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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembangan media 

pembelajaran sejarah kelas X berbasis CourseLab 2.4 di SMA Islam Al-Falah Kota 

Jambi dan menetahui respon siswa kelas X terhadap penerapan media pembelajaran 

sejarah yang dikembangkan melalui CourseLab 2.4. Pengembangan media 

pembelajaran sejarah kelas X berbasis CourseLab 2.4  pada penelitian ini 

menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yaitu: 

Analisis, Desain, Development, Implementasi, dan Evaluasi. Hasil pengembangan 

dari penelitian ini adalah berupa sebuah CD pembelajaran yang berisikan materi 

pembelajaran sejarah, video pembelajaran sejarah, dan latihan yang dibuat dan 

didesain dengan Software CourseLab 2.4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

hasil validasi ahli materi didapatkan skor sebanyak 47 dengan persentase 83,92%, 

maka materi yang ada di dalam media yang dikembangkan dikategorikan sangat 

baik. Adapun perbaikan atau revisi yang harus ditambah dan diperbaiki adalah 

perbaikan seperti penambahan tujuan pembelajaran, penambahan materi sejarah 

lokal di dalam media. Dari hasil validasi ahli media yang tertera di tabel 4.2 di atas 

didapat skor untuk penilaian media sebnayak 53 dengan persentase 94,64%. Maka 

media dikategorikan sangat baik. Kemudian setelah divalidasi dilihat respon siswa 

dari uji coba kelompok kecil, besar kemudian uji lapangan. Dari hasil ujicoba 

kelompok kecil diperoleh data keseluruhan skor sebanyak 219 dengan persentase 

84,23% maka dapat disimpulkan bahwa media dikategorikan sangat baik. 

Selanjutnya dari hasil ujicoba kelompok besar hasil diperoleh keseluruhan skor 

sebanyak 723 dengan persentase 92,69% maka dapat disimpulkan bahwa media 

dikategorikan sangat baik. Media pembelajaran yang telah selesai dikembangkan 

lalu di implementasi di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi pada siswa kelas X IMA 

2, dengan jumlah 32 siswa pada satu ruangan kelas diberi pretest dan postest. 

Didapatkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebanyak  44,07%. Maka 

dapat disimpulkan media pembelajaran berbasis Courselab 2.4 layak dan efektif 

digunakan untuk siswa kelas X dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disarankan media pembelajaran berbasis CourseLab 2.4 dapat 

menjadi variasi pembelajaran, dan dapat menjadi alternatif guru dalam melakukan 

proses belajar mengajar, dan mungkin dapat dikembangkan dengan materi yang 

berbeda dan media pembelajaran ini dapat menarik minat siswa dalam belajar dan 

memudahkan siswa untuk mengetahui materi sejarah. 

Kata Kunci: Media Pembelajaran Sejarah, CourseLab 2.4 
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PENDAHULUAN  

Penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mencetak 

generasi bangsa yang berkualitas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai 

tujuan pendidikan tersebut, diantaranya dengan melakuan peningkatan kualitas dan 

pembelajaran di dalam kelas. Menurut Achmad Munib (Daryanto, 2016:1), 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan orang-orang yang 

diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat 

dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Secara umum proses pendidikan pasti 

berkaitan dengan proses pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran adalah 

sebagai fasilitator, mediator, dan pembimbing. Jadi guru hanya dapat membantu 

proses pengetahuan dikepala peserta didik sehingga siswa mencapai tingkatan 

pemahaman yang lebih sempurna dibandingkan dengan pengetahuan sebelumnya. 

Dalam era perkembangan iptek yang begitu pesat dewasa ini, profesionalisme guru 

tidak cukup hanya dengan membelajarkan siswa, tetapi juga harus mampu 

mengelola informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi kegiata belajar siswa. 

Oleh karena itu, dampak perkembangan iptek terhadap proses pembelajaran sangat 

berpengaruh bagi guru. Guru yang profesional dituntut mampu memilih dan 

menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang ada di sekitarnya. Media 

pembelajaran adalah alat yang digunakan sebagai bahan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan obsevasi awal di SMA Islam Al-Falah kota jambi, terdapat 

beberapa masalah yang sama sewaktu peneliti praktik mengajar di sana yaitu masih 

banyak guru yang jarang menggunakan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran, salah satunya guru sejarah. Padahal di sekolah tersebut sudah 

difasilitasi sarana dan prasarana seperti infokus yang sudah disediakan sekolah, 

tinggal bagaimana guru memanfaatkan fasilitas tersebut. Akan tetapi guru masih 

jarang memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga berdampak pada kerusak fasilitas 

karena jarang digunakan hingga berdebu. Jika guru menggunakan media 

pembelajaran siswa akan lebih cepat memahami materi yang dipelajari, sebab 

sewaktu praktik mengajar disana siswa lebih senang jika belajar menggunakan 

media. Motivasi mereka dalam belajar menggunakan media lebih terlihat karena 

media pembelajaran itu lebih menarik dan tidak mebosankan bagi mereka. Oleh 

karena itu peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan 
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dapat memotivasi siswa untuk belajar sejarah dan juga secara tidak langsung untuk 

memotivasi guru sejarah maupun guru lainnya untuk dapat memanfaatkan media 

pembelajaran agar membuat pembelajaran semakin menarik. Media yang akan 

dikembang adalah media pembelajaran sejarah berbasis CourseLab 2.4.  

Alasan peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran menngunakan 

Software CourseLab 2.4  karena yang akan dihasilkan kelak berupa sebuah CD 

pembelajaran yang berisi materi, gambar, video, dan latihan sejarah yang bisa 

membuat pembelajaran sejarah lebih menarik dan mudah dipahami. Di samping itu, 

dengan perlahan guru pun akan termotivasi untuk menggunakan media 

pembelajaran dan pembelajaran sejarah yang dulunya membosankan menjadi 

menyenangkan dan mudah dipahami. Sesuai dengan salah satu indikator 

kompetensi profesional guru yang tertera di permendiknas No. 16 tahun 2007 dalam 

depdiknas (2007), yang menyatakan bahwa guru harus memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri (Payong, 2011:43). 

Berdasarkan permasalahan yang telah di sebutkan diatas maka peneliti ingin 

mengembangkan media pembelajaran sejarah yang menarik, sehingga peneliti 

ingin mengambil judul penelitian: “Pengembangan Media Pembelajaran Sejarah 

Kelas X Berbasis CourseLab 2.4 di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai acuan atau landasan 

teori, teori yang dimaksud sebagai berikut: Menurut Sanjaya ( 2015:57) media 

adalah perantara dari sumber  informasi kepenerima informasi, contohnya video, 

televisi, komputer dan lain sebagainya. Alat- alat tersebut merupakan media 

manakala digunakan untuk menyalur informasi yang akan disampaikan.Misalkan 

seorang kepala desa ingin mengerjakan kerja bakti kepada warganya pada hari dan 

waktu tertentu, maka ia menuliskan ajakan tersebut dipapan pengumuman desa. 

Dalam konteks ini, papan pengumuman merupakan media bagi kepala desa. 

Menurut Khanifatul (2013:30), media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam hal ini selain media sebagai sumber belajar, media juga 

sebagai penyalur pesan dari bahan pelajaran yang memungkinkan anak didik 
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memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Menurut Hamalik (Arsyad,1997:15) 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar akan dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.  

Menurut Rusman (2013:153) Media berbasis komputer merupakan program 

yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software 

computer (CD Pembelajaran) yang berupa program komputer berisikan tentang 

materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Menurut Mubarok (2016), 

CourseLab merupakan piranti lunak yang dikembangkan pada tahun 1999 oleh 

Russian vendor, digunakan untuk menyusun bahan ajar multimedia berbasis E-

learning yang powerful dan mudah digunakan. CourseLab menawarkan 

lingkungan WYSIWYG (What See Is What You Get) yang bebas dari pemrograman 

untuk menghasilkan bahan ajar interaktif yang dipublikasikan di internet, Learning 

Management System (LMS), serta CD-ROM. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dan pengembangan atau R&D (Research & Development) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Adapun model pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE (analysis, 

desain, development, implementation, evaluation). Menurut Khoe Yao Thung 

(2017:57) ADDIE adalah suatu kerangka kerja desain sistem intruksional. Salah 

satu fungsi ADDIE digunakan untuk jadi pedoman dalam membangun perangkat 

dan infrastruktur program latihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja 

pelatihan itu sendiri. Model ADDIE berisi lima fase tahapan (analisis, desain, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi). (1) Analisis yaitu kebutuhan untuk 

menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. (2) 

Desain yaitu menentukan kompetensi khusus dan metode dalam mendesign media. 

(3) Pengembangan yaitu memproduksi. (4) Implemntasi yaitu melaksanakan 

program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi media yang telah 

dibuat/dirancang. (5) Evaluasi, yaitu melakukan evaluasi produk atau media 
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pembelajaran yang telah dikembangkan. Subjek uji coba dipakai yaitu uji kelompok 

kecil sebanyak 5 responden dan uji kelompook besar sebanyak 15 responden. 

Instrumen pengumpulan data yaitu angket dan soal tes objektif. Teknik analisis data 

dilakukan secara deskriptif dan penghitungan angket data dilakukan secara 

kualitatif untuk validasi ahli dan kuantitatif untuk uji responden siswa. 

 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pengembangan  

 Pengembangan media pembelajaran sejarah kelas X berbasis CourseLab 2.4  

pada penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 

tahap yaitu: Analisis, Desain, Development, Implementasi, dan Evaluasi. Hasil 

pengembangan dari penelitian ini adalah berupa sebuah CD pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran sejarah, video pembelajaran sejarah, dan latihan 

yang dibuat dan didesain dengan Software CourseLab 2.4. 

 

1.1 Tahap Analisis 

Pada pengembangan media ini, tahap pertama adalah tahap analisis, yaitu 

menganalisis kebutuhan dan analisis materi. Analisis bertujuan untuk menentukan 

masalah dan solusi yang bertujuan untuk membuat produk yang ingin 

dikembangkan. Sesuai yang dikemukakan Tegeh (2014:42) bahwa tahap analisis 

meliputi analisis pembelajaran baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Berkenaan dengan analisis materi berupa materi pokok dan sub bagian dari materi 

pokok. 

Hasil analisis yang diketahui bahwa guru sudah menggunakan media 

pembelajaran, akan tetapi selama ini sering menggunakan media power point, 

sementara powerpoint yang ditampilkan guru tidak terdapat video dan gambar yang 

lengkap dan pada materi sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia 

masih banyak sekali siswa yang tidak memahami materi ini karena terlalu luas dan 

dibutuhkan pemahaman lebih dalam lagi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media 

pembelajaran yang menyediakan video, gambar, materi, dan dikemas menjadi satu 

dalam CD pembelajaran yang dibuat dan didesain menggunakan software 

CourseLab 2.4 agar siswa lebih mudah memahami materi. 
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1.2 Tahap Desain 

Pada tahap desain pengembangan ada beberapa kebutuhan untuk mendesain 

media pembelajaran yang harus dipenuhi peneliti, yaitu: mengumpulkan bahan 

seperti materi, gambar, video, dan komponen pendukung lainnya seperti aplikasi 

android PicsArt dan Canva untuk proses desain baground dan sticker, melakukan 

download dan instalasi aplikasi CourseLab 2.4, melakukan editing sistem seperti 

Template pada slide, navigasi slide dan Baground di aplikasi CourseLab 2.4, 

setelah selesai mendesain tahap selanjutnya meng-convert hasil yang telah dibuat 

dan didesain ke dalam CD-ROM sehingga menjadi media pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan CD pembelajaran. 

 

1.3 Tahap Pengembangan  

1.3.1 Hasil Validasi Ahli Materi 

 Setelah media pembelajaran selesai didesain, langkah selanjutnya adalah 

media tersebut divalidasi oleh tim ahli materi. Adapun aspek yang dinilai adalah 

kesesuaian, kemudahan, kemenarikan, kesederhanaan, dan keterpaduan penekanan. 

Dari hasil validasi ahli materi didapat skor sebanyak 47 dengan persentase = 

47

56
 𝑥 100% =83,92%, maka materi yang ada di dalam media yang dikembangkan 

dikategorikan sangat baik.  

 

1.3.2 Hasil Validasi Ahli Media 

Penilaian terhadap media yang dikembangkan diniliali dari beberapa aspek 

yang meliputi, tampilan, desain, kemudahan, kesederhanaan, tulisan dan bahasa. 

Berdasarkan hasil validasi ahli media yang tertera di tabel 4.2 di atas didapat skor 

untuk penilaian media sebnayak 53 dengan persentase = 
53

56
 𝑥 100% = 94,64%. 

Maka media dikategorikan sangat baik. Adapun komentar keseluruhan media 

adalah bagus dan layak dijadikan media pembelajaran. 

 

1.3.3 Hasil Uji coba Kelompok Kecil 

 Berdasarkan hasil ujicoba kelompok kecil diperoleh keseluruhan skor 

sebanyak 219 dengan persentase = 
219

260
𝑥 100% = 84,23% maka dapat disimpulkan 

bahwa media dikategorikan sangat baik. Akan tetapi ada beberapa saran dan 
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perbaikan dari siswa yaitu suara pada narator/pengisi suara di video kurang jelas 

dan masih agak sedikit pecah-pecah sehingga peneliti melakukan perbaikan 

tersebut sesuai saran. 

1.3.4. Hasil Uji Kelompok Besar 

Berdasarkan hasil ujicoba kelompok kecil diperoleh keseluruhan skor 

sebanyak 723 dengan persentase = 
723

780
𝑥 100% = 92,69% maka dapat disimpulkan 

bahwa media dikategorikan sangat baik. Selama uji coba kelompok besar berjalan 

dengan lancar dan tidak ada revisi. 

1.4 Tahap Implementasi  

1.4.1 Uji Lapangan  

 Pada uji lapangan dilakukan pengujian produk kepada siswa kelas X MIA 

2 sebanyak 32 Orang Siswa. pengujian produk tersebut dengan memberi pretest dan 

postest. Berdasarkan hasil nilai dari pretest dan postest, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebanyak  44,07%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

dibandingkan sebelum menggunakan media pembelajaran dan media pembelajaran 

berbasis Courselab 2.4 layak dan efektif digunakan untuk siswa kelas X dalam 

proses pembelajaran. 

1.5 Tahap Evaluasi 

Tahap ini meliputi yaitu evaluasi desain, isi produk dan instrument 

pengembangan. Evaluasi bertujuan untuk melihat sudah baik dan layak media yang 

dikembangkan untuk diujicobakan atau digunakan sebagai media pembelajaran, 

Berdasarkan proses tahapan dan hasil dari validasi dari tim ahli dilanjutkan dengan 

uji coba produk dan uji lapangan yang dilalui, maka media yang dikembangkan 

layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran.   
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2. PEMBAHASAN  

Pengembangan media pembelajaran sejarah kelas X berbasis CourseLab 2.4  

pada penelitian ini menggunakan model penelitia ADDIE yang terdiri dari 5 tahap 

yaitu: Analisis, Desain, Development, Implementasi, dan Evaluasi. Hasil 

pengembangan dari penelitian ini adalah berupa sebuah CD pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran sejarah, video pembelajaran sejarah, dan latihan 

yang dibuat dan didesain dengan Software CourseLab 2.4. 

Pada pengembangan media ini, tahap pertama adalah tahap analisis, yaitu 

menganalisis kebutuhan dan analisis materi. Analisis bertujuan untuk menentukan 

masalah dan solusi yang bertujuan untuk membuat produk yang ingin 

dikembangkan. Sesuai yang dikemukakan Tegeh (2014:42) bahwa tahap analisis 

meliputi analisis pembelajaran baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Berkenaan dengan analisis materi berupa materi pokok dan sub bagian dari materi 

pokok. 

Hasil analisis yang diketahui bahwa guru sudah menggunakan media 

pembelajaran, akan tetapi selama ini sering menggunakan media power point, 

sementara powerpoint yang ditampilkan guru tidak terdapat video dan gambar yang 

lengkap dan pada materi sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia 

masih banyak sekali siswa yang tidak memahami materi ini karena terlalu luas dan 

dibutuhkan pemahaman lebih dalam lagi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media 

pembelajaran yang menyediakan video, gambar, materi, dan dikemas menjadi satu 

dalam CD pembelajaran yang dibuat dan didesain menggunakan software 

CourseLab 2.4 agar siswa lebih mudah memahami materi. 

Pada tahap desain peneliti mendesain media pembelajaran yaitu 

mengumpulkan materi, gambar, video, dan komponen pendukung lainnya seperti 

aplikasi android PicsArt dan Canva  untuk proses background dan desain stiker. 

Mendownlod dan instal aplikasi CourseLab 2.4, melakukan editing sistem template 

pada slide, navigasi slide, dan background. Setelah selesai mendesain selanjutnya 

menconvert hasil yang telah didesain kedalam CD-ROM. Dalam suatu 

pengembangan media pembelajaran. Desain media pembelajaran adalah hal yang 

sangat penting. Menurut Arsyad (2015) terdapat beberapa aspek yang harus 

diperhatikan dalam segi desain yaitu kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, 



 

9 Pengembangan Media Pembelajaran Sejarah Kelas X Berbasis CourseLab 2.4 di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi 

keseimbangan bentuk dan warna. Sedangkan untuk materi kriteria yang baik dalam 

pemilihan media adalah kemudahan dalam materi untuk dipeajari dan dipahami 

Arsyad, (2014:68). Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut diperoleh media 

pembelajaran berupa CD pembelajaran yang mendapat nilai sangat baik dari 

vaidator dan siswa. Setelah semuanya selesai maka dilakukan pengembangan. 

Pada tahap pengembangan media yang telah didesain divalidasi oleh tim ahli 

yaitu ahli materi dan ahli media dengan tujuan guna mendapatkan saran dan 

perbaikan tentang produk yang dikembangkan. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Yao Tung (2017: 64)  bahwa tahap pengembangan, penguji 

melakukan tinjauan ulang terhadap yang didesain dan direvisi sesuai dengan saran 

perbaikan sehingga dapat menghasilkan dan menvalidasi produk tersebut. 

Hasil validasi dai tim ahli diperoleh bahwa media pembelajaran berbasis 

CourseLab 2.4 mendapat komentar dan saran sangat baik dan layak untuk 

dilakukan uji coba produk. Media ini dikatakan layak karena pada penilaiannya 

dinilai baik pada aspek tampilan media, isi materi dan manfaat media. Media ini 

juga bermanfaat sebagai alat bantu bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran 

dan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sejarah, dengan adanya 

pengembangan media pembeajara berbasis CourseLab 2.4 ini menciptakan susana 

pembelajaran sejarah menjai menarik dan mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan 

dikemukakan oleh Mubarok (2016) bahwasanya CourseLab merupakan software 

yang digunakan untuk menyusun bahan ajar multimedia berbasis E- Learning yang 

powerfull yang mudah digunakan selain itu juga menyediakan fitur-fitur yang bisa 

membuat bahan ajar menjadi mudah dipahami oleh siswa. 

Dari hasil ujicoba produk dapat diketahi bahwa media pemelajaran berbasis 

CourseLab 2.4 dikategorikan sangat baik. Dan dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaan berbasis CourseLab 2.4 mampu menambah variasi pembelajaran dan 

menambah minat serta motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Pada tahap implementasi dilakukan uji lapangan kepada siswa kelas X MIA2 

sebanyak 32 siswa dengan tujuan untuk melihat peningatan hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan media, dan dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa meningkat setelah menggunakan media dibandingkan tidak 
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menggunakan media. Oleh karena itu media pebeajaran berbasis CourseLab 2.4 

layak dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran.  

Bukti yang menunjang dari penelitian ini dapat dilihat dari peneltian yang 

dilakukan Ahmad Novandi (2016) yang mengembangkan media pembelajaran 

presentasi menggunakan CourseLab 2.4 pada kompetensi dasar-dasar elektronika 

digital di SMK 3 Negeri Surabaya dan hasil dari pengembangan tersebut bahwa 

media pembelajaran berbasis CourseLab 2.4 membantu siswa memahami materi 

pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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