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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengembangan Media Pembelajaran

Menurut Nana Sukmadinata (2011:164-165) megatakan bahwa pengembangan

adalah suatu proses atau langka-langkah untuk mengembangkan produk baru atau

menyempurnakan produk yang sudah ada, dengan adanya suatu siklus yang diawali

adanya kebutuhan awal serta permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan

menggunakan suatu produk dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan siswa untuk

pembelajaran juga harus memiliki fasilitas yang memadai, sehingga pembelajaran

menjadi efektif dan juga efesien. Dari kebutuhan siswa untuk pembelajaran yang

efektifan dan efesien dalam proses belajar mengajar, membuat guru harus cermat dalam

menciptakan proses kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga tujuan pembelajaran

tersampaikan secara maksimal pada siswa dan juga tujuan pembelajaran akan tercapai

secara maksimal. Agar terciptanya pembejalaran tersebut maka dalam kegiatan

pembelajaran guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik

siswa. Menurut Yudhi Munadi (2008: 7) Media dapat dipahami sebagai segala sesuatu

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.
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Sedangkan menurut Ari Dwi Haryono (2015: 47) Media berasl dari kata latin yang

merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secara harfiah artinya adalah “perantara’

atau “pengantar”. Oleh karena itu media dipahami sebagai perantara atau pengantar

sumber pesan dengan penerima pesan.

Hal diatas sejalan dengan pendapat AECT (Sadirman Arif S, 1990: 19) yang

menyatakan bahwa media adalah perangkat lunak (Software) –media pertama atau

lambang/symbol- berisi pesan atau informasi yang biasanya disajikan dengan

menggunakan peralatan, media kedua sebagai perangkat kerasnya (Hardware) yakni

sebagai sarana untuk dapat menampilkan pesan yang terkandung dalam media tersebut.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas, media dapat disimpulkan suatu sarana yang

dapat menyampaikan dan menyalurkan segala informasi dari sumber belajar (Guru)

kepada siswa serta terdapat pesan yang terkandung dalam media tersebut.

Menurut Yudhi Munadi (2008: 37-47) Media pembelajaran sendiri memiliki

beberapa fungsi diantaranya:

1. Fungsi Media Pembelejaran sebagai Sumber Belajar.

Secara umum media pembelajran berfungsi sebagai sember belajar. Dalam

kalimat “sumber belajar” sendiri tersirat makna “keaktifan” yakni sebagai

penyalur, penyampai dan penghubung.

Mudhoffir dalam (Yudhi Munadi 2008: 37-47) menyebutkan sumber belajar

pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan,

orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan yang mana hal itu dapat mempengaruhi

hasil belajar siswa.



9

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan sumber belajar adalah

segala sumber yang ada di luar diri seseorang (pserta didik) dan tercapainya

dengan mudah proses belajar.

2. Fungsi Manipulatif

Media memiliki dua kemampuan yakni mengatasi keterbatasan ruang dan

waktu serta mengatasi keterbatasan inderawi.

Pertama, kemampuan media pemebelajaran dalam mengatasi keterbatasn

ruang dan waktu semisal dengan media menghadirkan objek atau peristiwa yang

sulit dihadirkan dalam bentuk aslinya seperti peristiwa bencana alam, ikan paus

melahirkan dan lain-lain. Serta kemampuan media menjadikan objek atau

peristiwa yang menyita waktu panjang menjadi singkat.

Kedua, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan

inderawi manusia semisal dalam memahami objek kerena terlalu kecil, seperti

molekul, sel atom dan lain-lain dapat memanfaatkan gambar, film dan lain-lain.

3. Fungsi Psikologis

a. Fungsi Atensi

Media pembelajaran dapat meningkatkan dapat meningkatkan perhatian

(attention) siswa terhadap materi ajar. Dengan demikian, media pembelajaran

yang mampu menarik dan memfokuskan kemampuan siswa
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b. Fungsi Afektif

Fungsi afektif, yakni mengunggah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan

atau penolakan siswa terhadap sesuatu. Media pembelajaran yang tepat guna dapat

meningkatkan sambutan atau penerimaan siswa terhadap stimulus tertentu.

4. Fungsi Motivasi

Motivasi merupakan seni mendorong siswa untuk terdorong melakukan

kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dengan demikian,

motivasi merupakan usaha dari pihak luar dalm hal ini adalah guru untuk

mendorong, mengaktifkan dan menggerakkan siswanya secara sadar untuk terlibat

secara aktif dalam proses pembelajaran.

2.1.2 Seni Tari

Seni tari merupakan warisan kebudayaan Indonesia yang harus dikembangkan dan

dilestarikan selaras dengan masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan.

Kuswarsantyo (2012: 17) mengemukakan seni tari adalah salah satu cabang seni yang

dalam ungkapannya menggunakan bahasa gerak tubuh.

Pangeran Suryadiningrat dalam (Mulyani, N, 2016: 49), seorang ahli tari dari jawa

menjelaskan bahwa tari adalah gerak dari seluruh anggota tubuh manusia yang disusun

selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu.

Sedangkan menurut Salim (2008: 27) tari merupakan sebuah aktivitas alamiah dari

berbagai bentuk yang telah berkembang di dunia bergantung pada pola budaya dan ritual.

Sementara itu menurut Pekerti (2014: 73) pengertian tari merupakan wujud ekspresi

pikiran, kehendak, perasaan, dan pengalaman manusia yang cirinya menggunakan media

gerak. Gerak merupakan unsur utama dalam tari yang dilengkapi dengan unsur – unsur
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pendukung sehingga membentuk suatu struktur yang disebut dengan tari (Pekerti, 2014:

73).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa seni tari adalah salah satu

cabang kesenian yang mengutamakan gerakan tubuh yang menggambarkan sesuatu

dengan maksud tertentu dengan adanya iringan irama musik yang bertujuan untuk

menghibur.

A. Unsur-Unsur Tari

Menurut Pekerti (2014) tari memiliki beberapa unsur utama dan unsur pendukung, di

dalam unsur utama memiliki sebagai berikut :

1. Unsur Utama Tari

a. Gerak

Gerak merupakan unsur utama tari. Gerak tari terjadi karena adanya suatu tenaga.

Ada 2 jenis gerak, yaitu gerak nyata (representasional) dan gerak maknawi. Gerak

nyata adalah gerak yang menirukan aktivitas kita sehari – hari dan gerak maknawi

adalah gerak yang mengandung makna, biasanya gerak dasarnya dari gerak sehari –

hari lalu diperhalus atau dirombak sehingga terlihat tidak seperti gerak nyata.

b. Ruang

Ruang adalah tempat untuk bergerak. Tempat untuk bergerak dalam pengertian

harfiah adalah panggung atau pentas tempat untuk menari, baik panggung tertutup

maupun panggung terbuka. Namun di dalam tari dikenal pula tempat untuk bergerak

yang bersifat imajinatif.



12

c. Waktu

Pengertian waktu dalam tari adalah waktu yang diperlukan oleh penari dalam

melakukan gerak. Waktu dalam tari sangat tergantung dari cepat lambatnya (tempo)

penari dalam melakukan gerak, panjang pendeknya ketukan (ritme) dalam melakukan

gerak, dan lamanya (durasi) penari dalam melakukan gerak.

2. Unsur Pendukung Tari

a. Desain lantai

Desain lantai adalah garis – garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari atau

garis – garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Jenis garis di lantai

ada dua macam, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus dapat menghasilkan

bentuk V, V terbalik, segitiga, T, T terbalik dan diagonal. Sementara itu, garis

lengkung dapat dibuat bentuk lingkaran, lengkung setengah lingkaran, spiral, angka

delapan dan lengkung ular.

b. Desain atas

Desain atas adalah desain yang dibuat oleh anggota badan dan berada di atas

lantai. Desain ini dilihat dari arah penonton. Desain atas ada bermacam – macam

bentuknya. Masing – masing desain menimbulkan kesan sendiri – sendiri bagi

penonton yang melihatnya.

c. Desain musik

Desain musik adalah pola ritmis dalam sebuah tari. Pola ritmis dalam tari timbul

karena gerakan tari yang sesuai dengan melodi. Gerakan tari yang sesuai dengan

harmoni dan gerakan tari yang sesuai dengan frasa musik. Oleh karena itu, fungsi

musik dalam tari dapat dibedakan menjadi tiga yaitu musik sebagai pengiring tari,
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musik sebagai ilustrasi, dan musik sebagai ilustrasi yang membantu penciptaan

suasana.

d. Desain dramatis

Desain dramatis adalah tahapan – tahapan emosional untuk mencapai klimaks

dalam sebuah tari. Tahap – tahap emosional ini perlu ada dalam sebuah tari agar tarian

itu menjadi menarik dan tarian itu tidak terkesan monoton. Melalui tahapan ini

penonton dapat merasakan perbedaan tari bagian awal, kemudian semakin naik

mencapai suatu puncak yang paling menarik dan merupakan inti dari tarian itu.

Klimaks dalam tari dapat dicapai dengan cara mempercepat tempo, memperluas

jangkauan gerak, menambah jumlah penari dan menambah dinamika gerak.

e. Dinamika

Dinamika adalah segala perubahan dalam tari karena adanya variasi– variasi

dalam tari tersebut. Dinamika dalam tari dapat menjadikan tarian itu menarik.

Dinamika dalam tari dapat dicapai karena adanya variasi menggunakan tenaga dalam

gerak, adanya variasi tempo dalam gerak, adanya variasi tingi rendah (level) gerak,

pergantian posisi atau tempat penari dan perubahan suasana. Jadi arti penting

dinamika dalam sebuah tari adalah tarian itu tidak tidak membosankan dan tidak

terkesan monoton.

f. Tema

Tema adalah ide persoalan dalam tari. Sumber tema tari dapat dari benda – benda

yang ada di sekitar kita, peristiwa – peristiwa yang pernah terjadi, kegiatan kerja,

perilaku binatang, cerita rakyat, cerita kepahlawanan, dan legenda.
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g. Tata rias, tata rambut, dan tata busana tari

Pengertiannya adalah rias wajah, tata rambut, dan pakaian yang dipakai penari

untuk pementasan tari. Rias wajah dan pakaian untuk tujuan menari biasanya dibuat

khusus untuk mendukung penampilan penari di atas pentas.

h. Tata pentas

Tata pentas adalah penataan pentas untuk mendukung pergelaran tari. Di atas

pentas, biasanya dilengkapi dengan seperangkat benda – benda alat yang berhubungan

dengan tari. Seperangkat benda – benda atau alat itu disebut setting.

i. Tata cahaya

Tata cahaya adalah seperangkat penataan cahaya di pentas. Penataan cahaya

dalam pergelaran tari dibuat untuk penerangan, memperkuat suasana tari, dan jika

dalam drama tari, hal itu untuk memperjelas peristiwa dari suatu adegan tarian.

j. Tata suara

Tata suara adalah seperangkat alat sumber bunyi yang bertujuan sebagai

pengaturan musik untuk iringan tari. Apabila suatu tarian diiringi dengan alat musik

yang langsung dimainkan, dapat dikatakan bahwa tarian itu tidak memerlukan tata

suara. Namun, apabila musik iringan tarian itu dengan media rekaman, tata suara

menjadi penting sebab memerlukan pengaturan yang khusus dari alat – alat pemutar

suara.
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2.1.3 Karakteristik Anak Tunarungu

Anak berkebutuhan khusus atau yang biasa disebut dengan ABK menurut Dadang

Garnida (2015: 1) memiliki pengertian anak yang dalam pendidikan memerlukan

pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan

khusus ini memiliki hambatan dalam belajar dan perkembangan, oleh sebab itu mereka

memerlukan layanan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar

masing-masing anak. Terdapat berbagai jenis anak berkebutuhan khusus diantaranya

adalah anak tunarungu yang memiliki pengertian kesulitan dalam mendengar.

Menurut Sutjihati Somantri (2006: 93), bahwa tunarungu dapat diartikan sebagai

suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat

menangkap berbagai rangsangan terutama melalui indera pendengarannya. Sedangkan

menurut Suparno (2001: 8), tunarungu juga merupakan suatu istilah yang menunjukan

pada kondisi tidak berfungsinya organ pendengaran secara normal. Berbagai pernyataan

dan teori tentang tunarungu yang dikemukakan oleh para ahli, seperti yang dikemukakan

oleh Hallahan, DP & Kauffman, JM (dalam Suparno, 2001: 8) yang sekaligus

mengklasifikasikan tunarungu sebagai berikut:

Gangguan Pendengaran: Istilah umum yang menunjukkan kecacatan
pendengaran yang mungkin berkisar dalam tingkat keparahan dari ringan
sampai berat: itu termasuk bagian dari tuli dan susah mendengar. Orang
tuli adalah orang yang cacat pendengarannya menghalangi pemrosesan
informasi linguistik yang berhasil melalui audisi, dengan atau tanpa alat
bantu dengar. Orang yang sulit mendengar adalah orang yang, umumnya
dengan menggunakan alat bantu dengar memiliki pendengaran sisa yang
cukup untuk memungkinkan keberhasilan informasi linguistik melalui
audisi.
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Dari beberapa pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tunarungu

adalah tidak berfungsinya alat indra pendengaran secara normal yang menyebabkan tidak

dapat menerima informasi, dan terdapat klasifikasi penyandang tunarungu yaitu yang

tergolong kurang dengar (hard of hearing) dan tuli berat (deaf).

Menurut Emon Sastrawinata, dkk. (1977: 12-13), klasifikasi anak tunarungu

berdasarkan tingkat gangguan sebagi berikut:

1. Ketunarunguan pada taraf 15 – 25 dB

Ketunarunguan taraf ringan. Anak tunarungu pada taraf ini masih dapat

belajar bersama anak-anak pada umumnya dengan pemakaian alat pembantu

mendengar, penempatan yang tepat dan pemberian bantuan yang lain.

2. Ketunarunguan pada taraf 26-50 dB

Ketunarunguan taraf sedang. Anak tunarungu pada taraf ini sudah

memerlukan pendidikan khusus dengan latihan bicara, membaca ajaran dan

latihan mendengar dengan memakai alat pembantu mendengar.

3. Ketunarunguan pada taraf 51-75 dB

Ketunarunguan taraf berat. Anak tunarungu pada taraf ini sudah harus

mengikuti program pendidikan di sekolah luar biasa dengan mengutamakan

pelajaran bahasa, tetapi masih dapat dipakai di jalan-jalan raya untuk bunyi

klakson, dan suara-suara bising yang lain.

4. Ketunarunguan pada taraf 75 dB keatas

Ketunarunguan taraf sangat berat. Anak tunarungu pada taraf ini lebih

memerlukan program 12 pendidikan kejuruan, meskipun pelajaran bahasa dan
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bicara masih dapat diberikan kepadanya Penggunaan alat pembantu

mendengar biasa tidak menberikan manfaat baginya.

Dari klasifikasi tersebut anak tunarungu memiliki gangguan dalam pendengaran

yang terdiri dari kategoi ringan hingga berat mereka membutuhkan alat bantu dalam

ketercapaian kegiatan pembelajaran

2.1.4 Metode Penelitian Pengembangan (ADDIE)

Desain instruksional adalah pendekatan sistematis terhadap analisis, desain,

pengembangan, implementasi, dan evaluasi bahan dan aktifitas belajar, desain

instruksional bertujuan untuk berpusat pada peserta didik darpada pendekatan guru

tradional yang berpusat pada pengajaran, sehingga pembelajaran yang efektif dapat

terjadi. Ini berarti bahwa setiap komponen instruksi diatur oleh hasil belajar, yang

telah ditentukan setelah analisi menyeluruh terhadap kebutuhan peserta didik.

Fase ini kadang tumpang tindih dan bisa saling terkait: namun, mereka

memberikan penduan dinamis dan fleksibel untuk menggembangkan pengajaran

yang efektif dan efesien.
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Tabel 2.1:Tahapan Model ADDIE

(Steven J. McGrift, 2000: 1-2)

Desain Sistem Instuksional (DSI); Menggunakan analisis model ADDIE

1. Analisis

Fase analisis adalah fondasi untuk semua fase desain instruksional lainnya.

Selama fase ini, anda harus menetukan masalahnya dan menentukan solusi yang

mungkin. Fase ini mungkin mencakup tujuan instruksional, dan daftar tugas yang

harus diinstruksionalkan. Keluaran ini akan menjadi masukan untuk fase desain.

Contoh Tugas Contoh Analisis
Analisis
Keluaran proses
pendefisisn apa yang
harus dipelajarai

1. Penilaian kebutuhan
2. Identifikasi kebutuhan
3. Analisis Tugas

1. Profil pendidik
2. Deskripsi kendala
3. Kebutuhan pernyataan
masalah
4. Analisis tugas

Rancangan
Proses untuk
menentukan
bagaimana cara
belajarnya

1. Menulis tujuan
2. Mengembangkan item
tes
3. Merencanakan
instruksi
4. Mengidentifikasi
sumber daya

1. Tujuan yang dapat
diukur
2. Strategi instruksional
3. Spesifikasi prototipe

Pengembangan
Prose pembuatan dan
pembuatan bahan

1. Bekerja dengan
prosedur
2. Mengembangkan buku
kerja, diagram alir,
program

1. Storyboard
2. Script latihan
3. Bantuan komputer
instruksi

Implementasi
Proses penginstalan
proyek dalam konteks
dunia nyata

1. Pelatihan guru
2. Tryout

1. Komentar siswa, data

Evaluasi
Proses penentuan
kecukupan instruksi

1. Record time data
2. Interpetasikan hasil uji
3. Survey lulusan
4. Kegiatan revisi

1. Rekomendasi
2. Laporan proyek
3. Prototipe yang telah
direvisi
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2. Perancangan

Fase desain adalah melibatkan penggunaan keluaran dari fase analisis untuk

merencanakan strategi pengembangan instruksi. Selama fase ini, anda harus

menejlaskan bagaimana mencapai tujuan instruksional yang ditentukan selama fase

analisis dan memperluas dasar instruksional. Beberapa eleman tahap desain dapat

mencakup penulisan deskripsi poulasi targetm, melakukan analissi pembelajarn,

tujuan penulisan dan item uji, memilih sistem pengiriman, dan menyusun isntruksi.

Output dari fase desian akan menjadikan masukan untuk tahap pengembang.

3. Pengembangan

Tahap pengembangan adalah dibangun baik pada fase analisis dan desain.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan rencana pelajaran dan materi

pelajaran. Selama fase ini anda akan mengembangkan instruksi, semua media yang

akan digunakan dalam instruksi, dan dokumentasi pendukungnya. Ini mungkin

termasuk perangkat keras (mis. Peralatan simulasi) dan perangkat lunak (mis

instruksi berbasis komputer).

4. Penerapan

Implementasi mengacu pada pengirim instruksi yang sebenarnya, baik berbasis

kelas, berbasis lab, atau berbasis komputer. Tujuan dari tahap ini adalah

penyampaian instruksi yang efektif dan efesien. Fase ini harus mempromosikan

pemahaman siswa terhadap materi, mendukung penugasan tujuan siswa, dan

memastikan transfer pengetahuan siswa dari pengaturan instruksional ke pekerjaan.

Evaluasi tahap ini mengukur keefektifan. Evaluasi harus benar-banar terjadi selama
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seluruh proses perancangan instruksional dalam fase, antara fase, dan setelah

impelmentasi. Evaluasi bisa berupa formatif atau sumatif

5. Evaluasi

Evaluasi formatif berlangsung selama dan diantara fase. Tujuan dari jenis

evaluasi ini adalah untuk memeprbaiki instruksi sebelum versi final

diimplementasikan. Evaluasi puncak biasanya terjadi setelah versi final

instruksi diimplementasikan. Jenis evaluasi ini menilai keseluruhan efektifitas

instruksi (seperti apakah akan membeli paket instruksional atau melanjutkan/

menghentikan isntruksi)

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa kajian yang relevan diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian dari Marisyanti Indahsari dengan judul skripsi “pengembangan

keterampilan gerak dasar motorik kasar melalui pembelajaran seni tari kipas”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah benar pembelajaran seni tari

kipas dapat mengembangkan keterampilan gerak dasar motorik kasar anak

tunarungu dengan menggunakan metode eksperimen. Perbedaan penelitian

terdahulu dan penelitian ini adalah peneliti terdahulu menggunakan seni tari kipas

untuk keterampilan gerak dasar motorik kasar pada anak tunarungu, sedangkan

penelitian ini menggunkan media untuk memudahkan anak tunarungu melakukan

tari remo dengan menggunakan metode dari ADDIE.

2. Penelitian dari Arie Michael Roosmaya yang berjudul “pengembangan modul

seni tari untuk mengoptimalkan pendidikan karakter pada anak tunarungu di sdlb

putra jaya malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul

pembelajaran instruksional untuk mengajar tari di SDLB Putra Jaya Malang
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degnan menggunakan metode Research  and Develpoment dan didapat hasil dari

validator ahli serta hasil pengujian efektivitas modul berdasarkan hasil belajar

siswa mendapat kriteria efektif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

ini adalah peneliti terdahulu menggunakan metode Research  and Develpoment

dalam mengembangkan modul seni tari berbeda dengan peneliti saat ini yang

menggunakan metode dari ADDIE untuk mengembangkan media pembelajaran

ADIKTIF.

Tabel 2.2: Penelitian yang Relevan

Peneliti Judul Metode Persamaan Perbedaan

Marisyanti
Indahsari

Pengembangan
Keterampilan
Gerak Dasar
Motorik Kasar
melalui
Pembelajaran Seni
Tari Kipas pada
AnakTunarungu

Single Subjek
Research (SSR)

Ekperimen

Materi
Pembelajaran yang
digunakan yaitu
seni tari.

Peneliti
sebelumnya
melakukan
pengembangan
Keterampilan
Gerak Kasar dan
menggunakan
metode yaitu
Single Subjek
Research (SSR),
sedangkan
penelitian yang
peneliti lakukan
berupa
pengembangan
media ADIKTIF
dan metode yang
digunakan yaitu
metode dari
ADDIE.

Arie Michael
Roosmaya

Pengembangan
Modul Seni Tari
Untuk
Mengoptimalkan
Pendidikan
Karakter Pada
Anak Tunarungu
di SDLB Putra
Jaya Malang

Research  and
Develpoment

Subjek uji coba
adalah siswa
tunarungu.

Peneliti
sebelumnya
mengembangkan
modul seni tari
dan menggunakan
metode Research
and Develpoment,
sedangkan peneliti
mengembangkan
media ADIKTIF
dan menggunakan
metode dari
ADDIE.
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2.3 Kerangka Pikir

Kondisi Ideal

1. Dalam melakukan tari siswa harus
memahami empat estetika dari seni tari
terlebih dahulu yang diantaranya
wirupa, wirama, wirasa, wiraga.

2. Siswa dapat melakukan gerakan dasar
tari remo

3. Untuk mempermudah siswa memahami
materi pembelajaran perlu adanya
penggunaan media pembelajaran

Kondisi Lapangan

1. Siswa hanya memahami wiraga dan
wirasa tetapi tidak dengan wirama dan
wirupo.

2. Siswa di SDLB kedungkandang
kesulitan dalam melakukan gerakan
dasar tari remo.

3. Tidak adanya penggunaan media
dalam mengajarkan gerakan tari dasar
remo.

Permasalah

Kesulitan Guru untuk mengajarkan gerakan dasar tari remo kepada
anak tunarungu di SDLB N Kedungkandang dan kurangnya
penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran.

Solusi

Membuat media pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan karakteristik siswa
tunarungu yang ada di SDLB N Kedungkandang Malang berupa media
ADIKTIF (Android, Inovatif, Kreatif) yang berupa puzzle dan dapat
dimainkan.

Dalam Pengembangan Media menggunakan Model ADDIE

1. Analisis (Analysis)
Peneliti melakukan analisis awal dengan mengamati kegiatan pembelajaran di kelas.

2. Perancangan (Design)
Peneliti melakukan tahap perancangan produk/ desain dari media ADIKTIF degnan acuan
analisis kebutuhan siswa di SDLB N kedungkandang.

3. Pengembangan (Development)
Peneliti mengembangkan produk yang dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan
peserta didik dan yang telah dirancang sesuai desain/ konsep yang telah dibuat sebelumnya
oleh peneliti.

4. Implementasi (Implementation)
Peneliti melakukan implementasi produk pada siswa kelas 4 yang berjumlah 10 siswa  di
SDLB N Kedungkandang Malang.

5. Evaluasi (Evaluation)
Peneliti melakukan tahap revisi berdasarkan hasil dari implementasi produk media Media
ADIKTIF dan hasil angket penilaian produk dari tim ahli media dan ahli materi

. Produk

Menghasilkan media pembelajaran berupa game puzzle ADIKTIF
(Android, Inovatif, Kreatif) Seni Tari Remo.
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