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RINGKASAN 

 

Perkembangan revolusi industri 4.0 memberikan dampak diberbagai sektor 

dalam kehidupan manusia. Era revolusi industri 4.0 membawa perubahan pada pola 

kehidupan manusia yang menjadi lebih cepat, praktis dan berorientasi pada digital. 

Salah satu sektor yang mendapatkan dampak dari era revolusi industri 4.0 adalah sektor 

pendidikan.  

Dunia pendidikan merupakan sektor yang perlu beradaptasi dengan perubahan di 

era revolusi industri. Keseluruhan komponen dalam lembaga pendidikan tinggi dari 

tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan hingga mahasiswa membutuhkan 

kemampuan untuk cakap dan melek terhadap perkembangan teknologi. Segala lini 

bidang pekerjaan dan pembelajaran yang dilakukan berbasis teknologi informasi untuk 

menunjang performance dan pencapaian tujuan pendidikan yang optimal. Kondisi ini 

yang menuntut perombakan dan perubahan pada perguruan tinggi untuk menyiapkan 

dan memberikan fasilitas layanan berorientasi layanan berbasis teknologi informasi 

dalam menyambut era revolusi industri 4.0 (Syamsuar, 2018).  

Kurikulum yang diusung oleh UM sejak tahun 2018 adalah  life based learning 

yang mengupayakan agar masyarakat di UM peka dengan perkembangan kehidupan 

dan sadar dengan adanya tantangan di setiap zaman. Tidak hanya pada pembelajaran 

yang dengan dikembangkannya program pembelajaran berbasis online melalui sistem 

SIPEJAR. Namun juga pada segi pelayanan publik juga bersinergi dengan kecepatan, 

ketepatan, kredibilitas melalui basis teknologi informasi.  Sehingga UM semakin yakin 

untuk dapat bersaing dengan tantangan dan tuntutan zaman. 

 Seiring dengan kebutuhan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangan model pembelajaran inovatif pada salah satu Mata Kuliah yang 

dikembangkan di tingkat jurusan.  Pada matakuliah BK Karier, peneliti akan 

mengembangkan sebuah model pembelajaran BK Karier transformatif.  Model 

pembelajaran yang akan dikembangkan merupakan model pembelajaran interaktif 
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dengan memadukan bahan ajar digital yang dikembangkan dengan penyampaian 

materi menggunakan aplikasi media motion graphic dan powtoon pada materi 

Bimbingan dan Konseling Karier. Model pengembangan pembelajaran dikembangkan 

sesuai dengan Rancangan Perkuliahan Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan 

(SAP).  

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dari Borg 

and Gall (1983). Hasil dari penelitian ini akan berbentuk produk model pembelajaran 

inovatif berupa bahan ajar digital, video model pembelajaran, dan skenario 

pembelajaran yang akan diusulkan HaKi dan artikel jurnal terindeks Internasional.  
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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Era digital memberikan warna baru bagi kehidupan manusia sekaligus 

tantangan pada tatanan kehidupan secara menyeluruh. Kehidupan yang lebih praktis, 

cepat dan mudah menjadi harapan manusia dengan berorientasi pada digital. Pada 

berbagai sektor kehidupan telah terjadi pergeseran yang dapat dikatakan sebagai 

pergeseran yang cukup besar. Era konvensional yang banyak membutuhkan waktu, 

tenaga dan campur tangan banyak manusia dirombak dengan dunia digital yang mudah 

dan cepat.  

  Beberapa pekerjaan banyak yang hilang dan banyak pula yang bermunculan. 

Kondisi ini membutuhkan adanya kecakapan bagi manusia untuk menghadapinya. 

Pekerjaan baru seperti youtuber,selebgram, beauty vlogger, dan sebagainya merupakan 

orang-orang yang berani untuk bergerak dan berhijrah pada tuntutan zaman. Media 

sosial tidak lagi hanya sebagai symbol eksistensi manusia tetapi juga lading bagi 

banyak e-commerce dan on line shop untuk menjajakan barang dagangan maupun jasa 

dengan lebih mudah. Rombakan demi rombakan dalam tatanan kehidupan manusia 

menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan serius dari berbagai sektor yang saling 

berkaitan. Perubahan inovatif perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan global. 

 Pada jenjang Perguruan Tinggi, mahasiswa memiliki kriteria usia antara 18 hingga 25 

tahun. Saat ini mahasiswa strata-1 (S-1) di UM berada di rentangan usia tersebut yang 

lahir pada tahun 2000an. orang-orang yang lahir pada tahun 2000an tergolong ada 

generasi digital atau generasi milenial. Generasi digital atau milenial, hamper di 

seluruh aspek kehidupannya akan berhubungan dan dihubungkan dengan dunia digital. 

Termasuk dalam hal menambahkan dan mendapatkan informasi baru baik dalam 

pembelajaran formal maupun informal. Oblinger (2005) menyataka bahw generasi ini
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juga disebut generasi net karena mereka menghabiskan berjam-jam di komputer, sering 

internet, berinteraksi dengan teman sebaya, melakukan pekerjaan sekolah, bermain 

game, komputer, belanja dan sebaliknya menghibur diri.  

Dalam bidang pembelajaran, saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa gadget  

maupun perangkat seperti laptop tidak dapat dikendalikan penggunannya. Apabila 

kondisi ini tidak segera ditangani maka mahasiswa akan tertinggal atau tidak mampu 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kebijakan yang paling memungkinkan 

yakni memberikan ruang belajar sesuai dengan karakteristik diri mahasiswa sebagai 

pribadi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungannya.  

Karakteristik mahasiswa yang sejalan dengan karakteristik generasinya 

membutuhkan cara atau treatment tertentu yang mampu mengakomodir dirinya agar 

dapat berkembang. Salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk menjawab 

tantangan ini adalah lembaga Perguruan Tinggi. Syamsuar (2018) tantangan 

pendidikan di era revolusi industry 4.0 adalah pembelajaran berbasis terknologi 

informasi.  Pendidikan Tinggi merupakan lembaga yang adaptif dalam perubahan-

perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagai lembaga yang mencetak 

calon tenaga kerja pendidikan tinggi perlu melakukan melakukan link and match 

dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan tinggi harus mampu mengahdapi era 

distrupsi dengan melakukan inovasi pembelajaran, dimana upaya yang dilakukan harus 

memiliki tujuan yang jelas dan melalui kolaborasi dengan stakeholder lainnya 

(Salmon, 2014: Cruz, 2013). 

  Sebagaimana halnya UM sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan) harus mampu mencetak calon tenaga kerja yang adaptif dengan 

perkembangan kehidupan. Sistem pendidikan mestinya memberikan fasilitas untuk 

mengembangan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di Abad 21 (Scheer, 

dkk , 2012). Untuk itu upaya UM mengembangan kurikulum berbasis kehidupan 

menjadi salah satu dukungan sekaligus tantangan untuk berupaya memenuhi tanggung 

jawab LPTK sebagai menyedia calon tenaga kependidikan yang adaptable. Melalui 

sistem pembelajaran on line SIPEJAR maka dosen dan mahasiswa berkolaborasi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Namun, saat belum banyak media dan 
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alat yang mendukung. Sedangkan untuk melengkapi gaya belajar di zaman ini adalah 

menggunakan bantuan digital.   

  Sehingga Secara khusus pada mata kuliah BK Karier berisi tentang materi-

materi teori dan aplikasi BK Karier maka perlu adanya transformasi pada model 

pembelajaran berbasis media digital. Tujuan utama pengembangan model 

pembelajaran inovatif dengan bahan ajar digital menggunakan aplikasi powtoon adalah 

untuk memberikan media pembelajaran transformatif bagi mahasiswa  jurusan 

Bimbingan dan Konseling dalam matakuliah BK Karir yang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran bagi generasi milenial Hal ini selain sebagai wadah bagi mahasiswa 

sebagai generasi milenial juga menjadi pengalaman pelajar bagi mahasiswa sebagai 

calon pendidik. Implikasi pembelajaran sebagai hidden curriculum  yakni cakap 

menggunakan dan mengembangan media pembelajaran digital dalam memberikan 

layanan bimbingan dan konseling karier.  

   

B. SPESIFIKASI PRODUK INOVASI 

   Produk inovatif yang akan dikembangkan adalah model pembelajaran 

transformatif pada mata kuliah BK Karier dengan memadukan bahan ajar dengan 

aplikasi digital dalam proses pembelajaran.  Produk yang akan dihasilkan terdiri dari 

skenario pembelajaran yang didukung dengan video pembelajaran dan media 

pembelajaran transformatif dengan bahan ajar digital. Adapun rincian produk sebagai 

berikut. 

1. Skenario pembelajaran yang berisi tentang tahapan dan penjelasan kegiatan 

atau aktivitas setiap pertemuan sesuai dengan RPS dan SAP yang telah disusun. 

Skenario pembelajaran terdiri dari tujuan, alat/bahan yang dibutuhkan, dan 

tahapan kegiatan, dan referensi.  

2. Video model pembelajaran BK Karier transformatif yang telah dirancang dalam 

skenario pembelajaran. Video model pembelajaran berisi tentang sintak model 

pembelajaran yang dikembangkan. Setiap bagian dari video akan disertai 

dengan keterangan setiap tahapan. Sehingga praktisi lain yang akan 
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mengadaptasi atau mengimplementasikan model pembelajaran transformatif 

ini dapat memahami dengan lebih mudah.  

3. Media pembelajaran transformatif yakni media pembelajaran digital yang berisi 

materi-materi  pada mata kuliah BK Karier.  Media pembelajaran digital yang 

dikembangkan berisi materi-materi BK Karier pada pertemuan yang telah 

direncanakan pada Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP).  Media pembelajaran digital yang dikembangkan akan 

dimasukkan dalam sistem pembelajaran on line UM yakni SIPEJAR sebagai 

bahan ajar bagi mahasiswa. Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah 

produk media pembelajaran yang menggunakan aplikasi digital motion graphic 

dan powtoon dengan durasi 8-10 menit. Adapun materi yang dikembangkan 

yakni: 

a. Teori Trait dan Faktor (Frank Parson) dan penerapannya dalam BK Karier 

pada setting pendidikan 

b. Teori Tipe Kepribadian Karir (John Holland) dan penerapannya dalam BK 

Karier pada setting pendidikan 

c. Teori Myer-Briggs (tipe kepribadian) dan penerapannya dalam BK Karier 

pada setting pendidikan 

d. Teori Ginzberg dan penerapannya dalam BK Karier pada setting pendidikan 

e. Teori Donald. E. Super dan penerapannya dalam BK pada setting pendidikan 

f. Teori Anne Roe dan penerapannya dalam BK Karier pada setting pendidikan 

g. Teori Krumboltz’s dan penerapannya dalam BK Karier pada setting 

pendidikan 

h. Teori David V. Tiedeman & Ann Miller Tiedeman dan penerapannya dalam 

BK Karier pada setting pendidikan 

i. Teori Adaptabilitas Karier Savickas dan Penerapannya dalam BK pada 

setting pendidikan 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. . Karakteristik mahasiwa UM 

  Mahasiswa merupakan individu dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun. 

Menurut Hurlock (1980), individu pada usia 18 hinga 40 tahun masuk dalam kategori 

dewasa awal. Sehingga para mahasiswa sudah dapat disebut sebagai manusia dewasa 

meskipun dalam tataran dewasa awal atau masa awal setelah melewati masa remaja 

akhir. Ciri-ciri individu pada masa dewasa awal yakni Mahasiswa UM merupakan 

mahasiswa yang masuk dalam LPTK yang dalam rancangannya siap untuk menjadi 

tenaga kependidikan. Namun seiring perkembangan zaman, alumni LPTK tidak hanya 

masuk dalam dunia tenaga kependidikan, namun juga bidang lain diluar tenaga 

kependidikan. Kondisi ini membutuhkan kesiapan kompetensi dan proses 

pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.  

   Saat ini mahasiswa UM jenjang sarjana dari angkatan tahun 2015, 2016, 2017, 

2018 memiliki rata-rata usia 18 hingga-25 tahun.  Pada usia ini merupakan usia yang 

masuk pada jajaran generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang 

adaptif dengan kemajuan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi 

yang lainnya (KPPA, 2018).  Hal ini terlihat dari hasil persentase penggunaan gadget 

dan alat komunasi lain yang berbasis teknologi. Menurut Badan Pusat Statistik (KPPA, 

2018) menunjukkan data penggunaan handphone dari tahun 2015 sampai tahun 2017 

yakni dari 82, 64 % ditahun 2015, 83, 51% ditahhun 2016 dan terakhir 91, 62% ditahun 

2017. Sedangkan perngakta Komputer (PC, Desktop, Laptop/Netbook, Tablet) ditahun 

2015 masih 27,13%, tahun 2016 naik menjadi 28,28% dan terakhir di tahun 2017 

menjadi 29, 57% (BPS, 2018). 

  Generasi milenial membutuhkan sarana pembelajaran yang dekat dengan 

digital atau digital learning. Catatan Ericsson (Kominfo, 2016), pada tahun 2011 silam 

hanya ada sekitar 7 % remaja usia 16-19 tahun yang menonton youtube, sedangkan 

naik hampir 3 kali lipat di empat tahun berikutnya yakni menjadi 20% remaja yang 

menonton video. Kondisi ini terus berkembang dan meningkat, sehingga saat ini orang 
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menjadi native streaming tontotan youtube. Orang lebih tertarik melihat sesuatu hal 

dalam bentuk audiovisual.  

  Beberapa hasil penelitian menunjukkan pembelajaran digital memberikan efek 

yang lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Pembelajaran digital 

memberikan efek positif pada peningkatan motivasi belajar dan hasil pembelajaran 

(Hunglin, et.al, 2017), meningkatkn kualitas pembelajaran (Raud, et,al, 2015),  

productive learning (Kehrwald, 2019). Sehingga pembelajaran digital merupakan 

wadah bagi generasi digital/ generasi net/ generasi milenial dalam mengembangkan 

pemikiran, perasaan dan tindakannya dalam proses pembelajaran.  

   

B. Model Pembelajaran Inovatif berbasis Digital  

 Model pembelajaran merupakan sebuah proses pembelajar yang mengadopsi 

cara tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Joyce & Weil (2000) 

mendefinisikan model pembelajaran adalah deskripsi dari lingkungan belajar yang 

menggambarkan perencanaan kurikulum, pelatihan-pelatihan, rancangan 

pembelajaran, perlengkapan pembelajaran, sumber pustaka pelajaran, program 

multimedia, dan bantuan belajar melalui program komputer. Joyce & Weil (2000) juga 

mengemukakan hakikat mengajar adalah membantu pebelajar memperoleh informasi, 

ide, keterampilan, nilai-nilai, dan strategi belajar. Dari pembahasan di atas dapat 

diketahui bahwa model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam 

pendidikan. Model pembelajaran yang tepat sasaran dan tepat guna dapat membantu 

para pebelajar untuk memperoleh informasi dengan mudah dan menyenangkan. Perlu 

adanya sebuah inovasi untuk menciptakan model pembelajaran tersebut. Inovasi adalah 

adanya suatu perubahan atau memperkenalkan hal yang baru guna memberikan 

manfaat pada masyarakat secara umum. Model pembelajaran inovatif merupakan buah 

pemikiran inovatif yang memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap suatu materi mengingat di era revolusi industri ini adanya tuntutan untuk 

menciptakan SDM yang unggul, sehingga dengan pembelajaran inovatif dapat menjadi 

transmisi dan transformasi dalam mempersiapkan SDM yang unggul.  
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Model pembelajaran inovasi yang digunakan disesuaikan dengan 

perkembangan zaman yang pada saat ini sudah berbasis digital. Pembelajaran berbasis 

digital adalah upaya pembelajaran baik teori maupun praktik yang memanfaatkan 

teknologi secara efektif. Prensky (2001) mengemukakan ada dua generasi yaitu digital 

natives dan digital immigrants. Digital natives merupakan generasi yang lahir pada era 

digital, sedangkan digital immigrants merupakan generasi yang lahir sebelum era 

digital tetapi kemudian tertarik dan mengadopsi hal baru dari teknologi tersebut. 

Generasi digital natives lebih banyak mengisi kehidupan dengan penggunaan 

teknologi, sehingga bagi generasi ini menganggap teknologi digital sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Menurut Munir (2017) pembelajaran digital 

merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar belajar lebih luas, lebih 

banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang telah disediakan, pembelajar dapat 

belajar kapan dan dimana saja tanpa terbatas jarak, ruang, dan waktu. Materi 

pembelajaran juga lebih bervariasi tidak hanya dalam bentuk verbal saja namun dapat 

menggunakan teks, visual, audio, dan gerak. Munir (2007) juga mengungkapkan 

bahwa pembelajaran digital dapat digunakan melalui dua tahap yaitu: 

1. Penggunaan Audio Visual Aid (AVA) 

Penggunaan AVA yaitu alat bantu berbentuk audio (yang memanfaatkan 

pendengaran) dan visual (yang memanfaatkan penglihatan) di kelas untuk 

menyampaikan materi pembelajaran 

2. Penggunaan komputer dalam pendidikan 

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer memiliki 

beberapa tahapan mulai dari perencanaan sistem, penerapan, pengoperasian, 

sampai dengan pemeliharaan. Manfaat dari penggunaan komputer adalah 

mempercepat pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran 

informasi suara, gambar, teks dan lain-lain.  

Dari kedua tahapan tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran digital 

memerlukan pembelajar dan pengajar yang dapat berkomunikasi secara interaktif 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, komputer, 

smartphone, aplikasi video, dan lainnya. Pemanfaatan media ini disesuaikan dengan 



8 
 

struktur materi pembelajaran dan tipe-tipe komunikasi yang diperlukan. Pembelajaran 

digital diawali dengan perencanaan yang baik, kemudian penyampaian materi pada 

pembelajar harus mengacu pada perencanaan tersebut. pembelajaran digital memiliki 

variasi sesuai dengan strategi yang digunakan seperti digital sepenuhnya atau 

kombinasi dengan tatap muka. Tatap muka juga dapat dilakukan dengan video 

confference. Ada beberapa aspek dalam pembelajaran digital yaitu seperangkat 

komputer yang saling berhubungan dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data 

baik berupa teks, grafis, video maupun audio. Keuntungan pembelajaran digital adalah 

dengan menggunakan media yang menyenangkan, sehingga menimbulkan ketertarikan 

dari pembelajar. Pembelajaran digital menerapkan sistem pembelajaran yang tidak 

berlangsung dalam satu tempat saja, sehingga tidak ada interaksi langsung secara tatap 

muka antara pengajar dan pembelajarnya. Interaksi antara pengajar dan pembelajar 

dapat dilakukan baik dalam waktu nyata dan tidak nyata. Seperti interaksi nyata dapat 

dilakukan melalui interaksi langsung secara online yaitu chatroom¸video confference. 

Sedangkan interaksi tidak nyata dapat dilakukan dengan discussion group, video materi 

pembelajaran, dan mailing list. 

 

C. Model Pembelajaran Flipped Classroom 

  Flipped classroom merupakan model pembelajaran yang dalam 

penerapannya peserta didik diminta untuk mempelajari materi sebelum kelas dimulai 

dan proses belajar mengajar di kelas dapat berupa pengerjaan tugas, diskusi mengenai 

materi atau permasalahan yang belum dipahami oleh peserta didik (Yulietri, dkk, 

2015). Model pembelajaran flipped classroom merupakan salah satu strategi yang 

dapat diberikan pada peserta didik untuk memaksimalkan interaksi belajar satu dengan 

yang lainnya. Pada model pembelajaran ini tak terlepas dari pemanfaatan teknologi 

untuk menambah serta mencari materi sebagai pendukung pembelajaran bagi peserta 

didik yang diperoleh secara online (Johnson, 2013). Konsep pembelajaran flipped 

classroom merupakan model yang memusatkan pembelajaran pada peserta didik untuk 

meningkatkan efektifitas pembelajaran. Damayanti (2016) menyatakan bahwa model 

pembelajaran ini menggunakan teknologi yang dapat memudahkan pengaksesan 
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dimanapun dan kapanpu sehingga pembelajaran di kelas dapat digunakan untuk 

kegiatan berdiskusi, meningkatkan keterampilan praktik dan juga menerima umpan 

balik satu dengan yang lainnya. 

Model pembelajaran flipped classroom termasuk model blended learning 

kategori rotation model (Staker dan Horn, dalam Dwiyogo, 2016). Model blended 

learning menggunakan strategi kendali peserta didik atas waktu, tempat dan kecepatan, 

karena dalam model ini siswa diperbolehkan untuk memilih menerima instruksi. 

Berkaitan dengan hal tersebut Dwiyogo (2016) menyatakan terdapat tiga langkah 

model pembelajaran flipped classroom yaitu sebagai berikut. 

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah pendidik mempersiapkan dan 

memberikan materi dapat berupa video, modul, atau ebook yang akan dipelajari 

atau diamati oleh peserta didik di rumah 

2. Langkah kedua yang dilakukan adalah peserta didik mempelajari materi yang 

diberikan agar dapat memahami konsep yang akan ia peroleh pada pertemuan tatap 

muka 

3. Langkah ketiga yang dilakukan adalah peserta didik mempraktikkan dan 

mendiskusikan tugas atau materi yang sebelumnya sudah ia pelajari dengan materi 

yang disampaikan secara langsung atau tatap muka. 

 

 

 

Terdapat empat aspek yang harus dipenuhi oleh pendidik ketika ingin 

menerapkan model pembelajaran flipped classroom (Sams, et al, 2014) yaitu sebagai 

berikut. 

1. Flexible environment, pada aspek ini yang dapat dilaksanakan oleh pendidik 

adalah:  

a. Merancang waktu dan ruang belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik 
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b. Mengamati dan mengawasi peserta didik untuk membuat dan melaksanakan 

asesmen secara tepat 

c. Menyediakan beragam cara bagi peserta didik untuk mempelajari dan 

menguasai konten 

2. Learning culture, pada aspek ini yang dapat dilaksanakan oleh pendidik adalah: 

a. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan aktivitas 

pembelajaran mandiri 

b. Memecahkan konten atau materi dalam beberapa tahapan agar mudah untuk 

dipahami oleh semua peserta didik dengan cara yang berbeda 

3. Intentional Content, pada aspek ini yang dapat dilaksanakan oleh pendidik adalah: 

a. Mengutamakan konsep yang digunakan pada instruksi langsung agar dapat 

dipahami oleh peserta didik dan dengan cara belajar mereka sendiri 

b. Mengembangkan konten atau materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik 

c. Menyediakan beragam konten atau materi agar mudah diakses dan relevan 

dengan karakteristik keseluruhan peserta didik 

4. Professional Educator, pada aspek ini yang dilakukan oleh pendidik adalah: 

a. Membimbing semua peserta didik baik secara individu maupun kelompok 

serta memberikan umpan baik 

b. Melakukan asesmen formatif selama pembelajaran di kelas berlangsung, 

melalui pengamatan untuk menginformasikan instruksi berikutnya 

c. Berkolaborasi dan melakukan refleksi dengan pendidik lainnya. 

Model pembelajaran flipped classroom mempunyai beberapa kelebihan yaitu 

sebagai berikut (Bergmann dan Sams, 2012). 

1. Model flipping menjawab tantangan peserta didik masa kini, pembelajaran lebih 

mudah dipahami karena peserta didik diperbolehkan menggunakan beragam 

peralatan digital dalam kelas 

2. Model flipping membantu peserta didik memiliki banyak kegiatan di luar sekolah, 

peserta didik dapat mempelajari materi terlebih dahulu melalui ebook atau video 
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pembelajaran, sehingga ketika pertemuan tatap muka para peserta didik dapat 

menanyakan materi yang belum ia pahami atau berdiskusi dengan teman yang lain 

3. Model flipping membantu semua peserta didik untuk menjadi yang terbaik, peserta 

didik dapat mempelajari materi secara berulang-ulang sesuai dengan keinginan 

mereka.  

4. Model flipping meningkatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, pendidik 

mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar baik secara tatap muka, 

atau melalui bantuan media lainnya 

5. Model flipping dapat mengatur atau mengubah manajemen kelas sesuai keinginan 

bersama, pendidik dapat mengatur kelas dengan lebih baik sehingga peserta didik 

dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam menyelesaikan tugas serta 

mencapai tujuan pembelajaran. Pendidik sebagai pengamat atau pengawas 

aktifitas perserta didik dan memberikan bimbingan pada peserta didik yang 

membutuhkan.  

 

D. Pengembangan Media Pembelajaran BK Karier Transformatif 

   Media didefinisikan sebagai alat atau perantara yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan media 

pembelajaran merupakan keseluruhan perangkat atau alata yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan sehingga dapat merangsang 

perkembangan pemikiran, perasaan, perhatian dan minat belajar. Menurut Andersen 

(Warsita, 2008) media dikategorikan menjadi dua bagian yakni alat bantu dan media 

pembelajaran. Media sebagai alat bantu yakni memperjelas pendidik dalam 

memberikan materi seperti OHP, gambar, poster, benda sebenarnya dan sebagainya. 

Sedangkan sebagai media pembelajaran, berbentuk seperti televise, film, CAI, modul, 

slide, program audio, dan seterusnya.  

  Pengembangan media pembelajaran Matakuliah BK Karier Transformatif 

diartikan sebagai sebuah upaya mengembangkan platform media berbasis teknologi 

digital dalam memberikan materi pembelajaran pada mahasiswa yang mengambil 

Matakuliah BK Karier. Media pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari video dan 
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presentasi melalui aplikasi motion graphic dan powtoon. Pengembangan video 

pembelajaran memiliki langkah sebagai berikut (Achsan, 2010).  

a. Pra produksi: berisi identifikasi program yang berisi sinosis, treatment, 

naskah/skrip, dan shootingskrip. 

b. Produksi: berisi editing dan mastering 

c. Pasca produksi: berisi shooting dan rekaman audio. 

  Sedangkan aplikasi powtoon  merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

membuat video animasi dalam menyampaikan materi yang variatif dan menarik. 

Aplikasi powtoon merupakan media yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa 

terhadap pemahaman perkuliahan (Nurdiansyah, dkk, 2018).  

  Menurut Pangestu & Wafa (2018) keunggulan dari aplikasi powtoon antara lain 

yakni a) aplikasi menyediakan fleksibilitas dalam memasukkan gambar, video, animasi 

dan latar suara pada setiap media yang dikembangkan, b) aplikasi menyediakan tutorial 

penggunaan dan pengembangan powtoon. Adapun langkah dalam mengembangkan 

media pembelajaran berbentuk video melalui aplikasi powtoon (Khoir, 2017) sebagai 

berikut. 

a. Buka websitenya di alamat https://www.powtoon.com/ kemudian klik tombol 

warna biru yang ada tulisan START NOW 

b. Muncul halaman pendaftaran. Jika belum mendaftar menjadi anggota di web 

Powtoon, silahkan mendaftar terlebih dahulu. Daftarnya bisa menggunakan 

akun Google, Facebook, Linkedin, atau E-mail. 

c. Kalau sudah memiliki akun, klik tulisan Log in. Isi username dan passwordnya 

bila menggunakan email atau menggunakan akun Google, Facebook,  maupun 

Linkedin 

d. Setelah Log in akan tampil menu untuk membuat animasi. Dalam tutorial ini 

saya memilih Build your story scene by scene. 

e. Kemudian tampil menu untuk membuat tampilan dari animasi yang akan 

dibuat. Terdiri dari berbagai macam pilihan, yaitu PROFESSIONAL, WHITE 

BOARD, INFOGRAPHIC, CARTOON, dan CORPORATE. Dalam tutorial ini 

saya memilih CARTOON 

https://www.powtoon.com/
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f. Tidak lama kemudian tampil menu Your storyboard structure. Silahkan pilih 

sesuai dengan keinginan atau langsung saja klik tombol warna biru yang ada 

tulisan CONTINUE 

g. Silahkan tunggu loadingnya sampai selesai. Proses loading memerlukan waktu 

beberapa detik, tergantung kecepatan koneksi internet 

h. Jika proses loading sudah selesai, maka akan muncul jendela editor untuk 

membuat animasi 
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BAB 3 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

   Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan dari Borg & Gall (1983). Metode research and 

development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.    

Terdapat 10 langkah model R & D yang dikemukakan oleh Borg dan Gall (1983) 

dalam penelitian & pengembangan yaitu (a) melakukan penelitian pengumpulan data, 

(b) melakukan perencanaan, (c) mengembangkan jenis produk awal, (d) melakukan uji 

coba lapangan tahap awal, (e) melakukan revisi terhadap produk utama, (f) melakukan 

uji coba kelompok kecil, (g) melakukan revisi terhadap produk operasional, (h) 

melakukan uji lapangan operasional, (i) melakukan revisi terhadap produk akhir, (j) 

mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk.  

B. Diagram Alir Pengembangan  

Alur penelitian dan pengembangan pada ini berdasarkan tahap penelitian Borg 

and Gall (1983) sebagai berikut. 
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  Gambar 3.1 Adaptasi Prosedur R & D Borg and Gall (1983)  

 

  Berdasarkan prosedur penelitian dan pengembangan yang dijabarkan maka 

dapat diuraikan indikator tiap tahapan pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Indikator Setiap Tahapan 

No Tahap Indikator 

1 Menentukan  Potensi dan 

Masalah Penelitian 

a. Hasil analisis kebutuhan yang didapatkan dari 

mahasiswa-mahasiswi BK FIP UM. 
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b. Studi literatur untuk mengkaji dan mendalami 

permasalahan yang muncul dari hasil studi 

awal yang telah dilakukan 

2 Melakukan perencanaan a. Menetapkan tujuan penelitian dan 

pengembangan  

b. Menetapkan model desain produk yang akan 

dikembangkan  

c. Merancang materi yang akan dikembangkan  

3 Mendesain prototype produk Menghasilkan prototype produk berupa model 

pembelajaran inovatif melalui media 

pembelajaan digital menggunakan aplikasi 

powtoon 

4 Melakukan uji ahli prototype 

produk 

a.Menghasilkan penilaian uji ahli pakar media 

pembelajaran 

b. Menghasilkan penilaian uji pakar materi 

bimbingan dan konseling Karier 

5 Perbaikan prototype produk Menghasilkan prototype produk yang sudah 

direvisi berdasarkan penilaian dan masukan dari 

pakar. 

6 Uji coba calon pengguna 

produk 

Mendapatkan penilaian dan masukan dari calon 

pengguna produk yakni mahasiswa BK FIP UM 

yang mengambil matakuliah BK Karier. 

7 Perbaikan dari uji coba 

pengguna produk  

Menghasilkan produk yang teruji berdasarkan uji 

ahli dan uji calon pengguna produk 

 

 Adapun subjek penelitian pada  penelitian dan pengembangan yang akan 

dilakukan terdiri dari subjek uji ahli materi, subjek uji ahli media dan subjek calon 

pengguna produk.  
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1) Subjek ahli materi 

Subjek ahli materi merupakan pakar dalam bidang media pembelajaran sebagai Dosen 

minimal berpendidikan S2 dan minimal telah berpengalaman dalam waktu 5 tahun. 

2) Subjek ahli media 

Subjek ahli media adalah pakar pengembangan materi Bimbingan dan Konseling 

Karier sebagai Dosen dengan latar pendidikan minimal S2 dan telah berpengalaman di 

bidang pengembangan media dan inovasi pembelajaran minimal 5 tahun. 

3) Subjek calon pengguna produk 

Subjek calon pengguna produk adalah mahasiswa BK FIP UM yang mengambil 

matakuliah BK Karier. 

  Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data kuantitif dan data kualitatif. Data 

kuantitaif didapatkan dari hasil penilaian uji ahli dan calon pengguna produk. Angket 

uji ahli  disusun berdasarkan kriteria penilaian produk. Penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui aspek penilaian ketepatan, kemudahan, kemenarikan, dan kegunaan dari 

model pembelajaran yang akan dikembangkan. Sedangkan data kualitatif didapatkan 

dari hasil catatan atau masukan dari uji ahli dan juga calon pengguna produk pada 

instrument penilaian yang disedikan. Catatan atau masukan selanjutnya sebagai bahan 

revisi dan analisis pada bagian pembahasan. 
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BAB 4 

HASIL YANG TELAH DICAPAI 

 

A. Deskripsi Proses pengembangan Inobel  

  Pengembangan produk Inobel dilaksanakan berdasarkan diagram alur 

penelitian dan pengembangan (R&D) dari Borg and Gall (1983) dengan 10 tahapan. 

Pada penelitian dan pengembangan ini, peneliti mengembangkan produk inovasi 

pembelajaran dengan 7 tahapan sampai merevisi produk dari uji kelompok kecil 

dengan pertimbangan keterbatasan waktu. Penelitian dan pengembangan dilakukan 

bersamaan dengan berlangsungnya perkuliahan sehingga uji kelompok terbatas yang 

mungkin untuk dilaksanakan. Adapun uraian proses pengembangan inovasi 

pembelajaran dalam mata kuliah BK Karier sebagai berikut. 

1) Menemukan potensi dan masalah penelitian 

  Potensi dan maasalah penleitian didapatkan berdasarkan proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada matakuliah BK Karier pada 

semester ganjil 2018/2019. Pada semester ganjl 2018/2019, proses 

pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan model pembelajaran konvensional. 

Pada proses pembelajaran di kelas mahasiswa diminta untuk presentasi dan 

tanya jawab. Hasilnya mahasiswa menunjukkan perilaku: a) main handphone, 

b) tidak mengikuti perkuliahan dengan optimal, c) kurang aktif  mengikuti 

pembelajaran, d) kurang optimalnya ketercapaian tujuan perkuliahan.  

2) Melakukan perencanaan 

  Tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun tujuan berdasarkan 

hasil penemuan potensi dan masalah penelitian yang harus diselesaikan. Hasil 

potensi dan masalah penelitian pada proses pembelajaran pada mata kuliah BK 

Karier di semester ganjil 2018/2019 menunjukkan fakta perlu adanya perbaikan 

dan inovasi pembelajaran untuk memfasilitasi minat belajar mahasiswa.  

Berdasarkan tujuan inilah, peneliti  menyusun kerangka kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama proses penelitian dan pengembangan produk.  

3) Mendesain  prototype produk 
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  Desain prorotipe produk dilakukan dengan menyusun kerangka produk. 

Kerangka produk yang akan dihasilkan yakni skenario model pembelajaran 

yang didukung oleh video dan media pembelajaran digital inovatif. Adapun 

skenario model pembelajaran terdiri dari uraian rancangan aktivitas 16 kali 

pertemuan dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a) Cover 

b) Kata pengantar 

c) Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. 

d) Pendahuluan 

e) Struktur tiap pertemuan yang terdiri dari: pengantar, tujuan, lingkup 

materi, kegiatan belajar, uraian materi, rencana tindak lanjut dan 

referensi. 

4)  Melakukan uji ahli prototype produk 

  Melakukan uji ahli prorotype produk dirancang untuk dilakukan pada 1 

ahli materi oleh dosen BK FIP UM dan satu dosen media dari TEP FIP UM. 

Dengan pertimbangan mengujikan materi saja akhirnya peneliti memutuskan 

untuk melakukan uji ahli materi pada dua dosen BK FIP UM yakni Dr. Diniy 

Hidayaturrahman, M.Pd dan Indriyana Rachmawati, M.Pd.  Hasil dari uji ahli 

dijadikan sebagai bahan revisi atau perbaikan produk. 

5) Melakukan perbaikan atau revisi produk 

  Perbaikan produk dilaksanakan atas catatan, masukan atau saran dari 

ahli. Peneliti melakukan perbaikan secara teliti dan seksama atas masukan yang 

diberikan oleh uji ahli.  

6) Uji coba calon pengguna produk 

  Produk yang telah direvisi selanjutnya diujikan pada kelompok uji coba 

terbatas kepada 10 mahasiswa BK FIP UM yang telah dilaksanakn pada bulan 

Oktober 2019. Hasil dari penilaian mahasiswa dijadikan sebagai acuan revisi 

dan perbaikan produk. 
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7) Perbaikan dari uji coba pengguna produk 

  Perbaikan dilakukan dari hasil uji coba pengguna produk. Peneliti 

melakukan perbaikan uji coba produk secara sistematik digunakan untuk 

menguji produk pada uji coba operasional yang pada penelitian ini belum 

dilaksanakan.  

 

B.  Hasil Uji Coba Produk 

  Hasil uji coba produk didapatkan dari hasil pengujian produk yang dilakukan 

pada uji ahli dan uji calon pengguna produk dengan data kuantitatif (melalui penilaian 

skala) dan data kualitatif (melalui catatan, saran, masukan, dan hasil observasi 

pelaksanaan uji coba terbatas). Adapun uraian hasil uji coba sebagai berikut. 

1) Uji ahli produk 

  Uji ahli produk pada tahap perencanaan dilakukan pada ahli materi 

yakni dosen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Malang (UM) dan dosen Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM). Namun, karena beberapa 

pertimbangan, salah satunya bahwa produk utama yang dikembangkan 

merupakan skenario pembelajaran BK Karier transformatif maka peneliti 

memutuskan melakukan uji ahli kepada dua dosen BK FIP UM.  Adapun dosen 

yang memberikan penilaian produk yakni Dr. Diniy Hidayaturrahman, S.Pd, 

M.Pd, dan Indriyana Rachmawati, S.Pd, M.Pd. Hasil penilaian terhadap produk 

secara kuantitatif sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Ahli terhadap Produk 

No  Aspek  Hal yang dinilai Total Kriteria 

1 Ketepatan Penvantuman pengantar 3.5 Sangat tepat 

Rumusan tujuan 3.5 Sangat tepat 

Pedoman pelaksanaan 3.5 Sangat tepat 

Pengantar khusus tiap 

pertemuan 

3.5 Sangat tepat 

Tujuan khusus 3 Tepat 

Ruang lingkup materi 3.5 Sangat tepat 
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Langkah kegiatan 3 Tepat  

Uraian materi 3.5 Sangat tepat  

Rencana tindaklanjut 3.5 Sangat tepat 

Rata-rata 3.38 Sangat tepat 

2 Kesesuaian Rincian kegaitan 3.5 Sangat sesuai 

Langkah pada skenario 3.5 Sangat sesuai 

Materi 3.5 Sangat sesuai  

Bahasa  3.5 Sangat sesuai 

Rata-rata 3.5 Sangat sesuai 

3 Kegunaan  Skenario pembelajaran 

bagi dosen pengampu 

3.5  Sangat berguna 

Skenaro pembelajaran bagi 

pemahamna mahasiswa 

3.5 Sangat berguna 

Skenario pembelajaran 

untuk proses pembelajaran 

di kelas 

3.5 Sangat berguna 

Uraian pendahuluan 3 Berguna  

Uraian tujuan 3.5 Sangat berguna 

Rincian kegiatan 3.5 Sangat berguna 

Rincian materi 3.5 Sangat berguna 

Rata-rata  3.43 Sangat berguna 

 

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Keseluruhan Aspek 

Aspek Total 

Nilai 

yang 

diperoleh 

Nilai 

Maksimal 

Persentase Kualifikasi Ekuivalen 

Ketepatan 3,38 4 84.5 % Sangat 

valid 

Sangat 

layak  

Kesesuaian 3,5 4 87.5 % Sangat 

valid 

Sangat 

layak  

Kegunaan  3,43 4 85.75 % Sangat 

valid 

Sangat 

layak  

Keseuruhan 

Aspek 

10.06 12 83.83 % Sangat 

valid 

Sangat 

layak  
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  Sedangkan catatan, saran, dan masukan yang diberikan dan perbaikan 

yang telah dilakukan sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Catatan, Masukan dan Saran Validator  

Validator Catatan, Masukan dan Saran  

Dr. Diniy 

Hidayaturrahman, 

M.Pd 

Perlu ditambahkan atau diperjelas model pembelajaran 

flipped classroom 

Masih ada kata atau kalimat yang kurang efektif 

Pada tujuan pembelajaran yang diuraikan belum merujuk 

pada HOTS 

Rencana tindak lanjut harus menguraikan tugas secara 

sistematik 

Rujukan tugas mahasiswa perlu diperjelas 

Indriyana 

Rachawati, M.Pd 

Daftar isi perlu dijabarkan secara detail isi dari bahsan 

yang disajikan 

Spasi antar sub harus jelas 

Jabaran materi di halaman 22 dan halaman 28 harus 

merujuk pada halaman berapa atau uraikan lagi 

penjelasannya. 

Pemotongan tabel jangan setengah-setengah 

 

2) Uji calon pengguna produk 

Uji calon pengguna produk dilakukan secara terbatas terhadap 10 

mahasiswa BK FIP UM angkatan 2018 yang saat ini mengambil matakuliah BK 

Karier. Uji calon pengguna produk dilakukan pada 6 November 2019 di gedung 

D1 lantai 3. Hasil dari analisis kuantitatif uji coba calon pengguna produk 

sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Calon Pengguna Produk 

 

No  Aspek  Hal yang dinilai Total Kriteria 

1 Kemenarikan Model  3.5 Sangat menarik 

Materi 3 Menarik  
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Aktivitas  3.3 Sangat menarik 

Rata-rata 3.26 Sangat menarik 

2 Ketepatan  Model  3.4 Sangat tepat 

Sangat tepat 3.4 Sangat menarik 

Sangat tepat 3.2 Sangat menarik 

Rata-rata 3.33 Sangat tepat 

3 Kemudahan  Instruksi langkah 3.2 Sangat mudah 

Instruksi aktivitas  2.9 Mudah  

Instruksi tugas 2.9 Mudah 

Rata-rata  3 Mudah  

4 Kegunaan  Kegunaan untuk 

mengeksplorasi teori 

3.6 Sangat Berguna 

Keguanaan untuk 

menyusun analisis 

kebutuhan 

3.1 Sangat berguna 

Kegunaan untuk 

menyusun program  

3 Berguna 

Rata-rata 3.23 Sangat berguna 

 

 

Tabel 4.5  Hasil Penilaian Keseluruhan Aspek 

Aspek Total 

Nilai 

yang 

diperoleh 

Nilai 

Maksimal 

Persentase Kualifikasi Ekuivalen 

Kemenarikan 3.26 4 81.5 % Sangat 

Valid 

Sangat 

Layak 

Kemudahan 3.33 4 83.25% Sangat 

Valid 

Sangat 

Layak 

Ketepatan 3 4 75% Valid Layak  

Keguanan 3.23 4 80.75% Sangat 

Valid 

Sangat 

Layak 

Keseuruhan 

Aspek 

12.82 16 80.12 % Sangat 

Valid 

Sangat 

Layak 

 

 Sedangkan saran, catatan dan masukan yang diberikan oleh para calon 

pengguna produk adalah sebagai berikut. 

1. sebaiknya tugas diberikan individu agar semua siswa bekerja dan belajar. 

2. tugas sebaiknya bukan min map tulis atau temple tapi poster yang lebih 

menarik. 
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C. Deskripsi Produk Inobel  

  Produk inovasi pembelajaran yang dihasilkan berupa model pembelajaran 

inovatif pada matakuliah BK Karier Transformatif melalui Flipped Classroom degan 

beberapa produk pendukung.  

1) Skenario pembelajaran yang dikembangkan merupakan skenatio pembajaran 

dengan model flipped classroom dengan karakteristik “membalik kelas” 

dengan memberikan tugas mandiri bagi siswa untuk menyiapkan bahan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Sebelum tatap muka, mahasiswa 

diberikan aktivitas belajar mandiri yang dipersiapkan untuk pertemuan 

berikutnya. Aktivitas belajar mandiri diberikan melalui bahan pembelajaran, 

tugas pembuatan mind mapping melalui aplikasi mind mapping atau dikerjakan 

dalam kertas flano, artikulasi penyampaian hasil belajar/ diskusi yang diunggah 

di youtube. Pada proses pembelajaran dikelas, mahasiswa diminta untuk 

mendiskusikan hasil tugas belajar mandiri pada kelompok masing-masing 

untuk mendapatkan masukan dan penambahan hasil belajar bersama.  Hasil dari 

diskusi kelompok di kelas selanjutnya dipresentasikan pada kelompok lain 

(antar kelompok) untuk mendapatkan masukan, gagasan baru dan saling 

bertukar pendapat dalam menambah khasanah wawasan terhadap teori yang 

yang sedang dipelajari. Setelah diskusi antar kelompok, kelompok ahli 

(kelompok yang memiliki tugas presentasi materi pada pertemuan tesebut) 

mempresentasikan materi yang dibahas.  Pada tahap terahir dosen memberikan 

penguatan setelah diskusi kelas berlangsung. 

2) Spesifikaasi produk pendukung skenario pembelajaran yang pertama adalah 

video pembelajaran yang akan ditayangkan kepada mahasiswa di awal 

perkuliahan sebagai overview matakuliah.  Video berdurasi 3 menit yang 

menjabarkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu 

semester.  



25 
 

3) Spesifikasi produk pendukung skenario pembelajaran adalah materi yang 

diberikan melalui digital material atau materi yang dikemas dalam bentuk 

aplikasi digital baik video maupun powtoon.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  Pada proses penelitian dan pengembangan ini terdapat 7 tahapan  metode R &D 

dari Borg and Gall (1983) yang harus dilalui sesuai tahapannya. Hasil dari penelitian 

dan pengembangan yang telah dilakukan menunjukkan sampai pada tahapan 

7dihasilkan penilaian terhadap produk yang berdasarkan uji ahli disimpulkan bahwa 

produk yang dihasilkan memiliki kelayanan untuk digunakan sebesar 83.83% dan 

sedangkan menurut calon pengguna produk kelayakan produk sebesar 80.12 %. produk 

yang telah diuji kelayakannya ini selanjutnya perlu dtindaklanjuti dengan 3 tahapan 

berikutnya yakni uji coba kelompok operasional, revisi berdasarkan hasil uji coba 

kelompok operasional dan desiminasi produk.   
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