung berbagai senyawa aktif yang dapat digunakan
untuk pengobatan suatu penyakit. Senyawa aktif yang terdapat
dalam A. conyzoides antara lain alkaloid, flavonoid, tannin, saponin,
glikosida, resin, dan fenol. Selain itu, A. conyzoides juga mengandung
berbagai macam asam amino esensial maupun non-esensial, protein,
dan karbohidrat. Bagian tumbuhan yang memiliki kandungan senyawa
aktif dan dapat digunakan sebagai obat yaitu akar, batang, dan
daunnya (Amadi 2012).

Ficus septica adalah tumbuhan dari family Moraceae dan
merupakan tumbuhan tertua di dunia. Daun F. septic dilaporkan
memiliki aktivitas antimikroba yang tinggi. Selain itu, F. septic
memiliki aktivitas farmakologi lainnya antara lain anti-inflamasi,
anti-diabetes, anti-tumor, anti-kanker, immunomodulator, dan anti-
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obesitas. ekstrak daun dari F. septic mengandung bergapten, rutin,
umbelliferon, marmesin, stigmasterol, dan lain-lain (Ahmad, 2012).

Rubus rosifolius adalah tumbuhan dari family Rosaceae yang
telah banyak diteliti bahwa tumbuhan ini memiliki aktivitas antioksi-
dan, anti-bakteri, anti-trombosis, dan berbagai penyakit yang diaki-
batkan radikal bebas. Adanya aktivitas farmakologi tersebut dise-
babkan karena di dalam R. rosifolius mengandung senyawa aktif dari
turunan fenol berupa asam elagat, asam galik, dan asam klorogenik.
Bagian dari tumbuhan ini yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan
yaitu daun dan buahnya karena keduanya memiliki kandungan
antioksidan yang tinggi (Desmiaty, Elya, Saputri, Hanafi, & Prastiwi,
2018).

Tithonia diversifolia adalah tumbuhan dari family Asterasceae.
T. diversifolia telah banyak digunakan untuk pengobatan tradisional
untuk diare, diabetes mellitus, dysminorrhea, malaria, hepatitis, dan
penyembuhan luka. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa T.
diversifolia memiliki aktivitas farmakologi sebagai anti-mikroba, anti-
inflamasi, anti-diabetes, dan lain-lain. T. diversifolia mengandung
senyawa aktif berupa terpenoid dan flavonoid yang memiliki ke-
mampuan sebagai scavenger radikal bebas (Di Giacomo et al., 2015).
Diabetes mellitus (kencing manis) merupakan salah satu penyakit
degenerative yang disebabkan karena tingginya radikal bebas dalam
tubuh, sehingga pengobatan dengan menggunakan T. diversifolia
dapat menurunkan radikal bebas tersebut.

PEMBELAJARAN BERBASIS POTENSI LOKAL

Indonesia merupakan negara yang bersifat dinamis dan multi-
kultural. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki banyak
bahasa dan budaya (kultur). Keberagaman kultur memiliki nilai
kearifan lokal masing-masing. Kearifan lokal suatu daerah bergantung
pada situasi dan kondisi dari daerah masing-masing. Kearifan lokal
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suatu daerah diperoleh dari adanya keseimbangan kehidupan manusia
dengan alam (Wagiran, 2012). Kearifan lokal juga berfungsi untuk
mengatur dan memanfaatkan potensi alam secara bijaksana dan
berkelanjutan. Potensi lokal merupakan potensi sumber daya yang
dimiliki oleh suatu daerah meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, teknologi, dan budaya. Potensi lokal dapat digunakan
untuk mendukung desentralisasi pendidikan dan membangun keman-
dirian nasional (Hariyadi, 2010).

Pembelajaran berbasis potensi lokal merupakan salah satu
pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik (Alismail &
McGuire, 2015). Pembelajaran berbasis potensi lokal mengajarkan
pada peserta didik untuk menggunakan berbagai potensi yang terdapat
di lingkungan sekitarnya untuk sumber belajar sains. Potensi lokal
yang dapat digunakan meliputi segi ekonomi, kebudayaan, bahasa,
teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, keanekaragaman flora
dan fauna, dan lainnya (Hidayat & Risna, 2007). Pembelajaran
berbasis potensi lokal dapat mengajarkan pada peserta didik untuk
belajar tentang fenomena yang ada di lingkungan alam, sehingga
peserta didik sadar akan kewajibannya untuk menjaga keseimbangan
dan hubungannya dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan (Dewi,
Suryadarma, Wilujeng, & Wahyuningsih, 2017). Pada dasarnya
pembelajaran berbasis potensi lokal bertujuan untuk mengubah peri-
laku peserta didik dan masyarakat agar lebih ramah lingkungan
sehingga dapat meminimalkan dampak kegiatan manusia terhadap
lingkungan (Ardan, 2016).

Potensi lokal berkontribusi besar bagi para peserta didik dalam
proses pembelajaran. Adanya potensi lokal yang terintegrasi dengan
bahan ajar dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep
yang akan diajarkan. Integrasi materi pembelajaran sesuai dengan
masalah lingkungan di sekitarnya juga memudahkan para peserta
didik dalam menyelesaikan masalah lingkungan (Mumpuni, Susilo,
& Rohman, 2013). Pembelajaran berdasarkan potensi lokal dapat
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meningkatkan tanggung jawab peserta didik serta hasil belajar peserta
didik (Ardan, 2016; Sarah & Maryono, 2014). Hal ini dikarenakan
adanya potensi lokal dalam proses pembelajaran memberikan dampak
berupa kedekatan antara objek yang akan dipelajari dengan peserta
didik serta dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik (Budiar-
so, 2016; Ilma & Wijarini, 2017). Pembelajaran berbasis potensi
lokal juga dapat meningkatkan berbagai kemampuan siswa baik dari
segi kognitif (pengetahuan), psikomotor (keterampilan), bahkan afektif
(sikap) peserta didik (Jumriani & K. Prasetyo, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Maryono (2014) menunjukkan
bahwa perangkat pembelajaran berbasis potensi lokal dapat mening-
katkan nilai hidup (living values)sebagai faktor utama pembentuk
karakter peserta didik. Pendidikan karakter berbasis living values
memerlukan suatu model pembelajaran kontekstual, artinya pembela-
jaran yang mengintegrasikan living values ke dalam materi, metode,
media, sumber pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pendidikan
karakter berbasis living values bertujuan untuk memelihara persatuan
kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indone-
sia (NKRI) (Sarah & Maryono, 2014). Selain itu, pendidikan karakter
berbasis living values dapat membuat peserta didik merasa bahwa
dirinya merupakan bagian penting dari suatu daerah yang memiliki
potensi lokal tertentu sehingga peserta didik dapat menjadi generasi
penerus yang akan menjaga dan melestarikan potensi lokal di daerah
masing-masing (Pamungkas, Wahyuni, & Prihandono, 2017).

KESIMPULAN

Suku Tengger merupakan suku Tengger yang memiliki potensi
lokal berupa penggunaan tanaman sebagai obat. Berdasarkan hasil
observasi dan wawancara dengan masyarakat suku Tengger, terdapat
35 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat dan secara etno-
farmasi tumbuhan tersebut memang memiliki senyawa kimia yang
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menjadikannya sebagai kandidat obat. Pembelajaran berbasis potensi
lokal merupakan salah satu pembelajaran menggunakan pendekatan
saintifik dan mengajarkan pada peserta didik untuk belajar tentang
fenomena yang ada di lingkungan alam sekitar. Pembelajaran berbasis
potensi lokal bertujuan untuk mengubah perilaku peserta didik dan
masyarakat agar lebih ramah lingkungan sehingga dapat meminimal-
kan dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. pembelajaran
berbasis potensi lokal dapat meningkatkan nilai hidup (living values)
sebagai faktor utama pembentuk karakter peserta didik. Pendidikan
karakter berbasis living values dapat membuat peserta didik merasa
bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu daerah yang
memiliki potensi lokal tertentu sehingga peserta didik dapat menjadi
generasi penerus yang akan menjaga dan melestarikan potensi lokal
di daerah masing-masing.
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MEDIA PEMBELAJARAN TRANSDISIPLINER
BERBASIS MOBILE APPLICATION SEBAGAI

MEDIA PENINGKAT KAPABILITAS MAHASISWA

Hakkun Elmunsyah
Wahyu Nur Hidayat

Khoirudin Asfani

Abstrak: Menghadapi perubahan paradigma tersebut maka pe-
ngembangan kapabilitas mahasiswa perlu terus diupayakan. Kebu-
tuhan kapabilitas sudah mengarah pada keterampilan multi disiplin
ilmu, tidak lagi mono disiplin ilmu. Satu strategi yang digagas oleh
peneliti adalah pemanfaatan media pembelajaran menggunakan
augmented reality (AR) sebagai sarana pembelajaran mandiri maha-
siswa. Selain itu, pemanfaatan AR dapat merangsang pola pikir
mahasiswa dalam berpikiran kritis terhadap sesuatu masalah dan
kejadian yang ada pada keseharian. Sifat dari media pendidikan
adalah membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan
ada atau tidak adanya pendidik dalam proses pendidikan, dengan
demikian kapabilitas mahasiswa akan dapat meningkat. Fokus arti-
kel penelitian ini adalah bagaimana akseptabilitas media, mengguna-
kan pendekatan model UTAUT (unified theory of acceptance and
use of technology) pada media AR yang telah dibuat ini dengan
pokok bahasan wide area network (WAN). Hipotesisnya adalah
mahasiswa akan mudah memahami materi tersebut dengan gam-
baran 3D melalui animasi dan video. Akseptabilitas media dilakukan
dengan melakukan implementasi media pada perkuliahan jaringan
komputer. Penelitian akan dilakukan di Universitas Negeri Malang
(UM) dengan melibatkan sampel mahasiswa S1-PTI dan S1-TI se-
cara proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui
kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data akan diolah
dan dianalisis dengan path analysis. Kesimpulan dari riset ini adalah
hasil analisis hubungan variabel pada uji penggunaan media pembe-
lajaran berbasis AR menunjukkan bahwa terdapat kontribusi eks-
pektasi kinerja terhadap minat penggunaan sebesar 15,46%, ter-
dapat kontribusi pengaruh sosial terhadap minat penggunaan sebe-
sar 12,7%, terdapat kontribusi ekspektasi kinerja terhadap perilaku
sebesar 8,41%, dan terdapat kontribusi pengaruh sosial terhadap
perilaku sebesar 8,48%. Terdapat kontribusi minat penggunaan

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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terhadap perilaku sebesar 9,59%, terdapat kontribusi ekspektasi
kinerja dan pengaruh sosial terhadap minat penggunaan sebesar
26,3%, dan terdapat kontribusi ekspektasi kinerja dan pengaruh
sosial dan minat penggunaan terhadap perilaku sebesar 23,0%.

Kata kunci: transdisipliner, industri 4.0, augmented reality (AR),
UTAUT, wide area network (WAN), capability

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini tengah
mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa aspek kehidupan
turut dipengaruhi seiring dengan perkembangan teknologi, dimulai
dari bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan pendidikan.
Khusus di bidang pendidikan, kemajuan TIK telah mengubah fungsi
buku, guru, dan sistem pengajaran yang sebelumnya bersifat konven-
sional. Banyak inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif
bagi dunia pendidikan, di antaranya adalah pemanfaatan komputer
sebagai sarana presentasi (Husain, 2014), e-learning untuk meningkat-
kan motivasi belajar siswa (Harandi, 2015), dan smartphone untuk
mendukung belajar siswa (Woodcock, dkk, 2012; Mehdipour dan
Zerehkafi, 2013).

Keberadaan smartphone telah menjadi sorotan penting. Hampir
setiap peserta didik di tingkat sekolah menengah atas/kejuruan
hingga kampus/universitas merupakan pengguna smartphone. Hal
ini senada dengan hasil survei tentang kepemilikan smartphone di
kalangan mahasiswa pada program studi pendidikan sejarah Univer-
sitas Sebelas Maret, bahwa dari 54 orang mahasiswa, 47 (87%) di
antaranya memiliki smartphone pribadi (Azmi, dkk, 2016). Smart-
phone dapat membantu mahasiswa untuk belajar di mana dan kapan
pun (Crescente dan Lee, 2011). Oleh karena itu, pemanfaatan
smartphone sebagai media belajar yang mampu mendukung pem-
belajaran perlu untuk dipertimbangkan.
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Pemanfaatan smartphone sebagai pendukung belajar berdampak
pada dua hal (Valk, dkk, 2010), yaitu (1) meningkatkan akses
terhadap pendidikan dan (2) mendorong sebuah pembelajaran baru.
Salah satu pembelajaran baru yang sedang dikembangkan saat ini
adalah pemanfaatan teknologi augmented reality (AR) pada smart-
phone. AR merupakan penggabungan benda-benda yang ada di
dunia maya (virtual) ke dalam dunia nyata dalam bentuk dua
dimensi maupun tiga dimensi yang dapat disentuh, dilihat, dan
didengar. Teknologi AR memungkinkan penggunanya untuk dapat
berinteraksi dengan dunia digital, di mana informasi di dunia nyata
akan ditampilkan di dunia digital, kemudian pengguna dapat ber-
interaksi di dunia digital seperti keadaan di dunia nyata (Zheng, S.,
2015). Penerapan aplikasi AR tersebut dapat membantu mahasiswa
dalam meningkatkan efisiensi belajar dan retensi pengetahuan (Billing-
hurst dan Dunser, 2012) terkait materi pelajaran yang dipelajarinya.

Terdapat lima alasan mengapa penting menggunakan teknologi
AR ini di bidang edukasi dengan integrasi media yaitu: (1) Interac-
tive learning (Jawad, dkk, 2014), mahasiswa mampu memahami
konsep materi ajar dengan lebih baik melalui pembelajaran interaktif.
(2) Portability and low cost (Persefoni dan Tsinakos, 2015), belajar
dengan menggunakan teknologi AR tidak memerlukan banyak dana,
untuk materi ajar secara fisik misalnya cukup menggunakan prototipe
atau model fisik dan ilustrasi dengan multimedia animasi. (3) Flex-
ible and easy to learn (Cubillo, dkk, 2015), mahasiswa dapat
mengakses materi ajar kapan dan di mana pun berada, dengan
memanfaatkan teknologi AR. (4) Lifecycle completed learning
(Billinghurst dan Dunser, 2012), pemanfaatan teknologi AR dapat
menciptakan siklus belajar yang lengkap dengan pengalaman belajar
pada model AR yang memudahkan untuk belajar sepanjang hayat,
mudah diingat dalam jangka waktu lama, serta terintegrasi dengan
media akses lainnya melalui internet. (5) Improving critical thinking
(Wang, dkk., 2014), pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi
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AR mampu mendukung keterampilan berpikir kritis mahasiswa
dengan cara belajar yang lebih menarik.

Pemanfaatan media pendidikan menggunakan AR dapat merang-
sang pola pikir mahasiswa dalam berpikiran kritis terhadap sesuatu
masalah dan kejadian yang ada pada keseharian, karena sifat dari
media pendidikan adalah membantu mahasiswa dalam proses pem-
belajaran dengan ada atau tidak adanya pendidik dalam proses
pendidikan. Selain itu, implementasi media dengan AR untuk pen-
didikan digunakan dalam membantu proses belajar mandiri.

Optimalisasi AR perlu dilakukan karena memiliki aspek-aspek
hiburan yang dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam belajar
dan bermain serta memproyeksikannya secara nyata dan melibatkan
interaksi seluruh pancaindra. Setidaknya terdapat tiga kelompok
pemangku kepentingan dalam pengembangan penggunaan AR untuk
pendidikan, yaitu pendidik (guru dan dosen), peneliti, dan ICT-
desainer. Inilah sebabnya pengembangan media pembelajaran berbasis
AR harus sudah diupayakan di perguruan tinggi sebagai tolak ukur
dan show case pembelajaran pada tingkat menengah dan dasar.

Gambar 1 Tampilan Interactive Pop Up Book berbasis AR
yang Telah Dibuat

Penelitian telah menemukan bahwa faktor yang paling penting
untuk memengaruhi proses belajar saat bekerja dengan AR adalah
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penyajian konten pembelajaran dengan perspektif 3D. Konten
pembelajaran dengan perspektif 3D diwujudkan dengan pop-up
book, yaitu sebuah buku yang dapat menampilkan efek bergerak dan
interaksinya. Pop-up book berbasis teknologi AR yang digunakan
akan ditampilkan secara digital pada smartphone dan memiliki unsur
3D yang interaktif.

Media berbasis AR mewadahi gaya belajar mahasiswa saat ini
yang masuk dalam generasi Z atau “digital native”, yaitu generasi
yang familiar dengan perangkat digital dan mudah untuk menerima
model pembelajaran yang terintegrasi dengan ICT (Singh, 2014).
Mahasiswa generasi Z dibekali kemampuan multitasking yang lebih
baik dan lebih produktif daripada generasi sebelumnya (Ozkan &
Solmaz, 2015). Hal ini disebabkan, saat ini fasilitas TIK, termasuk
internet sangat mudah diakses oleh mahasiswa, sehingga generasi Z
memiliki kemampuan yang baik untuk memproses banyak informasi
yang mereka kumpulkan (Harandi, S. R., 2015). Oleh karena itu,
implementasi AR dalam pembelajaran dapat membantu mahasiswa
dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan keterampilan
teknisnya.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana akseptabilitas media AR
yang telah dibuat dengan pokok bahasan Wide Area Network (WAN)
melalui pendekatan UTAUT. Hipotesis penelitian ini adalah diperoleh
peningkatan pemahaman berpikir mahasiswa secara otonom dalam
rangka meningkatkan kapabilitas di abad XXI yang peka akan
kemajuan dan perkembangan teknologi. Dengan penggunaan media
AR pada pokok bahasan wide area network mahasiswa akan mudah
memahami materi tersebut dengan gambaran 3D melalui animasi
dan video. Selain itu mahasiswa juga dapat mempelajari materi serta
melakukan simulasi dan games pada fitur AR yang telah disediakan.
Kebutuhan mahasiswa dalam konsultasi dengan dosen juga difasilitasi
melalui media pada fitur virtual online consultation. Oleh karena
itu, pengembangan media interactive pop-up book berbasis aug-
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mented reality tepat jika dilakukan karena menjadi sebuah kebutuhan
pengembangan media pembelajaran berbasis TIK untuk mendorong
otonomi belajar.

Model UTAUT merupakan model penerimaan teknologi yang
dikembangkan oleh Vankatesh at al (2003), model ini menggambarkan
faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan individu terhadap
perilaku penggunaan perangkat media. Vankatesh (2003) menjabarkan
dan mendeskripsikan lima konstruk utama UTAUT sebagai berikut.
(1) Ekspektasi kinerja (performance expectancy) didefinisikan sebagai
seberapa tinggi seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem
akan membantu dia mendapatkan keuntungan kinerja pekerjaannya.
(2) Ekspektasi usaha (effort expectancy), didefinisikan sebagai tingkat
kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan suatu sistem. Kalau
sistem mudah digunakan maka usaha yang dilakukan tidak akan terlalu
tinggi dan sebaliknya jika suatu sistem sulit digunakan maka diperlukan
usaha yang tinggi untuk menggunakannya (3) Pengaruh sosial (social
influence), didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individual
mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang lain yang akan
memengaruhinya menggunakan sistem yang baru. (4) Kondisi fasilitas
(facilitating condition) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang
percaya bahwa infrastruktur organisasional dan teknikal tersedia untuk
mendukung sistem. (5) Perilaku penggunaan teknologi sesungguhnya
(actual system usage) adalah tindakan menggunakan teknologi
sesungguhnya yang dilakukan seorang pemakai teknologi.

B. METODOLOGI

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan
analisisnya menggunakan analisis path (path analysis). Variabel pene-
litian meliputi dua variabel eksogen yaitu ekspektasi kinerja (X1) dan
pengaruh sosial (X2). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah
minat penggunaan media (Y) dan variabel endogen yaitu perilaku (Z).
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Populasi penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2015 pro-
gram studi S1-PTI dan S1-TI. Pengambilan sampel dalam penelitian
ini menggunakan teknik purposive random sampling dan diperoleh
sampel sebanyak 150 mahasiswa. Instrumen yang digunakan untuk
pengumpulan data terdiri dari lembar kuesioner untuk memperoleh
data ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial terhadap minat penggu-
naan serta dokumentasi untuk memperoleh data kualitatif untuk
mendukung analisis kuantitatif pada pengguna perangkat media
yang dikembangkan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai uji
hipotesis penelitian.

Di dalam kasus ini, model UTAUT digunakan dua faktor utama
(ekspektasi kinerja dan pengaruh social) adalah penentu langsung niat
penggunaan dan perilaku, gender, umur, pengalaman, dan penggunaan
sukarela digunakan untuk menengahi dampak dua faktor utama di atas
terhadap minat penggunaan dan perilaku. Penjelasan tersebut dapat
tmpak hubungan variabelnya seperti Gambar 2.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam adalah menggunakan
data kuantitatif statistik untuk meneliti hubungan variabel-variabel
penelitian dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa Pro-
gram studi sarjana pendidikan teknik informatika dan sarjana Teknik
Informatika. Selanjutnya digunakan analisis data kualitatif deskriptif
dengan tujuan mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai
keberhasilan penerapan penggunaan media pembelajaran WAN ber-
basis AR. Selanjutnya mengambil sampel dari masing-masing sub-
populasi dengan teknik proportional sampling. Jumlah sampel yang
diambil dari masing-masing sub-populasi ditetapkan berdasarkan
persamaan Slovin sebagai berikut. Jumlah sampel untuk sub-populasi
mahasiswa program studi teknik informatika dan pendidikan teknik
informatika masing-masing 120 mahasiswa sehingga total populasi
240 mahasiswa. Berdasarkan uraian populasi tersebut maka ditetapkan
sampel sebanyak 150 responden.
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Gambar 2 Diagram Jalur Modif Model UTAUT
(Venkatesh, et all., 2003)

C. HASIL DAN DISKUSI

Sebelum dilakukan uji hipotesis dalam penelitian ini telah
dilakukan uji prasyarat analisis yang bertujuan untuk mengetahui
apakah data yang diperoleh memenuhi syarat untuk analisis regresi.
Prasyarat analisis regresi adalah asumsi dasar dan asumsi klasik.
Asumsi dasar berupa (1) uji normalitas dan (2) uji linieritas, sedangkan
asumsi klasik berupa (1) uji multikolinearitas dan (2) uji heterokedas-
tisitas. Berikut hasil dan pembahasan uji hipotesis.

1. Kontribusi ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial terhadap minat
penggunaan media pembelajaran berbasis AR

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat kontribusi antara ekspektasi kinerja dan
pengaruh sosial terhadap minat penggunaan media pembelajaran
berbasis AR bagi mahasiswa ditunjukkan dengan nilai sig. yaitu
0,000 lebih kecil dari 0,05 (sig. < α). Besarnya koefisien determinan
Rsquare atau R2

yx1x2 = 0,263 (26,3%), hal ini menunjukkan bahwa
ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial memiliki kontribusi terhadap
minat mahasiswa dalam menggunakan media pembelajaran berbasis
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AR sebesar 26,3%. Kontribusi secara simultan antara variabel ekspek-
tasi kinerja dan pengaruh sosial terhadap minat penggunaan media
pembelajaran berbasis AR bagi mahasiswa dapat dijabarkan menjadi
kontribusi secara individu.

2, Kontribusi ekspektasi kinerja terhadap minat penggunaan media
pembelajaran berbasis AR bagi mahasiswa

Pada jalur ekspektasi kinerja terhadap minat penggunaan me-
dia pembelajaran berbasis AR didapat nilai sig. 0,000. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05
atau 0,000 < 0,05, dengan koefisien jalur sebesar (0,393)² = 0,1546
atau dapat dikatakan kontribusi ekspektasi kinerja terhadap minat
penggunaan media pembelajaran berbasis AR sebesar 15,46%. Se-
dangkan kontribusi tidak langsung ekspektasi kinerja terhadap minat
penggunaan media pembelajaran berbasis AR melalui pengaruh
lingkungan sebesar 6,69%, sehingga didapat kontribusi total sebesar
14,30%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Muktiaji (2012)
yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan
antara variabel eksogen dengan intervening dalam penelitian yang
relevan yaitu sebesar 6,76%.

Bafadal (2004) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan perlu
selalu meningkatkan layanan profesional melalui penyediaan sarana
prasarana, karena ketersediaan sarana prasarana dalam hal ini media
pembelajaran dapat memengaruhi suasana belajar dan perasaan or-
ang yang bekerja di lingkungan tersebut.

3. Kontribusi Pengaruh Sosial terhadap Minat Penggunaan Media
Pembelajaran Berbasis AR bagi Mahasiswa

Pada jalur pengaruh sosial terhadap minat penggunaan media
pembelajaran berbasis AR bagi mahasiswa didapat nilai sig. 0,000.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai sig. lebih kecil dari nilai
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probabilitas 0,05 atau 0,000 < 0,05, dengan koefisien jalur sebesar
(0,356)² = 0,127 atau dapat dikatakan kontribusi pengaruh sosial
terhadap minat penggunaan media berbasis AR sebesar 12,7%.
Sedangkan kontribusi tidak langsung pengaruh sosial terhadap minat
penggunaan media berbasis AR melalui variabel ekspektasi kinerja
sebesar 6,69%, sehingga didapat kontribusi total sebesar 17,05%.
Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Muktiaji (2012)
menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara
variabel eksogen dengan intervening dalam penelitian yang relevan,
dengan kontribusi sebesar 9,55%.

Minat menggunakan media belajar oleh mahasiswa dipengaruhi
oleh bagaimana lingkungan sosial mahasiswa pada saat pembelajaran
berlangsung. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila
didukung oleh dosen yang mempunyai keterampilan mengajar meng-
gunakan media yang up-to-date. Dalam dunia pendidikan yang mung-
kin pengaruh dari media sosial adalah mulai menurunnya motivasi dan
prestasi belajar mahasiswa, selain hal tersebut mahasiswa cenderung
termotivasi pada hal-hal yang mendekati nyata. Oleh karena itu dengan
media belajar Wide area Network berbasis augmented reality, terbukti
membuat para mahasiswa menjadi lebih mudah memahami pembela-
jaran jaringan. Hal ini erat kaitannya dengan temuan dari Husein (2008)
bahwa kepuasan merupakan sikap umum hasil dari beberapa sikap
khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubung-
an sosial individual di lingkungan kerja.

Senada sebagaimana yang diungkapkan oleh Gloria (2011),
perlu dipahami bahwa proses pembelajaran pada dasarnya merupakan
pola interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Seorang mahasiswa
dikatakan belajar apabila dapat mengetahui sesuatu yang belum
dipahami sebelumnya, dapat melakukan atau menggunakan sesuatu
yang sebelumnya tidak dapat digunakan. Sebaliknya dosen yang
dikatakan telah mengajar apabila telah membantu mahasiswa untuk
memperoleh perubahan yang dikehendaki.
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4. Kontribusi ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial terhadap minat
penggunaan media pembelajaran berbasis AR serta dampak
perilaku mahasiswa

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat kontribusi antara ekspektasi kinerja,
pengaruh sosial dan minat penggunaan media pembelajaran berbasis
AR bagi mahasiswa terhadap perilaku ditunjukkan dengan nilai sig.
yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 (sig. < α). Besarnya koefisien
determinan Rsquare atau R2

yx1x2 = 0,23 (23%), hal ini menunjukkan
bahwa ekspektasi kinerja, pengaruh sosial dan minat penggunaan
media pembelajaran berbasis AR bagi mahasiswa berkontribusi
meningkatkan perilaku mahasiswa sebesar 23%. Kontribusi secara
simultan antara ekspektasi kinerja, pengaruh sosial dan minat
penggunaan media pembelajaran berbasis AR bagi mahasiswa terhadap
perilaku mahasiswa S1-PTI maupun S1-TI di pembelajarannya tersebut
dapat dijabarkan dengan kontribusi secara individu.

5. Kontribusi ekspektasi kinerja terhadap perilaku mahasiswa S1-
PTI maupun S1-TI

Pada jalur ekspektasi kinerja terhadap perilaku mahasiswa S1-
PTI maupun S1-TI didapat nilai sig. 0,019. Hasil tersebut menun-
jukkan bahwa nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau
0,019 < 0,05, dengan koefisien jalur sebesar (0,29)² = 0,0841 atau
dapat dikatakan kontribusi ekspektasi kinerja praktik terhadap peri-
laku mahasiswa sebesar 8,41%. Sedangkan kontribusi tidak langsung
ekspektasi kinerja terhadap perilaku mahasiswa S1-PTI maupun S1-
TI melalui kepuasan siswa sebesar 2%, sehingga didapat kontribusi
total sebesar 10,41%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian
Tresnorumawan (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara ekspektasi kinerja terhadap perilaku siswa saat
praktikum.
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Berdasarkan pengolahan data pada instrumen ekspektasi kinerja,
didapatkan hasil bahwa indikator yang mendapatkan penilaian (1)
terbanyak ekspektasi kinerja praktik yaitu indikator keterampilan
menggunakan alat praktik pada sub-indikator jaringan komputer.
keterampilan menggunakan jaringan komputer bagi mahasiswa pro-
gram studi S1-PTI dan S1-TI khususnya pada Kompetensi Keahlian
jaringan Komputer merupakan hal yang penting karena Kompetensi
Keahlian ini berbasis TIK. TIK merupakan ilmu yang mempelajari
software dan hardware komputer dengan penekanan pada arsitektur
fungsional dan kinerja sistem komputer.

Penggunaan jaringan komputer yang tidak sesuai standar dika-
renakan banyak komponen jaringan komputer yang rusak dan lambat-
nya perbaikan sehingga jumlah komponen jaringan komputer yang
digunakan saat praktik menjadi tidak sesuai. Untuk mengatasi perma-
salahan tersebut perlu pengelolaan lebih baik dengan mengidentifikasi
masalah melalui: (1) informasi sarana praktik yang ada, (2) informasi
sarana praktik yang dibutuhkan ditinjau dari jenis, dan (3) spesifikasi
dan jumlahnya. Dalam menunjang efektivitas pembelajaran, pemeli-
haraan perangkat jaringan komputer juga memiliki peran penting,
jika peralatan terpelihara dengan baik umumnya akan bertahan
lama, yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam
waktu singkat. Hal ini sesuai dengan pedoman laboratorium dari
Depdiknas, (2008) bahwa pemeliharaan yang baik memberikan hasil
pekerjaan yang baik.

6. Kontribusi pengaruh sosial terhadap perilaku mahasiswa S1-PTI
maupun S1-TI

Pada jalur pengaruh sosial terhadap perilaku mahasiswa didapat
nilai sig. 0,016. Hasil tersebut menunjukkan nilai sig lebih kecil dari
nilai probabilitas 0,05 atau 0,016 < 0,05, dengan koefisien jalur
sebesar (0,291)² = 0,0848 atau dapat dikatakan kontribusi pengaruh
sosial terhadap perilaku mahasiswa sebesar 8,48%. Sedangkan
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kontribusi tidak langsung pengaruh sosial terhadap perilaku mahasiswa
melalui minat penggunaan media pembelajaran berbasis AR sebesar
7,0 % sehingga didapat kontribusi total sebesar 10,38%. Hasil data
penelitian ini relevan dengan yang dilakukan oleh Rahmat (2012)
dan Wibowo (2009) diungkapkan bahwa pengaruh sosial berpengaruh
signifikan terhadap perilaku siswa.

Kajian dengan teori yang dikemukakan oleh Uno (2009) bahwa
pada dasarnya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta
didik dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman
yang dimiliki oleh seorang guru. Oleh karena itu semakin tinggi
tingkat keterampilan mengajar guru melalui media pembelajaran
akan berpengaruh juga pada hasil belajar yang diperoleh siswa.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada instrumen pengaruh
lingkungan sosial, didapatkan hasil bahwa indikator yang mendapat-
kan penilaian (1) terbanyak yaitu indikator refleksi pada sub-indikator
melakukan refleksi dengan melibatkan teman jejaring sosial. Belajar
bukan hanya menghafal, melainkan siswa harus mampu mengonstruksi
pengetahuannya, menginternalisasikan diri dan memiliki kesempatan
untuk mengaktualisasikan pengalaman belajarnya dan memecahkan
permasalahan yang dihadapi.

7. Kontribusi minat penggunaan media pembelajaran berbasis AR
terhadap perilaku mahasiswa

Pada jalur minat penggunaan media pembelajaran berbasis AR
terhadap perilaku mahasiswa, didapat nilai sig. 0,009. Hasil tersebut
menunjukkan nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau
0,009 < 0,05, dengan koefisien jalur sebesar (0,309)² = 0,0959 atau
dapat dikatakan kontribusi minat penggunaan media pembelajaran
berbasis AR terhadap perilaku mahasiswa,59%. Sedangkan kontribusi
tidak langsung minat penggunaan media pembelajaran berbasis AR
terhadap perilaku mahasiswa melalui ekspektasi kinerja dan pengaruh
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sosial sebesar 2,7%, sehingga didapatkan kontribusi total sebesar
12,2% Nilai tersebut didapat dari indikator bukti fisik, reliabilitas,
daya tanggap, jaminan dan empati terhadap sarana prasarana, layanan
administratif, dan kompetensi profesional dosen. Hasil penelitian di
atas sejalan dengan teori motivasi - Higiene Frederick Herzberg
(1993) yang menyebutkan kepuasan mempunyai pengaruh sebagai
pendorong berprestasi dan semangat siswa dalam belajar. Berdasarkan
hasil pengolahan data pada instrumen pengaruh sosial, didapatkan
hasil bahwa pada indikator yang mendapatkan penilaian terbanyak
yaitu indikator daya tanggap kualitas perangkat media belajar sekolah.

D. KESIMPULAN

Metode UTAUT konstruk performance expectancy dan facili-
tating condition dengan dikombinasikan path analysis dapat
menjelaskan kesuksesan penerapan media pembelajaran berbasis AR
pada materi jaringan komputer. Hasil analisis hubungan variabel
menunjukkan bahwa terdapat kontribusi ekspektasi kinerja terhadap
minat penggunaan sebesar 15,46%, terdapat kontribusi pengaruh
sosial terhadap minat penggunaan sebesar 12,7%, terdapat kontribusi
ekspektasi kinerja terhadap perilaku sebesar 8,41%, dan terdapat
kontribusi pengaruh sosial terhadap perilaku sebesar 8,48%. Terdapat
kontribusi minat penggunaan terhadap perilaku sebesar 9,59%,
terdapat kontribusi ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial terhadap
minat penggunaan sebesar 26,3%, dan terdapat kontribusi ekspektasi
kinerja dan pengaruh sosial dan minat penggunaan terhadap perilaku
sebesar 23,0%.
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PERAN APLIKASI GAMES SIMULATOR BISNIS
DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS
DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN BISNIS SECARA

MANDIRI BAGI MAHASISWA

Heri Pratikto
Suryo Hadi Wira Prabowo

Achmad Murdiono
Andi Basuki

Abstrak: Aplikasi simulator bisnis yang memiliki tujuan sebagai
media pembelajaran yang efektif dalam hal pelatihan dan mening-
katkan kemampuan konstruktif dan transformatif mahasiswa untuk
melakukan analisis bisnis dan pengambilan keputusan untuk maha-
siswa manajemen bisnis. Jadi, mahasiswa dapat memahami apa
yang akan terjadi di industri dan mampu mengambil keputusan
bisnis yang tepat. Berdasarkan penerapan aplikasi simulator bisnis
pada mahasiswa manajemen bisnis yang terjadi menunjukkan bahwa
aplikasi simulator bisnis ini efektif meningkatkan kemampuan ma-
hasiswa dalam menganalisis kasus bisnis dan membuat keputusan
yang menguntungkan bagi bisnis mereka. Peran aplikasi games simu-
lator bisnis dapat membuat mahasiswa seolah mengalami permasa-
lahan secara langsung, sehingga mereka dapat belajar untuk meng-
ambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi atau kasus yang
terjadi.

Kata kunci: aplikasi simulasi bisnis, kemampuan analisis, pengam-
bilan keputusan bisnis, inovasi media pembelajaran

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia kerja sekarang menuntut universitas untuk
beradaptasi dan meningkatkan kemampuan lulusan mereka (Sadiman,
2006). Lulusan universitas tidak hanya harus memiliki keterampilan
kognitif tetapi juga memiliki keterampilan pengambilan keputusan
bisnis (Bovee, 1997). Lulusan universitas yang tidak dapat memenuhi
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kualifikasi oleh industri kerja, maka akan meningkatkan jumlah
penganggur dalam masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik, jumlah lulusan yang menganggur adalah 360 ribu orang
pada Februari 2013, atau 5,04% dari total penganggur, yang mencapai
7,17 juta orang (www.bps.go.id). Data tersebut menunjukkan bahwa
tingkat perekrutan lulusan universitas di Indonesia masih dalam
kategori rendah. Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu pembel-
ajaran yang mampu membentuk dan menciptakan lulusan yang
memiliki analisis situasi bisnis dan kemampuan pengambilan keputusan
yang menguntungkan bagi bisnis mereka.

Kompetensi analisis dalam pembelajaran bisnis dan manajemen
akan membuat mahasiswa mampu memahami apa yang terjadi
dalam suatu industri dan akan memengaruhi persepsi mereka tentang
perencanaan yang mereka buat (Assauri, 1990). Jika tidak, kompetensi
pengambilan keputusan akan membuat mahasiswa mampu membuat
keputusan bisnis yang tepat berdasarkan analisis yang mereka lakukan
sebelumnya. Jadi, kompetensi itu harus dimiliki oleh lulusan univer-
sitas, terutama lulusan manajemen bisnis. Untuk memahami kompe-
tensi tersebut, dapat dibantu dengan media pembelajaran yang mampu
mengakomodasi kompetensi tersebut, sehingga dapat menerapkan
teori yang telah mereka pelajari dalam aplikasi yang dibuat untuk
mereplikasi kondisi bisnis dalam kehidupan nyata (Pimmel, 2009).

Media dalam hal perspektif pembelajaran merupakan instrumen
strategis yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dengan
keterbatasan yang mereka miliki, mahasiswa terkadang tidak dapat
memahami dan menanggapi kondisi atau kondisi abstrak yang tidak
pernah mereka alami. Media pembelajaran mampu mendukung
keberhasilan pembelajaran karena memiliki kelebihan. Keuntungan
media pembelajaran berdasarkan Buchari (2007), mampu memberikan
pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran
yang dibahas karena mampu menjelaskan konsep yang lebih mudah,
mampu menjelaskan materi pembelajaran yang konkret, membantu
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guru untuk menyediakan media pembelajaran menjadi lebih mudah
dan cepat sehingga mahasiswa lebih mudah dimengerti, lebih tertarik
dan menciptakan perhatian, gairah, motivasi, aktivitas, dan kreativitas
mahasiswa.

KEMAMPUAN ANALISIS BISNIS

Dalam menjalankan kegiatan bisnis diperlukan pertimbangan-
pertimbangan guna menghadapi perubahan yang terjadi pada kondisi
pasar. Hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang wirausahawan
adalah kemampuan analisis bisnis dalam berwirausaha. Yang dimaksud
dengan kemampuan analisis bisnis dalam berwirausaha adalah sebuah
kemampuan yang digunakan untuk mengetahui, mengidentifikasi,
serta memahami kondisi terkini dari suatu aspek (Cooper and
Kleinschmidt, 1986). Kemampuan ini dapat diperoleh dengan mem-
pelajari kasus-kasus yang serupa ataupun pernah mengalami kondisi
itu sebelumnya. Dengan memiliki kemampuan analisis bisnis dalam
berwirausaha, seseorang akan memiliki kesadaran terhadap kondisi
yang terjadi dan mampu mengolah kondisi tersebut.

Kemampuan analisis bisnis merupakan kemampuan yang sangat
penting untuk menjalankan suatu bisnis. Kemampuan analisis bisnis
diperlukan dalam menjalankan bisnis karena dengan memiliki kemam-
puan analisis yang baik, maka akan mempermudah menyadari kondisi
terkini dan dapat memproses kondisi tersebut (Miller, 1988). Selanjut-
nya, apabila seseorang dapat menyadari dan memproses kondisi
terkini maka akan dapat mengambil kesempatan yang mengarah
pada profit yang diharapkan.

Menurut Trkman dkk mengatakan bahwa dalam menjalankan
bisnis tidak hanya diperlukan keberanian namun juga kemampuan
dalam menyadari dan menyiasati permasalahan-permasalahan bisnis
yang dihadapi (Trkman et al., 2010). Selain itu, Kohavi berpendapat
bahwa kemampuan analisis bisnis juga dapat membantu pelaku
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bisnis untuk beradaptasi dengan keadaan yang terjadi pada suatu
industri (Kohavi et al., 2002). Namun, kemampuan analisis bisnis
saja tidak cukup dalam menjalankan suatu bisnis, tetapi perlu juga
kemampuan-kemampuan pendukung lainnya yang wajib dimiliki
oleh pelaku usaha (Venkatesh and Davis, 1996). Salah satu kemam-
puan yang wajib dimiliki oleh pebisnis adalah kemampuan pembuatan
keputusan bisnis.

KEMAMPUAN PEMBUATAN KEPUTUSAN BISNIS

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang pebisnis
memerlukan tidak hanya kemampuan analisis bisnis, tetapi juga
kemampuan pendukung lainnya sehingga memperlancar bisnis yang
dijalankan. Kemampuan lainnya yang perlu dimiliki oleh seorang
pebisnis adalah kemampuan pembuatan keputusan bisnis. Kemampuan
pembuatan keputusan bisnis adalah sebuah kemampuan untuk menen-
tukan tindakan berdasarkan suatu kondisi yang terjadi (Tseng et al.,
2018). Keputusan dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek
yang terkandung dalam sebuah fenomena atau kejadian. Sehingga
dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, pebisnis dapat
membuat keputusan yang terbaik untuk kondisi tersebut (Hoelscher
and Mortimer, 2018).

Kemampuan pembuatan keputusan bisnis merupakan kemam-
puan yang sangat penting untuk menjalankan suatu bisnis. Kemam-
puan pembuatan keputusan bisnis diperlukan dalam menjalankan
bisnis karena dengan memiliki kemampuan pembuatan keputusan
bisnis maka pelaku bisnis dapat membuat keputusan yang terbaik
sesuai dengan kondisinya (García-Peñalvo and Conde, 2014). Selan-
jutnya apabila dapat membuat keputusan yang terbaik, hal tersebut
akan memberikan efek positif pada bisnis yang dijalankan.

Menurut Sproten mengatakan bahwa dalam menjalankan bisnis
diperlukan kemampuan dalam membuat keputusan untuk permasa-
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lahan-permasalahan bisnis yang dihadapi (Sproten et al., 2018).
Selain itu, Brown berpendapat bahwa kemampuan dalam membuat
keputusan bisnis juga dapat membantu pelaku bisnis untuk beradaptasi
dengan keadaan yang terjadi pada suatu industri (Brown et al.,
2018). Sehingga dengan menggabungkan kemampuan analisis bisnis
dan pembuatan keputusan bisnis akan membuat pelaku bisnis mampu
bertahan dalam perubahan kondisi (Hernández-Lara et al., 2018).

APLIKASI GAMES SIMULATOR BISNIS SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN

Semakin maraknya bisnis start-up yang muncul, meningkatkan
minat mahasiswa untuk memulai dan menjalankan bisnis sehingga
pembekalan bagi mahasiswa untuk menjalankan bisnis menjadi hal
yang penting. Banyak cara untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa
dalam berwirausaha (de Freitas and Griffiths, 2008). Salah satu cara
untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam berwirausaha adalah
memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa tersebut.

Tetapi hal tersebut akan mengeluarkan banyak biaya, waktu,
dan sulit untuk mengondisikan situasi yang melatih mahasiswa
(Willett, 2007). Banyak pelatihan lain juga memiliki permasalahan
yang sama, contoh seorang pilot ingin berlatih terbang maka apabila
pilot tersebut langsung menerbangkan pesawat asli, maka akan
menimbulkan risiko biaya dan keselamatan. Sehingga pilot yang
berlatih akan menggunakan flight simulator agar meminimalkan
risiko biaya dan keselamatan serta mempermudah mengondisikan
situasi latihan. Begitu pula dengan mahasiswa yang berlatih untuk
berwirausaha diperlukan simulator guna mempermudah dalam mem-
pelajari konsep wirausaha. Oleh karena itu, Pratikto dkk. (2018)
membangun sebuah aplikasi permainan yang memiliki konsep simulasi
bisnis yang bermana SIMBIZ (aplikasi simulator bisnis).
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Dalam pembelajaran dapat digunakan bermacam-macam jenis
media yang dapat digunakan, yaitu media visual, auditori, maupun
kegiatan fisik secara langsung (Danielsson and Wiberg, 2006). Media
yang efektif dan diminati oleh mahasiswa adalah permainan. Begitu
pula dalam pembelajaran kewirausahaan. Pembelajaran bisa dibantu
menggunakan media aplikasi simulator bisnis yang telah dikembang-
kan yaitu SIMBIZ (Pratikto et. al, 2018). Dengan menerapkan
pembelajaran kewirausahaan berbasis permainan dengan aplikasi
simulator bisnis, dapat membuat mahasiswa merasakan langsung
kondisi dari perjalanan bisnis yang disimulasi.

Aplikasi permainan dapat menjadi media pembelajaran yang
efektif dalam proses pembelajaran karena dengan media permainan,
peserta didik akan terlibat secara aktif dalam aktivitas pembelajaran
(Buckingham, 2007). Sejalan dengan pernyataan ... menyatakan
bahwa peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran akan
memiliki rasa keterlibatan dalam kelas, sehingga materi yang akan
disampaikan dapat mudah diterima oleh peserta didik (Kirkwood
and Price, 2014). Melalui media pembelajaran berupa game aplikasi
simulasi bisnis, akan membuat mahasiswa aktif dalam kegiatan bisnis
sehingga akan mengasah kemampuan analisis dan pembuatan kepu-
tusan secara mandiri. Dengan hasil tersebut, penting untuk menerap-
kan pembelajaran interaktif dalam pembelajaran kewirausahaan.

PENUTUP

Pembelajaran yang menarik dapat menjadi pembelajaran yang
efektif. Salah satu cara untuk menghasilkan pembelajaran yang
menarik adalah dengan melakukan inovasi media pembelajaran yang
interaktif. Salah satu media pembelajaran yang interaktif, khususnya
untuk pembelajaran kewirausahaan adalah Aplikasi Simulasi Bisnis
(SIMBIZ). Dengan melibatkan media pembelajaran yang interaktif,
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akan meningkatkan keterlibatan mahasiswa di dalam kelas sehingga
materi yang diberikan akan mudah diterima oleh mahasiswa.
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PEMBELAJARAN KEPRAMUKAAN
UNTUK PESERTA DIDIK TUNARUNGU

BERBANTUAN MULTIMEDIA

Mohammad Efendi

Abstrak: Gangguan fungsi organ pendengaran sebagian atau
keseluruhan (tunarungu), berdampak kapasitas individu yang ber-
sangkutan dalam pembelajaran. Diakui sebagian besar guru pendi-
dikan khusus, fase tersulit dalam pembelajaran anak tunarungu
yakni saat mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada anak
tunarungu. Adanya “gap” yang membatasi dinamika mereka dalam
interaksi pembelajaran, perlu medium yang dapat menjembatani
untuk memperpendek jarak kesenjangan tersebut. Hadirnya multi-
media pembelajaran kepramukaan yang formatnya mengakomodasi
pada kebutuhan anak tunarungu dapat memberikan kontribusi yang
signifikan untuk meningkatkan kapasitas kognitif, afektif, dan ko-
natif yang berdampak pada pemahaman anak tunarungu lewat ke-
mampuan untuk mendengarkan dan memahami makna bahasa,
kemampuan membaca dan memahami makna bahasa, kemampuan
menulis dan memahami arti bahasa, serta pengetahuan fungsional
bahasa. Implikasinya kelak mempermudah pengembangan social
skill pada anak tunarungu untuk penyesuaian diri.

Kata kunci: pembelajaran kepramukaan, multimedia, tunarungu

PENDAHULUAN

Pada tahun-tahun belakangan ini, kita disuguhi banyak peristiwa
yang menyangkut perilaku-perilaku yang mengusik nilai-nilai kebang-
saan. Beragam peristiwa yang terjadi di kalangan anak dan remaja
usia sekolah. Dilihat dari kualitasnya ternyata cukup banyak perbuatan
negatif atau perbuatan intoleran lainnya dilakukan oleh anak dan
remaja mencapai batas yang mengkhawatirkan, antara lain: vandal-
ism, perusakan fasilitas sekolah atau umum, perkelahian antar-siswa,
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kebiasaan mencuri, penindasan terhadap siswa yang lemah (Kom-
pasiana, 27 Februari 2016), dan sederet lagi perilaku negatif lainnya.
Cuplikan perilaku tersebut menjadi fenomena “gunung es”, di mana
faktanya barangkali justru lebih besar daripada apa yang dapat di
tangkap dan dilaporkan. Factor yang diduga menjadi penyebab
tumbuh kembangnya perilaku negatif tersebut, secara garis besar
berasal dari penyebab internal (kondisi psiko-fisik siswa) dan penyebab
eksternal (peran pendidikan keluarga, masyarakat, sekolah), dasar
agama kurang, keterbatasan penyaluran bakat dan minat, serta
perubahan sosial budaya yang cepat.

Deretan cuplikan peristiwa di atas, barangkali bisa menjadi
warning potret kelabu kondisi bangsa ke depan, jika tanpa ada
tindakan nyata untuk menanggulanginya. Betapa rentannya pendi-
dikan karakter saat ini. Fenomena tersebut bisa jadi sebagai refleksi
bahwa pendidikan moral dan budi pekerti di kalangan siswa perlu
mendapatkan perhatian serius, untuk mencegah efek domino yang
lebih besar.

Serangkaian peristiwa penyimpangan yang mewarnai kehidupan
anak dan remaja saat ini, patut menjadi indikasi bahwa secara
kolektif maupun individual bangsa ini secara perlahan-lahan dan
pasti, mengalami pelemahan karakter sebagai bangsa yang bermartabat
mulia. Dalam konteks yang lebih spesifik selaku komunitas atau
warga negara, bangsa ini telah kehilangan karakter jati diri yang kuat
dan berstandar moralitas yang kokoh. Apakah hal ini juga menjadi
indicator dari lemahnya sistem pendidikan kita? Bisa jadi pendidikan
kita saat ini memang tengah mengalami penyempitan makna, karena
pada praktiknya pendidikan kita masih terfokus membentuk pribadi
cerdas individual semata, bukan pribadi yang paripurna. Padahal,
idealnya pendidikan juga berkontribusi pada pembentukan karakter
bangsa atau hal yang menjadi identitas kolektif bangsa (Kompas, 8
Mei 2009). Dalam sistem pendidikan nasional jelas tertuang bahwa
tujuan pendidikan selain membentuk siswa terampil dan cerdas, juga
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harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, supaya
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Anak tunarungu sebagai subsistem dari komposisi anak pada
umumnya, beberapa di antara mereka memiliki kecenderungan ber-
perilaku sama sebagaimana yang terjadi pada anak normal lainnya,
atau bahkan lebih besar daripada anak normal. Dalam kehidupan
sehari-hari, adalah fakta yang tidak dipungkiri beberapa anak tuna-
rungu seringkali terlibat perbuatan dalam kategori intoleran pada
anak berkebutuhan khusus lainnya, atau perilaku negative lainnya
yang kerapkali “out of control” saat berinteraksi di sekolah maupun
di luar sekolah.

Fenomena munculnya perilaku negatif ini terjadi semata karena
anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam melakukan apersepsi
terhadap peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Secara faktual “ke-
adaan kehilangan pendengaran mengakibatkan seseorang tidak dapat
menangkap berbagai rangsangan melalui indra pendengaran” (Soman-
tri, 2006). Kondisi ini terjadi karena pada satu atau lebih organ
telinga bagian luar, organ telinga bagian tengah, dan organ telinga
bagian dalam, yang disebabkan penyakit, kecelakaan, atau sebab lain
yang tidak diketahui sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan
fungsinya dengan baik (Efendi, 2009). Konsekuensi terganggunya
pendengaran pada seseorang menyebabkan terbatasnya penguasaan
kosa kata dan bahasa, efek selanjutnya dapat menghambat kesempatan
untuk berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya (Kirk et.al., 2009).
Keterbatasan kemampuan anak tunarungu untuk berkomunikasi dan
keterbatasan pemilikan perbendaharaan bahasa, secara empiris mereka
tampak bodoh, acuh tak acuh, tidak komunikatif, dan kesulitan
beradaptasi. Bahkan beberapa perilaku negatif atau intoleran lainnya
yang diekspresikan lewat tindakan, kerapkali tanpa mereka sadari
sebagai sebuah pelanggaran.

Untuk mereduksi perilaku-perilaku intoleran atau perilaku
negatif yang lebih besar yang kelak timbul di kemudian hari pada
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anak tunarungu maka pembiasaan kegiatan yang mengarah pada
peningkatan kapasitas diri dan keterampilan social perlu ditanamkan
secara dini. Model pengembangan diri mereka dapat diwadahi dalam
pendidikan kepramukaan.

Membelajarkan anak tunarungu untuk menguasai keterampilan
dasar kepramukaan memang bukan hal yang mudah. Terhambatnya
fungsi pendengaran pada anak tunarungu, jelas akan menimbulkan
masalah yang cukup signifikan pada komunikasi pembelajarannya.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemanfaatan media yang
fisibel sebagai menjadi jembatan komunikasi serta strategi dalam
pembelajaran anak tunarungu dapat membuka keterbatasannya dalam
mengakses informasi atau pesan pembelajaran.

ESENSI PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN PADA ANAK TUNA-
RUNGU

Secara filosofis, misi pendidikan apa pun pada hakikatnya
adalah memuliakan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang
individual dan makhluk sosial yang berbudaya. Sebagai makhluk
hidup yang individual, manusia berdasarkan asasinya adalah sosok
individu yang memiliki rasa, karsa, dan cipta yang tersimpan dalam
bentuk potensi. Sedangkan sebagai makhluk hidup yang sosial yang
berbudaya, manusia mempunyai dorongan agar keberadaannya dapat
diakui oleh manusia lainnya yang ada di sekitarnya sesuai dengan
kedudukannya. Untuk memperoleh kedudukan dan martabat yang
diinginkan, manusia berusaha memanifestasikan melalui berbagai
tindakan secara konkret, dalam hal ini melalui penyesuaian diri
terhadap lingkungan sosialnya.

Sejauh ini, salah satu sarana untuk penyesuaian diri yang
dianggap paling efektif bagi manusia di mana pun berada, tidak ada
kata lain kecuali lewat kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Melalui
kegiatan tersebut manusia dapat membuka kunci atas ketidaktahuan
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terhadap sesuatu menjadi tahu sesuatu, dari yang belum berbudaya
menjadi berbudaya, baik lewat perubahan kognitif, afektif, psiko-
motorik, dan fungsi sosialnya lewat kegiatan tersebut. Pada gilirannya,
manusia akan mendapatkan posisinya dalam menyesuaikan diri secara
beradab dengan lingkungan sosialnya. Pendidikan kepramukaan yang
kita kenal saat ini, tampaknya masih merupakan salah satu konten
program pendidikan formal yang dinilai cukup efektif untuk mengem-
bangkan social skill pada anak dan remaja (termasuk pada tunarungu)
untuk penyesuaian diri.

Pendidikan kepramukaan yang pada awalnya diperkenalkan
oleh Boden Powell lewat kumpulan tulisannya berjudul “Scouting for
Boys” (1908) berisi pengalaman tentang latihan kepramukaan (Astuti-
ningrum & Sherly, 2017), dan telah menjadi cikal bakal pendidikan
kepramukaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pendidikan
kepramukaan dalam perkembangan sejarahnya pada masa lalu disebut
gerakan kepanduan (1928) telah berperan aktif mencetuskan kongres
“sumpah pemuda” dan sempat dilarang pada masa penjajahan jepang.
Setelah kemerdekaan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendi-
dikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 93/Bhg.A, tanggal 1 Februari
1947 menetapkan “Organisasi Kepanduan Indonesia” (Firmansyah,
2017). Pada kurun waktu antara 1950–1960 banyak organisasi
kepanduan yang ada di Indonesia, maka tanggal 20 Mei 1961
melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 tahun
1961 melebur organisasi kepramukaan sebelumnya menjadi “Gerakan
Pramuka” dengan lambangnya tunas kelapa, serta menetapkan tanggal
14 Agustus 1961 sebagai “Hari Pramuka” (Firmansyah, 2017).

Gerakan pramuka adalah organisasi yang menjadi wadah proses
pendidikan kepramukaan yang ada di Indonesia (Astutiningrum &
Sherly, 2017). Sebagai organisasi pendidikan di luar sekolah dan di
luar keluarga, pendidikan kepramukaan tetap menggunakan prinsip-
prinsip dasar pendidikan pada umumnya. Dalam pengelompokannya,
pendidikan kepramukaan terdiri dari anggota muda dan anggota
dewasa. Anggota muda yaitu peserta didik siaga, penggalang, penegak,
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dan pandega. Sedangkan anggota dewasa yaitu pembina pramuka,
pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina
profesional, pamong saka dan instruktur saka, pimpinan saka, andalan,
pembantu andalan, anggota mabi, dan staf karyawan kwartir.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, Pendi-
dikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dijadi-
kan kegiatan wajib dalam kegiatan persekolahan. Pramuka menjadi
kegiatan yang terus dikembangkan dan diberikan kepada peserta
didik, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan tingkatan berikutnya.
Pramuka memberikan pendidikan moral yang sangat kompleks yang
diperlukan bagi peserta didik untuk mampu berkehidupan sosial
dengan lebih baik lagi, tidak terkecuali bagi peserta didik tunarungu.
Oleh karena itu, posisi pendidikan kepramukaan sebagai suatu
kegiatan yang di dalamnya menekankan pada pendidikan nonformal,
bisa menjadi supporting system untuk pendidikan formal di sekolah
maupun pendidikan informal di dalam keluarga, khususnya dalam
pengembangan karakter peserta didik.

Pengembangan karakter lewat pendidikan kepramukaan yang
dilakukan melalui ragam bentuk kegiatan pembelajaran dapat mem-
berikan efek ganda pada pengembangan diri anak tunarungu. Artinya
dalam satu aktivitas pembelajaran tertentu beberapa unsur pengeta-
huan, sikap dan keterampilan sekaligus dapat dikolaborasikan dalam
aktivitas pembelajaran yang terintegrasi, sehingga kapasitas pengem-
bangan diri anak tunarungu tidak hanya sebatas pada pemahaman
teoretis, tetapi juga memiliki nilai fungsional yang bermanfaat kelak
saat mereka secara mandiri beraktivitas dalam situasi yang riil.

Mempertimbangkan esensi dalam pendidikan kepramukaan,
dapat dipahami bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan bagi peserta
didik siapapun (tidak terkecuali peserta didik tunarungu), bahwa
pengembangan karakter melalui pendidikan kepramukaan diharapkan
dapat memicu dan menumbuhkembangkan kebiasaan positif untuk
melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan-
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nya melalui berbagai kegiatan yang relevan sehingga kemampuan
mereka tidak akan terabaikan begitu saja.

Beberapa deskripsi berikut yang menggambarkan tentang
pentingnya mengikuti kegiatan kepramukaan bagi anak dan remaja
umumnya, serta anak tunarungu pada khususnya sebagai berikut.
• Cakupan materi kepramukaan meliputi materi di sekolah dan luar

sekolah di antaranya: pendidikan keagamaan, pendidikan tekno-
logi, pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan tentang alam,
sosial, serta aplikasinya secara langsung dipraktikkan oleh setiap
anggota pramuka sesuai dengan tingkatan dari pramuka itu sendiri.

• Kegiatan kepramukaan dapat menjadi wadah yang selalu siap
sedia memberikan upgrading pada bidang kreativitas pada berbagai
even di pramuka seperti pelatihan broadcasting, photography,
internet, dan berbagai kerajinan tangan lainnya.

• Setiap anggota pramuka diajak menjadi penemu karya, berpikir
untuk menjadikan bahan yang kurang bermanfaat menjadi lebih
bermanfaat, serta berpikir inovatif menciptakan teknologi tepat
guna pada tingkatan khusus.

• Hangatnya salam pramuka yang bergema di bumi perkemahan
pramuka menjadi salah satu simbol bahwa pramuka dengan
mudahnya menyatu dengan menoleransi perbedaan agama, suku,
dan kebudayaan yang ada.

• Gerakan pramuka adalah organisasi yang menjunjung rasa nasio-
nalisme, serta berkesempatan berkenalan dengan Indonesia melalui
event nasional pada berbagai tingkatan.

• Penanaman tradisi untuk senantiasa berbuat baik, mulai dari
tradisi musyawarah untuk menemukan solusi sampai dengan
menghadapi berbagai problema yang sulit untuk dipecahkan
sehingga kelak dewasa sudah tidak diragukan lagi menjadi calon
pemimpin.

• Pramuka memiliki cara beradaptasi yang baik dengan berbagai
komponen dan golongan masyarakat, oleh karenanya pramuka
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akan menjadi orang-orang yang disenangi di mana saja, serta
kehadirannya ditunggu untuk perubahan.

PROBLEMA PEMBELAJARAN KEPRAMUKAAN PADA ANAK
TUNARUNGU

Untuk menanamkan pengetahuan, sikap, keterampilan pada
anak tunarungu melalui beragam pembelajaran seperti keterampilan
dasar kepramukan memang bukan hal yang mudah. Keterbatasan
bahasa dan komunikasi yang dimiliki oleh anak tunarungu sebagai-
mana telah disinggung pada bagian sebelumnya, mengakibatkan
banyak hal yang sebenarnya bagi orang normal dianggap sesuatu
yang biasa, namun tidak demikian anak tunarungu. Contoh, ketika
anak normal untuk memahami tentang peristiwa benda yang pernah
dikenalnya seperti “letusan gunung berapi”, hal itu bukanlah sesuatu
yang sulit, karena ia dapat memahami lewat asosiasi penglihatan dan
pendengaran serta dibantu yang lain tentang “proses yang terjadi”.
Hasil eksplorasi dari lingkungan tersebut akan disimpan dalam
ingatannya. Untuk anak yang sudah memahami lambang atau simbol
bahasa yang diwujudkan dalam bentuk huruf, manakala benda itu
dapat dilihat dan didengar serta diasosiasikan pula melalui sebuah
rangkaian huruf hingga menjadi sebuah kata atau kalimat bermakna.

Apa yang diperankan oleh anak normal dalam memahami
sebuah rangkaian peristiwa tersebut tidak serta dapat dipahami
dengan baik oleh anak tunarungu. Baginya segala sesuatu yang
sempat terekam di otak lewat persepsi visualnya, tak ubahnya bagai
pertunjukkan film bisu. Sebab anak tunarungu hanya dapat menang-
kap peristiwa itu secara visual saja dan tidak lebih dari itu. Atas
dasar itulah rata-rata problem yang dihadapi oleh anak tunarungu
dari aspek kebahasaannya tampak: (1) miskin kosa kata (perbenda-
haraan kata/bahasa terbatas); (2) kesulitan mengartikan ungkapan
bahasa yang mengandung arti kiasan atau sindiran; (3) kesulitan
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dalam mengartikan kata-kata abstrak seperti kata Tuhan, pandai,
mustahil, dan lain-lain; (4) kesulitan menguasai irama dan gaya
bahasa (Efendi, 2008). Atas dasar itulah dapat dimaklumi jika
mereka memiliki keterbatasan atau mengalami hambatan untuk
menginterpretasikan kata atau kalimat. Hal ini terjadi semata dikare-
nakan kemampuan mereka untuk memahami kata atau kalimat dari
lawan bicaranya hanya bersandar pada pengalaman bahasa yang
terbatas. Pada gilirannya, kesan yang muncul pada setiap peristiwa
yang terjadi di sekitarnya seringkali dipersepsi oleh anak tunarungu
seakan-akan terjadi tanpa sebab, sehingga mereka merasa takjub,
heran, bahkan timbul rasa cemas dan takut akibat dari peristiwa di
sekitar yang dikenalnya.

Ada hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk memaksi-
malkan pengembangan potensi anak tunarungu, yakni sejak dini
anak mulai masuk sekolah seluruh waktunya diarahkan dan digunakan
untuk mengembangkan keterampilan bahasa dan komunikasinya.
Dengan kemampuan komunikasi yang baik, mereka kelak diharapkan
mampu membuka isolasi keterbatasannya di bidang bahasa dan
komunikasinya. Memang sulit untuk membuktikan kemampuan ber-
pikir seseorang tanpa aktualisasi, baik lewat ekspresi lisan (bicara)
maupun penulisan bahasa (tulisan). Oleh karena itu, semakin ber-
tambah usia anak tunarungu jika tidak ada intervensi yang berarti,
tentu semakin serius pula masalah yang dihadapi anak tunarungu,
terutama berkenaan dengan pengembangan kemampuan bahasa dan
penyesuaian sosialnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak
tunarungu mengalami gangguan kemampuan bicara: (1) anak tuna-
rungu mengalami kesukaran dalam penyesuaian volume suara, (2)
anak tunarungu memiliki kualitas suara yang monoton, (3) anak
tunarungu kesulitan dalam melakukan artikulasi bicara secara tepat.

Mengingat pentingnya materi keterampilan dasar kepramukaan
sebagai sarana untuk mengembangkan diri terutama untuk pembinaan
karakter peserta didik tunarungu, maka peran guru pembina pramuka,
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selain memiliki tugas utama mendidik, membina, mengajar, membim-
bing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi proses belajar
anak tunarungu, juga dituntut memiliki kemampuan berkreasi dalam
menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan
menyenangkan. Dengan demikian, guru pembina pramuka tidak
hanya sekadar memindahkan sejumlah pengetahuan dan keterampilan
yang dibutuhkan peserta didik, lebih dari itu harus mampu memelihara
dan menerjemahkan sistem nilai-nilai kepada perilaku peserta didik
yang diidentifikasi memiliki spesifikasi kesulitan mendengar dan
secara moral dapat dipertanggung jawabkan.

Kelaziman dalam sistem pembelajaran, pengecekan kesiapan
belajar pada pra pembelajaran keterampilan dasar kepramukaan
pada peserta didik sangat penting sebagai prasyarat penciptaan
situasi pembelajaran yang kondusif. Urgensinya, penciptaan situasi
yang kondusif pada pra-pembelajaran dapat mendorong kesiapan
peserta didik untuk memberikan respons dengan cara tertentu
terhadap suatu situasi (Slmeto, 2010). Kesiapan dalam hal ini adalah
kesiapan siap dalam arti fisik, psikis, dan materiil (Djamarah, 2002).

Secara empiris kesiapan belajar yang baik berkontribusi terhadap
prestasi belajar yang cukup baik pula (Mulyani, 2013). Penciptaan
situasi lingkungan yang kondusif, memungkinkan peserta didik dapat
melalui serangkaian aktivitas yang dapat menstimulasi mentalnya.
Tidak dapat dinafikan bahwa keberhasilan atau kegagalan peserta
didik dalam mengikuti serangkaian aktivitas pembelajaran, termasuk
dalam pembelajaran kepramukaan dimungkinkan dipengaruhi oleh:
(1) faktor dari dalam diri siswa seperti kemampuan dasar umum,
bakat, minat, motivasi, serta sikap kebisaan belajar dan (2) faktor
yang berasal dari luar diri siswa seperti lingkungan fisik, sarana dan
prasarana, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan masya-
rakat, dan lingkungan sekolah (Djaali, 2013).

Problema kesulitan guru pembina anak tunarungu dalam meng-
implementasikan interaksi pembelajaran pada anak tunarungu, telah
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mewarnai sepanjang sejarah sejak dimulainya upaya untuk mendidik
mereka agar menjadi manusia yang komunikatif. Namun demikian,
problem miscommunication guru-siswa pada saat berinteraksi pem-
belajaran menjadi masalah “laten” yang tidak bisa dihindari. Guru
Pembina yang notabene “normal pendengaran” dalam melakonkan
skenario pembelajaran kepada anak tunarungu seringkali mengeluh
karena hasilnya tidak sesuai harapan. Secara factual tentang sulitnya
guru Pembina untuk membangun komunikasi yang efektif dalam
interaksi belajar-mengajar pada anak tunarungu, setidaknya terak-
tualisasi secara kuantitas teridentifikasi sekitar 62.46% guru Pembina
pramuka di Malang raya mengaku kerapkali mengalami hambatan
ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kepramukaan pada anak
tunarungu.

Berangkat dari titik tolak bahwa pembelajaran pada intinya
merupakan tindakan guru yang memungkinkan siswa belajar maka
ada baiknya jika guru pembina pramuka anak tunarungu perlu
merancang secara cermat pembelajaran yang mengakomodasi karak-
teristik peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan baik.
Karena mengajar itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu seni yang
dirancang untuk menciptakan siswa belajar “teaching is an art
designed to produce learning” (Anderson, 1981 dalam Saputra,
2000), dan pada praktiknya pembelajaran yang diperankan guru
sebaiknya tidak hanya sekadar mengarah pada penerus informasi,
seperti berceramah, indoktrinasi, atau memelihara disiplin secara
ketat melainkan harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk
mengembangkan prakarsa dalam belajar. Untuk itu, kemampuan
guru senantiasa terus ditingkatkan kompetensinya, sehingga tugas
guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan belaka, lebih
dari itu harus mampu mendiagnostik kesulitan belajar siswa, me-
nyeleksi material belajar, menyupervisi aktivitas belajar, melakukan
bimbingan belajar, mengembangkan media pembelajaran, hingga
menyusun instrumen penilaian hasil belajar.
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Sama seperti anak normal lainnya, target utama pendidikan
pada anak tunarungu yaitu menghasilkan peserta didik yang terampil,
cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, supaya
kelak menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab. Dengan demikian, peran guru selain mengambil keputusan
yang tepat dalam mengorganisasi pembelajaran, juga bagaimana
mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran (Byrd & Bur-
den, 1999).

MULTIMEDIA DALAM PEMBELAJARAN ANAK TUNARUNGU

Untuk meminimalisasi tereduksinya pesan-pesan pengetahuan
yang ditransfer oleh guru pembina kepada anak tunarungu akibat
misunderstanding atau miscommunication perlu kehadiran perangkat
media yang visibel untuk menjembatani disparitas dalam komunikasi
guru pembina dengan anak tunarungu dalam pembelajaran kepramu-
kaan.

Perangkat media dalam sosok fisiknya adalah segala alat fisik
yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk
belajar, misalnya buku, gambar, film, kaset, televisi, komputer, dan
lain-lainnya (Setyasari & Sihkabuden, 2005). Untuk selanjutnya
dapat diklasifikasikan menjadi: (1) media audio, (2) media visual, (3)
media grafis, dan (4) kombinasi media audio dan visual (AVA)
(Kustiawan, 2015). Revolusi konsep media audio, visual, grafis dan
kombinasinya, pada era belakangan telah bermetamorfosis menjadi
beragam produk yang dikenal dengan terminologi multimedia.

Secara tekstual, multimedia merupakan kombinasi tiga elemen
yaitu media suara, gambar, dan teks atau kombinasi dari paling
sedikit dua media input dan output dari data. Media ini dapat
berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar,
atau gabungan di antaranya (Ditto, 2006). Dalam konteks yang lain,
multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang
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dinamis dan interaktif yang mengombinasikan teks, grafik, animasi,
audio, dan gambar video (Harun & Tasir, 2002; Elissavet & Econo-
mides, 2003).

Apa pun ragam fisiknya, yang pasti suatu media dikatakan
efektif manakala media tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, perasaan
individu dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran
tertentu (Sadiman et al., 2007). Dalam konteks yang lebih spesifik,
penggunaan multimedia berarti pemanfaatan komputer untuk
membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan gambar
bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool
yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, interaksi, berkreasi,
dan berkomunikasi. Dalam pengertian tersebut ada empat komponen
penting sebagai unsur multimedia, yaitu (1) harus ada komputer
yang mengonsentrasikan apa yang dilihat dan didengar, yang berin-
teraksi dengan kita, (2) harus ada link yang menghubungkan kita
dengan informasi, (3) harus ada alat navigasi yang memandu kita,
menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung, (4) multimedia
menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, memproses,
dan mengomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. Pembelajaran
yang menggunakan aplikasi media berpotensi untuk merangsang dan
menarik minat murid untuk mendekati mata pelajaran (Palanisamy
& Hussin, 2013).

Memperhatikan lompatan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi dewasa ini, keniscayaan pemanfaatan software dan
hardware diterapkan dengan tepat dalam pembelajaran (termasuk
pada pembelajaran keterampilan dasar kepramukaan di level SDLB
tunarungu) yang berbasis multimedia, tentu akan memberikan dampak
yang luar biasa terhadap perolehan hasil belajar peserta didik.
Melalui penggunaan media secara tepat, memungkinkan peserta
didik yang memiliki ragam kemampuan dan timbul kegairahan
belajar. Peserta didik dengan segala karakteristiknya, selain memper-
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oleh stimulan yang sama, pengalaman yang sama, juga menimbulkan
persepsi yang sama, khususnya dalam mengembangkan kapasitas
dari latar belakang pengalaman pebelajar yang berbeda.

Penggunaan Multimedia interaktif sebagai media pembelajaran
yang dikembangkan khusus peserta didik tunarangu pada jenjang
siaga, diharapkan memberi manfaat kontribusi yang signifikan bagi
guru Pembina dan peserta didiknya, di antaranya proses pembelajaran
menjadi lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar
dapat dikurangi, kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan
dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan
saja, serta sikap belajar peserta didik dapat ditingkatkan (Daryanto,
2010). Lewat keistimewaan yang ditampilkan teknologi multimedia
khususnya dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi,
yakni adanya interaktivitas peserta didik yang tinggi dengan berbagai
macam sumber belajar (Warsita, 2008), serta mempermudah siswa
dalam mempelajari konsep-konsep abstrak dan dapat mengadaptasi
perbedaan gaya belajar siswa (Wiyono & Liliasari, 2010). Di samping
lebih menarik, pembelajaran yang menggunakan multimedia instruc-
tional games, juga meningkatkan motivasi belajar siswa (Mulyadi,
2010). Demikian pula multimedia interaktif pembelajaran animasi
berbasis inkuiri ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa
(Pujawan, 2010).

Kelebihan penggunaan multimedia sebagai media pembelajaran,
karena dapat menarik indra dan minat, sebab multimedia mengga-
bungkan antara pandangan, suara, dan gerakan. Computer technolo-
gy research menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20%
dari yang dilihat, dan 30% dari yang didengar. Akan tetapi, ketika
orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar sekaligus
(Sadiman, 2001). Kemp & Dayton (1985) berdasarkan hasil pene-
litiannya menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai
bahan integral dalam komunikasi dan pembelajaran, antara lain: (1)
penyampaian pesan menjadi lebih baku; (2) pembelajaran menjadi
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lebih menarik, karena kejelasan dan keruntutan pesan, daya tarik,
image yang berubah,-rubah dan penggunaan efek khusus yang
menimbulkan motivasi dan minat; (3) pembelajaran menjadi lebih
interaktif; (4) waktu pembelajaran menjadi lebih efektif; (5) kualitas
hasil belajar dapat ditingkatkan; (6) pengajaran dapat diberikan
kapan saja dan di mana saja; (7) sifat positif peserta didik terhadap
proses belajar dapat ditingkatkan; dan (8) peran guru dapat berubah
ke arah yang lebih positif (Sadiman, 2007).

Keyakinan multimedia dapat memberi kontribusi yang signifi-
kan, penelitian sejenis telah memberi penguatan bahwa penggunaan
gambar 2D dan 3D dalam satu format multimedia bila diimple-
mentasikan secara tepat tentu dapat memiliki pengaruh yang positif,
‘pop up augmented reality book was able to increase the autistic
student appreciation on objects introduced to him” (Nazaruddin &
Efendi, 2018). Demikian pula, penerapan PECS berhasil merangsang
ujaran di antara para siswa (Jusoh & Majid, 2017), sedangkan
multimedia dalam format teks dengan gambar dapat membantu
meningkatkan pemahaman membaca bagi siswa dengan gangguan
pendengaran (Razali et al., 2018).

Tidak diragukan lagi, penggunaan multimedia yang tepat dalam
setiap pembelajaran berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran,
indikasinya terlihat dari peningkatan motivasi, antusias, dan pema-
haman peserta didik. Efeknya hasil belajar peserta didik mengalami
peningkatan baik secara individual maupun kelompok (Rusmiyati,
Nurkamto, dan Haryanto, 2014). Penggunaan multimedia interaktif
yang tepat sebagai media pesan akan merangsang pemikiran, perasaan,
kekhawatiran dan keinginan siswa sehingga mendorong proses
pembelajaran lebih interaktif dan komunikatif dan dapat meningkat-
kan pengalaman belajar siswa menjadi lebih konkret (Atmawarni,
2011).



146 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2021
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

KESIMPULAN

Berangkat dari kondisi riil karakteristik peserta didik tunarungu,
untuk mencapai hasil belajar yang optimal terkendala oleh efektivitas
komunikasi dalam pembelajarannya, sehingga penguasaan materi
pembelajaran secara tuntas menjadi tereduksi. Pembelajaran keteram-
pilan dasar kepramukaan pada peserta didik tunarungu dengan
memanfaatkan audio video atau multimedia dalam pembelajaran
dapat memberikan keuntungan, antara lain: mengatasi jarak dan
waktu, mampu menggambarkan peristiwa yang dipelajari secara
realistis dalam waktu yang singkat, dapat diulang-ulang bila perlu
untuk menambah kejelasan, pesan yang disampaikannya cepat dan
mudah diingat, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa,
mengembangkan imajinasi, memperjelas hal-hal yang abstrak dan
memberikan penjelasan yang lebih realistis, serta mampu berperan
sebagai story teller yang dapat memancing kreativitas peserta didik
dalam mengekspresikan gagasannya. Lebih dari itu, pemahaman
anak tuna rungu lewat kemampuan untuk mendengarkan dan mema-
hami makna bahasa, kemampuan membaca dan memahami makna
bahasa, kemampuan menulis dan memahami arti bahasa, serta
pengetahuan fungsional bahasa.
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ID BOOKSTORE: INOVASI MEDIA INTERAKTIF
BUKU DIGITAL

Muhammad Ashar
Suyono

Agusta Rahkmat Taufani
Dicky Dwi Prasetya

Abstrak: Pengembangan teknologi disruptif pada buku digital me-
lalui interaksi media AR dengan ubiquitous sensor pembaca.
Aplikasi ini menyediakan interaksi dua sisi yaitu BOOK menyedia-
kan fitur yang memudahkan para penulis buku dalam menyiapkan
naskah buku dengan berbantuan multimedia digital konten dan
STORE memfasilitasi penulis buku dalam menjual buku secara
online. Pengembangan buku digital ini melalui pendekatan design
thinking process dengan tampilan interface berbasis UX (user expe-
rience). Pengembangan produk buku digital di masa depan dengan
menggunakan ubiquitous activity monitoring (U-Learning Techno-
logy) dengan deep learning menjadi tantangan kajian riset DLI (Dis-
ruptive Learning Innovation) di masa depan.

Kata kunci: buku digital, design thinking process, user experience,
ubiquitous learning, disruptive learning innovation

PENGANTAR

Buku digital menjadi alternatif pembaca sebagai gaya hidup di
era digital saat ini. Pengguna menjadi nyaman dengan interaksi
kemudahan dan fungsinya sebagai media baca yang portabel serta
menjadi popular di segala level usia. Di kalangan mahasiswa dan
pelajar tentunya buku digital atau kerap disebut e-book (Gambar 1)
lebih dominan digunakan sebagai media pembelajaran yang inovatif
dalam membantu proses pembelajaran kapan dan di mana pun
mereka berada dan diperoleh secara murah. Terlebih dengan banyak-
nya format dan aplikasi yang dapat digunakan di berbagai sistem dan
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media digital seperti smartphone, tablet, laptop bahkan media ubiq-
uitous seperti Google glass, HMD (Head Mounted Display), dan
Public Interactive Display (poster, mading, smart board). Pengem-
bangan teknologi display menyebabkan perlunya peningkatan konten
dan interaksi cerdas produk buku digital sebagai tantangan di masa
depan yang perlu dipikirkan melalui media secara interaktif. Dengan
dasar pemikiran inovator yang dikaji secara empiris menghasilkan
gagasan bahwa potensi penggunaan buku digital ke depannya menjadi
sebuah media pembelajar disruptif melalui pengembangan user expe-
rience design menghadirkan project inovasi pembelajaran (learning
innovation) Universitas Negeri Malang yang diberi nama Idbookstore
(intelligent digital book and store) sebagai aplikasi web mobile  yang
dinamis menggabungkan Digital publisher dan market place ber-
bantuan teknologi ubiquitous learning. Idbookstore aplikasi sebagai
layanan bagi dosen dan guru yang memiliki buku atau materi untuk
dapat memudahkan mahasiswa dan pelajar memperoleh akses secara
luas dalam proses belajar di lingkungan pembelajaran cerdas (smart
learners environment) utamanya penampilan konten yang sangat
memudahkan pengalaman pemahaman (cognitif experience) dengan

Gambar 1 Wikipedia Menyebut Buku Digital sebagai Buku Elektronik
atau Buku-e atau e-Book

(Didefinisikan sebagai versi elektronik dari buku, berbeda dengan buku
pada umumnya yang berbentuk kertas maka buku elektronik hanya

berbentuk informasi digital saja [1])
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sajian multimedia konten dengan visual komunikasi berbentuk ani-
masi, AR/VE, dan videografi. Konten ini secara fleksibel mampu
melakukan interaksi cerdas (intelligent deep learning) dengan mobile
phone pengguna sebagai display serta kemampuan memonitor aktivitas
pembaca melalui interaksi konten buku digital besutan Idbookstore
(Gambar 2).

Gambar 2 Ilustrasi Interaksi Pembaca Buku Idbookstore Melalui
Teknologi Ubiquitous Media Learning

IDBOOKSTORE SEBAGAI PENERAPAN UBIQUITOUS LEARN-
ING

Belajar di mana-mana (ubiquitous learning) adalah sebuah
transformasi pendidikan dengan teknologi komputer yang membuat
pembelajaran di mana-mana yang berbeda dari kelas konvensional
dan belajar dengan orientasi buku.  Chip Bruce [2] dengan dalam
sejarah inovasi pendidikan menjelaskan ada hubungan yang jelas
antara pembelajaran di mana-mana dan komputasi di mana-mana
(ubiquitous computing) yang menggambarkan kehadiran komputer
yang meresap dalam kehidupan kita. Komputer pribadi dan laptop
telah menjadi bagian integral dari pembelajaran, pekerjaan, dan
kehidupan masyarakat. Banyak perangkat lainnya menjadi lebih
seperti komputer atau perangkat yang  memiliki kekuatan komputer
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yang tertanam di dalamnya. Seperti telephone seluler, televisi, sistem
pemosisian global (GPS), pemutar musik digital, asisten digital pribadi,
kamera video, dan konsol game, dan lainnya. Perangkat ini ada di
mana-mana, semakin murah, dan menjadi lebih kecil dan lebih
portabel serta terkoneksi secara jaringan luas. Pembelajaran yang ada
di mana-mana adalah paradigma pendidikan baru yang dimungkinkan
sebagian oleh kemampuan media digital.  Hadirnya teknologi digital
maka praktik pedagogis lama pengajaran didaktik, pengiriman konten
dan evaluasi yang tepat (sistem manajemen pembelajaran). Kemudahan
pun dapat terjadi dalam pembelajaran kolaboratif dan inkuiri di
ruang kelas melalui hal-hal baru yang membuat komputasi di mana-
mana menjadi lebih mudah.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media yang
tak ternilai untuk memfasilitasi dan mempromosikan pembelajaran
yang bermakna. Banyak lembaga pendidikan tinggi telah mengadopsi
penggunaan lingkungan pembelajaran virtual, menggabungkan e-
learning bersama dengan metodologi pengajaran tradisional sebagai
bagian dari pembelajaran campuran (blended learning). Sementara
M-learning mempertahankan semua kelebihan e-learning sambil me-
nambahkan kemungkinan belajar di mana saja dan kapan saja. Ini
bekerja menyajikan buku yang disempurnakan dalam Elektronik
yang berisi satu set sumber multimedia (gambar, video, dan aplikasi)
yang telah secara khusus diciptakan untuk merangsang pembelajaran
yang teradaptasi dan interaktif. Bahan yang disajikan dalam karya ini
telah dirancang untuk dapat diunduh ke seluler perangkat (smartphone
dan tablet) yang menjalankan iOS dan Android [3].

Literasi digital dan layanan dini pendidikan guru yang  mere-
fleksikan keadaan terkini berbasis web dan pengembangan literasi
digital dalam pendidikan guru di Indonesia dan Slovenia. Penggunaan
literasi digital siswa dan kompetensi untuk keterlibatan aktif dalam
budaya (berpartisipasi). Integrasi teknologi mobile dalam kurikulum
dan literasi dibahas dalam konteks transisi dari budaya tertulis
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tradisional ke budaya digital. mengintegrasikan pembelajaran seluler,
tiga dimensi model, dan teknologi mobile nirkabel menyediakan
akses instan, sosial, dan perilaku belajar [4].

Dengan kemajuan teknologi web dan mobile, belajar fenomena
ilmiah telah menjadi dimensi baru. Munculnya Simulasi 3D, virtual
dan augmented reality telah menambah dimensi baru pada cara kita
mempelajari konsep tertentu. Teknologi digital ini memberi kita
kesempatan untuk membuat representasi fenomena ilmiah, teknis,
dan historis. Model bergambar telah dilaporkan efektif dalam mere-
presentasikan reaksi molekuler untuk menjelaskan konsep yang
melibatkan struktur tak terlihat dan karakter dinamis. Para peneliti
telah menyarankan bahwa kombinasi dari laboratorium virtual dan
eksperimen fisik dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa
tentang fenomena ilmiah lebih dari penggunaan alat virtual atau
percobaan laboratorium saja. Pemodelan dan pencitraan tiga dimensi
(3D) sebagai sarana pembelajaran di mana-mana dan inklusif di era
digital [5].

IDBOOKSTORE SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN INTER-
AKTIF VIRTUAL KONTEN

Konten sains digital berbasis augmented reality telah layak
untuk digunakan dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dengan
visualisasi konten pada buku digital sebagai interaksi pembaca dengan
peningkatan kognitif yang signifikan.

Selanjutnya, pengembangan idbookstore sebagai media layanan
interaksi virtual ini dapat digambarkan secara khusus dari konsep
kebaruan teknologi media pembelajaran yang akan diterapkan pada
mekanisme sistem layanan inovasi media pembelajaran di kampus
Universitas Negeri Malang sebagai sumber daya dalam tercapainya
pembelajaran berbasis kehidupan (life based learning). Gambar 4
menunjukkan ilustrasi penggunaan idbookstore dengan interaksi
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virtual melalui konsep pembelajaran inovatif smart learner environ-
ment yang mampu menghasilkan strategi pembelajaran pengembangan
potensi pemahaman sain dan iptek berbantuan aplikasi Augmented
Reality [6].

Gambar 3 Ilustrasi Kerja Idbookstore dengan Tampilan Interaksi AR

Pengembangan Idbookstore sebagai Disruptive Media Learning

Pengembangan buku digital di lingkungan Universitas Negeri
Malang memiliki potensi yang sangat tinggi dikarenakan pengem-
bangan inovasi belajar (learning innovation) yang dikelola oleh PIU
-IsDB (Islamic Development Bank) tentunya akan mempercepat hasil
pengembangan resources dan sarana pembaca atau pengguna buku
digital yang dapat diakses secara mudah dan tersedia secara one stop
services berbasis mobile apps. Dalam mengoptimalkan strategi peng-
gunaan  buku digital interaktif ini secara aman dan nyaman pada
penerapannya sebagai produk yang sangat dibutuhkan oleh generasi
di Abad XXI sebagai tren inovasi teknologi pembelajaran yang
dibangun di Universitas Negeri Malang untuk mendukung pengem-
bangan kurikulum inovasi yaitu Life Based Learning  ke depannya.
Pentingnya pengadaan sarana pembelajaran dengan produk buku
digital untuk memberikan solusi kepada segenap pengguna di
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lingkungan kampus maupun sekolah melalui teknologi terkini dan
berdaya guna yang bukan hanya sebagai sarana akses buku yang
gampang tapi juga mengutamakan layanan kebutuhan pembaca.
Dengan teknologi yang mampu mendeteksi kondisi pembaca dalam
memahami isi buku secara optimal melalui smart ubiquitous activity.

Penelitian pengembangan produk berbasis ubiquitous learning
ini menggunakan metode design thinking proses dengan pendekatan
user experience design untuk kenyamanan dan kegunaan fungsi buku
digital ini di mana terdapat fitur yang dapat membuat para pembaca
menjadi lebih fokus melalui audiobook, Ilustrator berbasis aug-
mented reality dan virtual environment, videografi, chating dan
forum, serta layanan smart payment system. Keunggulan produk ini
adalah menyajikan dua aplikasi yang menjadi satu kesatuan yang
utuh antara proses penulisan buku (author) dan market place (pem-
beli). Inovasi yang dimiliki oleh produk ini adalah penggunaan
media destruptive learning innovation (DLI) dengan kemampuan
yang menonjol khususnya dalam memfasilitasi penulis dengan layanan
multimedia konten seperti  unduhan template software buku digital
yang berkaitan dengan penerbitan buku digital dan proses penjualan
produk pada market place atau store yang dibangun secara aplikatif
dan kreatif.

Penambahan sistem interaksi dan smart sistem menggunakan
sensor ubiquitous teknologi (neurosky) dan pengembangan deep
learning teknologi sebagai framework yang diaplikasikan pada pene-
litian ini untuk pengembangan big data dengan pemanfaatan cloud
computing sebagai bagian dari eksistensi penerapan Education 4.0
guna diperoleh data dan informasi yang real dalam meletakkan
penggunaan kebijakan dan strategi inovasi pembelajaran dan media
yang digunakan dalam bentuk buku digital di seluruh kampus,
sekolah dan lembaga pendidikan lainnya yang mungkin  memberikan
informasi terhadap karakter pembaca dan rekomendasi aktual terha-
dap buku yang digemari, dan mengetahui potensi calon pengguna
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(pembeli) dengan POI (Point of Interest) yang tepat melalui visualisasi
data pada Smart Learning Map.  Framework pengembangan produk
idbookstore sebagai berikut.

Gambar 4 Pengembangan Framework Idbookstore

Gambar 5 Fitur Layanan Idbookstore
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PENUTUP

Penggunaan interaktif buku digital pada inovasi sistem pem-
belajaran menjadi sumber belajar yang memiliki kelebihan kemudahan
akses, tersedia  secara online,  berbantuan multimedia digital yang
tersaji dalam interaksi animasi, virtual reality, virtual environment,
audio reader, dan e-book aplikasi sehingga diprediksi dapat menjadi
tren pengguna di era digital pada pekerjaan education 4.0 di Indo-
nesia masa depan. Pengembangan intelligent buku digital (idbookstore)
merupakan salah satu inovasi pembelajaran dengan konsep disrup-
tive learning innovation khususnya penggunaan sarana dan prasarana
sumber belajar digital yang menggabungkan kerja penerbit buku
(publisher) dan Penjual online (market place) dalam satu layanan
aplikasi. Perubahan konten buku yang sebelumnya dalam konteks
paper based seutuhnya akan diubah menjadi buku digital dengan
multimedia konten berbasis AR/VE dan Deep learning yang bertujuan
untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia.
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan
produk pembelajaran voli pantai menggunakan model blended
learning yang terintegrasi dengan e-learning Universitas Negeri
Malang (UM). Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian dan pengembangan (R&D) dengan langkah-langkah beri-
kut (1) analisis kebutuhan; (2) pengembangan produk awal dan
penilaian ahli dalam bentuk (a) video pembelajaran voli pantai,
(b) buku teks (e-book) voli pantai, dan (c) blended model pembel-
ajaran voli pantai terintegrasi dengan pembelajaran di UM. Hasil
penelitian diperoleh produk yang valid dari pakar bola voli pantai,
ahli media pembelajaran, dan pakar blended learning. Produk ini
efektif digunakan oleh kelompok kecil yang 84% dan kelompok
besar yang 95%. Produk yang dibuat oleh model blended learning
ini terintegrasi dengan sistem e-Learning Universitas Negeri Malang
yang terdiri dari video pembelajaran voli pantai, e-book pembela-
jaran voli pantai.

Kata kunci: bola voli pantai, pembelajaran, blended learning

A. PENDAHULUAN

Sejarah blended learning berdasarkan pembelajaran dimulai
ketika komputer ditemukan, meskipun sebelumnya ada juga yang
dicampur dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada
awalnya hanya terjadi tatap muka dan interaksi antara guru dan
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pembelajar, setelah menemukan berbagai media elektronik, guru
menggunakannya untuk mendukung proses pembelajaran. Terminologi
blended learning muncul setelah perkembangan teknologi informasi
sehingga sumber belajar dapat diakses oleh siswa baik offline maupun
online. Pembelajaran berbasis blended learning saat ini dilakukan
dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka, teknologi cetak,
teknologi audio, teknologi audio visual, teknologi komputer, dan
teknologi m-learning (mobile learning). [3] menggambarkan sejarah
blended learning yang berkembang di dunia pelatihan pada awalnya
serta apa yang dilakukan di lembaga pendidikan, yaitu sumber
belajar utama adalah pelatih/fasilitator. “Blended learning mencampur
kegiatan tatap muka dan aktivitas sistem on-line, beberapa dilakukan
secara serempak, beberapa secara tidak serempak” [8]. Memberikan
definisi “Blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan
berbagai teknologi, khususnya kombinasi tradisional (pengajaran
tatap muka) dan pendekatan dan media pengajaran online” [10].
Saat ini hampir semua lembaga pendidikan menggunakan metode
pembelajaran yang dikerahkan untuk meningkatkan hasil pembela-
jaran.

Universitas Negeri Malang (UM) yang merupakan lembaga
pendidikan tinggi juga memanfaatkan teknologi informasi untuk
mendukung proses pembelajaran. Fasilitas e-learning disediakan oleh
kampus. Di Fakultas Ilmu Keolahragaan UM Malang (FIK) proses
pembelajaran diharapkan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia,
tetapi pada kenyataannya kurang dari 10% dari dosen yang telah
menggunakan fasilitas e-learning yang disediakan oleh institusi pe-
rencanaan dan pelaksanaan pembelajaran blended learning diperlukan
bahan ajar dan sistem yang bisa digunakan interaksi online dan
offline antara dosen dengan mahasiswa, interaksi dua arah yang
memungkinkan mahasiswa bisa interaksi kapan dan di mana saja.
Sistem seperti ini sudah dikembangkan oleh Universitas Negeri
Malang sebagai upaya untuk meningkatkan proses belajar dan
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mengajar. Sistem e learning Universitas Negeri Malang mempunyai
fitur untuk interaksi dua arah antara dosen dengan mahasiswa,
sehingga sangat tepat apabila pembelajaran bola voli menggunakan
metode blended learning yang terintegrasi dengan Learning Manage-
ment System (LMS) Universitas Negeri Malang.

Para peneliti mengembangkan proses pembelajaran campuran
yang terintegrasi dalam sistem pembelajaran UM dalam mata pelajaran
praktis. Mata kuliah bola voli pantai dipilih oleh para peneliti karena
bola voli pantai adalah salah satu olahraga paling populer di dunia.
Bola voli pantai juga selalu dipertandingkan di semua kejuaraan
multi-event, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam
kurikulum pendidikan jasmani di Indonesia, voli pantai termasuk
dalam kategori olahraga bola besar. Peraturan voli pantai tidak jauh
berbeda dengan peraturan voli dalam ruangan. Voli pantai dimainkan
oleh empat pemain, setiap tim adalah dua pemain, tetapi di voli
pantai tidak ada pemain cadangan. Gameplay-nya sama dengan bola
voli dalam ruangan. Lapangan voli pantai lebih sempit dari lapangan
voli dalam ruangan dengan alasan jumlah pemain dan kondisi
lapangan yang terbuat dari pasir. Voli pantai kini telah menjadi
cabang olahraga populer di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya kejuaraan voli pantai di Indonesia seperti kompetisi
Junior Nasional, PON Muda, POPNAS, Sirkuit Nasional Indonesia,
dan PON (Pekan Olahraga Nasional).

Pada awal tahun 1990-an Permainan Voli Pantai mulai masuk
dan berkembang di Indonesia, hal ini ditandai dengan keikutsertaan
Indonesia pada tahun 1993 dalam Kejuaraan Bola Voli Pantai Asia.
Pada even kompetisi itu Indonesia diwakili oleh Zaenal & Dikdik
berhasil menjuarai Kejuaran Asia Voli Pantai yang digelar di Negara
Filipina. Dari kemenangan pada kejuaraan itu Tim Voli Pantai
Indonesia menjadi tim yang mulai diperhitungkan dan hampir setiap
event Sea Games tim Indonesia selalu masuk ke dalam lima besar,
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dan pada puncaknya pada Sea Games Tahun 2009 Tim Putra Voli
Pantai Indonesia berhasil mendapatkan medali emas.

Peraturan bola voli pantai hampir sama dengan bola voli
indoor, namun ada beberapa perbedaan mendasar yang harus dipenuhi
dalam pelaksanaan bola voli pantai. (1) Permainan bola voli pantai
tidak ada pergantian pemain, jadi dari set awal hingga akhir hanya
dilakukan oleh dua orang dan tidak ada time out. (2) Dalam
permainan bola voli, jika salah satu pemain tidak sengaja atau
terpaksa menyeberang ke dalam area pertahanan lawan maka pemain
yang melewati bawah jaring tidak dinyatakan melakukan pelanggaran
jika pergerakan itu tidak mengganggu gerakan lawan. (3) Setiap tim
akan mendapat poin jika salah satu pemain melakukan blocking dan
membentur net hingga terjadi kontak dengan blocker maka kontak
tersebut akan dianggap sebagai satu poin. (3) Penghitungan poin di
dalam permainan voli pantai menggunakan istilah Open hand dinks
yakni mengoper bola ke daerah lawan dengan memakai ujung jari.
Teknik mengoper bola memakai jari tangan dianggap tidak sah
dalam permainan voli pantai. (4) Setiap pemain di permainan voli
pantai bisa dengan leluasa berpindah posisi dari depan ke belakang
atau sebaliknya tidak terikat peran masing-masing. (5) Untuk mela-
kukan servis pada permulaan voli pantai dilakukan secara bergantian
tanpa memerlukan putaran pemain. (6) Dalam permainan voli pantai
tidak ada pemberian tugas atau peran seperti libero pada voli indoor.
Untuk voli pantai setiap pemain bisa bebas melakukan smash,
blocking, dan umpan sesuai dengan keadaan. (7) Ada ciri khas dari
permainan bola voli pantai ini yakni setiap pemain tidak mengenakan
sepatu seperti di voli indoor, dan mengenakan kacamata untuk
menghindarkan pasir masuk ke mata. (8) Tim yang menjadi juara
adalah yang sudah memenangkan dua set dari tiga set yang telah
dijalani. Perolehan poin dari setiap set harus mencapai angka 21, dan
untuk set ketiga hanya sampai 15 poin saja. (9) Mengenai kostum
atau seragam untuk voli pantai untuk wanita memakai dua tipe
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yakni two piece bikini dan full body suit atau pakaian tertutup,
sedangkan untuk pria bisa tanpa pakaian atau menggunakan pakaian
dan celana pendek. (10) Setiap pemain diperbolehkan menggunakan
kode tangan untuk memulai strategi permainan. Biasanya kode
strategi tersebut ditunjukkan di belakang punggung pemain dan
tidak terlihat oleh pihak lawan.

Bola voli pantai termasuk dalam kurikulum pembelajaran di
FIK UM. Pembelajaran bola voli pantai di FIK UM adalah sekelompok
mata kuliah pilihan. Mata Kuliah pilihan berarti bahwa perkuliahan
dapat dipilih oleh mahasiswa atau tidak. Matakuliah bola voli pantai
memiliki beban 2 SKS. 2 SKS berarti bahwa siswa harus bertemu
langsung dengan dosen selama 100 menit, 120 menit untuk
mengerjakan tugas terstruktur dan 120 menit untuk tugas mandiri.
Proses perkuliahan volipantai di Fakultas Ilmu Keolahragaan Univer-
sitas Negeri Malang masih dilakukan dengan sistem konvensional,
tatap muka serta tugas-tugas terstruktur dan independen yang
dilakukan oleh siswa dengan metode manual. Dengan metode
konvensional hasil belajar siswa kurang optimal, karena kurangnya
kontrol sistemik dari dosen. Metode blended learning diharapkan
dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa, terutama dalam tugas
terstruktur dan tugas mandiri.

Materi kuliah bola voli pantai di FIK UM Malang meliputi
teknik dasar permainan bola voli pantai dan penyelenggaraan per-
tandingan bola voli pantai. Teknik dasar voli pantai meliputi pasing
bawah, pasing atas, servis, dan blok. Dalam proses perkuliahan,
materi kuliah voli pantai disampaikan langsung oleh dosen dalam
pertemuan tatap muka. Dengan metode blended learning yang
terintegrasi dengan e-learning UM, materi kuliah dalam bentuk
video teknis dasar dan e-book dapat diunggah ke dalam e-learning
dan dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa.
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B. METODE

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian dan
pengembangan (R&D). Model pengembangan yang digunakan oleh
para peneliti adalah model pengembangan prosedural. Prosedur
penelitian dan pengembangan ini menerapkan tujuh langkah berikut.
(1) Analisis kebutuhan pembelajaran campuran, (2) pengembangan
produk awal, (3) evaluasi ahli, (4) revisi produk I, (5) uji coba
kelompok kecil, (6) revisi produk II, dan (7) revisi produk I, uji coba
kelompok besar. Instrumen pengumpul data adalah observasi yang
dilakukan oleh peneliti yaitu observasi partisipasi nil dengan meng-
amati kondisi pembelajaran bola voli dan observasi partisipan meng-
amati proses uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar
dan uji efektivitas produk. Catatan lapangan dalam penelitian ini
digunakan untuk memperoleh informasi tentang implementasi kondisi
awal proses pembelajaran bola voli, uji ahli dan uji coba lapangan
diproses menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Uraian-
nya adalah sebagai berikut. (1) Pendekatan kuantitatif digunakan
untuk mengumpulkan data (a) penilaian ahli bola voli, pendekatan
kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli,
yang terdiri dari dua voli pantai dan satu ahli media instruksional.
Data yang diperoleh dinilai mengenai desain produk yang akan
dikembangkan. (b) Data penilaian siswa diperoleh melalui uji coba
kelompok kecil dan besar. (2) Pendekatan kualitatif menggunakan
langkah-langkah termasuk reduksi data, kategorisasi data, sintesis,
dan penyusunan hipotesis kerja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebutuhan

Hasil analisis kebutuhan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa kuliah pantai voli pantai saja masih menggunakan metode
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konvensional, rencana ceramah disampaikan oleh dosen pada saat
pertama kali. Pengerjaan kuliah dilakukan selama 16 pertemuan
dengan tatap muka, penugasan dilakukan secara manual dan tidak
ada tugas mandiri yang dapat dikendalikan oleh dosen pengajar.
Penilaian hasil belajar berdasarkan nilai ujian semester dan ujian
semester akhir dalam bentuk tes keterampilan dasar bola voli pantai
dan nilai tugas terstruktur yang dikumpulkan secara manual.

2. Pengembangan Produk

Hasil pengembangan produk adalah model pembelajaran bola
voli pantai yang mengintegrasikan e-learning sistem UM Malang di
mana ada skenario pembelajaran satu periode, modul pembelajaran
bola voli pantai dalam bentuk e book, serta teknik dasar bola voli
pantai yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja. Selain men-
dukung ceramah media pembelajaran juga disematkan tugas ter-
struktur dan tugas mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan
perkuliahan bola voli pantai. Teknik dasar yang diajarkan dalam
pembelajaran bola voli pantai antara lain teknik dasar pasing bawah,
teknik dasar pasing atas, teknik dasar blok dan teknik dasar smash.
Keseluruhan teknik dasar tersebut dikemas dalam bentuk video
pembelajaran dan e-book yang selanjutnya di sematkan ke dalam e-
learning sistem UM Malang.

3. Uji Coba Produk

Tes produk untuk menentukan keandalan produk dilakukan
dalam dua tahap. Tahap pertama dievaluasi oleh voli pantai dan
pakar media pembelajaran. Dalam penelitian ini digunakan dua ahli
voli pantai dengan hasil rata-rata 83,5%. Hasil evaluasi ahli pembela-
jaran media dengan hasil rata-rata 88%. Uji coba berikutnya adalah
uji coba kelompok kecil dengan subjek siswa 30 orang dengan hasil
84% yang berarti bahwa pengembangan produk dapat diterima dan
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dilanjutkan ke uji coba kelompok besar. Uji coba kelompok besar
menggunakan subjek semua siswa yang mengikuti kursus voli pantai
pantai dari 80 orang dengan 95% hasil. Belajar voli pantai pada saat
ini menggunakan metode konvensional. Sistem SKS berfungsi untuk
(1) Jumlah beban belajar siswa. (2) Jumlah pengakuan atas keber-
hasilan belajar siswa. (3) Jumlah upaya yang diperlukan untuk
mempelajari siswa untuk menyelesaikan program, apakah semester
program dan menyelesaikan program. (4) Jumlah upaya menyediakan
pendidikan untuk guru. Fungsi itu belum naik karena prosesnya
masih konvensional. Dengan mengembangkan metode blended learn-
ing, sistem kredit dapat berjalan dan dikendalikan. Saat ini ada
perubahan besar di dunia teknologi. Perkembangan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi saat ini berlangsung begitu
pesat, disebut revolusi. Dunia pendidikan terlibat langsung dalam
revolusi industri ke-4 ini. Penggunaan teknologi juga dapat mening-
katkan proses pembelajaran. Namun jika salah dalam menggunakan
teknologi bisa berdampak buruk.

Istilah blended learning dalam bahasa terdiri dari dua kata,
blended and learning. Blend berarti “campuran bersama untuk
meningkatkan kualitas untuk meningkatkan” (Kamus Collins) atau
rumus kombinasi atau kombinasi keberpihakan (Oxford English
Dictionary) [9], sedangkan Belajar memiliki arti umum yaitu belajar
sehingga pembelajaran bermakna pola yang mengandung unsur pen-
campuran atau kombinasi dari satu pola dengan yang lain. Blended
learning adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan metode
campuran, antara tatap muka, online dan offline. Blended learning
ini merupakan kesempatan untuk mengintegrasikan kemajuan inovatif
dan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran online dengan
interaksi dan partisipasi yang ditawarkan dalam pembelajaran tra-
disional terbaik [13]. Pembelajaran online dibagi menjadi dua, yaitu
sinkron dan sinkron. Jumlah waktu tatap muka dapat sangat bervariasi
dari satu program pembelajaran ke program lain. Beberapa kali
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pertemuan kelas tatap muka diadakan dalam satu periode. Blended
learning dapat dilakukan dengan dua puluh lima persen melalui
kehadiran dan tujuh puluh lima persen tanpa kehadiran yang mela-
kukan pembelajaran dengan lima puluh persen tatap muka dan lima
puluh persen melalui e-learning, dan demikian pula, ada seratus
persen kehadiran tatap muka dengan kombinasi kehadiran fisik dan
virtual, meskipun tidak ada proporsi standar kehadiran tatap muka
dan absensi fisik, tetapi yang pasti dalam pembelajaran blended
learning selalu menggabungkan kegiatan tatap muka dan e-learning
merupakan upaya untuk memfasilitasi pembelajaran [12]. Pembela-
jaran lebih blended on line juga tidak baik, hasil penelitian yang
dilakukan oleh Dziuban, Hartman, dan Moskal menemukan bahwa
program pembelajaran blended memiliki potensi untuk meningkatkan
hasil belajar siswa dan juga mengurangi angka putus sekolah diban-
dingkan dengan pembelajaran penuh, pembelajaran online [6].

Penerusan blended learning juga harus memperhatikan subjek
dan waktu penggunaan. manfaat dan tantangan penerapan setiap
pendekatan dan memberikan rekomendasi tentang kapan dan bagai-
mana masing-masing pendekatan harus digunakan [1]. Dalam proses
pembelajaran harus dapat melihat potensi yang ada dan memanfaatkan
celah untuk meningkatkan hasil pembelajaran dengan sistem baru
berdasarkan pendekatan teknologi [14]. Metode blended learning
menggabungkan manfaat kursus tatap muka dengan manfaat kursus
online yang memfasilitasi peningkatan kinerja akademik siswa melalui
umpan balik yang memadai, partisipasi aktif dan interaktif, tugas
kolaboratif dan metode pengajaran dan pembelajaran praktis [7].
Hasil penelitian dari Anaraki mengungkapkan bahwa dengan menggu-
nakan blended learning siswa memahami subjek dengan lebih baik
dan mendapat nilai di ujian tengah dan akhir [2].

Perkuliahan bola voli pantai memiliki bobot 2 SKS 2 jam tatap
muka dua jam tugas struktural dan mandiri, dari kuliah ini diharapkan
siswa akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang
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aturan permainan voli pantai, dasar-dasar bergerak tanpa bola di
lapangan, teknik dasar passing, teknik dasar passing atas dan umpan,
teknik smash dasar, teknik servis dasar, teknik blok dasar, taktik
bertahan dan taktik serangan. Permainan bola voli pantai adalah
varian permainan bola voli yang dimainkan oleh dua tim yang
dipisahkan oleh jaring atau jaring yang direntangkan di tengah
lapangan dan mengenai bola dengan menggunakan tangan dengan
lemparan dan bola tertentu. Permainan voli pantai dimainkan di
pasir pantai yang terdiri dari dua tim di mana masing-masing tim
terdiri dari dua pemain sehingga jika disimpulkan, total pemain
permainan voli pantai berjumlah empat orang. Para pemain mencoba
untuk memukul bola melewati jaring untuk memasuki area di area
lawan dan mencoba menahan bola agar tidak jatuh di area pertahanan
itu sendiri untuk mendapatkan poin atau poin sebanyak mungkin.
Dalam permainan bola voli pantai terdiri dari beberapa teknik,
termasuk teknik menggunakan bola yang meliputi passing bawah,
pasing atas, smash, dan blok.

Pembelajaran bola voli pantai dapat meningkatkan keterampilan
siswa dan meningkatkan kemampuan fisik mereka. Kemungkinan
bahwa ketinggian lompatan vertikal di pasir lebih rendah daripada
tanah karena penurunan kekuatan reaksi tanah, sehingga energi yang
digunakan pada bidang pasif berbeda dari bidang biasa [4]. Dengan
kondisi fisik yang baik, siswa akan lebih mudah melakukan berbagai
jenis dan bentuk pelatihan, sehingga proses perkuliahan lebih menarik
dan mampu meningkatkan keterampilan siswa. Winarno juga menga-
takan bahwa blended learning dapat diterapkan dalam pembelajaran
praktis [11]. Proses belajar juga dapat dilakukan dengan berbagai
macam fasilitas yang tentunya berguna untuk menunjang proses
pembelajaran. Dalam pembelajaran gerak alat ukur performa hasil
belajar tersebut sangat penting untuk mengetahui tingkat penguasaan
gerak yang telah dipelajari. Pengulangan terhadap respons memori
yang merekam materi gerak sebelumnya dibutuhkan untuk meningkat-
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kan keterampilan serta penguasaan gerakan menjadi lebih baik.
Intensitas pengulangan dan waktu pengulangan akan memengaruhi
pada saat proses penguasaan keterampilan. Batasan pembelajaran
gerak dapat diartikan dari namanya, pembelajaran gerak merujuk
pada upaya perubahan perilaku yang berhubungan dengan gerak.
Gerak di sini tentunya berhubungan dengan keterampilan, yang
dalam arti luas bermaksud mengembangkan penguasaan seseorang
terhadap keterampilan gerak [15]. Belajar gerak adalah belajar yang
diwujudkan melalui respons-respons muscular yang diekspresikan
dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh. Ada pengertian lain yang
menyebutkan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses
yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah
pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan
seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil [16].

Tahap uji coba lapangan dilakukan untuk menguji pengembang-
an produk dari subjek penelitian, bertujuan untuk menentukan
penerapan produk yang dikembangkan dan untuk mendapatkan
umpan balik pada subjek penelitian produk yang dikembangkan.
Subjek yang dicoba yaitu mahasiswa PKO Fakultas Ilmu Olah Raga
yang mengikuti mata kuliah bola voli pantai. Uji coba lapangan
dilakukan dua kali uji coba kelompok kecil dan kelompok besar. Uji
coba berikutnya adalah kelompok kecil dengan uji coba subjek siswa
30 orang dengan hasil 84% yang berarti pengembangan produk
dapat diterima dan dilanjutkan ke uji coba kelompok besar. Kelompok
uji coba besar menggunakan subjek semua siswa yang mengikuti
pembelajaran bola voli pantai 80 orang dengan 95% hasil.

4. Uji efektivitas produk

Uji efektivitas produk menggunakan rancangan eksperimen
semu, membandingkan dua kelompok antara kelompok eksperimen
yang menggunakan model blended learning I dengan model blended
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learning II, berdasarkan hasil analisis diperoleh model blended learn-
ing I lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa
untuk menguasai kemampuan teknik passing dan service bola voli
dibandingkan model blended learning II. Blended learning meningkat-
kan dan mengembangkan tingkat kinerja siswa dalam mempelajari
keterampilan pasing bawah [17]. Dalam penemuan lain menemukan
bahwa Blended learning lebih efektif digunakan untuk meningkatkan
keterampilan teknik dasar bola voli [18].

D. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian pengembangan model pembelajaran
blanded learning untuk mata kuliah bola voli di Fakultas Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Malang. berdasarkan data hasil
penelitian dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah analisis
kebutuhan diperoleh informasi kurang maksimalnya sistem kredit
semester untuk kuliah bola voli, lemahnya kontrol tugas struktur
dan tugas mandiri dan tidak signifikansi hasil belajar mahasiswa.
Tahap penyusunan produk awal yang dikembangkan tim peneliti
video pembelajaran bola voli, e-book pembelajaran bola voli, perang-
kat mengajar bolavoldan model blended learning yang terintegrasi
dengan learning management system Universitas Negeri Malang.
Hasil validasi bola voli 85%, validasi ahli media pembelajaran 87%,
validasi ahli blended learning 95%, uji coba kelompok kecil 80,947%
dan kelompok besar 84,791. Dari Tahap uji efektivitas produk
menunjukkan model blended learning I lebih baik dan lebih efektif
dibandingkan dengan model blended learning II. Model pembelajaran
blended learning terintegrasi leaning management system Universitas
Negeri Malang yang terdiri video pembelajaran bola voli, e book
pembelajaran bola voli dan model blended learning I dan II.
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PEMANFAATAN BASIS DATA BEBAS AKSES
OLEH MAHASISWA TUGAS AKHIR DALAM
PENYELESAIAN SKRIPSI BIDANG BIOKIMIA

DAN BIOTEKNOLOGI

Suharti
Evi Susanti

Dwi Listyorini

Abstrak: Penemuan struktur DNA telah mengubah pemahaman
kita tentang kehidupan. Data dalam jumlah besar telah dihasilkan
dari penelitian yang dipicu oleh penemuan ini. Perkembangan
teknologi informasi telah memungkinkan untuk berbagi informasi
secara online tentang sekuen DNA, sekuen protein, dan struktur
3D protein, struktur metabolit sekunder, artikel, dan software.
Informasi ini akan terus diproduksi secara berkelanjutan dalam
jumlah yang mungkin lebih besar dari kegiatan riset, akibatnya
akan menghasilkan basis data yang dinamis. Universitas sebagai
agen perubahan keberlanjutan dipaksa untuk terus melakukan
penyesuaian terhadap fenomena dinamis ini. Tulisan ini melaporkan
studi awal kami untuk mencari pembelajaran sains biokimia dan
bioteknologi berbasis kehidupan saintis dalam rangka mempersiap-
kan mahasiswa kami untuk memiliki kemampuan adaptasi yang
tinggi dalam lingkungan yang begitu dinamis dan cepat berubah.
Studi ini berfokus pada pemanfaatan basis data akses terbuka seba-
gai sumber belajar oleh mahasiswa tahun terakhir untuk memba-
ngun pengetahuan mereka tentang biokimia dan bioteknologi
melalui proyek tahun terakhir. Sebuah kuesioner dengan pertanyaan
tertutup dibuat untuk mengumpulkan informasi tentang pemanfaat-
an basis data yang telah diseleksi. Hasilnya menunjukkan terbatas-
nya akses siswa ke database akses terbuka sebagai hasil dari rendah-
nya kesadaran akan keberadaan database tersebut. Kami mengusul-
kan pembelajaran berbasis masalah dengan penggalian model pem-
belajaran informasi pada basis data sebagai model pembelajaran
yang memungkinkan untuk meningkatkan kesadaran siswa pada
kuliah-kuliah yang membangun keterampilan sains mahasiswa.

Kata kunci: model belajar, sains biokimia dan biotekologi, pengga-
lian data, pembelajaran berbasis masalah
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PENDAHULUAN

Sains merupakan usaha yang logis dan sistematis untuk mem-
bangun dan mengorganisasi pengetahuan dalam bentuk penjelasan-
penjelasan tentang alam semesta. Sains seringkali juga dimaknai
sebagai ilmu mengetahui yang diperoleh secara sistematis. Sains
hayati merupakan sains yang berkonsentrasi pada makhluk hidup.
Pemahaman tentang bagaimana makhluk hidup memiliki diversitas
yang sangat beragam, kemampuannya untuk melakukan metabolisme
yang sangat bervariasi dan kemampuan berkembang biak yang luar
biasa mendorong manusia untuk berpikir tentang bagaimana fenomena
alam tersebut dapat terjadi. Kesuksesan perkembangan sains hayati
tergantung pada gagasan manusia yang bisa diuji, informasi tentang
fenomena alam yang dapat diamati, diukur, dan direproduksi dan
teori yang memiliki nilai prediksi [1]. Kemajuan sains juga terletak
pada asumsi dasar yang sering tidak dinyatakan tetapi penting bagi
saintis yaitu bahwa hukum yang mengatur kekuatan dan fenomena
yang ada di alam semesta bukanlah subjek yang untuk diganti. Peraih
Nobel Jacques Monod menyebutkan asumsi mendasar ini sebagai
“postulat objektivitas”. Karena itu alam dapat dipahami oleh peneliti
dengan metode ilmiah. Ilmu tidak bisa berhasil dipahami bila
dimanipulasi. Selain dalil objektivitas, kita tidak dapat membuat
asumsi yang tidak berlaku tentang alam. Gagasan ilmiah yang ber-
manfaat adalah yang (1) telah atau bisa dibuktikan secara reproduktif
dan (2) dapat digunakan untuk secara akurat untuk memprediksi
fenomena baru. Satu hal penting dalam sains adalah apakah sains itu
dipublikasi dalam jurnal ilmiah setelah peer review.

Salah satu publikasi fenomenal yang memiliki pengaruh sangat
tinggi dalam perkembangan bidang sains hayati adalah publikasi
tentang struktur dari molekul DNA oleh James Watson dan Francis
Crick di Nature pada bulan April tahun 1953. Penemuan itu menjadi
tonggak sejarah perkembangan bioteknologi sang terus berkembang
dengan pesat hingga saat ini. Pengetahuan tentang struktur DNA
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membuka pintu untuk belajar fungsi DNA yaitu bagaimana struktur
DNA disalin menjadi struktur RNA dan bagaimana protein dapat
disintesis berdasarkan salinan struktur DNA tersebut. Aliran informasi
genetik juga dipahami setelah penemuan kode genetik. Genome dari
ribuan makhluk hidup telah diurutkan dan gen itu dianotasi yang
menghasilkan kumpulan data yang sangat besar.

Difraksi sinar-X merupakan metode dasar untuk menentukan
struktur atom dan molekul dari kristalnya. Pada awalnya metode ini
dimanfaatkan untuk menentukan ukuran atom, panjang dan jenis
ikatan kimia, dan perbedaan skala atom antara berbagai bahan,
terutama mineral dan paduan (alloy). Metode ini pada perkembangan-
nya juga digunakan untuk mengungkapkan struktur dan fungsi
banyak molekul biologis. Struktur dan fungsi dari asam nukleat juga
diungkap dengan metode ini. Vitamin, obat-obatan, dan protein juga
diungkapkan dengan metode ini. Puluhan ribu (atau bahkan ratusan
ribu) struktur senyawa biologis telah dipecahkan melalui metode
difraksi sinar X.

Demi perkembangan sains dan teknologi, semua informasi
termasuk data, publikasi, dan software bebas harus mudah diakses
oleh semua orang yang memiliki ketertarikan dalam sains dan
teknologi, terutama bagi para peneliti dan generasi penerus yang
nantinya akan menjadi bagian dari perkembangan sains itu sendiri.
Perkembangan yang luar biasa dalam teknologi informasi telah
menyediakan alat untuk manajemen dan akses data dalam jumlah
besar. Banyak basis data yang terkait dengan biokimia dan biotekno-
logi telah dibuat untuk menyimpan data dan membuat data dapat
diakses oleh publik. Oleh karena itu, saat ini kita memiliki kemampuan
yang belum pernah ada sebelumnya untuk menggunakan, beradaptasi,
dan membangun pengetahuan dan membuat penemuan baru. Data
besar sangat berguna untuk proses pembelajaran seperti yang dise-
butkan oleh Link [2]:
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“Pendekatan pembelajaran menggunakan data memiliki po-
tensi untuk memajukan instruksi pembelajaran secara dra-
matis untuk setiap siswa dan untuk meningkatkan pembela-
jaran bagi orang-orang dari segala usia”.

Dengan demikian, basis data yang dapat akses (open access
database) merupakan sumber belajar yang sangat baik bagi mahasiswa.
Basis data online telah banyak dibuat, khususnya oleh negara-negara
maju untuk menampung data hasil-hasil penelitian bidang sains
hayati, termasuk di dalamnya: struktur molekul, urutan asam nukleat,
metode, proyek, publikasi, tools (alat analisis), dan taksonomi. Basis
data tersebut telah secara rutin digunakan oleh para peneliti di
bidang biokimia, bioteknologi, dan bidang-bidang yang terkait.

Di Universitas Negeri Malang, proyek penelitian tahun terakhir
adalah mata kuliah wajib sebagai mata kuliah yang membekali dasar-
dasar keterampilan sebagai seorang peneliti. Di Departemen Kimia
dan Biologi, beberapa mahasiswa melaksanakan proyek akhir mereka
di bawah kelompok bidang keahlian biokimia dan bioteknologi.
Apakah mahasiswa tersebut telah memanfaatkan basis data online
untuk pelaksanaan penelitian tugas akhir masih belum pernah diung-
kapkan. Penelitian ilmiah sangat bergantung pada temuan sebelumnya.
Pusat data akses terbuka menyimpan hasil penelitian yang merupakan
sumber daya yang kuat untuk siswa tahun terakhir untuk menye-
lesaikan tugas-tugas mereka. Tulisan ini melaporkan studi awal kami
tentang pemanfaatan sumber-sumber data online yang dapat diakses
secara bebas oleh mahasiswa. Selanjutnya sebuah model belajar
diusulkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan maha-
siswa menggunakan sumber belajar berupa basis data serta mening-
katkan kesadaran mahasiswa tentang perkembangan sains biokimia
dan bioteknologi. Di masa depan kedua aspek ini sangat penting
karena kerangka pembelajaran kontemporer bergeser dari pembela-
jaran berbasis kompetensi ke pembelajaran berbasis kemampuan.
Salah satu model pembelajaran kapabilitas yang terkenal adalah
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pembelajaran berbasis kehidupan. Model ini adalah perluasan potensi
pembelajaran berbasis kerja dan pembelajaran berbasis ahli yang
memberikan landasan yang kuat untuk belajar dalam lingkungan
yang dinamis dan cepat berubah [3]. Model tersebut mengarahkan
mahasiswa untuk menjadi orang yang lebih mandiri, terus berinkuiri,
mudah beradaptasi, dan mampu belajar secara berkelanjutan.

IDENTIFIKASI BASIS DATA YANG TERSEDIA

Basis data online telah banyak dibuat oleh Amerika Serikat,
Eropa, dan Jepang. Tabel 1 menunjukkan basis data yang paling
banyak diakses di bidang biokimia dan bioteknologi di seluruh
dunia. Empat yang pertama adalah basis data yang sering diakses
oleh para peneliti, terutama basis data yang dibangun oleh National
Center for Biotechnology Information (NCBI), Amerika Serikat.
Pusat ini didirikan pada 4 November 1988 sebagai divisi dari
National Library of Medicine (NLM) di National Institutes of
Health (NIH). Komponen penelitian kolektif NIH merupakan fasilitas
penelitian biomedis terbesar di dunia. Volume data yang besar
molekuler dan pola yang samar dan halus telah mendorong kebutuhan
mutlak basis data dan alat analisis terkomputerisasi. Pusat ini bekerja
secara intensif untuk menangani data yang sangat volume tinggi dan
kompleks serta memberikan akses yang lebih baik ke alat analisis
dan komputasi untuk memajukan pemahaman warisan genetik dan
perannya dalam kesehatan dan penyakit. Sumber lain adalah ExPASy
yang diciptakan oleh Swiss Institute of Bioinformatics. Portal lain
yang sangat terkenal untuk mengakses dan mengunduh struktur 3D
makromolekul adalah www.rcsb.org. Portal tersebut dibangun ber-
dasarkan data dengan menciptakan alat dan sumber untuk penelitian
dan pendidikan dalam biologi molekuler, biologi struktural, dan
biologi komputasi. Gambar 1 menunjukkan fraksi data tentang
struktur senyawa pada portal tersebut yang disitasi oleh berbagai
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bidang ilmu [4]. Sebagian besar sitasi dilakukan oleh peneliti yang
memublikasi artikelnya tentang sains hayati.

Gambar 1 Fraksi Struktur pada www.rcsb.org yang Disitasi oleh Berbagai
Bidang Ilmu (Sumber: referensi [4])

Tabel 1 The Most Accessed Databases in the Field of Biochemistry and
Biotechnology

No. URL Description 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ The web provides access to biomedical and 
genomic information. It contains 49 type of 
databases 

2 https://www.expasy.org/ The web provides access to scientific databases 
and software tools in different areas of life 
sciences including proteomics, genomics, 
phylogeny, systems biology, population genetics, 
transcriptomics etc. 

3 https://www.rcsb.org/ The web provides access to 3D structure data for 
large biological molecules such as protein, DNA, 
and RNA 

4 https://www.uniprot.org/ The web provides access to protein sequence and 
functional information. 

5 https://www.ebi.ac.uk/ena The web provides nucleotide sequence 
information, covering raw sequencing data, 
sequence assembly information, and functional 
annotation 
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PEMANFAATAN BASIS DATA SEBAGAI SUMBER BELAJAR
MAHASISWA YANG MENEMPUH TUGAS AKHIR BIDANG
BIOKIMIA DAN BIOTECHNOLOGY

Survei telah dilakukan tentang pemanfaat sepuluh basis data
yang telaah ditentukan untuk pengunduhan jurnal, pemanfaatan
software yang tersedia online, dan pemanfaatan data hasil penelitian
berupa struktur senyawa baik asam nukleat, protein, maupun meta-
bolit sekunder. Ketiga hal tersebut merupakan hal-hal yang diakses
oleh para peneliti. Akses mahasiswa terhadap ketiga hal tersebut
merupakan parameter penting untuk mengetahui perilaku mahasiswa
sebagai peneliti pemula melalui pelaksanaan tugas akhir bidang
biokimia dan bioteknologi. Penelitian mahasiswa bidang bioteknologi
di Jurusan Kimia dan Biologi UM meliputi eksplorasi padi lokal yang
tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik, padi dengan nutrisi
tinggi, padi dengan aroma tinggi, studi tentang kanker pada tingkat
genetic, eksplorasi enzim industri dari mikroba indigen, eksplorasi
obat-obatan dari tanaman lokal, serta over ekspresi gen.

6 https://ijgvd.megabank.tohoku.ac.jp/ The web provides data of genomic variations 
obtained by whole-genome sequencing of 
Japanese individuals, who participate in the 
genome cohort study by ToMMo, IMM and 
other cohort projects in Japan 

7 https://www.ddbj.nig.ac.jp/index-e.html The web provides sharing and analysis services 
for data from life science researches and 
advances science. 

8 https://www.genome.jp/ The web is Japanese network of database and 
computational services for genome research and 
related research areas in biomedical sciences 

9 https://europepmc.org/ The web provides access to worldwide life 
sciences articles, books, patents and clinical 
guidelines. It also provides links to relevant 
records in databases such as Uniprot, European 
Nucleotide Archive (ENA), Protein Data Bank 
Europe (PDBE) and BioStudies 

10 http://www.csbio.sjtu.edu.cn Prediction of ligand specific binding sites 
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Pelaksanaan penelitian tugas akhir tersebut membutuhkan kajian
pustaka yang dapat dipercaya dan diandalkan. Pustaka di bidang
biokimia dan bioteknologi dapat dicari dengan mesin pencari khusus
pada portal https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. Pada akhir 2018,
artikel di PubMed telah disitasi lebih dari 29 juta untuk literatur
biomedis yang berupa MEDLINE, jurnal sains kehidupan, dan buku
online. Kutipan dapat mencakup tautan ke konten teks lengkap dari
PubMed Central dan situs web penerbit.

Analisis data pada penelitian biokimia dan bioteknologi sering-
kali memanfaatkan software bebas yang tersedia di portal tertentu.
Software yang sering dipakai secara langsung maupun diunduh
antara lain ClustalW2 yang digunakan untuk penyejajaran struktur
primer protein-protein atau asam nukleat (multiple sequence align-
ment). ClustalW2 dapat diunduh di http://www.clustal.org/ [5].
Pymol untuk visualisasi struktur 3D molekul. Pymol seringkali
digunakan untuk visualisasi struktur protein, asam nukleat maupun
metanolot sekunder [6]. Mega (Molecular Evolutionary Genetic
Analysis) softaware untuk analisis hubungan evolusi berdasarkan
urutan asam nukleat atau protein [7]. BLAST (The Basic Local
Alignment Search Tool) untuk mencari kesamaan urutan asam nukleat
atau protein yang dianalisis dengan urutan asam nukleat atau protein
yang ada di basis data serta melihat signifikansinya secara statistik
[8][9][10]. Data urutan asam nukleat (baik DNA maupun RNA),
struktur protein, dan struktur metabolit sekunder tersedia pula di
basis data online s [4] [11].

Gambar 2 menunjukkan ikhtisar tentang penggunaan database
dalam skripsi mahasiswa UM yang mengambil tugas akhir biokimia
dan bioteknologi. Dua puluh skripsi telah dipilih, setengah dari
skripsi proyek akhir tahun terkonsentrasi pada karya DNA, dan
setengah lainnya adalah skripsi proyek tahun terakhir yang dipusatkan
pada kerja protein (enzim). Hasil analisis skripsi menunjukkan
persentase mahasiswa yang menggunakan data, software, dan artikel
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masing-masing adalah 50%, 45%, dan 100%. Semua siswa sudah
menggunakan referensi yang terkait dengan PubMed, kutipan untuk
literatur biomedis dari MEDLINE, jurnal ilmu kehidupan, dan buku
online. Namun demikian karena data yang dianalisis hanya berdasar-
kan skripsi yang tersedia saja tanpa dilakukan wawancara, maka
tidak diketahui apakah siswa mengakses artikel melalui weblink
PubMed atau weblink lainnya. Sebagian besar siswa yang mengakses
basis data untuk data dan software adalah siswa yang memiliki
proyek akhir tahun tentang asam nukleat. Meskipun volume maha-
siswa yang mengambil tugas akhir bidang protein dan ketersediaan
software pada weblink sangat tinggi, namun pemanfaatan weblink
oleh siswa yang bekerja pada studi protein sangat rendah. Mahasiswa
di Jurusan Kimia masih sangat rendah tingkat akses artikelnya
menggunakan PubMed, sebagian besar masih melakukan pencarian
(browshing) artikel menggunakan fasilitas non-PubMEd, dengan demi-
kian luaran hasil pencarian lebih rendah dibandingkan dengan pen-
carian menggunakan fasilitas PubMed. Sedangkan penggunaan soft-
ware dan data relatif masih belum optimum.

Gambar 2 Penggunaan Basis Data dalam Skripsi
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Pemanfaatan basis data bagi mahasiswa yang sedang melaksana-
kan tugas akhir pada semester genap 2017–2018 memiliki kecende-
rungan yang mirip dengan hasil analisis pemanfaatan basis data
(Gambar 3). Semua mahasiswa telah menggunakan jurnal-jurnal
sebagai literatur primer, namun masih cukup banyak mahasiswa
yang belum mengetahui tentang mesin pencari literature PubMed
yang disediakan di https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Jurnal-jurnal dicari
menggunakan mesin pencari informasi seperti Google dan Google
Scholar. Kelebihan pada mahasiswa yang sedang bekerja dengan
materi asam nukleat hampir semuanya telah memanfaatkan software
yang dapat diunduh secara bebas, maupun analisis menggunakan
software secara online. Sebagian besar mahasiswa yang melakukan
penelitian bidang protein masih belum menggunakan software maupun
sumber data di basis-basis data.

Gambar 3 Penggunaan Basis-Basis Data oleh Mahasiswa yang Sedang
Melaksanakan Tugas Akhir.

Kami telah menyampaikan pertanyaan kepada mahasiswa ten-
tang kapan mereka mengakses weblink untuk pertama kalinya.
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Hasilnya menunjukkan hanya 30% siswa telah memiliki pengalaman
dalam mengakses weblink yang ada Tabel 1 sebelum pelaksanaan
tugas akhir, sementara 70% dari mereka mengakses weblink tersebut
saat mereka melaksanakan proyek Tugas (Gambar 3a). Survei lebih
lanjut menunjukkan bahwa 60% mahasiswa mengetahui keberadaan
weblink dari teman dan 40% dari mereka mengetahuinya dari dosen
(Gambar 4b). Bukti-bukti ini mencerminkan heterogenitas proses
belajar di kalangan mahasiswa yang dapat berdampak pada kecepatan
penyelesaian kuliah maupun tingkat kesuksesan belajarnya.

Gambar 4 Persentase Mahasiswa yang Mengakses Basis Data untuk
Pertama Kali Saat Mengerjakan Tugas Akhir (A) dan Sumber Informasi

Penggunaan Basis yang Mereka Peroleh Pertama Kali (B)

INTERGRASI PENGGUNAAN DATABASE DALAM PEMBEL-
AJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK MEMPROMOSIKAN
PEMBELAJARAN BERBASIS KEHIDUPAN

Pengetahuan tentang biokimia sebagai bagian dari sains dibangun
oleh pengamatan yang cermat terhadap fenomena alam. Ahli biokimia
membangun teori untuk memahami fenomena yang diamati tersebut.
Perubahan dalam pengetahuan biokimia tidak dapat dihindari karena
adanya fenomena baru yang diamati yang menantang ahli biokimia
untuk membuat pengamatan baru. Memahami biokimia untuk orang
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yang baru belajar paling baik dilakukan dengan mengikuti proses
dalam menemukan pengetahuan biokimia. Tidak ada langkah pasti
yang diikuti oleh ahli biokimia, namun, ada pola tertentu yang
dilakukan ahli biokimia seperti yang diikuti oleh ilmuwan lain. Pola
pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan ilmiah. Pendekatan
yang dilakukan oleh ahli biokimia selama proses penemuan dapat
diterapkan untuk melatih mahasiswa dalam berpikir dan bertindak
secara ilmiah. Bioteknologi moderae adalah suatu bidang ilmu yang
memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi senyawa-senyawa.
Bioteknologi memiliki aplikasi yang sangat luas, misalnya untuk
peningkat kualitas dan kualitas sumber makanan baik hayati maupun
hewani, produksi obat-obatan, dan peningkatan kualitas kesehatan
manusia. Bioteknologi pada dasarnya adalah teknologi untuk
memecahkan masalah kehidupan manusia. Perkembangan bioteknologi
sangat bergantung pada penemuan ilmuwan seperti ahli biokimia,
ahli biologi, kimia, fisikawan, dan matematikawan, dan kebutuhan
manusia. Pembelajaran bioteknologi seringkali sangat efisien meng-
gunakan pendekatan berbasis masalah, sehingga mahasiswa secara
langsung mengadaptasi pengetahuan untuk memecahkan masalah.

Prestasi tertinggi mahasiswa sains adalah kemampuan mereka
untuk melakukan penelitian sendiri, yang meliputi mengenali masalah,
menghipotesiskan penjelasan, merancang eksperimen, mengumpulkan
data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Hasil survey
mencerminkan kurang optimumnya diakses oleh mahasiswa tahun
terakhir yang bekerja pada protein pada proyek tahun terakhir
mereka di biokimia dan bioteknologi. Hal ini berakibat keterampilan
tingkat rendah pada kemampuan penelitian. Problem Based Learning
(PBL) telah diterapkan sebagai salah satu pendekatan pembelajaran
ilmiah menawarkan strategi pembelajaran pedagogis yang untuk
meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa. Annerstedt et al.
(2010) melaporkan penelitian mereka pada peningkatan kemampuan
mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan pendekatan PBL



BOOK SERIES 4
Smart Learning–based Media

187

[12]. Proses pembelajaran dirancang agar siswa merefleksikan
pembelajaran mereka sendiri dan untuk menyadari kemungkinan
aplikasi pengetahuan yang mereka peroleh. Desain pembelajaran
menginspirasi siswa untuk belajar tentang proses penelitian sebagai
suatu kerja tim dan proyek kelompok. PBL telah disarankan sebagai
pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dengan retensi
pengetahuan jangka panjang aplikasi [13]. Pendekatan ini telah
dibuktikan dalam banyak disiplin ilmu yang menunjukkan kinerja
yang baik dibandingkan dengan pendekatan ceramah. Sifat biokimia
dan bioteknologi cocok untuk diajarkan menggunakan PBL. Zhou
dan Li telah menerapkan PBL dalam kelas biokimia [14]. Hasilnya,
pendekatan ini membantu mahasiswa memperluas pengetahuan me-
reka dengan mengajarkan mereka untuk mendapatkan kemampuan
belajar. PBL yang diterapkan tersebut terdiri dari lima langkah:
membawa masalah ke depan di kelas oleh dosen; memecahkan
masalah di luar kelas oleh beberapa mahasiswa dalam kelompok;
mendiskusikan pemecahan masalah di kelas oleh semua siswa;
meringkas jawaban di kelas oleh dosen. Zhou dan Li melaporkan
bahwa sejumlah mahasiswa kurang memiliki kesadaran diri untuk
belajar memecahkan masalah.

Menggabungkan pembelajaran PBL dengan pemanfaatan basis
data yang menyediakan data, software, dan artikel ilmiah diharapkan
dapat mendapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk melaku-
kan penelitian dalam proyek akhir mereka. Mengintegrasikan akses
basis data dalam PBL akan melatih siswa untuk menggunakan basis
data dan meningkatkan pemahaman siswa tentang bagaimana sains
tumbuh dan berkembang. Model pembelajaran PBL yang menginte-
grasikan penggalian informasi dari basis data untuk menemukan
pengetahuan baru dan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan
masalah kehidupan terkait digambarkan pada Gambar 4. Model
tersebut disebut sebagai PBL-DDLM (Problem Based Learning with
Database Digging Learning Model). Model ini dapat diterapkan pula
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pada kuliah sebelum pelaksanaan tugas akhir tuk memperkuat ‘literasi
sains’ siswa. Masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari
seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan pangan dapat dimanfaat-
kan sebagai pemicu masalah untuk mendorong kegiatan belajar
siswa. Pada akhirnya kepedulian generasi muda terhadap sains dan
teknologi dapat ditingkatkan.
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Gambar 4 Skema Integrasi Metode Penggalian Informasi pada Basis-Basid
Data dalam Model Belajar Berbasis Masalah (PBL-DDLM)
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KESIMPULAN

Pesatnya produksi data hasil penelitian bidang biokimia dan
bioteknologi beriringan dengan perkembangan teknologi informasi.
Dua hal ini telah melahirkan basis data bidang biokimia dan biotek-
nologi yang sangat dinamis dan sangat bermanfaat bagi para peneliti.
Universitas Negeri Malang sebagai salah satu agen perubahan, salah
satunya adalah dengan menyelenggarakan pembelajaran yang bersifat
dinamis pula. Penelitian tugas akhir adalah salah satu mata kuliah yang
membangun kemampuan dan keterampilan mahasiswa sebagai seorang
peneliti. Prestasi yang tinggi sebagai seorang calon peneliti adalah
kemampuannya untuk melakukan penelitian dengan tingkat keman-
dirian yang tinggi. Pada umumnya tugas akhir dilakukan dengan
pendekatan PBL. Metode ini mungkin akan lebih meningkatkan tingkat
keberhasilan pelaksanaan tugas akhir apabila mahasiswa memiliki
keterampilan menggunakan basis-basis data sebagai sumber belajar
maupun sumber informasi. Kenyataannya, pemanfaatan basis-basis data
tersebut belum optimum. Sebuah model belajar yang disebut dengan
PBL-DDLM diusulkan untuk diaplikasikan pada pelaksanaan perku-
liahan lebih dini untuk membangun kemampuan dan keterampilan
mahasiswa sebelum memulai pelaksanaan tugas akhir.
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E-BBQ: TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
AL-QUR’AN BERBASIS LEARNING

MANAGEMENT SYSTEM UNTUK MAHASISWA
BUTA AKSARA AL-QUR’AN
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Achmad Sultoni

Titis Thoriquttyas
M. Alifudin Ikhsan
Tsania Nur Diyana

Abstrak: Al-Quran merupakan kitab suci agama yang harus dipa-
hami oleh setiap Muslim di semua jenjang pendidikan. Faktanya,
angka buta aksara Al-Qur’an di jenjang pendidikan tinggi teridenti-
fikasi relatif tinggi. Hal itu disebabkan oleh pembelajaran konven-
sional yang tidak menggunakan bantuan teknologi. Penelitian ini
hadir untuk memecahkan masalah tersebut dengan mengembang-
kan aplikasi android dan website pembelajaran secara terintegrasi.
Penelitian ini merupakan inovasi pembelajaran berbasis learning
management system untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
Al-Quran di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini berupa aplikasi
e-BBQ yang terdiri dari website manajemen pembelajaran Al-
Quran, aplikasi e-BBQ, bahan belajar Al-Quran secara mandiri (self-
learning), dan materi bina ibadah. Aplikasi ini dikembangkan ber-
dasarkan karakteristik psikologi mahasiswa, keberadaan tutor se-
baya, penilaian antar teman, serta kurikulum pembelajaran agama
Islam. Penilaian ahli media, desain, dan ahli pembelajaran menun-
jukkan e-BBQ valid. Uji coba kepada mahasiswa secara umum me-
nunjukkan bahwa aplikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran Al-Quran secara efektif, namun sejumlah
dimensi kepraktisan khusus perlu diperhatikan dalam tahapan uji
coba selanjutnya.

Kata kunci: E-BBQ, learning management system, buta aksara al-
Qur’an

Pendidikan Agama Islam (PAI), termasuk di dalamnya pembel-
ajaran membaca Al-Quran, merupakan bagian dari kurikulum
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Pendidikan Nasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara
dengan heterogenitas keagamaan yang kuat. Hal itu menuntut peme-
rintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan
agama. PAI termasuk mata pelajaran wajib bagi setiap mahasiswa
muslim, tidak terkecuali pada jenjang Perguruan Tinggi, guna
menumbuhkan karakter mahasiswa (Romlah, 2016). Sebagai seorang
Muslim, mahasiswa tentunya harus mampu membaca Al-Quran
dengan baik dan benar. Sejauh ini, berbagai metode dan strategi
pembelajaran Al-Quran telah dirumuskan dengan maksud membangun
karakter dalam diri setiap mahasiswa, karena hal ini berkaitan erat
dengan kualitas keberagamaan yang lebih baik (Tey, Park, & Golden,
2017), serta kebahagiaan hidup (Stavrova, Fetchenhauer, & Schlösser,
2013). Hasil penelitian Abdel-Khalek (2010) menunjukkan bahwa
kemampuan membaca Al-Quran adalah hal yang penting dalam
kehidupan mayoritas penduduk muslim, tidak terkecuali mahasiswa.
Oleh sebab itu, pendidikan Al-Quran di kalangan mahasiswa perlu
terus dimantapkan, sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter
(Ghadim et al., 2013), di mana hal itu dapat dilaksanakan di sekolah
(Maunah, 2014), perguruan tinggi (Lee, Lim, & Kim, 2017), dan
masjid (Bartsch, 2015).

Sebagai bagian dari laboratorium pendidikan karakter, masjid
kampus harus memiliki program pembinaan mental spiritual maha-
siswa (Smithson, Jones, & Ashurst, 2012). Pendapat yang sama
dikemukakan oleh Mustafa et al. (2017) bahwasanya masjid kampus
merupakan pusat kegiatan keagamaan. Salah satu cara membentuk
karakter mahasiswa di Universitas Negeri Malang (UM) adalah
melalui kegiatan tutorial terintegrasi yang disebut dengan Tafaqquh
fi Dinil Islam (TDI) yang meliputi kuliah umum, Bimbingan Baca Al-
Qur’an (BBQ), dan bina ibadah. Kegiatan tersebut dilaksanakan
sebagai upaya pemecahan masalah buta aksara Al-Quran yang relatif
masih tinggi, di samping dimaksudkan untuk peningkatan wawasan
keislaman mahasiswa. Hasil pre-test BBQ tahun 2018 menunjukkan
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86% atau 4986 mahasiswa belum bisa membaca Al-Qur’an dengan
baik, 57% di antaranya teridentifikasi buta aksara Al-Quran, dan
29% lainnya belum menguasai kaidah ilmu Tajwid (Al-Qur’an Study
Club, 2018). Padahal dalam membaca Al-Qur’an, penguasaan Tajwid
menjadi kunci utama (Ahsiah, Noor, & Idris, 2013).

Program pembelajaran Al-Quran di atas memberikan dampak
positif bagi pemberantasan buta aksara Al-Quran di Universitas
Negeri Malang. Akan tetapi, pembelajaran Al-Quran yang sebelumnya
dilakukan secara konvensional masih bermasalah dalam hal manaje-
men dan efektivitas pembelajaran. Hal ini diakibatkan jumlah maha-
siswa tidak sebanding dengan jumlah pengajar Al-Quran yang tersedia.
Padahal manajemen pembelajaran itu sangat berpengaruh pada hasil
belajar (Hewitt et al., 2017; Staden & Purcell, 2016). Hasil observasi
peneliti menemukan bahwa pembelajaran Al-Qur’an di UM melalui
kegiatan Bimbingan Baca Al-Quran (BBQ) sebelumnya masih menggu-
nakan metode konvensional tanpa bantuan teknologi. Demikian pula
halnya dengan manajemen pengelolaan kegiatan, seperti penyiapan
administrasi, presensi, monitoring, rekapitulasi nilai, dan evaluasi
pembelajaran, masih dikerjakan secara manual. Kondisi tersebut
berakibat pada kerentanan terjadi kesalahan input dan pengolahan
data, serta lambatnya layanan pembelajaran. Hal ini tentunya perlu
segera mendapatkan penanganan, sebab sistem manajemen pembela-
jaran yang baik menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan pembela-
jaran (Horvat, Dobrota, Krsmanovic, & Cudanov, 2015).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa inovasi metode pem-
belajaran menggunakan Android atau media elektronik lainnya mem-
buahkan hasil yang cukup menggembirakan (Elhadj, 2010; Elobaid,
2015). Selain itu, pembelajaran Al-Quran melalui teknologi bantu
(assistive technology) juga sangat membantu meningkatkan kemam-
puan belajar mahasiswa. Saat ini, telah ada beberapa aplikasi pembela-
jaran Al-Qur’an yang dikembangkan, di antaranya adalah MyFurqan
(Ibrahim, Alias, & Nordin, 2016), Noor Al-Qur’an for Android
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Devices (Elobaid, 2015), m-learning (Alqahtani & Fayyoumi, 2015).
Ketiga aplikasi tersebut fokus pada penggunaan metode Iqra’ dan
pembelajaran Al-Quran yang dapat memudahkan pengguna. Adapun
pengembangan aplikasi e-BBQ melalui penelitian pengembangan ini
adalah untuk membangun sebuah sistem manajemen pembelajaran
terpadu berbasis teknologi Android dan Website. Aplikasi ini terdiri
dari website manajemen pengelolaan pembelajaran menggunakan
database mahasiswa, e-Book BBQ, materi bina ibadah, dan pembela-
jaran mandiri (self-learning). Inilah yang menjadi distingsi e-BBQ ini
dibanding aplikasi-aplikasi lain yang sudah ada sebelumnya.

e-BBQ merupakan teknologi bantu berbasis learning manage-
ment system (LMS) guna meningkatkan kualitas pembelajaran Al-
Quran di perguruan tinggi. Melalui inovasi pembelajaran yang difor-
mulasikan ke dalam aplikasi e-BBQ ini, kerumitan administrasi dan
manajemen pembelajaran Al-Quran dapat teratasi. Selain itu, maha-
siswa juga dapat belajar Al-Qur’an secara mandiri (self-learning) di
luar jam tatap muka yang ditentukan, dan pada gilirannya diharapkan
dapat menurunkan angka buta aksara Al-Quran di perguruan tinggi.

Aplikasi e-BBQ ini ditawarkan sebagai salah satu produk
inovasi belajar di UM dengan sederet pertimbangan berikut. Pertama,
UM merupakan PTU yang kental dengan suasana keagamaan dan
nuansa kealquranan, terlebih dengan diraihnya gelar Juara Umum
MTQ Mahasiswa Nasional selama 3 kali berturut-turut. Hal ini
menjadikan UM sebagai pusat unggulan dan menjadi rujukan di
bidang pengembangan kealquranan. Terbukti, tidak kurang dari 22
PT dalam rentang waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) telah
datang ke UM guna studi banding pengelolaan pembinaan bidang
keagamaan dan kealquranan. Kedua, belum ada satupun PTU di
Tanah Air yang mengembangkan sistem pembinaan dan pengelolaan
kegiatan kealquranan secara terpadu dan digital. Ketiga, sistem e-
BBQ dapat memangkas kesulitan administrasi karena melibatkan
lebih dari 3000 mahasiswa setiap periode kegiatannya (di setiap
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semester). Keempat, sistem BBQ manual memiliki berbagai kendala,
di antaranya adalah kekurangan sumber daya pengajar Al-Qur’an.
Melalui e-BBQ ini, mahasiswa diarahkan untuk dapat belajar secara
mandiri (self-learning) di luar jam belajar resmi yang ditetapkan.
Kelima, e-BBQ dapat dikembangkan sebagai salah satu model per-
contohan pengajaran Al-Qur’an berbasis digital di PTU.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dila-
kukan di Universitas Negeri Malang. Model pengembangan yang
digunakan adalah model ADDIE (West et al., 2017) yang terdiri dari
analysis, design, develop, implement, evaluate (Branch, 2009). Tahap
pertama, yakni analysis merupakan tahapan analisis pengembangan
perangkat lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
Analisis pengembangan aplikasi e-BBQ ini dilakukan dengan melihat
kondisi mahasiswa yang buta aksara Al-Quran di UM. Analisis
kebutuhan ini juga memotret fenomena pembelajaran Al-Quran yang
sudah dilakukan, termasuk manajemen pembelajarannya melalui
proses wawancara dan observasi langsung. Hal ini menghasilkan
gambaran rinci terhadap spesifikasi sistem manajemen pembelajaran
yang perlu dikembangkan.

Tahap kedua, yakni design yang meliputi perancangan proto-
type untuk mengalokasikan kebutuhan pengembangan aplikasi e-
BBQ, misalnya: perangkat keras dan perangkat lunak, membuat
wireframe, dan desain e-BBQ berbasis android dan website mengguna-
kan Adobe Photoshop CS 7 dengan membentuk arsitektur sistem
secara keseluruhan.

Tahap ketiga, yakni develop yang meliputi pengembangan
aplikasi e-BBQ dengan melakukan sebuah evaluasi atas hasil desain
produk. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan performansi aplikasi
e-BBQ. Pada tahapan ini juga dilakukan penggabungan unit desain
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dan program pada aplikasi e-BBQ, baik dalam bentuk android
maupun website, yang kemudian digabung dengan program lainnya
dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah
sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak.

Tahap keempat, implement merupakan tahapan pengaplikasian
dan penulisan kode untuk mengaplikasi desain prototype dalam
bentuk desain aplikasi Front End menggunakan XML. Setelah desain
Front End selesai, dilanjutkan dengan penulisan kode program
bahasa Java menggunakan Integrated Development Environment
(IDE) Android Studio 2.0. Pada tahap ini dilakukan verifikasi bahwa
setiap unit program memenuhi spesifikasi. Setelah melalui tahap ini,
aplikasi e-BBQ dapat disebarkan kepada pengguna untuk keperluan
uji coba produk.

Tahap kelima, yakni evaluate dilakukan untuk melakukan
pengujian aplikasi e-BBQ. Pengujian sistem terbagi menjadi dua,
yakni validasi ahli (ahli desain, ahli media, ahli materi, dan ahli Al-
Quran), dan pengujian kepada pengguna. Ahli media juga melakukan
teknik pengujian dengan black-box untuk menguji fungsionalitas
sistem (aspek rekayasa perangkat lunak). Instrumen yang digunakan
dalam pengujian sistem adalah lembar validasi ahli dan angket
respons pengguna dengan menggunakan skala Likert 1-5. Data pada
penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif
didapatkan dari hasil rerata angka setiap komponen pernyataan.
Data kualitatif berupa saran dan komentar diberikan oleh ahli dan
khalayak pengguna. Hasil pengujian ini akan digunakan sebagai
dasar untuk melakukan sejumlah perbaikan terhadap aplikasi e-BBQ.
Proses perbaikan kesalahan yang teridentifikasi, penambahan menu
lain, dan pengembangan software aplikasi dilakukan untuk mem-
permudah proses pembelajaran Al-Quran.
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POTRET PEMBELAJARAN AL-QURAN DI JENJANG PERGU-
RUAN TINGGI: STUDI KASUS DI UNIVERSITAS NEGERI MA-
LANG

Salah satu fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selaras dengan misi
pendidikan tinggi Indonesia, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang
cerdas, komprehensif, dan kompetitif, diperlukan adanya keseim-
bangan antara prestasi akademik dan kematangan dalam bersikap
yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Dalam konteks inilah, Pendidikan
Agama mendapatkan amanat terbesar untuk melaksanakan proses
pendidikan karakter atau pendidikan akhlak (baca: budi pekerti)
bagi mahasiswa. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata
kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Muslim.
Berbagai metode dan strategi pembelajaran PAI dirumuskan untuk
membangun karakter religius dalam diri setiap mahasiswa.

Di Universitas Negeri Malang (UM), jam tatap muka di kelas
untuk mata kuliah PAI hanya 2 SKS/2 JP. Tentu dengan alokasi
waktu yang terbatas ini, selain belum memenuhi bobot minimal 3
SKS untuk Mata kuliah Pendidikan Agama (sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang), juga tidak akan cukup untuk mendidik dan
membentuk karakter mahasiswa. Ditambah lagi, pengajaran PAI di
UM lebih berorientasi kepada transfer materi ajar (content based)
daripada pelibatan mahasiswa secara aktif (activity based). Guna
menambal kekurangan di atas, UM menyelenggarakan kegiatan
Tafaqquh fi Dinil Islam (TDI), yang berisi kuliah umum (studium
general), pembinaan ibadah wajib, serta Bimbingan Baca Al-Qur’an
(BBQ). Kegiatan TDI ini dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur
setiap akhir pekan (hari Sabtu) di Masjid al-Hikmah UM bagi
seluruh mahasiswa yang tengah menempuh mata kuliah PAI.

Dalam kegiatan TDI, peningkatan kemampuan membaca Al-
Quran mahasiswa mendapatkan porsi perhatian yang besar. Kemam-
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puan mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an memang harus diper-
hatikan sebagai salah satu wujud penanaman nilai-nilai religius.
Kebanyakan mahasiswa menganggap bahwa belajar Al-Quran hanya
dilakukan di waktu kecil. Kondisi ini terbukti dengan sangat jarangnya
mahasiswa yang belajar Al-Qur’an di usia dewasa. Rasa “gengsi”
biasanya terucap dari mahasiswa yang hendak belajar Al-Qur’an.
Anggapan bahwa ia sudah mampu dan mahir membaca Al-Qur’an
juga turut mendukung “gagalnya” pendidikan al-Qur’an di kampus.

Padahal data pre-test kemampuan membaca Al-Quran yang
dilakukan oleh UKM Al-Qur’an Study Club (ASC) Universitas Negeri
Malang (sebagai pelaksana teknis kegiatan BBQ) menyebutkan
setidaknya 86% mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah PAI
pada tahun akademik 2017-2018 belum dapat membaca Al-Qur’an
dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu Tajwid. Sementara 44% di
antaranya bahkan tidak mengenal huruf Hijaiyah dan kesulitan
membaca Al-Qur’an. Kondisi serupa juga dijumpai hampir di
kebanyakan perguruan tinggi umum (PTU). Tetapi khusus dalam
konteks UM, fakta di atas sungguh ironis mengingat UM merupakan
jawara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa Nasional, di
mana UM di tahun 2017 ini baru saja mencetak hattrick Juara
Umum MTQ Mahasiswa Nasional tiga kali beruntun (Tahun 2013,
2015, dan 2017).

METODE PEER TEACHING DALAM BIMBINGAN BACA AL-
QUR’AN (BBQ) DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Metode pengajaran Al-Quran di kalangan mahasiswa tentu
berbeda dengan metode yang diterapkan pada anak dan remaja.
Mahasiswa cenderung lebih agresif dan ingin menguasai sendiri,
maka cara mengajarinya pun juga harus disesuaikan. Di UM, metode
peer teaching dipilih dalam penyelenggaraan kegiatan BBQ. Metode
peer teaching dipilih dikarenakan dengan metode ini, mahasiswa
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akan merasa nyaman dalam belajar al-Qur’an. Diharapkan dengan
metode peer teaching ini, mahasiswa yang belajar Al-Qur’an lebih
cepat dalam penyerapan ilmu-ilmu Tajwid serta Ulumul Qur’an yang
disampaikan.

Berikut merupakan skema pembelajaran Al-Quran untuk
mahasiswa di Universitas negeri Malang (UM).

Gambar 1 Skema Learning Management System (LSM)
dari Bimbingan Baca Al-Qur’an (BBQ)

Dari skema Learning Management System dari kegiatan BBQ
di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut.
1. Korps dosen Pendidikan Agama Islam UM memberikan keper-

cayaan terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Al-Qur’an
Study Club (ASC) untuk mengelola Bimbingan Baca al-Qur’an
(BBQ).

2. UKM ASC membentuk tim Ahli yang bertugas merumuskan
konsep dan metode bimbingan serta bahan ajar yang akan
digunakan dalam proses kegiatan belajar dan mengajar.
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3. Mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Pendidikan
Agama Islam (PAI) wajib mengikuti segala rangkaian bimbingan
baca al-Qur’an. Untuk efektivitas dan efisiensi, pembinaan dila-
kukan di masjid pada hari libur perkuliahan (Sabtu). Pemilihan
Masjid sebagai lokasi pembinaan dikarenakan sebagai salah satu
bentuk syiar keislaman.

4. Mahasiswa yang telah terdaftar di Daftar Hadir Kuliah (DHK)
mengikuti pre-test (tes awal) untuk menentukan kelas mereka.
Pre-test dilakukan menggunakan aplikasi e-BBQ yang dikembang-
kan.

5. Hasil pre-test menggunakan e-BBQ akan terintegrasi langsung
dengan website e-BBQ dan semua data terekap secara rinci.
Pengelola dan dosen mata kuliah PAI bisa mengecek secara
langsung hasil pre-test melalui akun website yang dimiliki.

6. Pengelola BBQ akan melakukan klasifikasi kelas berdasarkan
hasil pre-test.

7. Kelas A diperuntukkan bagi mahasiswa yang mendapat nilai 90–
100 poin. Adapun kelas B diperuntukkan untuk mahasiswa yang
mendapatkan nilai kurang dari 90 poin.

8. Mahasiswa kelas B akan mendapatkan pembelajaran oleh tutor/
pengajar dan di akhir semester akan melakukan post-test untuk
mengetahui hasil perkembangannya.

9. Mahasiswa yang berada di kelas A akan kembali dites dengan
materi yang lebih tinggi untuk menentukan, apakah ia layak
sebagai pengajar ataukah tidak. Mahasiswa yang telah lulus ujian
pengajar nantinya akan menjadi tutor sebaya bagi temannya
(peer teaching), dan mahasiswa yang tidak lulus tes pengajar
wajib mengikuti program tahfidzul Quran.

10. Mahasiswa kelas A maupun kelas B melakukan post-test meng-
gunakan aplikasi e-BBQ untuk mengetahui nilai akhir dari per-
kembangan belajarnya selama satu semester.



BOOK SERIES 4
Smart Learning–based Media

201

11.`Hasil post-test menggunakan e-BBQ akan terintegrasi langsung
dengan website e-BBQ dan semua data terekap secara rinci.
Pengelola dan dosen mata kuliah PAI bisa mengecek secara
langsung hasil post-test melalui akun website yang dimiliki.

12. Mahasiswa mendapatkan sertifikat kemampuan baca Al-Quran
berdasarkan hasil post-test.

Metode pembelajaran berbasis peer teaching ini mampu mem-
bangun interaksi akademis yang sehat antar mahasiswa, sekaligus
memberikan dampak positif dalam pengembangan kepribadian dan
sikap sosial mereka. Metode peer teaching dibangun di atas prinsip
bahwa mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih itu membimbing
mahasiswa yang berkemampuan kurang. Model pembelajaran ini
tentunya memberi pengalaman mengajar yang sangat berharga bagi
para tutor di usia yang relatif muda belia.

E-BBQ: TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AL-QUR’AN BERBASIS
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kintu, Zhu,
& Kagambe (2017), konsep pembelajaran di atas disebut dengan
Learning Management System (LMS), sedangkan Kho et al. (2018)
menyebutnya dengan Blended Learning. Pelaksanaan bimbingan baca
Al-Quran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi
e-BBQ dengan desain yang menarik (Gambar 2a). Berikut merupakan
fitur yang terdapat dalam aplikasi e-BBQ versi Android.
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Gambar 2 Tampilan (1) Splash Screen, (2) Menu Dashboard, (3) Menu
Belajar Al-Quran

Gambar 3 Tampilan (4) Menu Makharijul Huruf, (5) Menu Bina Ibadah,
(6) materi Bina Ibadah
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Gambar 4 Tampilan (7) Menu Login Tentor, (8) Menu Side Bar Tentor,
(9) Menu Penilaian

Gambar 5 Tampilan (10) Menu Presensi, (11) Menu Penilaian,
(12) Menu Latihan Soal

Selain mengembangkan aplikasi e-BBQ, dikembangkan juga
dalam penelitian ini sistem website resmi yang terintegrasi dengan
android. Semua data input dari aplikasi e-BBQ terintegrasi dan
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tersimpan dalam database website. Dalam kolom website, terdapat
empat menu utama yang masing-masing memiliki cabang. Pertama,
manajemen data yang terdiri dari pencarian peserta, data peserta dan
sinkronisasi data PTIK (Gambar 6). Menu ini sangat memudahkan
penguji dalam melakukan presensi kehadiran peserta dan juga melihat
kebenaran data peserta yang diuji. Sebab, pada saat masih menggu-
nakan sistem manual, ditemukan beberapa kasus di antaranya maha-
siswa yang tidak jujur dalam mengisi presensi.

Gambar 6 Tampilan Website (Menu Manajemen Data)

Kedua, terdapat menu laporan tes BBQ yang memiliki dua
varian, yaitu laporan mahasiswa dan laporan per dosen (Gambar 7).
Menu inilah yang benar-benar telah membantu pengelola untuk
merekap nilai keseluruhan dari peserta yang telah mengikuti tes.
Manajemen data peserta ditampilkan secara lengkap sesuai dengan
nama fakultas, jurusan, program studi, dan offering masing-masing
peserta. Selain itu, dosen pengampu mata kuliah PAI juga bisa secara
langsung memantau perkembangan belajar Al-Qur’an mahasiswa
yang bersangkutan.



BOOK SERIES 4
Smart Learning–based Media

205

Gambar 7 Tampilan Website (Laporan Tes BBQ)

Ketiga, menu akun e-BBQ termasuk petugas lapangan (penguji),
pengelola sistem, dan petugas nonaktif (Gambar 8). Menu ini hanya
bisa diakses oleh pengurus dan pengelola BBQ untuk melakukan
beberapa kepentingan pemantauan hasil BBQ serta manajemennya.

Gambar 8 Tampilan Website (Akun E-BBQ)

Keempat, adalah kolom pengaturan yang berisikan pengaturan
periode dan direktori fakultas (Gambar 9).
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Gambar 9 Tampilan Website (Pengaturan)

Hasil penilaian ahli menunjukkan rerata skor media antara
4.7–5.0 (Tabel 1), rerata skor desain antara 4.3–4.7 (Tabel 2), dan
rerata skor materi antara 4.6-5.0 (Tabel 3). Penilaian ahli menunjukkan
bahwa aplikasi e-BBQ tergolong sangat bagus, baik dari segi media,
desain maupun materi.

Tabel 1 Data of Expert Appraisal of Media

Criteria of Validity Expert 1 Expert 2 Qualification 
Software Engineering 4.9 5.0 Very Good 
Speech Recognition 4.8 5.0 Very Good 

Tabel 2 Data of Expert Appraisal of Design

Criteria of Validity Expert 1 Expert 2 Qualification 
Illustration 4.6 4.6 Very Good 
Visual Communication 4.6 4.7 Very Good 

Tabel 3 Data of Expert Appraisal of Materia

Criteria of Validity Expert 1 Expert 2 Qualification 
Learning 4.7 4.8 Very Good 
Substance of material 5.0 5.0 Very Good 
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Kepraktisan aplikasi e-BBQ telah diujicobakan kepada 2301
mahasiswa semester genap tahun akademik 2017–2018 pada pro-
gram Bimbingan Baca Al-Qur’an di Masjid al-Hikmah, Universitas
Negeri Malang (UM). Data menunjukkan e-BBQ dapat digunakan
dengan mudah, baik oleh pengajar, mahasiswa, serta pengelola BBQ.
Mahasiswa terlihat lebih antusias belajar Al-Qur’an dengan adanya
aplikasi e-BBQ. Pengajar dan mahasiswa ketika diwawancarai untuk
memberikan pendapat mengenai aplikasi ini umumnya menyatakan
apresiasi sebagai berikut.

“Pemakaian aplikasi e-BBQ memberi kemudahan bagi peng-
ajar dan penguji. Di antara kemudahannya adalah penguji
tidak perlu menghitung dan menjumlahkan nilai hasil tes.
Akibatnya, banyak terjadi kesalahan. Selain itu, pelaksanaan
tes menjadi lebih efektif dan efisien” (pengajar/penguji).

“Hadirnya e-BBQ menjadi hal yang istimewa bagi pengelola
BBQ. Karena semua sistem administrasi ditangani oleh apli-
kasi dan website. Hal tersebut sangat membantu kami, yang
dulunya harus lembur untuk rekap nilai, saat ini dengan men-
download hasil di website, rekapan nilai sudah didapat secara
otomatis” (pengelola BBQ).

“Menggunakan e-BBQ membuat tes lebih cepat dan tidak
harus mengantre panjang. Saya rasa lebih efisien mengguna-
kan e-BBQ daripada dengan cara manual seperti dulu. Di
samping itu, mahasiswa dididik agar jujur, sebab tidak bisa
memalsu kehadiran, karena presensinya online” (mahasiswa).

SIMPULAN

Pembelajaran Al-Quran dilakukan dengan menggunakan metode
peer teaching. Metode ini dipilih karena lebih mendekatkan guru
dengan muridnya (Stephens, Hall, Andrade, & Border, 2016).
Pembelajaran dengan konsep peer teaching di atas diawali dengan
tahapan pertama, pre-test yang akan mengukur kemampuan awal
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mahasiswa dalam membaca Al-Quran. Hal ini diperlukan untuk
klasifikasi mahasiswa dalam belajar. Penelitian ZHOU Huimei (2014)
menunjukkan bahwa klasifikasi mahasiswa akan memudahkan guru
untuk memberikan penanganan yang tepat.

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan software e-BBQ
berupa aplikasi android dan website untuk mendukung pembelajaran
Al-Quran berbasis Learning Management System (LMS). Aplikasi ini
membantu mahasiswa belajar Al-Quran dengan menekankan pada
proses pembelajaran. Proses pembelajaran Al-Quran menggunakan
mobile learning dalam kegiatan ini mampu meningkatkan minat maha-
siswa dalam belajar Al-Quran. Aplikasi website e-BBQ mampu membe-
rikan layanan pengolahan hasil belajar mahasiswa, sekaligus capaian
nilai semua mahasiswa peserta. Aplikasi ini telah divalidasi oleh sejumlah
ahli dan telah diuji coba kepada 2301 mahasiswa. secara umum, hasilnya
menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat digunakan dalam proses
pembelajaran Al-Quran. Aplikasi ini mendukung digitalisasi dan tran-
sparansi pelaporan akademik hasil pembelajaran Al-Quran.
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Dr. Pujiyanto, M.Sn. adalah dosen Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang. Karier sebagai dosen dengan bidang keahlian
desain sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Pendidikan S1 Desain UNS
Surakarta, S2 Desain ITB dan S3 Pengkajian Desain Komunikasi Visual ISI
Yogyakarta. Masih aktif dalam organisasi profesi seperti ADGI, AIDIA, dan
APSI. Mulai 2007 aktif dalam Badan Akreditasi Sekolah dan tahun 2012
sampai sekarang sebagai asesor BAN PT. Terdapat banyak artikel yang ditulis
baik di jurnal nasional maupun internasional terindeks juga dalam prosiding
nasional maupun internasional terindeks WOS. Terdapat 18 buku ber-ISBN
yang telah dihasilkan.

Drs. AAG Rai Arimbawa, M.Sn adalah dosen Jurusan Seni dan Desain Fakultas
Sastra Universitas Negeri Malang. Karier sebagai dosen dengan bidang keahlian
kriya sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Pendidikan S1 Kriya ISI Yog-
yakarta dan S2 Kriya ISI Yogyakarta. Terdapat banyak artikel yang ditulis
baik di jurnal nasional terindeks juga dalam prosiding nasional maupun inter-
nasional terindeks WOS.

Ir. Budi Wibowotomo, M.Si., Ph.D. merupakan dosen tetap Jurusan Teknologi
Industri, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Menyelesai-
kan pendidikan sarjana Teknologi Pangan dan Magister Sains Ilmu Pangan,
di Institut Pertanian Bogor; serta Doktor (Ph.D.) di Chonnam National Uni-
versity, Korsel. Keanggotaan di organisasi Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan
Indonesia (PATPI) Cabang Malang, dan Forum Program Studi Pendidikan
Tata Boga Indonesia (FPS-PTBI). Selain itu, sebagai Chief Editor Bulletin of
Culinary and Hospitality (BoCaH) dan tim pengembang DLI. Aktif di berbagai
penelitian dan pengabdian bidang food technology serta culinary education.

Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si. Pendidikan S1 Teknologi Pangan, S2 dan S3
Ilmu Pangan ditempuh di Institut Pertanian Bogor. Penulis menjadi anggota
Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) dan Masyarakat
Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI). Penulis menjadi mitra bebestari Jurnal
Teknologi dan Industri Pangan (ISSN 1979-7788, E-ISSN 2087-751X, PATPI
– Departemen ITP IPB, terakreditasi). Penulis aktif sebagai kontributor ahli
pada Majalah Ilmiah Populer Kulinologi Indonesia dan Foodreview Indone-
sia. Saat ini penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Program Studi Pendi-
dikan Tata Boga, Universitas Negeri Malang.

Dr. Titi Mutiara Kiranawati, M.P. merupakan dosen senior di program studi
Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan konsentrasi Pendidikan Tata Boga
di Fakultas Teknik IKIP Jakarta 1989. Pendidikan Magister Pertanian diselesai-
kan di Program Pascasarjana Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Univer-
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sitas Brawijaya (UB) Malang pada tahun 2002. Pendidikan Doktor diselesaikan
di Program Studi Ilmu Pertanian dengan minat studi Teknologi Hasil Pertanian
Universitas Brawijaya (UB) Malang pada tahun 2012. Aktif di berbagai pene-
litian dan pengabdian khususnya bidang pengolahan makanan hingga saat
ini. Selain itu, terlibat sebagai asesor kompetensi dalam skema Chef de Party
Pastry dan sebagai Ketua Komite Skema LSP-P1 UM (2019 sampai sekarang).
Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan (2015–2019) dan menjabat
sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Kota Malang (2017 sampai sekarang).
Kontak e-mail: titi.mutiara.ft@um.ac.id.

Dr. Nunung Nurjanah, M.Kes. adalah dosen tetap pada Prodi S1 Pendidikan
Tata Boga di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di
Jawa Timur sejak tahun 1988 s.d. sekarang. Gelar akademik Sarjana Pendidik-
an Kesejahteraan Keluarga program mayor Tata Boga ditempuh di FPTK IKIP
Bandung lulus tahun 1988. Gelar Magister Kesehatan Masyarakat ditempuh
di almamater kedua yaitu Universitas Airlangga (Unair) lulus tahun 2001.
Pendidikan doktor pada Prodi Pendidikan Kejuruan di Universitas Negeri
Malang lulus tahun 2017 sebagai almamater ketiga sekaligus tempat mengabdi
selama ini. Penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan sesuai bidang
keahlian dalam pembelajaran dan vokasional bidang boga. Turut terlibat dalam
berbagai tugas berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran bidang boga,
di antaranya (1) narasumber penyelarasan kurikulum kejuruan SMK Pariwisata
kompetensi keahlian tata boga; (2) invited speaker at the 3rd International
Conference of Food Security Innovation 2019 “Rethinking Sustainable De-
velopment Goals, Climate Changes, Agriculture, Maritime, Plantation, and
Local Resources Empowerment for Global Food Innovation” di Serang Ban-
ten; (3) tim review eksternal uji keterbacaan soal uji pengetahuan UKMPPG
tahun 2020; (4) keynote speaker “I AM FT Webinar: Memupuk Good Char-
acter dan Green Education dalam Pendidikan Teknik dan Kejuruan” tahun
2020 di Malang; (5) narasumber pada Virtual Webinar Series #2 PUI-PT
Ketahanan Pangan lokal dan Hilirisasi Riset Pusat Unggulan IPTEK Perguruan
Tinggi 9 Juli 2020 di UNTIRTA.

Erlia Narulita, Ph.D. adalah dosen Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sejak tahun 2006. Sarjana
Pendidikan ditempuhnya di program studi yang sama dengan tempatnya
mengabdi sekarang. Pendidikan S2 diselesaikan pada tahun 2011 di ITB, se-
dangkan gelar Ph.D. diperolehnya dari Hiroshima University-Jepang di tahun
2016. Meskipun dua gelar terakhirnya di bidang bioteknologi, namun riset
dan pengajaran bidang pendidikan tetap digelutinya, terutama terkait inovasi
pembelajaran untuk bidang bioteknologi. Pernah mendapatkan dua kali bea-
siswa Netherland Fellowship Program di tahun 2010 dan 2012 untuk meng-



BOOK SERIES 4
Smart Learning–based Media

219

ikuti short course terkait inovasi pembelajaran dan asesmen di MDF Training
dan CITO International, Belanda. Penulis pernah membawa Universitas Jem-
ber sebagai penerima dana Program Fulbright Specialist dari AMINEF pada
tahun 2019 untuk mendatangkan ahli inovasi pembelajaran dari US. Pengalam-
an menjadi pembicara dalam Webinar Internasional tentang Implementation
of STEM Education in Biotechnology pada November 2020 pada acara yang
diadakan 4in1 Project IsDB.

Dr. Slamet Hariyadi adalah dosen Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sejak tahun 1992. Gelar
sarjana diraihnya dari almamater tercinta, Prodi Pendidikan Biologi, FKIP
Unej, sedangkan gelas magister dan doktor diperoleh dari ITB dan Universi-
tas Negeri Malang. Keahliannya dalam bidang teknologi pembelajaran meng-
antarkannya menjadi pengajar mata kuliah Teknologi Informasi Lanjut, Me-
dia Pembelajaran dan Technopreneurship. Kompetensi dalam mengembangkan
media pembelajaran yang inovatif semakin meningkat dengan kesempatan
belajar media berbasis teknologi selama tiga bulan di National Taiwan Nor-
mal University (NTNU) Taiwan pada tahun 2019. Menjadi narasumber tentang
pengembangan media pembelajaran berbasis ICT di berbagai acara level nasio-
nal di Jember, Malang, dan Banyuwangi telah banyak dilakukan hingga tahun
2021.

Luluk Mukarromah, S.Pd. adalah alumni Program Studi Pendidikan Biologi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dan sejak lulus di
tahun 2019 menjadi pengajar di MI Muhammadiyah 1 Probolinggo. Kemam-
puannya dalam editing mengantarkannya pada tugas akhir bertemakan Aug-
mented Reality dalam pembelajaran materi Genetika SMA, di mana buku
dan media yang dikembangkan telah digunakan di tiga SMA di Kabupaten
Jember.

Dr. Drs. Fatchur Rohman, M.Si. adalah dosen Jurusan Biologi, Fakultas Mate-
matika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang sejak tahun
1991. Sarjana Pendidikan Biologi telah diraih di Universitas Negeri Malang
(d/h IKIP Malang) pada tahun 1990. Magister Biologi minat Biologi Ling-
kungan diraih pada tahun 1997 di ITB Bandung. Program Doktor Ilmu Perta-
nian dengan minat Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan ditempuh
dan diselesaikan pada tahun 2008 di Universitas Brawijaya. Penulis pernah
menjadi salah satu tim penulis buku Pendidikan Lingkungan Hidup di Jenjang
SD, SMP, dan SMA. Beberapa undangan menjadi Invited Speaker di Konferensi
Internasional di antaranya ICTROPS (International Conference on Tropical
Studies and Its Application) pada tahun 2019 dan ICoLIST (International
Conference on Life Science and Technology) pada tahun 2020. Penulis juga
telah menulis buku referensi berjudul Bioekologi Kupu Kupu pada tahun 2019
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dan Kupu Kupu Endemik Pulau Bacan Ornithoptera Croesus dan Strategi
Konservasinya pada tahun 2019. Pada tahun 2021 sedang menyelesaikan buku
ajar berjudul Bioekologi Burung Kawasan Industri dan Konservasinya. Sejak
tahun 2009 telah aktif menjadi Pembimbing Tesis dan Disertasi Mahasiswa
Pascasarjana Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang (UM) sampai seka-
rang dan juga telah mengantarkan puluhan mahasiswa Pascasarjana menjadi
Magister maupun Doktor Pendidikan Biologi yang tersebar di seluruh Indo-
nesia. Selain itu juga pernah menjadi dosen tamu dalam kegiatan Kuliah Umum
mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pattimura Ambon
pada tahun 2019.

Dr. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd., M.Si. sebagai dosen di Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Sarjana S1 Pendidikan
Geografi lulus tahun 1985/1986 di Jurusan Geografi Fakultas Pendidikan dan
Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Malang. Sarjana S2 pendidikan
IPA SD di Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung lulus
tahun 1996/1997. Sarjana S2 Geografi di Pascasarjana Universitas Gajahmada
(UGM) Yogyakarta lulus tahun 2000. Sarjana S3 Pendidikan Geografi di Pasca-
sarjana Universitas Negeri Malang (UM) lulus tahun 2015. Aktif sebagai dosen
sejak tahun 1986 sampai sekarang di S1, S2, dan S3. Penelitian Strategis Na-
sional (Stranas) telah dilakukan tahun 2009. Penelitian kerjasama dengan Is-
lamic Development Bank (IDB) dan dengan empat perguruan tinggi negeri,
yaitu Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Mulawarman (Unmul),
Universitas Negeri Jember (Unej), dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
(Untirta) yang disebut sebagai program 4 in 1 yang bertemakan Tropical Stud-
ies. Judul penelitian kerjasama tersebut: Identifikasi dan Pemetaan Keragaman
Hayati Lokus Tengger di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,
tahun 2017. Penelitian lain meliputi: Pengembangan Media Monolit dalam
Pembelajaran Geografi Tanah, tahun 2019 (Inobel); Zonasi Kekeringan Meteo-
rologis Model Thornthwaite di Kabupaten Malang, tahun 2017 (BLU). Jurnal
internasional yang sudah dipublis meliputi: Applying the Research-based Out-
door Study on Climosequent to Improve Scientific Thinking Skills (IJICC,
2019); The Meta-Analysis of Climate Resilience Education in Higher Educa-
tion for Transformation Based on Experiential Learning Models (The Journal
Review of International Geographical Education Online, 2021). Presentasi di
International Conference: Geography Learning Design Based on Spatial Phe-
nomenon to Improve Higher-Order Thinking Skill (PIT IGI, 2019) di UNP
Padang. Menulis bahan ajar Meteorologi Klimatologi, 2016. Yogyakarta: Mag-
num.

Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si. adalah dosen Jurusan Biologi, Fakultas Mate-
matika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Lulus S1
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dari IKIP Malang Jurusan Pendidikan Biologi, S2 lulus dari Fakultas Biologi,
UGM Yogyakarta dan Lulus Program Doktor Biologi dari Universitas Brawijaya
Malang. Penelitian yang dilakukan adalah mengeksplorasi bahan alam tropis
untuk berbagai penyakit metabolit pada hewan coba. Buku yang pernah ditulis,
yaitu Bawang Putih Tunggal: Khasiat dan Manfaatnya.

Dr. Purwanto, S.Pd., M.Si. adalah dosen Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Malang sejak tahun 2008. Sarjana Pendidikan Geo-
grafi telah diraih di Universitas Negeri Malang pada tahun 2002. Magister
Pengindraan Jauh diraih pada tahun 2007 di UGM Yogyakarta. Program Dok-
tor Pendidikan Geografi ditempuh dan diselesaikan pada tahun 2021 di Uni-
versitas Negeri Malang. Selama berkarier menjadi dosen, penulis aktif dalam
berbagai kegiatan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku yang
pernah diterbitkan hingga saat ini bersama tim yaitu Geografi untuk SMP/
MTs Kelas VII Tahun 2011 dan Geografi SMA/MA Kelas VIII Tahun 2015,
Sistem Informasi Geografi Teori dan Praktik dengan ArcGIS 10, Transformasi
Bahan Ajar Geografi dengan Teknologi Geospatial STORY MAP. Saat ini, penulis
menekuni pendidikan geografi yang terkait dengan teknologi geospasial dalam
pembelajaran dan aplikasinya di berbagai bidang kajian.

Siti Nur Arifah, S.Pd., M.Si. adalah alumni Jurusan Biologi, Fakultas Matema-
tika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Penulis menem-
puh Pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2012 dan
meneruskan Pendidikan S2 di Program Studi S2 Biologi Angkatan 2016. Baik
S1 dan S2 ditempuh di kampus yang sama yaitu Universitas Negeri Malang.
Penulis aktif dalam mengikuti penelitian terutama yang berkaitan dengan peng-
gunaan bahan herbal sebagai kandidat pengganti obat. Selain itu, penulis juga
aktif dalam penulisan artikel ilmiah baik nasional maupun internasional, serta
mengikuti seminar internasional seperti di ICSAS (International Conference
of Science and Applied Science) dan ICoLIST (International Conference on
Life Science and Technology). Penulis juga berpartisipasi menjadi asisten prak-
tikum laboratorium sejak tahun 2016 terutama di bidang fisiologi hewan dan
manusia.

Yuslinda Annisa, M.Si. adalah peneliti di Jurusan Biologi, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Gelar Sarjana Sains
diperoleh tahun 2015 dan Magister Sains diperoleh tahun 2019 dari Jurusan
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri
Malang. Penelitian yang pernah dilakukan terkait eksplorasi dan pemanfaatan
tumbuhan herbal untuk berbagai sindrom metabolic. Hasil penelitian telah
dipresentasikan dan dipublikasikan pada Proceeding International Conference
on Life Science and Technology (ICoLiST) pada tahun 2020.
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Dr. Hakkun Elmunsyah, S.T., M.T. adalah dosen senior di Jurusan Teknik
Elektro Universitas Negeri Malang. Karier dosen ditempuh sejak tahun 1995.
Saat ini mengampu mata kuliah multimedia dan workshop multimedia, meto-
dologi penelitian dan inovasi pengajaran yang sangat berkaitan dengan Book
Chapter Media Pembelajaran Transdisipliner Berbasis Mobile Application seba-
gai Media Peningkat Kapabilitas Mahasiswa. Sejak tahun 2013 aktif sebagai
narasumber nasional implementasi Kurikulum 2013 sebagai mentor bagi guru-
guru SMK dan pengembang soal-soal tes untuk Sertifikasi Program Pendidikan
Guru Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, sampai
sekarang masih aktif menjadi konsultan SMK Pusat Keunggulan. Sebagai pene-
liti dengan identitas https://orcid.org/0000-0002-0754-3097 dan SCOPUS
ID: 56451043400) serta SINTA ID: 5978445, mempunyai karya penelitian
yang di indeks di scholar dengan alamat, https://scholar.google.co.id/citations?
user=2wHJyn8AAAAJ&hl=en.

Wahyu Nur Hidayat, M.Pd. adalah dosen Prodi Pendidikan Teknik Informatika
Universitas Negeri Malang (UM). Ia bergabung di UM sejak tahun 2017 dan
aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Selama menjadi dosen, dia
telah menerbitkan dua buku referensi, 23 artikel terindeks Scopus, dan lebih
dari 65 HAKI. Ia juga pernah mendapatkan dana penelitian-pengabdian inter-
nasional dan nasional melalui IsDB dan DRPM Dikti, serta dipercaya menjadi
reviewer jurnal nasional dan internasional. Saat ini ia mendapat amanah
sebagai manajer sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi UM dan berfokus riset
di bidang Technology-Enhanced Learning. Beberapa mata kuliah yang pernah
diampunya, antara lain Augmented Reality dan Virtual Reality, Proyek Perang-
kat Lunak, Proyek Animasi, Edupreneurship, Technopreneurship, Basis Data
I-II, dan lain sebagainya. Sebagai praktisi pendidikan dia juga aktif menjadi
narasumber di berbagai seminar, webinar, dan workshop serta dipercaya men-
jadi juri di beberapa event akademik. Karya dan profilnya bisa ditemui melalui
laman: http://wahyunur.blog.um.ac.id serta Youtube: Meja Dosen.

Khoirudin Asfani, S.Pd., M.Pd. adalah dosen di Jurusan Teknik Elektro, Fakul-
tas Teknik, Universitas Negeri Malang sejak tahun 2017 dan diangkat menjadi
Dosen Tetap Non-PNS di tahun 2019. Saat ini telah mengampu banyak mata
kuliah dengan bidang keahlian yang utama adalah jaringan komputer dan
pemrograman website, serta tertarik untuk meneliti di bidang pendidikan,
utamanya pada Pengembangan Media Pembelajaran Inovatif berbasis ICT
dan Learning Management System. Bergabung sebagai anggota IEEE sejak
tahun 2020 dan aktif menulis artikel ilmiah, baik jurnal maupun prosiding
sejak tahun 2016. Pada tahun 2021 telah bergabung dan memulai aktivitas
sebagai reviewer artikel ilmiah pada scientific.net. Identitas peneliti tercatat
pada ORCID dengan user publik: 0000-0002-8220-7632, memiliki SCOPUS
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ID: 57193337483, SINTA ID: 6098057, serta aktif pada Google scholar
dengan user: QhI7QggAAAAJ.

Prof. Dr. H. Heri Pratikto, M.Si. (heri.pratikto.fe@um.ac.id) adalah seorang
pria kelahiran Trenggalek, 18 Juni 1961, merupakan lulusan S1 Pendidikan
Bisnis di IKIP Malang, S2 Ilmu manajemen Unair, dan S3 Pendidikan Ekonomi
UM. Heri Pratikto merupakan Profesor/Guru Besar Jurusan Manajemen Fakul-
tas Ekonomi Universitas negeri Malang. Pengalaman Jabatan sebagai Kepala
Labo-ratorium Prodi Pendidikan Tataniaga; Ketua Prodi Pendidikan Tataniaga
PDU-IKIP Malang; Pembantu Dekan I FE UM; Kepala Lab. Perbankan Syariah-
FE UM; Kepala Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Bidang Ekonomi
dan Kewirausahaan LP2M UM. Pengalaman mengajar dan menguji karya
ilmiah: S1 Jurusan Manajemen FE UM (1986–sekarang); Pendidikan Ekonomi
Pascasarjana UM (2010-sekarang); Pendidikan Bisnis dan Manajemen Pasca-
sarjana UM (2012–sekarang); Magister Manajemen Pascasarjana UM (2012–
sekarang); Administrasi Bisnis, FIA UB, Penguji Disertasi Program Doktor
Ilmu Manajemen UB. Pengalaman internasional: Presented papers in Semi-
nar of Entrepreneurship: The Effects of Spiritual Motivation and Organiza-
tional Culture on Professional Performance and Consumption Behavior, Shen-
zhen University, Guandong-People’s Republic of China, on October 9, 2014;
Knowledge and Virtue Camp: Seminar on Students’ Management; Interna-
tional Islamic University Malaysia, Mei 8, 2011; Seminar Internasional: Semi-
nar of Investment Conducted at Foreign Trade University of Ho Chi Minh
City-Vietnam, September 12, 2013; International Seminar of Entrepreneur-
ship Education conducted at Management Mahidol University, Bangkok-Thai-
land, Mei, 2012.

Suryo Hadi Wira Prabowo, S.T., M.B.A. (suryo.hadi.fe@um.ac.id) adalah
seorang pria kelahiran Surabaya, 25 September 1992. Suryo merupakan lulus-
an S1 Jurusan Teknik Industri di UB, lulusan S2 Master of Business Adminis-
tration di ITB. Suryo merupakan dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi
di Universitas Negeri Malang (UM). Suryo memiliki konsentrasi pada keilmuan
pemasaran dengan fokus perilaku konsumen dan pemasaran digital. Suryo
memiliki pula beberapa publikasi yang mendukung fokus keilmuannya yaitu
“Consumer Motive Profiling of Luxury Branded Handbags User at Bandung
Urban Citizen in 2016” yang dipublikasikan pada Proceedings of Global Ap-
plied Business Research Conference. Suryo kini juga merupakan seorang
Google Advertising Partner yang tersertifikasi oleh Google.

Achmad Murdiono, S.E., S.Pd., M.M. (achmad.murdiono.fe@um.ac.id) lahir
di kabupaten Lamongan pada 3 Januari 1985. Anak kedua dari tiga bersaudara
menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen dan S1 Pendidikan Akuntansi tahun



224 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2021
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang

2009 dan S2 Manajemen pada tahun 2014 di Universitas Negeri Malang.
Selain sebagai dosen Manajemen di Universitas Negeri Malang aktif juga
sebagai tenaga ahli dalam pengembangan UKM dan Koperasi di Jawa Timur.
Pada keilmuan manajemen, konsen keilmuannya adalah manajemen keuangan
terutama pada konsentrasi keuangan UKM, Koperasi dan pelaporan CSR
perusahaan. Berbagai artikel ilmiah telah di publikasikan antara lain faktor-
faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pada koperasi dan pengaruh
kinerja keuangan terhadap kinerja saham yang dimoderasi oleh pengungkapan
CSR perusahaan.

Andi Basuki, S.Pd., M.Pd. (andi.basuki.fe@um.ac.id) adalah seorang pria
kelahiran Sampang, 2 Januari 1987. Andi merupakan lulusan S1 Jurusan Pen-
didikan Ekonomi di UNS, lulusan S2 Pendidikan Ekonomi di UNS. Andi meru-
pakan dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Ma-
lang (UM). Andi memiliki konsentrasi pada keilmuan pendidikan ekonomi
dengan fokus pendidikan administrasi perkantoran. Andi memiliki pula bebe-
rapa publikasi yang mendukung fokus keilmuannya yaitu “Pengembangan
Modul Pembelajaran Berbasis ASSURE pada Mata Pelajaran Kewirausahaan
di SMK PSM 1 Kedunggalar Ngawi” dan “Pengaruh Gaya Kepemimpinan
dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Hamudha Prima Me-
dia Boyolali Tahun 2009.”

Prof. Dr. Mohammad Efendi, M.Pd., M.Kes. adalah dosen Jurusan Pendidikan
Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Gelar sarjana
dan magister pendidikan diperoleh di IKIP Bandung (UPI), Magister Kesehatan
dan Doktor Ilmu Kedokteran diraih dari Unair Surabaya. Bidang yang beliau
tekuni adalah pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Keterbatasan
kapasitas dari anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat dibantu dengan ber-
bagai intervensi klinis, medis, dan edukatif. Ketersediaan program dan fasilitas
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Covid-19 pun tetap aktif melakukan kegiatan akademisi dengan mendapatkan
berbagai award melalui research competition seperti riset inovasi covid bidang
e-commerce dan smart farming social distancing program rispro LPDP 2020
dan Program Kedai Reka Kemendikbudristek 2021 pada bidang aplikasi smart
learning dan bisnis.

Dicky Dwi Prasetya, S.T. adalah lulusan tahun 2018 Jurusan Teknik Elektro,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Gelar akademik program SI Teknik
Informatika ditempuh di kampus Universitas Negeri Malang. Bidang riset
pengembangan digitalisasi buku melalui platform berbasis website dengan
interaksi multimedia berbasis algoritma AI coding. Selain itu mendirikan start-
up bisnis di bidang digitalisasi dan software house Bernama “Degetek Stu-
dio” yang saat ini beroperasi di wilayah Jawa Timur. Produk riset pernah
dipamerkan pada kegiatan kerjasama riset Indonesia Malaysia tahun 2019
berbasis produk digital Augmented Reality Learning. Berbagai kesempatan
dalam memberikan workshop dan mentoring pada kegiatan-kegiatan ilmiah
di kampus.

Dr. Roesdiyanto, M.Kes. adalah dosen di Jurusan Pendidikan Kepelatihan
Olahraga dan Kesehatan FIK, sejak 198, gelar akademik ditempuh di beberapa
universitas di dalam negeri, dari IKIP Semarang (sekarang Universitas Negeri
Semarang), IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta) sampai Uni-
versitas Airlangga Surabaya. Pernah menjadi Konsultan di FC Arema untuk
menangani pengembangan fisik dan kesehatan, sebagai Konsultan Kesehatan
Community Water Services and Health Project yang dibiayai oleh Asian De-
velopment Bank (ADB), sebagai bagian dari Pengelolaan Malang Trauma
Center di RSSA Malang, bekerja sama dengan Singapore Foundation, kerja
sama dengan Iiga Primier Inggris melalui British Council dalam rangka penja-
jagan kerja sama pelatihan penanganan remaja melalui kegiatan sepakbola.

Nurrul R. Fadhli adalah dosen Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga,
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Gelar akademik
sarjana diperoleh di Universitas Negeri Malang pada tahun 2006, gelar mag-
ister diperoleh di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010. Mengampu
mata kuliah bolavoli dan bolavoli pantai sejak pertama menjadi dosen di Uni-
versitas Negeri Malang, hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang sebagai
pemegang sertifikat kepelatihan bolavoli nasional dan pemain bolavoli. Selain
aktif mengajar sebagai dosen, juga aktif di berbagai kepengurusan olahraga



226 LEARNING INNOVATION BOOK SERIES 2021
PIU IsDB – Universitas Negeri Malang
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