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ABSTRAK 
 

 

PENGEMBANGAN MODUL DIKLAT BERBASIS E-MARKETING UNTUK 

SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA WISATA  LAMPUNG BARAT 

 

 

 
Oleh 

 
MUHAMAD ZAKARIA 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 
menganalisis; 
(1) potensi dan kondisi dikembangkannya modul pembelajaran, (2) proses 

pengembangan, (3) karakteristik modul, (4) efektifitas modul, dan (5) efesiensi modul 
berbasis E-Marketing. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan 

desain ADDIE. Subjek dalam penelitian ini adalah 32 Peserta diklat. Metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, angket, wawancara, dokumentasi. 
Hasil penelitian dan pengembangan ini menunjukkan bahwa : (1) Kondisi daerah 

wisata Lampung Barat sangat menarik untuk dijadikan tempat wisata dengan melihat 

data obyek wisata yang belum dikelola oleh pihak Pemerintah maupun pihak Swasta, 

namun setelah melihat data dari Dinas Pemuda Olah Raga  Pariwisata dan Budaya 

Daerah Lampung Barat ada sedikit peningkatan pengunjung didaerah wisata tersebut. 

Potensi SDM perlu dikembangkan dan memungkinkan dilakukan pengembangan 

modul diklat berbasis e-marketng sehingga pengelola setempat mampu menjadi 

marketer yang handal serta pengelolaan Sumber daya manusia pada daerah obyek 

wisata Lampung Barat.(2)Produk divalidasi oleh tim ahli materi nilai 82,2, ahli media 

nilai 90,17, ahli desain nilai 89,33 menyatakan bahwa produk sangat baik digunakan. 

(3) Karakteristik modul yang dikembangkan: didalam terdapat QR Code. dan 

berasaskan padlet, Berdiri sendiri, bersifat mandiri, adaptip dan akrab dengan 

pemakainya. (4) Modul efektif untuk peningkatkan hasil belajar geografi siswa 

dengan nilai gain ternormalisasi 0,83 dengan kriteria tinggi. (5) kemenarikan modul 

Lebih dari 90% peserta pelatihan pada ketiga tempat ini merekomendasikan 

program pelatihan ini.  
. 

 

Kata Kunci : Modul Diklat, e-Marketing,Desa Wisata  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Penyertaan teknologi berbasis internet pada pemasaran pariwisata disebut dengan 

istilah online tourism marketing (e-marketing). Maraknya kemunculan desa-desa wisata 

tidak lepas dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Pariwisata tahun 2009-2014. Sejak kemunculan program tersebut, berbagai desa mulai 

berbenah untuk menjadi desa wisata. Adapun peran sentral pemerintah dalam pelaksanaan 

PNPM Pariwisata mandiri tersebut adalah 1) penyusunan desa dan program pengembangan 

pariwisata pedesaan, 2) penentuan sasaran atau jumlah desa wisata (kelayakan menjadi desa 

wisata), dan 3) penentuan alokasi anggaran untuk setiap desa wisata (Damanik et al., 

2015:114). Kemunculan desa-desa wisata juga merupakan upaya untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat lokal oleh pemerintah supaya pembangunan lebih fokus dan 

terarah sesuai dengan karakteristik masingmasing desa. 

 

Pertumbuhan dalam preferensi wisatawan intuk informasi online akan membuatnya semakin 

penting bagi pemerintah untuk memfasilitasi secara online keterlibatan aktif industri dan 

memungkinkan saluran ke pasar. Salah satu media yang dapat dikembangkan sebagai media 

promosi adalah media sosial seperti, blooging, twitter, facebook, instragram, flicksd, dan 

lain.lain (Salman, tt). Media ini merupakan media sekunder setelah website atau portal dari 

industri yang dibuat khusus untuk promosi pariwisata. Media ini dapat dirancang untuk 

berbagai konten dan pesan pemasaran secara one to one, one to many, atau many to many 

(Hasan, 2015:73). Pertimbangan aspek relevansi, ketepatan, dan kemudahan dalam 

menyampaikan pesan pemasaran. 
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Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

pengertian Sumber daya manusia dapat terkait dengan Pariwisata adalah “berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan yang 

dimaksud dengan Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat 

setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan pengusaha”. 

Sedangkan Industri Pariwisata adalah “kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata.” 

 

Pentingnya Sumber daya manusia di sektor pariwisata adalah  manusia (people) 

merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi.Khususnya di 

organisasi berbasis jasa (service-based organization), Sumber daya manusia berperan 

sebagai faktor kunci dalam  mewujudkan keberhasilan kinerja.Pengembangan Sumber 

daya manusia di industri pariwisata saat ini menghadapi tantangan global yang 

memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan Negara, wilayah dan benua. 

Salah satu solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi Sumber 

daya manusia yang dimiliki suatu Negara termasuk Indonesia melalui peningkatan 

kualitas pendidikan dan pelatihan yang tepat, peningkatan kualitas Sumber daya 

manusia menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin 

kompetitif. Upaya pengembangan Sumber daya manusia pariwisata disuatu destinasi 

pariwisata secara umum terbagi atas pengembangan fisik dan pengembangan non-fisik. 

Pengembangan fisikdilakukan mulai dari penyususunan rencana, rancangan, dan 

pelaksanaan konstruksi, lingkup kegiatan pengembangan aksesibilitas, fasilitas dasar 

pariwisata, dan fasilitas pendukung kegiatan wisata. Sedangkan pengembangan Sumber 

daya manusia non fisik terkait beberapa hal yaitu pelayanan pariwisata, pelayanan 

pemandu wisata, Pariwisata sebagai suatu industri yang kompleks, yang meliputi 

industri-industri lain seperti industri perhotelan, industri rumah makan, industri 

kerajinan atau cinderamata, industri perjalanan dan sebagainya. 
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Pariwisata merupakan industri yang kelangsungan hidupnya sangat peka terhadap 

kerusakan lingkungan oleh baik-buruknya lingkungan. Industri ini sangat peka terhadap 

kerusakan lingkungan, misalnya pencemaran oleh limbah domestik dankerusakan 

pemandangan alam, serta sikap penduduk yang tidak ramah. Suatu daerah wisata 

mempunyai kemampuan tertentu untuk menerima wisatawan, yaitu disebut daya dukung 

lingkungan. 

 

Aspek ekonomis merupakan aspek yang dianggap penting dan mendapat  perhatian 

paling besar dalam sektor pariwisata karena untuk mengadakan perjalanan orang 

mengeluarkan biaya, sedangkan bagi daerah yang dikunjungi wisatawan dapat 

menerima uang dari wisatawan tersebut melalui orang-orang yang menyediakan 

angkutan, menyediakan bermacam-macam jasa, atraksi dan sebagainya. Keuntungan 

ekonomis ini merupakan salah satu dari tujuan pembangunan pariwisata.Indonesia 

adalah salah satu negara di dunia yang menyimpan banyak potensi alam baik daratan 

maupun lautan (pantai). Kondisi tanah yang subur menjadikan Indonesia sebagai pusat 

perhatian kelompok manusia untuk menetap dan mengembangkan usahanya masing-

masing, sedangkan potensi perairan yang berupa lautan dan pantai merupakan salah satu 

obyek wisata yang banyak digemari oleh wisatawan  nusantara  maupun 

wisatawanmancanegara. 

 

Hal ini dapat dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis, selain itu juga memilki 

laut tropis, pantai pasir yang putih bersih, dan air laut yang jernih membiru. Sehingga 

banyak wisatawan mancanegara yang datang mengharapkandapat menikmati udara 

segar dan keindahan pantai, selain itu juga untuk melakukan kegiatan olahraga air 

seperti selancar-air, ski-air, menyelam, dan Sungai-sungai yang membentang serta 

berpotensi untuk di jadikan wahana wisata di Indonesia sehingga mampu meningkatkan 

pendapatan daerah dan Sumber daya manusianya. Pada suatu daerah wisata air sangat 

dibutuhkan beberapa aspek agar mendukung tempat tersebut salah satu aspek nya adalah 

keamanan dan keyamanan. 
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Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai 

tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Sejalan dengan 

tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional 

dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap, dan berkesinambungan.Nampak 

jelas bahwa pembangunan di kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Suatu kawasan obyek wisata dapat menjadi daerah tujuan wisata harus memiliki potensi 

non fisik maupun fisik dimana kedua potensi ini dikembangkan akan menjadi kawasan 

daerah tujuan wisata yang menguntungkan baik itu di daerah sendiri maupun 

pemerintah. Dalam rangka memajukan kepariwisataan itu perlu ditingkatkan langkah-

langkah terarah dan terpadu dalam mengembangkan obyek- obyek wisata dengan 

maksud untuk mempengaruhi pikiran dan minat agar datang ke daerah obyek wisata. 

 

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dari aktivitas dan fasilitas yang 

berhubungan,  yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang 

kesuatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan 

semata-mata hanya merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut sebagai 

daya tarik wisata,sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu, misalnya 

penyediaan aksesibilitas atau fasilitas oleh karena itu suatu tempat wisata dapat 

dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. 

 

Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta 

telah meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari satu daerah ke daerah lain. 

Kunjungan wisatawan akan merangsang interaksi sosial dengan penduduk di sekitar 

tempat wisata dan merangsang tanggapan masyarakat sekitarnya sesuai dengan 

kemampuan mereka dalam beradaptasi baik di bidang perekonomian, kemasyarakatan 

maupun kebudayaan mereka. 
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Sejalan dengan hal itu, pariwisata di  Lampung Barat, juga semakin bergeliat. Geliat 

pariwisata tersebut juga telah bergeser dari pariwisata konvensional menuju pariwisata 

alternatif seperti misalnya desa wisata. Ketertarikan wisatawan mulai beralih kepada wisata 

alternatif desa wisata dengan sajian atraksi atau daya terik wisata yang secara unik dimiliki 

dan ditawarkan oleh masing-masing desa. Desa-desa wisata tersebut memiliki berbagai daya 

tarik wisata yang meliputi alam, sosial, budaya, religi, kuliner, dan berbagai daya tarik 

wisata lainnya. 

 

Pariwisata pedesaan saat ini tengah digiatkan oleh Pemerintah  Lambar bersama dengan 

pihak-pihak yang terkait. Selain itu, secara alami,  Lambar juga telah dianugerahi 

berbagai daya tarik wisata yang menarik baik daya tarik wisata alam, adat, sosial, 

budaya, kreatif, dan sebagainya. Sebetapapun menariknya suatu destinasi wisata, tanpa 

adanya promosi yang efektif dan tepat sasaran, destinasi wisata tersebut tidak akan 

diminati oleh calon wisatawan.  

 

Hal ini terjadi karena calon wisatawan tidak memiliki cukup informasi terkait destinasi 

wisata tersebut. Berdasarkan keadaan di atas, maka penulis melalui penelitian ini akan 

mencoba untuk menelaah terkait SDM dan promosi desa wisata di  Lampung Barat. 

Salah satu yang menjadi alasan peneliti ingin meneliti wisata di  Lampung Barat 

dikarenakan masih rendahnya kualitas pengelola  untuk mempromosikan desa wisata 

yang ada di  Lampung Barat sehingga mengakibatkan pengembangan, pengelolaan, dan 

perawatannya tidak maksimal terhadap potensi wisata tersebut. Selain rendahnya 

kualitas pengelola untuk mempromosikan desa wisata, keterbatasan sarana dan 

prasarana untuk menunjang pariwisatanya. Hal tersebut dikarenakan dampak dari 

kurangnya alokasi anggaran dana yang diperuntukan bagi pengembangan sektor 

pariwisata. Kurangnya perhatian pemerintah  untuk mengembangkan potensi wisata dan 

belum ditempatkannya prioritas pemerintah  Lampung Barat terhadap pengembangan 

sektor pariwisata merupakan beberapa penyebab masih belum optimalnya usaha 

peningkatan kualitas pariwisata di  Lampung Barat. 

 

Permasalahan umum yang sering dijumpai pada kawasan Desa Wisataini adalah 

lemahnya sumber daya manusia dalam mengembangkan daerah wisata dan Keterbatasan 
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dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu permasalahan 

yang perlu mendapat perhatian. Dimana pendidikan pelatihan  untuk meningkatkan 

kompetensi pengelola dalam mengimplementasikan E-Marketing desa wisata di 

Lampung  Barat masyakat sangat diperlukan serta dukungan sarana dan prasarana 

merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, 

seperti promosi/ marketing dan penyiapan penyediaan akses, akomodasi,  angkutan 

wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang 

sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sumber daya manusia dan sarana 

prasarana yang memadai.Selain itu terbatasnya sumber daya manusia sehingga tidak 

mampu memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana yang sudah dibangun atau 

yang ada, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi. 

Seperti misalnya: 

1. Pendidikan pelatihan  untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam 

mengimplementasikan E-Marketing desa wisata di Lampung  Barat yang belum 

dikembangkan supaya minat atau ide-ide kreatif dapat membantu pengembangan 

pariwisata baik dari segi promosi tempat, pemandu wisata, pramuwisata dan tim 

keamanan daerah pariwisata. 

2. Penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana 

angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia. 

3. Terbatasnya biaya atau anggaran dari pihak pemerintah untuk pengembangan 

sektorwisata. 

4. Belum dikembangkanya sumber daya manusia (SDM) yang betul-betul mampu 

melihat peluang serta berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata tersebut 

sehingga mampu meningkatkan prekonomian dan kemajuan daerahsetempat. 

5. Belum ada program pemasaran dan promosi pariwisata yang efektif, yang 

menggunakan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah, dan 

masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan, untuk meningkatkan kunjungan 

wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.Instansi-

instansi ditingkat lokal maupun swasta selama ini terasa belum maksimal 

menciptakan interaksi horizontal dalam menggarap industri pariwisata Desa 

Wisatasehingga belum memiliki daya tarik bagipengunjung. 
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Perkembangan kunjungan wisatawan memberikan kontribusi besar dalam 

perkembangan pariwisata.Berikut disajikan jumlah wisatawan Lokal yang berkunjung 

ke Desa Wisata Lampung Barat dalam empat tahun terakhir. 

 

Tabel 1.1 Data Jumlah Pengunjung ke Desa Wisata Lampung Barat 

Tahun Banyaknya Pengunjung 

2016 14.567 

2017 15.918 

2018 16.372 

2019 110.197 

2020 182.402 

Sumber: Dinas Pariwisata  Lampung Barat Tahun 2021 

 

Berdasarkan  data tersebut terlihat bahwa wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata 

lampung Barat dalam empat tahun terakhir mengalami kenaikan. Dengan melihat data 

tersebut menunjukkan bahwa ada potensi pariwisata yang dimiliki Desa Wisata 

Lampung Barat dengan ditandai oleh kenaikan arus kunjungan wisatawan setiap 

tahunnya, dan akan memberikan peluang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat 

dan daerah serta dapat mengurangi penganguran didaerah setempat. Objek wisata pada 

Desa Wisata Lampung Barat berpotensi, tetapi belum dapat berkembang sesuai potensi 

yang dimilikinya. 

Pemerintah daerah telah membuat strategi guna pengembangan pariwisata di Desa 

Wisata Lampung Barat, namun strategi ini belum mampu memberi yang signifikan 

dalam mengoptimalkan potensi yang ada dengan belum dilibatkannya masyarakat lokal, 

dan belum dilakukan pengembangan SDM masyarakat mengenai manfaat pariwisata, 

sehingga untuk mengoptimalkan potensi yang ada serta meningkatkan kunjungan 

wisatawan diperlukan suatu strategi lain dalam upaya untuk mengembangkan sektor 

pariwisata di  Lampung Barat, dimana strategi ini dijaring melalui persepsi wisatawan 

dan masyarakat lokal. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan dan menjawab 
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kebutuhan wisatawan serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, 

disamping tetap mempertahankan keberlangsungan dalam pembangunan pariwisata. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Belum ada pengembangkan Modul diklat berbasis E-Marketing  untuk Pengelola 

desa Wisata di Lampung Barat 

1.2.2 Belum ada rancangan pengembangan Modul diklat berbasis E-Marketing  untuk 

Pengelola desa Wisata di Lampung Barat 

1.2.3 Masih kurangnya kompetensi P e n g e l o l a  dan  tenaga  SDM desa wisata 

Lampung Barat  di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). 

1.2.4 Perlu Modul pelatih Diklat Berbasis E- Marketing Untuk Pengelola Desa Wisata  

Lampung Barat. 

1.2.5 Belum ada pengembangkan daerah wisata oleh masyarakat melalui  pelatihan 

Diklat Berbasis E- Marketing Untuk Pengelola Desa Wisata di  Lampung Barat. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

1.3.1 Bagaimana Potensi dan kondisi pengembangan Modul Diklat berbasis E- 

Marketing untuk pengelola di desa wisata Lampung Barat ? 

1.3.2 Bagaimana proses pengembangan modul diklat berbasis E-Marketing di desa 

wisata  Lampung Barat  

1.3.3 Seperti apa produk Modul diklat berbasis E-Marketing untuk pengelola  desa 

wisata di  Lampung Barat  

1.3.4 Bagaimana efektivitasi produk Modul diklat berbasis E-Marketing untuk pengelola 

desa wisata di Lampung Barat . 

1.3.5 Bagaimana Efektifitas Kemenarikan Modul diklat berbasis E-Marketing untuk 

pengelola  desa wisata di Lampung Barat . 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 

Secara umum tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk mengembangkan 

Modul Diklat berbasis E-Marketing,. Selanjutnya secara rici tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.4.1 Menganlisis potensi dan kondisi Diklatberbasis E-Marketing untuk Pengelola  

desa wisata di Lampung Barat. 

1.4.2 Menganlisis proses Pengembangan Modul diklat berbasis E-Marketing untuk 

Pengelola desa wisata di Lampung Barat. 

1.4.3 Menganlisis produk Pengembangan diklat berbasis E-Marketing untuk 

Pengelola desa wisata di  Lampung Barat. 

1.4.4 Menganlisis efektivitas Modul Pengembangan diklat Berbasis E-Marketing  

untuk Pengelola desa wisata di Lampung Barat. 

1.4.5 Menganlisis  Efektifitas Kemenarikan Modul  Pengembangan diklat berbasis E-

Marketing  untuk Pengelola desa wisata di Lampung Barat. 

1.5. Ruang lingkup penelitian 

 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1.5.1 Potensi dan kondisi untuk Pengembangan Modul Diklat berbasis E-

Marketing untuk pengelola di desa wisata Lampung Barat ? 

1.5.2 Proses Pengembangan Modul Diklat berbasis E-Marketing untuk 

pengelola di desa wisata Lampung Barat ? 

1.5.3 Karakteristik produk Pengembangan Modul Diklat berbasis E-Marketing 

untuk pengelola di desa wisata Lampung Barat ? 

1.5.4 Efektifitas penggunaan Pengembangan Modul Diklat berbasis E-

Marketing untuk pengelola di desa wisata Lampung Barat ? 

1.5.5 Efektifitas Kemenarikan produk Pengembangan Modul Diklat berbasis E-

Marketing untuk pengelola di desa wisata Lampung Barat ? 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pendidikan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi 

pengelola dalam mengimplementasikan  E-Marketing desa wisata di Lampung  

Barat adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini mengembangkan konsep , teori, prinsip, dan 

prosedur teknologi pendidikan dalam mengembangkan desain diklat e-

markeing untuk meningkatkan capaian mareketer di desa wisata . Secara 

ringkas keterkaitan penelitian ini dengan lima kawasan teknologi pendidikan 

ditinjau dari definisi kawasan teknologi pendidikan AECT 1994 adalah sebagai  

berikut: 

1.5.1.1 Desain 

Kawasan desain memberikan sumbangsih yang besar dalam 

mengembangkan instructional system design, message design, 

instructional strategis, dan dalam menganalisis learner characteristic. 

1.5.1.2.Pengembangan 

Kawasan pengembangan memberikan gambaran bagaimana 

mengembangkan print technologies, audiovisual technologies, 

computer-based technologies, 

                      1.5.1.3  Pemanfaatan 

Kawasan  pemanfaatan  membantu dalam media utilization, difusi 

ofinnovation, implementation and institutionalization, dan practicies 

and regulations. 

1.5.1.4. Pengelolaan 

Kawasan pengelolaan sangat membantu dalam project management, 

resourcemanagement, delivery sistem management, dan information 

management. 

1.5.1.5.Evaluasi 

Kawasan evaluasi memberikan sumbangsih yang besar dalam 

problemanalysis, Criterion-Referenced Measurement, Formatif, dan 

Sumatif Evaluation 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1.Bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat 

Penelitian ini akan menghasilkan Modul diklat yang efektif dan efisien yang 

dapat digunakan oleh dinas bidang pemasaran dalam upaya meningkatkan 

kompetensi pengelola Pariwisata di Lampung Barat; 

1.5.2.2.Bagi Pengelola Desa Wisata 

Penelitain ini dapat membantu pengelola untuk lebih memahami 

bagaimana mengimplementasikan E-Marketing di desa wisata masing-

masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

12  

 

 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teoritis 

 2.1.1 Teori Strategi Perencanaan 

 

Menurut David (2013:19 ), Strategi didefinisikan sebagai sarana bersama dengan 

tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang 

membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam 

jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di 

tetapkan. 

 

Menurut Rangkuti (2014:3) berpendapat bahwa strategi adalah alat untuk mencapai 

tujuan dalam perkembangannya, dan konsep mengenai strategi agar terus 

berkembang 

Jadi dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dipakai dalam 

penelitian ini merupakan satu kesatuan rencana dalam bentuk program- program yang 

terpadu dan menyeluruh untuk mencapai keunggulan bersaing dalam mencapai 

tujuan. 

Sedangkan perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis 

dan rasional kegiatan-kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu dan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya 

dengan sumber-sumber yang ada secara lebih efektif dan efisien. Perencanaan dasar 

dengan menyediakan kerangka perencanaan yang umum dan menekankan pada 

konsep perencanaan menjadi berkesinambungan, berorientasi sistem, menyeluruh, 

terintegrasi dan ramah lingkungan serta fokus pada keberhasilan pengembangan yang 

dapat mendukung keterlibatan masyarakat. Ridwan (2012:4). 
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Menurut Paturusi (2008:27), perencanaan pariwisata adalah suatu proses pembuatan 

keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu destinasi atau atraksi wisata. Ini 

merupakan suatu proses dinamis dalam penentuan tujuan, yang secara bersistem 

mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan serta 

implementasinya terhadap alternatif terpilih dan evaluasinya. Proses perencanaan 

mempertimbangkan lingkungan (politik, fisik, sosial dan ekonomi) sebagai suatu 

komponen yang saling terkait dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. 

 

Ridwan (2012:38), menjelaskan beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan perumusan perencanaan pengembangan pariwisata yaitu, sebagai 

berikut : 

1) Perencanaan pengembangan pariwisata haruslah merupakan suatu kesatuan 

dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan perekonomian, 

sosial dan budaya. 

2) Perencanaan pengembangan pariwisata haruslah dilakukan secara terpadu 

dengan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata. 

3) Perencanaan pengembangan pariwisata daerah haruslah di bawah koordinasi 

perencanaan fisik daerah secara keseluruhan. 

4) Perencanaan fisik pengembangan pariwisata harus didasarkan suatu studi atau 

penelitian dan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam dan 

budaya di sekitar wilayah pengembangan. 

5) Perencanaan fisik pengembangan pariwisata tidak hanya dilihat dari segi 

administrasi, tetapi harus sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan 

memperhatikan faktor geografis yang lebih luas. 

6) Perencanaan pengembangan Sumber daya manusia pariwisata berupa non fisik 

tidak hanya memperhatikan masalah fisik, tetapi juga harus memperhatikan 

masalah dari segi sosial dan budaya dan keamanan yang ditimbulkannya. 

7) Perencanaan pengembangan pariwisata salah satu tujuannya adalah untuk 

memberikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan 

pengembangan pariwisata harus memperhatikan peningkatan kerjasama dengan 

negara-negara lain yang saling menguntungkan khususnya dibidang pariwisata. 
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Lebih lanjut, Ridwan (2012:39) menjelaskan 5 (lima) pendekatan perencanaan 

pengembangan pariwisata yang perlu diketahui dan diaplikasikan dalam 

pembangunan dan pengembangan pariwisata, yaitu: 

 

1) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Lokal. 

Pariwisata Indonesia adalah pariwisata berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat, untuk itu dalam perencanaan pengembangan pariwisata harus 

melibatkan masyarakat setempat (lokal) khususnya yang berada disekitar objek 

dan daya tarik wisata (ODESA WISTA), karena masyarakat setempat  

merupakan pemilik dan juga mereka lebih mengetahui mengenai ODESA 

WISTA tersebut. Selain dari pada itu, agar masyarakat setempat mendapatkan 

keuntungan ekonomi dari kegiatan pariwisata, dan juga masyarakat setempat 

akan selalu menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian ODESA 

WISTA tersebut, yang pada akhirnya akan memberikan kenyamanan dan 

keamanan terhadap wisatawan yang akan mengkonsumsi ODESA WISTA 

tersebut. 

2)   Pendekatan Berkelanjutan. 

Perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada hakekatnya adalah 

pengembangan pariwisata yang harus menjaga kelestarian lingkungan sumber 

daya alam ekologi dan budaya yang ada di daerah pengembangan. Dalam 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 2 

disebutkan diantaranya bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan 

asas berkelanjutan, asas kelestarian, dan asas partisipatif. Ada 3 (tiga) aspek 

yang penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu: aspek ekonomi 

mengenai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengubah pola 

produksi serta konsumsi kearah yang seimbang. Aspek sosial-budaya mengenai 

penyelesaian masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, 

kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain. Aspek lingkungan 

mengenai upaya konservasi dan preservasi sumber daya alam, serta 

pengurangan dan pencegahan polusi maupun limbah. 
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3) Pendekatan Kesisteman 

Pariwisata merupakan multisektoral, dimana kegiatan pariwisata terbentuk dari 

berbagai sektor dan unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain didalam 

mendukung serta memajukan suatu pariwisata. Oleh karena itu, dalam 

perencanaan pengembangan pariwisata, sangat tepat menggunakan metode 

pendekatan kesisteman. 

 

4) Pendekatan Kewilayahan. 

Kegiatan pariwisata berada di dalam ruang wilayah atau dapat dikatakan bahwa 

aktifitas pariwisata membutuhkan ruang yang berada di dalam wilayah. Di 

dalam wilayah terdapat unsur-unsur pembentuk pariwisata yang telah 

terintegrasi dengan sistem kewilayahan. Oleh karena itu, perencanaan 

pengembangan pariwisata harus melalui pendekatan kewilayahan. 

 

5) Pendekatan Penawaran (Supply) dan Permintaan (Demand). 

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah untuk mencari 

titik temu antara penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, dalam melakukan 

perencanaan pengembangan pariwisata seharusnya terlebih dahulu 

mengidentifikasi produk wisata (penawaran) yang ada di daerah tujuan wisata 

dan pasar wisatawan (permintaan), baik yang aktual maupun potensial 

kemudian dilakukan suatu analisis untuk kedua aspek tersebut, sehingga titik 

temu kedua aspek tersebut tercapai. Maka dengan demikian, produk wisata 

yang akan dijual sesuai dengan permintaan (kebutuhan dan keinginan 

wisatawan). 

 

Sementara, ada 8 (delapan) model pendekatan perencanaan pariwisata menurut 

(Inskeep 1991:29) dalam (Paturusi 2008:45), adalah: 

1) Pendekatan Berkesinambungan, Inkremental, dan Fleksibel (Continous, 

Incremental and Fleksible Approach). 
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  Pendekatan ini didasari kebijakan dan rencana pemerintah, baik di tingkat 

nasional maupun regional. Perencanaan pariwisata dilihat sebagai suatu proses 

berkesinambungan yang perlu dievaluasi berdasarkan  pemantauan  dan umpan 

balik dalam kerangka pencapaian tujuan dan kebijakan pengembangan 

pariwisata. Hasil evaluasi diharapkan menjadi umpan balik untuk 

penyempurnaan perencanaan. Dengan demikian perencanaan tidak pernah 

berakhir (continous). Dalam penyempurnaan rencana, kadang diperlukan 

tambahan item perencanaan untuk penyempurnaan (increment). Dengan 

demikian perencanaan yang dibuat harus lentur untuk menerima perbaikan 

(flexible). 

2) Pendekatan Sistem (System Approach). 

  Pariwisata dilihat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan (interrelated 

system); demikian halnya dalam perencanaan dan teknik analisisnya. 

Komponen pariwisata sangatlah kompleks, dimana setiap komponen juga 

merupakan suatu sistem. Keterkaitan sistem perencanaan dalam pariwisata 

sifatnya bukan keterkaitan mekanis (non-mecanical system), seperti pada 

kendaraan. Namun, misalnya perubahan penggunaan lahan di suatu kawasan 

akan berpengaruh pada model pengembangan wisata di kawasan tersebut; (bisa 

sebagai obyek wisata atau kawasan wisata). 

3) Pendekatan Menyeluruh (Comprehencive Approach). 

  Pendekatan ini bisa juga disebut sebagai pendekatan holistik. Seperti pada 

pendekatan sistem, seluruh aspek yang terkait  dalam  perencanaan pariwisata, 

yang mencakup institusi, lingkungan, dan implikasi sosial ekonominya, 

dianalisis dan direncanakan secara menyeluruh. 

4) Integrated Approach. Pendekatan ini mirip dengan pendekatan sistem dan 

pendekatan menyeluruh, pariwisata dikembangkan dan direncanakan sebagai 

suatu sistem yang terintegrasi baik ke dalam maupun ke luar. Dalam 

perencanaan suatu kawasan wisata, kawasan sekitarnya tidak bisa diabaikan, 

bahkan dipandang sebagai bagian integral perencanaan. Potensi dan masalah di 

setiap kawasan diharapkan saling menutupi dan saling melengkapi (bersinergi). 
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5) Pendekatan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan 

(Environmental and Sustainable Development Approach). 

  Pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dikelola dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan fisik dan sosial budaya. Analisis daya dukung 

merupakan bagian yang paling penting dalam pendekatan ini. Komponen utama 

dalam pendekatan ini, yaitu: industri pariwisata, lingkungan dan masyarakat, 

ketiganya direncanakan secara terpadu. 

6) Pendekatan Swadaya Masyarakat (Community Approach). Pendekatan ini 

melibatkan sebesar-besarnya masyarakat mulai dari proses perencanaan, 

membuat keputusan, pelaksanaan, sampai pengelolaan pengembangan 

pariwisata. 

7) Pendekatan Implementasi (Implementable Approach). 

  Kebijakan, rencana, rekomendasi, dan rumusan pengembangan pariwisata 

dibuat serealistis mungkin dan dapat diterapkan. 

8) Penerapan Proses Perencanaan yang Bersistem (Application of Systematic 

Planning Process). 

  Pendekatan ini dilakukan berdasar logika tahapan kegiatan, di mana tahapan ini 

bisa berdasarkan atas dimensi waktu (jangka pendek, menengah, dan panjang); 

sumber pembiayaan (APBN, APBD, Swasta, Swadaya, dst); sektoral 

berdasarkan departemen atau instansi internal atau eksternal pariwisata. 

Kesemua pembagian tahapan ini terapannya dalam perencanaan pariwisata 

dapat dipadukan sebagai suatu sistem dalam bentuk matriks perencanaan. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pariwisata merupakan suatu proses 

pembuatan keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu daerah tujuan wisata 

atau atraksi wisata yang merupakan suatu proses dinamis penentuan tujuan yang 

secara sistematis mempertimbangkan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan, 

implementasi terhadap alternatif terpilih dan evaluasi. 
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2.2   Pengelola  Desa Wisata 

 

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah 

bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan wilayahnya. 

Dalam pengembangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun 

masyarakat.Setiap organisasi yang dibentuk disetiap daerah baik resmi maupun tidak 

resmi harus mengelola potensi dan sumber daya yang terdapat di daerah tersebut 

untuk mencapai tujuan internal ataupun eksternal organisasi. 

 

Konsep istilah pengelolaan dapat merupakan terjemahan dari kata “managemet” yang 

bearti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sejalan 

dengan pengertian tersebut, George R. Terry (2010 : 1) mengartikan manajemen 

adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan 

suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-

maksud yang nyata. Manajemen  adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah 

managing (pengelolaan), sedang pelaksananya disebut manager (pengelola). 

 

Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa manajemen dihubungkan dengan suatu 

kelompok.Pada hakikatnya tugas seorang manajer (pengelola) adalah menggunakan 

usaha kelompok secara efektif.Tugas-tugas operasional dilaksanakan melalui upaya-

upaya kelompok anggotanya.Sumber – sumber bahan yang luas dan kecakapan teknis 

kurang berguna kecuali kalau kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber-

sumber daya organisasi melalui suatu kelompok yang terorganisasi didorong dan 

dikembangkan, maka perlu untuk mendayagunakan kelompok demi mencapai tujuan. 

(George R. Terry : 2000, 9) 

 

Berlanjut dari pengertian bahwa pengelolaan sama dengan manajemen, Malayu S.P 

Hasibuan (2005: 1) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. unsur- unsur manajemen terdiri dari 

adanya kerjasama diantara sekelompok orang, adanya tujuan bersama, pembagian 
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kerja, struktur organisasi, hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik serta 

human organization.Perkembangan organisasi dilihat dari pengaturan dan 

penggunaan sumber daya organisasi, yang harus diperhatikan adalah sistem sumber 

daya manusia berupa hubungan kerjasama baik.Untuk mencapai tujuan organisasi 

seorang manajer (pengelola) harus dapat mengelola sumber daya organisasi secara 

efektif dan efisien baik itu melalui norma-norma yang ditetapkan maupun hubungan 

kerja setiap anggota. 

 

Menurut Ismail Solihin (2010 : 10) Para manajer mencapai tujuan organisasi melalui 

pengelolaan berbagai sumber daya organisasi yang harus dimiliki : 

1) Sumber daya manusia (Man). Keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi. 

2) Keuangan (Money). Kekurangan modal dapat memicu kebangkrutan usaha, 

kesalahan pengelolaan keuangan merupakan salah satu penyebab kebangkrutan 

usaha. 

3) Bahan baku (Material). Produk-produk yang dimiliki dan ditawarkan oleh 

organisasi. 

4) Mesin-mesin dan peralatan (Machineries and Equipments). Mesin dan peralatan 

berperan sangat besar dalam penciptaan keunggulan bersaing sebuah perusahaan. 

5) Teknologi (Technology). Aplikasi ilmu pengetahuan ke dalam berbagai produk 

yang dapat membantu manusia dalam kehidupan. Teknologi baru dapat 

mengubah peta persaingan usaha kepada suatu wilayah persaingan yang sam 

sekali baru. 

6) Pasar (Market). Kelangsungan hidup sebuah organisasi sangat ditentukan oleh 

diterima atau tidaknya produk yang ditawarkan perusahaan oleh konsumen. 

Dengan demikian sebuah organisasi harus menawarkan produk yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keinginan pasar. 

7) Informasi (Information). Dengan adanya informasi, perusahaan dapat 

membangun hubungan yang lebih saling menguntungkan dengan pelanggan yang 

potensial. 

Dalam melakukan pengembangan organisasi, setiap sumber daya yang dimiliki 
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organisasi saling berkaitan.Tujuan organisasi dapat dicapai jika pengelolaan sumber 

daya tersebut dilaksanakan dengan maksimal. 

 

 

2.1.1  Standar Pengelola Desa Wisata  

(1) Pengelola Desa Wisata wajib memenuhi standar meliputi: 

a. Desa Wisata alam, Desa Wisata budaya dan Desa Wisata spiritual memiliki 

    usaha yang berbadan hukum atau ditetapkan dengan keputusaBupati/Walikota;  

b. Desa Wisata  buatan memiliki usaha yang berbadan hukum. 

(2) Pengelola Desa Wisata wajib memenuhi standar meliputi: 

a. mengutamakan sumber daya lokal; 

b. menyediakan papan informasi dan tata tertib memasuki lokasi, paling sedikit 

dalam  2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; 

c. memiliki petugas pemberi informasi; 

d. memiliki informasi tentang Desa Wisata; 

e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; 

f. memiliki loket penjualan tiket/karcis; 

g. memiliki petugas yang menangani keamanan; 

h. memiliki petugas yang menangani parkir; 

i. memiliki petugas yang menangani kebersihan; 

j. memiliki fasilitas bagi penyandang difabelitas; 

k. memiliki fasilitas parkir; 

l. memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai 

dan pengelolaan limbah; 

m. memiliki toilet yang memenuhi standar kebersihan, 

kesehatan, keamanan, dan kenyamanan; dan 

n. memiliki usaha penunjang desa wisata seperti artshop, restoran, 

warung, dan lain-lain yang ditempatkan di sekitar tempat parkir. 

(3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada nomor 

  (2), Pengelola desawista alam wajib memenuhi standar tambahan, meliputi : 

a. menerapkan standar keamanan, keselamatan dan 
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kesehatan bagi Wisatawan; 

b. menyediakan rambu–rambu tentang keselamatan dan 

keamanan berwisata; dan 

c. melindungi dan melestarikan lingkungan desa wista alam. 

(4) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola desa  

Wisata buatan wajib memenuhi standar tambahan, meliputi : 

a. memperhatikan kearifan lokal; 

b. menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar; 

c. memiliki standar operasional prosedur; 

d. menyediakan tempat untuk promosi dan pemasaran 

e. produk lokal; 

f. menyediakan fasilitas kesehatan; 

g. memiliki jalur masuk dan jalur keluar yang berbeda; dan 

h. memiliki ruang tunggu yang nyaman disekitar tempat 

parkir. 

 

 2.1.2   Fungsi Pengelola 

 

Menurut George R. Terry (2010 : 9) menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi 

manajemen, meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). 

 

2.1.2.1 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan berarti menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa 

depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut (Partomo, 2004 : 66).Fungsi ini 

mengidentifikasi bahwa pengelolaan perlu ada perencanaan yang cermat 

untuk dapat mencapai target yang ditentukan, baik untuk jangka panjang 

amaupun jangka pendek yaitu pembuatan program dan kegiatan serta sarana 

yang diperlukan masuk keterkaitannya dengan pihak ketiga. Sedangkan 

Menurut George R.Terry (2010 : 44) perencanaan adalah proses memutuskan 



 
 

 

 

22  

tujuan- tujuan apa yang akan dikejar selama jangka waktu yang akan datang 

dan apa yang dilkukan agar tujuan-tujuan itu dapai tercapai. 

Menurut Geogre R.Terry (2000 : 60) klasifikasi perencanaan dapat 

diklasifikasikan meliputi : 

a. Rencana pengembangan. Rencana tersebut menunjukkan arah tujuan dan 

sasaran dari perusahaan serta masalah-masaah yang dihadapi dalam 

rangka pencapaian tujuan. 

b. Rencana laba. Jenis rencana ini difokuskan pada keuntungan sekelompok 

produk dan serangkaian anggaran yang akan dikeluarkan dalam jenjang 

waktu yang ditetapkan. 

c. Rangkaian pemakai. Rencana ini sering disebut sebagai rencana produk 

atau rencana pemasaran. Bagaimana cara memasarkan suatu hasil jasa 

yang dipilih atau lebih baik melayani suatu pasaran terpilih. Waktu yang 

diliput oleh rencana pemakai pada umumnya satu tahun. 

d. Rencana anggota-anggota manajemen. Rencana ini juga disebut sebagai 

rencana urutan kepegawaian. Rencana untuk menarik perhatian, 

megembangkan dan mempertahankan anggota manajemen. 

  

 2.1.2.2  Pengorganisasian ( Organizing) 

 

Pengorganisasian adalah proses pengelompokkan kegiatan- kegiatan 

untuk mencapai tujuandan penugasan setiap kelompok kepada seoarang 

manajer yang memiliki kekuasaan dalam mengawasi anggota 

kelompok.Kegiatan pengorganisasian terdiri dari (a) pembagian kerja 

(b)   departemenisasi  

(c)   wewenang   dan  

(d)   struktur   organisasi. 

Sedangkan Richard (2007 : 7) Pengorganisasian meliputi penentuan dan 

pengelompokan tugas ke dalam departemen, penentuan otoritas serta 

alokasi sumber daya diantara organisasi. Menurut George R.Terry (2010 : 

86)  
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komponen pengorganisasian teriri dari pekerjaan, pegawai-pegawai, 

hubungan-hubungan dan lingkungan. 

 

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa pengorganisasian adalah berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh manajer dan karyawan dalam menjalankan 

struktur organisasi.Kegiatan tersebut terdiri dari pengelolaan sumber daya 

manusia, hubungan kerja dan komunikasi internal maupun eksternal.Dalam 

melakukan pengorganisasian Sufian Hamim (2005 : 186) mengatakan bahwa 

pengorganisasian meliputi aspek departemensi, pembagian kerja, koordinasi, 

pelimpahan wewenang, rentang kontrol dan kesatuan perintah. 

 

 2.1.2.3 Pengarahan (Actuating ) 

 

Menurut Partomo (2004: 66) pengarahan adalah keinginan untuk membuat 

orang lain mengikutikeinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau 

kekuasaan jabatan secaraefektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka 

panjang perusahaan. Untuk menggerakkan organisasi berjalan dengan baik 

diperlukan pedoman-pedoman, instruksi-instruksi dan ketetapan. Ketetapan 

tersebut menjadi kewajiban dari setiap lapisan dari atas sampai pada tingkat 

pelaksana di lapangan. 

Selanjutnya Sufian Hamim (2005: 191) pengarahan dapat dirumuskan sebagai 

aktivitas manajemen (pengelolaan) yang berupa pemberian motivasi kepada 

karyawan, saluran komunikasi yang efektif dan peningkatan kemampuan 

pegawai berupa keahlian dan keterampilan. Untuk menggerakkan suatu 

organisasi seorang manajer harus dapat memotivasi pegawainya dalam 

melakukan pekerjaan motivasi tersebut dapat berupa hubungan kerja yang 

baik, pemberian pelatihan dan pengembangan serta pembiayaan yang sesuai. 

 

2.1.2.4 Pengawasan ( Controlling) 

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang 

atausudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-
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rencana yangsudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan atau kontrol yang 

merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemendilaksanakan untuk 

mengetahui: 

a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana 

sebelumnya. 

b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, 

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan 

pemborosan. 

c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan 

kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan. 

d. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi. 

Menurut George R. Terry (2000: 166) pengendalian merupakan suatu usaha 

untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. 

Pengawasan meliputi pengawasan kuantitas, kualitas, waktu yang digunakan 

dan biaya. Sedangkan menurut Sufian Hamim (2004 : 193) pengawasan 

terbagi menjadi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 

Dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari suatu 

kegiatanpengelolaan dalam memberikan arah ataupatokan dalam suatu 

kegiatan kemudian pengorganisasian berkaitan denganpenyatuan seluruh 

sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkanpelaksanaan 

kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yangselalu 

berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan.Tahap terakhir 

adalahpengawasan yang meliputi kegiatan monitoring yangdilakukan untuk 

memperbaiki programkegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah 

direncanakan tercapai dengan baik. 

 

 2.1.3  Pengertian Desa Wisata 

Menurut Peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata 

adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi,,atraksi,, sarana dan prasarana 

pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat 

yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. 
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Desa wisata adalah suatu bentuk perkembangan pariwisata yang 

menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan pelestarian 

lingkungan area pedesaan. Desa wisata memiliki produk wisata yang benilai 

budaya dan memiliki karakteristik traditional yang kuat (Fandeli, Baiquni, 

Dewi, 2013) 

 

Menurut Inskeep (dalam Fandeli, Baiquni, Dewi, 2013) mendefinisikan 

wisata pedesaan yang dimana sekelompok wisatawan tinggal dalam suasana 

yang tradisional, tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan di pedesaan. 

 

Desa Wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya 

tarik khusus yang dapat menajadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, 

penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta 

beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan 

traditional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. 

Selain faktor tersebut, faktor lingkunganiyang masih asli dan terjaga 

merupakan faktoripenting yang harus ada disuatu desa wisata (Zakaria, 2014)  

 

Menurut Putra (2006) desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang 

menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, 

baik dari segi sosial budaya, adat–istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, 

struktur tata ruang desa, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan 

berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, makan, minum, 

cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya. 

 

Dari beberapa paparan di atas maka pengertian desa wisata dalam penelitian 

ini adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi 

sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata 

ruang desa yang disajikan dalam suatu suatu bentuk integrasi komponen 

pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. 
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   2.1.4    Koponen Desa Wisata 

Dalam pengembangan desa wisata yang menjadi salah satu faktor pentingnya 

adalah keaslian dari desa setempat serta integrasi dari komponen pariwisata 

yang ada. Komponen untuk pengembangan desa wisata ini tidak jauh berbeda 

dengan komponen pariwisata. Pariwisata Perdesaan adalah suatu wilayah 

perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan 

keaslian perdesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat-

istiadat keseharian, arsitektur bangunan maupun struktur tata ruang desa yang 

khas atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai 

potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan yaitu, 

atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukungnya (Putra,2006). 

 

Menurut Gumelar (2010) tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan 

di desa adalah benar-benar bersifat desa wisata, oleh karena ituagar dapat 

menjadi pusat perhatian pengunjung, desa tersebut pada hakikatnya harus 

memiliki hal yang penting, antara lain: 

1. Keunikan, keaslian, sifat khas 

2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa 

3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara 

hakiki menarik minat pengunjung 

4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, 

maupun sarana lainnya. 

 

Selain itu, menurut Putra (2006) Desa Wisata adalah pengembangan suatu 

wilayah (Desa) dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam 

masyarakat desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu 

rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema. Di dalam desa 

tersebut juga mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan 

suatu perjalanan wisata, baik dari aspek daya tarik maupun berbagai fasilitas 
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pendukungnya. Adapun unsur-unsur dari Desa Wisata adalah : 

1. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat. 

2. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata 

atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata 

yang sudah dijual. 

3. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-

pelaku pariwisata, seni dan budaya. 

4. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata. 

5. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan. 

 

Selain itu Prasiasa (2011) menyatakan bahwa Selain itu Prasiasa (2011) 

menyatakan bahwa pengembangan desa wisata yang berkarakteristik 

pariwisata berbasis masyarakat menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal 

dalam berbagai tahap pembangunan. Tujuannya adalah agar pengelolaan 

pembangunan benar- benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan 

kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan tersebut. Sesuai dengan konsep 

dasar pengembangan desa wisata bahwa setiap rencana program 

pembangunan yang dibuat akan disesuaikan dengan berbagai sistem norma, 

adat, dan budaya setempat. (Prasiasa, 2011). 

 

 2.1.5   Prinsip Pengembangan Desa Wisata 

 

Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata 

alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan 

yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara lain, 

ialah (Gumelar, 2010): 

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat 

2. Menguntungkan masyarakat setempat 

3. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal 

balik dengan masyarakat setempat 
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4. Melibatkan masyarakat setempat 

5. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan 

Prinsip-prinsip di atas didasarkan pada beberapa kriteria di bawah ini 

(Gumelar, 2010): 

Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang 

biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke 

sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa 

wisata.Mendorong peningkatan pendapatan dari sector pertanian dan kegiatan 

ekonomi tradisional lainnya. 

 

Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan 

keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan 

dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari 

kegiatan pariwisata. 

Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat. 

Untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar dapat menarik untuk 

dikunjungi oleh wisatawan, harus memiliki 3 syarat (Putra, 2006) yaitu : 

1. Pengembangan daerah ini sebagai desa wisata harus terintegrasi dengan 

masyarakat setempat. 

2. Di daerah tersebut harus mampu menawarkan berbagai atraksi khas 

yang dapat menarik wisatawan. 

3. Akomodasi yang tersedia harus berciri khas desa setempat. 

 

2.1.6    Karakteristik Destinasi Wisata 

2.1.6.1  Inovatif 

Tidak hanya dari segi teknologi, tetapi mulai dari kebutuhan akan tata kelola 

baru.Misalnya, membangun hubungan baru antara sektor publik dan swasta, 

antara penduduk dan pengunjung, atau menerapkan metodologi partisipatif 

baru. 
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2.1.6.2  Infrastruktur teknologi 

 

Penerapan solusi cerdas seperti Big Dara memungkinkan untuk mengenal 

pelanggan dan lingkungan di mana ia bergerak jauh lebih baik, menawarkan 

produk dan layanan yang dipersonalisasi dan berkualitas lebih tinggi kepada 

mereka. Selain itu, pada saat  

seperti sekarang ini di mana kontak orang ke orang harus minimal dan 

koordinasi antar sektor maksimal, teknologi baru akan sangat diperlukan. 

 

2.1.6.3  Pembangunan berkelanjutan 

 

Tantangan pembangunan berkelanjutan terletak pada menjamin keseimbangan 

antara pertumbuhan ekonomi (yang lebih berkaitan dengan daya dukung 

wilayah daripada dengan pertumbuhan konstan), pelestarian lingkungan dan 

penghormatan terhadap integritas budaya untuk mencapai yang lebih adil, 

lebih beragam.dan menghormati aktivitas wisata dengan wilayah dan orang-

orang yang mendiaminya. 

 

2.1.6.4 Aksesibilitas Universal 

 

Pariwisata dan rekreasi adalah elemen dasar kehidupan sehari-hari dalam 

masyarakat kita, yang, bagaimanapun, banyak orang, karena kecacatan, usia, 

kehamilan, penyakit atau alasan lain, tidak dapat mengakses atau 

melakukannya dengan kesulitan besar. Destinasi wisata yang cerdas harus 

mengarahkan upaya mereka untuk menyesuaikan infrastruktur, peralatan dan 

layanan, dan mengurangi hambatan arsitektur.Serta meningkatkan 

aksesibilitas informasi oleh semua kalangan. 
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2.1.6.5 Interaksi dan integrasi pengunjung dengan lingkungan 

 

Konsep smart destination memungkinkan pengunjung untuk merasa diterima 

dan menyatu dengan lingkungan tempat mereka beraktivitas, serta dengan 

kemampuan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan penghuni.Anda tidak 

hanya datang berkunjung, tetapi Anda ingin mengetahui realitas masyarakat 

yang menghuninya dan mendapatkan pengalaman unik dan nyata. 

 

2.1.6.6 Pengalaman berkualitas 

 

Pengunjung, di tengah. Industri pariwisata berkembang dengan kecepatan 

yang memusingkan untuk beradaptasi dengan profil baru wisatawan: 

wisatawan yang hiperkoneksi dan interaktif yang mencari produk, layanan, 

dan pengalaman yang komprehensif, fleksibel, dan dipersonalisasi. Perjalanan 

tidak lagi dimulai di bandara, tetapi jauh lebih awal, dengan inspirasi.Dan 

berakhir dengan kenangan dan kepuasan bersama.Destinasi wisata yang 

cerdas harus menemani pengunjung dalam tiga fase perjalanan, 

menjadikannya pengalaman yang lengkap dan berkualitas dari awal hingga 

akhir. 

 

2.1.6.7 Meningkatkan kualitas hidup penghuni 

 

Komunitas penduduk merupakan nilai yang sangat penting di mana komponen 

lain dari wilayah wisata harus berputar. Keunggulan Destinasi Wisata Cerdas 

hanya dapat dicapai jika proyek pariwisata tersebut dibagikan dan didukung 

oleh masyarakat, memberikannya dengan keistimewaan dan 

kekhasannya.Mereka harus dirancang oleh masyarakat, dan berkomitmen 

pada kohesi dan pembangunan sosial, termasuk model partisipasi dan tata 

kelola baru. Pengembangan destinasi wisata cerdas harus melibatkan warga 

dan merupakan stimulus bagi ekonomi lokal, menghindari kesenjangan antara 

kota atau antara lembaga publik dan swasta. 
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2.1.7   Pariwisata  Kabupaten  Lampung  Barat 

2.1.7.1  Jumlah Lokasi  Pariwista  Lampung  Barat 

 

Kabupaten Lampung Barat tercatat telah memiliki 77 destinasi wisata yang 

terdiri dari wisata alam, sejarah, religi, agrowisata dan cagar alam, yang 

tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Lambar dan 35 dari 77 objek 

pariwisata tersebut telah dikelola oleh masyarakat. 

 

2.2  Pengembangan Modul  

2.2.1 Pengertian Pengembangan Modul 

 
 

Menurut Rafi’Attamimin, et al (2021: 970) pengembangan adalah proses 

penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Dalam pembelajaran, 

kawasan pengembangan mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan. 

Pengembangan terdiri dari perangkat keras pembelajaran, mencakup 

perangkat lunak, bahan-bahan visual dan audio, serta program atau paket yang 

merupakan paduan berbagai bagian. Pengembangan media pembelajaran 

mempunyai peran yang penting dalam proses belajar mengajar (Setiyadi, 

2017:108). 

Modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta 

didik mencapai tujuan belajar (Setiyadi, 2017: 109). Modul adalah suatu paket 

program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian 

rupa guna kepentingan belajar peserta didik. Satu paket modul biasanya 

memiliki komponen petunjuk guru, lembaran kegiatan peserta didik, lembaran 

kerja peserta didik, kunci lembaran kerja, lembaran tes, dan kunci lembaran 

tes. 

Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa 

yang mudah dipahami oleh peserta didik, sesuai usia dan tingkat pengetahuan 

peserta didik agar dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal 

dari pendidik (Prastowo, 2012: 106). Penggunaan modul dalam pembelajaran 

bertujuan agar  
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peserta didik dapat belajar mandiri tanpa atau dengan minimal dari guru. 

Rafi’Attamimin, et al (2021: 971) yang menyatakan bahwa modul adalah 

bagian kesatuan belajar yang terencana yang dirancang untuk membantu 

peserta didik secara individual dalam mencapai tujuan belajarnya. Peserta 

didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat 

menguasai materi. 

Menurut Purwahida (2018: 129) modul merupakan suatu paket program yang 

disusun dan didesain sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam 

pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran modul menggunakan 

pengalaman peserta didik. Pembelajaran menggunakan modul memungkinkan 

peserta didik untuk lebih meningkatkan aktivitas belajar dan melatih untuk 

lebih meningkatkan aktivitas belajar. Menurut Hartini et al (2017:158) 

penggunaan modul dalam proses 

pembelajaran, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan 

isinya modul mempunyai beberapa komponen untuk membedakan dengan 

bahan ajar yang lain. Purwahida (2018: 130) mengungkapkan bahwa ada lima 

komponen dalam model antara lain sebagai berikut: 

1) Dasar pemikiran 

Garis besar konten modul dan sebuah penjelasan kenapa para pembelajar 

sebaiknya mempelajari. 

2) Tujuan 

Menyatakan dalam istilah kinerja apa yang diharapkan diperoleh peserta 

didik dari menyelesaikan modul. 

3) Kegiatan belajar 

Kegiatan belajar yang dimaksud adalah peserta didik mendiskripsikan 

materi dan menggunakan dalam aktivitas pembelajaran baik dilakukan 

secara mandiri atau secara kelompok. 

4) Latihan dengan umpan balik 

Latihan digunakan sebagai alat ukur tentang pemahaman tentang materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. Biasa materi didesain untuk 

membangkit rasa ingin tahu terhadap sesuatu. 
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5) Ujian mandiri 

Ujian mandiri dicantumkan dalam modul agar peserta didik dapat 

mengukur kemampuannya secara individual dan belajar menentukan 

pemahamannya. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas terdapat hal-hal penting dalam 

mendefinisikan modul yaitu bahan belajar mandiri, membantu peserta didik 

menguasai tujuan belajarnya, dan paket program yang disusun dan didesain 

sedemikian rupa untuk kepentingan belajar peserta didik. Modul merupakan 

bahan ajar berbentuk cetak yang digunakan sebagai sumber belajar peserta 

didik. Pendesainan modul yang baik harus dapat memperhatikan beberapa 

komponen yaitu tujuan pembelajaran, materi, soal atau alat ukur untuk 

menentukan keberhasilan belajar peserta didik dan bersifat mudah dipahami. 

 

2.2.2 Pentingnya Pengembangan Modul dalam Pembelajaran 

 
 

Modul merupakan sumber belajar yang digunakan sebagai bahan ajar 

pelengkap oleh guru dan peserta didik dan digunakan sebagai pedoman 

pembelajaran peserta didik. Alasan peneliti mengembangkan modul berbasis 

HOTS pada mata pelajaran Geografi karena modul lebih praktis dan mudah 

digunakan. Selain itu, modul yang didesain berdasarkan analisa kebutuhan 

dapat memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran (Pratiwi dkk, 

2014). Latifah (2017) mengatakan alasan modul ideal digunakan dalam 

pembelajaran dan dapat memotivasi serta memberikan kesan bagi peserta didik. 

Terdapat beberapa kelebihan modul dalam pembelajaran, antara lain sebagai 

berikut: 

1) Modul berfokus pada kemampuan individual peserta didik, karena pada 

hakekatnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih 

bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. 

2) Modul dapat meningkatkan motivasi peserta didik, karena setiap kali 

mengerjakan tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan 

kemampuan. 
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3) Modul mampu menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang mudah diterima 

peserta didiksesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya. 

4) Modul memiliki tampilan dan desain yang menarik sehingga dapat 

menambah semangatpeserta didik untuk belajar. 

 
Penggunaan modul dalam proses pembelajaran mendukung penerapan 

kurikulum 2013 dimana peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada aktivitas peserta didik, 

sehingga pengembangan modul adalah salah satu pendukung dari 

keterlaksanaan kurikulum 2013 (Rosa, 2017). Dengan menggunakan modul 

dalam proses pembelajaran  diharapkan mampu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan berupa mengamati, mengklasifikasi, 

mengkomunikasikan, mengukur, memprediksi dan menyimpulkan dalam 

proses pembelajaran untuk membuktikan suatu konsep. Pada kurikulum 2013, 

proses pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan cara berpikir lebih tinggi 

atau berpikir secara mendalam. Penggunaan modul memungkinkan peserta 

didik dapat mencapai harapan dan tujuan pelaksanaan pembelajaran. 

 

 
2.2.3 Karaktersitik Modul dalam Pembelajaran 

 

Modul yang dikembangkan harus memiliki karakteristik yang diperlukan 

sebagai modul agar mampu menghasilkan modul yang mampu meningkatkan 

motivasi penggunannya. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan (2008: 4-7) dalam mengembangkan modul seharusnya 

memperhatikan beberapa aspek antara lain sebagai berikut: self instruction, self 

contained, stand alone, adaptif, dan userfriendly. 

1) Self Instruction 

Pembelajaran dengan menggunakan modul diharapkan peserta didik dapat 

belajar secara mandiri. Self Intruction dapat terpenuhi jika modul tersebut: 

memuat tujuan pembelajaran yang jelas; materi pembelajaran dikemas dalam 

unit-unit kegiatan yang kecil/spesifik; ketersediaan contoh dan ilustrasi yang 



 
 

 

 

35  

mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran; terdapat soal-soal 

latihan, tugas dan sejenisnya; kontekstual; bahasanya sederhana dan 

komunikatif; adanya rangkuman materi pembelajaran; adanya instrumen 

penilaian mandiri (self assessment); adanya umpan balik atas penilaian peserta 

didik; dan adanya informasi tentang rujukan. 

2) Self Contained 

Seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. 

Karakteristik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempelajari materi pembelajaran secara tuntas. 

3) Stand Alone 

Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak 

harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Peserta didik tidak 

perlu bahan ajar lainuntuk mempelajari atau mengerjakan tugas pada modul 

tersebut. 

4) Adaptif 

Modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, fleksibel/luwes digunakan diberbagai perangkat keras (hardware). 

Modul yang adaptif adalah jika modul tersebut dapat digunakan sampai kurun 

waktu tertentu. 

5) User friendly 

Modul memiliki instruksi dan paparan informasi bersifat sederhana, mudah 

dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan. Penggunaan 

bahasa sederhana dan penggunaaan istilah yang umum digunakan merupakan 

salah satu bentuk user friendly. 

 
2.2.4 Definisi Modul  

 

Salah satu media berbasis cetakan adalah buku ajar atau modul ajar. Goldschmid and 

Goldschmid (1973) dalam Dhamija, N. Dan Kanchan (2014), define a “module as a 

self-contained, independent unit of a plenned series of learrning activities designed 

to help the student accomplish certain wel defined objectives”. Modul didefinisikan 
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sebagai sejenis satuan kegiatan belajar yang terencana, didesain guna membantu 

siswa menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu. 

Modul dirancang untuk belajar secara mandiri oleh siswa. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Daryanto (2013: 9) modul dapat diartikan sebagai materi pelajaran yang 

disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya 

diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Dengan kata lain sebuah modul 

adalah sebagai bahan belajar dimana pembacanya dapat belajar mandiri. Lebih lanjut 

Prastowo (2015: 107) mengemukakan pembelajaran dengan modul memungkinkan 

siswa yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan 

satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan siswa lainnya.  

 

Modul merupakan media pembelajaran yang dapat berfungsi sama dengan 

pengajar/pelatih pada pembelajaran tatap muka. Menurut Smaldino et al (2014: 279) 

modul pembelajaran merupakan unit pembelajaran yang lengkap yang dirancang 

untuk digunakan oleh sesorang pemelajar atau sekelompok kecil pemelajar tanpa 

kehadiran guru. Sejalan dengan pendapat tersebut, Nur’aini (2008: 99) 

mendefinisikan modul sebagai media cetak untuk belajar mandiri.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat didefinisikan  bahwa modul 

adalah salah satu bentuk media pembelajaran berbasis cetak berupa paket belajar 

mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan 

dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2.2.5 Tujuan Pembelajaran dengan Modul  

 

Modul dapat dirumuskan sebagai salah satu bentuk media pembelajaran berbasis 

cetak berupa paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar 

yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Modul pembelajaran menurut Smaldino et al (2014: 279) memiliki 

tujuan sebagai berikut. 

1) Modul memudahkan siswa belajar mandiri. 
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2) Modul harus menarik perhatian siswa. 

3) Modul menyajikan konten baru 

4) Modul memberikan latihan dengan kegiatan umpan balik. 

Menurut penelitian yang dilakukan Dhamija dan Kanchan (2014) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa modul menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa 

untuk belajar, modul memberikan umpan balik langsung pada kinerja siswa, modul 

telah diperkaya self-explanatory, self-contained, self-directed, self-motivating dan 

self-evaluating yang membantu untuk memenuhi kebutuhan siswa. 

 

Pendapat lain oleh Nasution (2011: 205-206) mengemukakan tujuan pembelajaran 

modul adalah sebagai berikut : 

a) Pembelajaran dengan modul adalah membuka kesempatan bagi siswa untuk 

belajar menurut kecepatan masing-masing. Dianggap bahwa siswa tidak akan 

mencapai hasil yang sama dalam waktu yang sama dan tidak sedia mempelajari 

sesuatu pada waktu yang sama.  

b) Pembelajaran dengan modul adalah memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar 

menurut cara masing-masing, oleh sebab mereka menggunakan teknik yang 

berbeda-beda untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan latar belakang 

pengetahuan dan kebiasaan masing-masing.  

c) Pembelajaran dengan modul adalah memberi pilihan dari sejumlah besar topik 

dalam rangka suatu mata pelajaran, mata kuliah, bidang studi atau disiplin bila 

kita anggap bahwa pelajar tidak mempunyai pola minat yang sama atau motivasi 

yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. 

d) Pembelajaran dengan modul adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengenal kelebihan dan kekurangannya dan memperbaiki kelemahannya melalui 

modul remedial, ulangan-ulangan atau variasi dalam cara belajar. Modul sering 

memberikan evaluasi untuk mendiagnosis kelemahan siswa (siswa) selekas 

mungkin agar diperbaiki dan memberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya 

kepada siswa untuk mencapai hasil yang setinggi-tinginya.   
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Lebih lanjut, Chetty et al. (2003) mengemukakan the module can act as an 

instructional aid and helps not only in understanding the fundamental concepts but 

also in providing a greater appreciation of the applications of EM theory. Modul 

dapat bertindak sebagai bantuan intruksional dan membantu tidak hanya dalam 

memahami konsep dasar tetapi juga dalam memberikan penghargaan yang lebih 

besar dari aplikasi teori.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan pembelajaran 

menggunakan modul adalah pembelajaran dengan modul memberi kesempatan bagi 

siswa untuk belajar mandiri menurut kecepatan masing-masing; modul harus 

disajikan secara menarik dengan contoh yang lebih konkrit; pembelajaran dengan 

modul harus mampu membangkitkan motivasi siswa dalam proses belajar; 

pembelajaran dengan modul perlu dilakukan umpan balik dan evaluasi.     

 

2.2.6 Kriteria Modul Ajar 

 

Modul yang dikembangkan harus mampu meningkatkan motivasi siswa dan efektif 

dalam mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. 

Untuk menghasilkan modul yang baik, maka penyusunnya harus sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan oleh Depdiknas (2008) yang dikutip Asyhar (2012: 155-156) 

sebagai berikut. 

1) Self Instructional; yaitu mampu membelajarkan siswa secara mandiri. Melalui 

modul tersebut, seseorang atau siswa mampu membelajarkan diri sendiri, tanpa 

tergantung pada pihak lain. Untuk memenuhi karakter  self instructional, maka 

dalam modul harus; 

a) Berisi tentang tujuan yang dirumuskan secara jelas; 

b) Berisi materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit kecil/spesifik 

sehingga memudahkan belajar secara tuntas; 

c) Menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan 

materi pembelajaran; 
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d) Menampilkan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan 

pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat penguasaannya; 

e) Kontekstual yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana atau 

konteks tugas dan lingkungan penggunanya; 

f) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif; 

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran; 

h) Terdapat instrumen penilaian/assessment, yang memungkinkan penggunaan 

diklat melakukan, self assessment; 

i) Terdapat instrumen yang dapat digunakan penggunanya mengukur atau 

mengevaluasi tingkat penguasaan; 

j) Terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya mengetahui 

tingkat penguasaan materi; dan tersedia informasi tentang 

rujukan/pengayaan/referensi yang mendukung materi pembelajaran yang 

dimaksud.     

2) Self contained; yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau 

sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. 

3) Stand alone (berdiri sendiri); yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung 

pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media 

pembelajaran lain. 

4) Adaptive; modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel 

digunakan.  

5) User Friendly; modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya.   

Selanjutnya, Sukiman (2012: 133-134) mengemukakan kriteria 

pengembangan modul adalah sebagai berikut. 

a) Self Instructional. Melalui modul, siswa mamu belajar mandiri tidak bergantung 

pada pihak lain.  

b) Self contained. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit standar kompetensi 

kompetensi dasar yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. 
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c) Stand alone. Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau 

tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain.  

a) Adaptive; modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan memperhatikan perkembangan ilmu 

dan teknologi, pengembangan modul tetap up to date. 

b) User Friendly; modul hendaknya mudah digunakan oleh siswa. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirumuskan bahwa kriteria 

pengembangan modul harus mengacu pada lima kriteria yaitu pertama, self 

Instructional; self contained; stand alone; adaptive; dan user friendly. Kelima 

kriteria modul tersebut dapat dijadikan acuan bagi penyusun modul dan bagi tim 

validasi dalam menetapkan dan menilai apakah modul tersebut baik/layak atau tidak. 

  

2.2.7 Unsur-Unsur Modul Pembelajaran 

 

Modul sebagai sumber belajar yang bersifat mandiri, agar mampu 

memerankan fungsinya dalam pembelajaran, dalam mengembangkan modul harus 

memperhatikan unsur-unsur atau komponen-komponen yang mensyaratkannya. 

Smaldino et al (2014: 279) mengemukakan modul pembelajaran memiliki unsur-

unsur atau komponen sebagai berikut. 

1) Dasar pemikiran. Berisikan garis besar mengenai konten modul dan sebuah 

penjelasan mengapa siswa sebaiknya mempelajarinya. 

2) Tujuan. Hal yang diharapkan dicapai siswa setelah menyelesaikan modul.  

3) Ujian masuk. Untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

4) Material multimedia. Penggunaan teknologi dan media untuk melibatkan siswa 

secara aktif dengan memanfatkan pengindreraannya. 

5) Kegiatan belajar. Menggunakan strategi belajar dan media untuk membangkitkan 

motivasi siswa. 

6) Latihan dengan umpan balik. Memberikan kesempatan siswa mempraktikkan 

setiap tujuan dan memberikan umpan balik terhadap kecepatan respon mereka 

(siswa). 
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7) Ujian mandiri. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk meninjau kembali 

dan memeriksa kemajuan mereka sendiri. 

8) Ujian penutup. Menilai siswa apakah telah menguasai tujuan dari modul itu. 

Sudjana (2009: 134) menyebutkan bahwa secara rinci unsur-unsur yang harus 

ada dalam modul antara lain adalah: 

a) Pedoman Guru, berisi petunjuk-petunjuk bagaimana guru mengajar secara efisien 

serta memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan 

oleh siswa, alokasi waktu penggunaan modul, alat-alat pelajaran yang harus 

dipergunakan, hingga petunjuk untuk evaluasi. 

b) Lembaran Kegiatan Siswa, memuat materi yang harus dikuasai oleh siswa. 

penyusunan materi disesuaikan dengan tujuan instruksional yang akan dicapai, 

runtut sehingga mempermudah siswa belajar.  

c) Lembaran Kerja, menyertai lembaran kegiatan siswa yang dipakai untuk 

menjawab atau mengerjakan soal-soal tugas atau masalah-masalah yang harus 

dipecahkan. 

d) Kunci Lembaran Kerja, berfungsi untuk mengevaluasi atau mengoreksi sendiri 

hasil pekerjaan siswa. Bila terdapat kekeliruan dalam pekerjaannya, siswa dapat 

meninjau kembali pekerjaannya. 

e) Lembaran Tes, merupakan alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan tujuan 

yang telah dirumuskan dalam modul. 

f) Kunci Lembaran Tes, merupakan alat koreksi terhadap penilaian yang 

dilaksanakan oleh para siswa sendiri. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirumuskan unsur-unsur modul pembelajaran 

adalah sebagai berikut: pertama, berisikan petunjuk penggunaan modul; kedua, 

modul berisi tujuan pembelajaran; ketiga, modul menggunakan material multimedia; 

keempat, evaluasi awal; kelima, tersedianya lembar kegiatan siswa; keenam, 

tersedianya lembar jawaban; ketujuh soal latihan; kedelapan evaluasi akhir; dan 

kesembilan tersedianya kunci jawaban. 
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2.2.8 Prinsip-Prinsip Penyusunan Modul Pembelajaran 

Menyusun modul tidaklah gampang. Modul harus disesuaikan dengan minat, 

perhatian, dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu penyusun modul hendaknya 

memperhatikan berbagai prinsip yang membuat modul tersebut dapat memenuhi 

tujuan penyusunannya. Prinsip yang harus dikembangkan menurut Hamdani (2011: 

221), antara lain sebagai berikut. 

1) Disusun dari materi yang mudah untuk memahami yang lebih sulit, dan dari yang 

konkret untuk memahami yang semikonkret dan abstrak. 

2) Menekankan pengulangan untuk memperkuat pemahaman. 

3) Umpan balik yang positif untuk memberikan penguatan terhadap siswa. 

4) Memotivasi adalah salah satu upaya yang dapat menentukan keberhasilan belajar. 

5) Latihan dan tugas untuk menguji diri sendiri. 

Selanjutnya, menurut Asyhar (2012: 156-157) penulisan modul dilakukan 

dengan menggunakan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut. 

a) Siswa perlu diberikan secara jelas hasil belajar yang menjadi tujuan pembelajaran 

sehingga siswa dapat berangan-angan apakah saat pembelajaran menggunakan 

modul mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

b) Peserta perlu diuji untuk dapat menentukan apakah mereka telah mencapai tujuan 

pembelajaran. 

c) Bahan ajar perlu diurutkan sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa untuk 

mempelajari modul. 

d) Siswa perlu disediakan umpan balik sehingga mereka dapat memantau proses 

belajar dan mendapatkan perbaikan bilamana diperlukan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirumuskan prinsip-prinsip penulisan 

modul adalah sebagai berikut: materi pada modul disusun dari yang paling mudah 

sampai kepada yang bersifat abstrak; modul harus mampu membangkitkan minat dan 

motivasi; tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa; soal latihan, pemberian 

tes akhir dan umpan balik. 
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2.2.9  Penulisan Modul 

Modul pembelajaran harus mampu memerankan fungsi dan peranannya dalam 

pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan 

mengikuti kaidah dan elemen yang mensyaratkannya. Menurut Sudjana dan Rivai 

(2009: 133-134) modul disusun dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Menyusun kerangka modul dengan merumuskan tujuan instruksional umum 

dengan merinci tujuan umum ke tujuan intruksional khusus,  menyusun butir-butir 

soal evaluasi untuk mengukur pencaian tujuan instruksional khusus, menyusun 

materi pelajaran ke dalam urutan yang logis, menyusun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, memeriksa langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan, mengidentifikasi alat-alat yang diperlukam dalam 

membelajarkan modul. 

2) Menulis program secara rinci meliputi kegiatan membuat petujuk penggunaan 

untuk guru, lembar kegiatan siswa, lembar kerja siswa, lembar jawaban, lembar 

soal tes, dan lembar jawaban soal tes. 

Berdasarkan pendapat Nasution (2011: 217-218) secara garis besarnya 

penyusunan modul atau pengembangan modul dapat mengikuti langkah-langkah 

berikut : 

a) Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk kelakuan siswa 

yang dapat diamati dan diukur. 

b) Urutan tujuan-tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang diikuti dalam 

modul itu. 

c) Tes diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimilikinya sebagai pra-syarat untuk menempuh modul itu 

(entry behavior atau entering behavior). Ada hubungan antara butir-butir test ini 

dengan tujuan-tujuan modul. 

d) Menyusun alasan atau rasional pentingnya modul ini bagi siswa. siswa harus tahu 

apa gunanya ia mempelajari modul ini. Siswa harus yakin akan manfaat modul itu 

agar ia bersedia mempelajarinya dengan sepenuh tenaga. 

e) Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan membimbing siswa 

agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti dirumuskan dalam tujuan. Kegiatan 
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itu dapat berupa mendengarkan rekaman, melihat film, mengadakan percobaan 

dalam laboratorium, mengadakan bacaan membuat soal, dan sebagainya. Bagian 

inilah yang merupakan inti modul, aspek yang paling penting dalam modul itu, 

karena menyangkut proses belajar itu sendiri. 

f) Menyusun post-test untuk mengukur hasil belajar siswa, hingga manakah siswa 

menguasai tujuan-tujuan modul. Butir-butir tes harus bertalian erat dengan tujuan-

tujuan modul. 

g) Menyiapkan pusat sumber-sumber berupa bacaan yang terbuka bagi siswa setiap 

waktu ia memerlukannya.   

 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dirumuskan langkah-langkah 

penulisan modul yaitu sebagai berikut: (1) membuat ouline modul; (2) merumuskan 

petunjuk atau langkah-langkah dalam mempelajari modul; (3) merumuskan tujuan 

pembelajaran; (4) membuat peta konsep; (5) membuat tampilan modul dengan 

bentuk, gambar dan tema yang menarik; (6) menulis materi secara rinci dan urut; (7) 

menyususn pertanyaan pretest dan postest. 

 

2.2.10  Kelebihan dan Kelemahan Modul  

Belajar menggunakan modul sangat banyak manfaatnya, siswa dapat 

bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri, pembelajaran dengan modul 

sangat menghargai perbedaan individu, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan 

tingkat kemampuannya. Menurut Smaldino et al (2014: 280) terdapat beberapa 

keuntungan belajar dengan menggunakan modul yaitu sebagai berikut. 

1) Menentukan kecepatan sendiri. Siswa dapat menyelesaikan materi berdasarkan 

dengan kecepatan siswa itu sendiri. 

2) Kemasan total. Keuntungan terbesar adalah bahwa sebuah modul merupakan 

paket pembelajaran terpadu; tidak ada keharusan untuk berusaha menyatukan 

seluruh materi agar memenuhi tujuan-tujuan belajar. 

3) Tervalidasi. Modul telah teruji dan divalidasi sebelum disebarkan; dengan jumlah 

klien yang begitu besar, para vendor bisa berinvestasi dalam penelitian dan 

pengembangan kurikulum.  
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Lebih lanjut, Menururt Nasution (2011: 206-207) modul yang disusun dengan 

baik dapat memberikan banyak keuntungan bagi pelajar antara lain: 

a) Balikan (feedback): modul memberikan feedback sehingga siswa dapat 

mengetahui tingkatan hasil belajarnya. 

b) Penguasaan tuntas (mastery): setiap siswa mendapat kesempatan untuk mencapai 

nilai tertinggi dengan menguasai bahan pelajaran secara tuntas. 

c) Tujuan: modul disusun dengan tujuan jelas, spesifik, dan dapat dicapai siswa. 

d) Motivasi: pengajaran yang membimbing siswa mencapai sukses melalui 

langkah-langkah yang teratur dapat menimbulkan motivasi yang kuat untuk 

berusaha segiat-giatnya. 

e) Pengajaran remidial, memberi kesempatan siswa untuk memperbaiki kelemahan, 

kesalahan, atau kekurangan murid dapat ditemukan sendiri berdasarkan evaluasi 

yang diberikan.       

Selain beberapa kelebihan yang dimiliki oleh modul, Arsyad (2011: 40-41) 

juga menyebutkan keterbatasan modul yaitu sebagai berikut.  

(1)   Sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetak. 

(2) Biaya pencetakan akan mahal apabila menampilkan ilustrasi, gambar, atau foto 

yang berwarna-warni. 

(3)   Proses pencetakan media seringkali memakai waktu yang lama. 

(4) Perbagian unit-unit pelajaran dalam media cetakan harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga tidak terlalu panjang dan dapat membosankan siswa. 

(5) Jika tidak dirawat dengan baik, maka akan mudah rusak dan hilang. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dirangkum bahwa pembelajaran 

menggunakan modul juga memiliki beberapa kelemahan yang mendasar yaitu bahwa 

memerlukan biaya yang cukup besar serta memerlukan waktu yang lama dalam 

pengadaan atau pengembangan modul itu sendiri. 

 

2.2.11 Media Desain Pengembangan dalam Kawasan Teknologi Pendidikan 

 
Desain pengembangan media yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

kawasan pengembangan. Pengembangan merupakan proses penterjemahan 

spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup 
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banyak variasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Walaupun 

demikian tidak berarti lepas dari teori dan praktek yang berhubungan dengan 

belajar dan desain. Smaldino (2011: 27), kawasan pengembangan mencakup 

dalam empat kategori: 1) pengembangan teknologi cetak. 2) Teknologi 

audiovisual, 3) teknologi berbasis computer, dan 4) teknologi terpadu. 

 
Model desain menunjukkan struktur dan makna bagi kompenen serta alur kerja 

yang bisa diikuti desainer dalam menterjemahkannya menjadi suatu pembelajaran. 

Untuk menciptakan sebuah aktivitas pembelajaran yang efektif diperlukan adanya 

sebuah proses perencanaan atau desain yang baik. Sharon E. Smaldino (2011:84), 

model desain pembelajaran ADDIE dikembangkan untuk menciptakan aktifitas 

pembelajaran yang efekti dan efesien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang 

mengunakan media dan teknologi. Lebih lanjut Smaldino (2011: 86), membagi 

tahapan yang perlu dilakukan dalam desain pembelajaran ADDIE sebagai berikut: 

 
Tahap 1: Menganalisis karaketeristik peserta didik 

Pada tahap pertama dalam merencanakan pembelajaran adalah mengidentikasi 

dan menganalisis karakteristik peserta didik. Informasi tersebut digunakan sebagai 

pedoman dalam mendesain pembelajaran. Ada tiga faktor yang sebaiknya 

diperhatikan dalam melakukan analisis karakteristik pada diri peserta didik yaitu: 

1) Karakteristik Umum 

Karakteristik umum dapat digunakan untuk memilih metode, strategi, dan 

media pembelajaran. Karakteristik umum tersebut antara lain, usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, etnis kebudayaan dan faktor social 

ekonomi. 

2) Spesifikasi Kemampuan Awal 

Kemampuan awal adalah kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik 

sebelum pembelajaran. Kemampuan tersebut dapat diketahui dari apresiasi 

saat pembelajaran dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang 

sudah dipelajari. Apresiasi tersebut dijadikan acuan pendidik untuk 

mengulang materi yang belum dipahami peserta didik dan melanjutkan 
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materi berikutnya. 

3) Gaya Belajar 

Gaya belajar timbul dari kenyamanan yang dirasakan secara psikologis 

dan emosional saat peserta didik berinteraksi dengan lingkungan 

belajar. Berkenaaan dengan gaya belajar, pendidik sebaiknya 

menyesuaikan model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. 

Tahap 2: Pendesainan 

Pada tahap kedua ini guru merumuskan standar dan tujuan pembelajaran dari 

standar kompetensi yang sudah ditetapkan sebagai dasar tahap pengembangan. 

Dalammerumuskan tujuan pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1) Gunakan Format ABCD dimana A adalah Audiens, yaitu peserta didik. 

Intruksi yang kita ajukan harus fokus kepada apa yang harus dilakukan 

peserta didik. B adalah behavior yaitu sikap berupa kata kerja yang 

mengukur kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah proses 

pembelajaran. C adalah Conditions yaitu kondisi selama pembelajaran. D 

adalah Degree yaitu dasar pengukuran tingkat keberhasilan peserta didik. 

2) Berhubungan dengan kemampuan individu dalam menutaskan atau 

memahami materi yang dipelajari. Individu yang tidak memiliki kesulitan 

belajar yang berbeda. Kondisi ini dapat dijadikan acuan untuk 

merumuskan tujuan pembelajaran dan pembelajaran dengan lebih tepat. 

 

Tahap 3 : Pengembangan 

Pada tahap ini, memilih strategis, teknologi, media, dan bahan ajar yang 

digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang efektif. Strategi, teknologi, 

media dan bahan ajar tersebut didesain dengan tujuan pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik. 

Tahap 4: Partisipasi Peserta didik 

Pada tahap ini guru harus mengaktifkan partisipasi peserta didik, karena belajar 

tidak cukup hanya mengetahui materi pelajaran, tetapi harus dapat melaksanakan 

serta mengevaluasi materi yang dipelajari sebagai hasil belajar. 

Tahap 5: Evaluasi dan memperbaiki Program Pembelajaran 
Pada tahap ini, pendidik melakukan evaluasi program pembelajaran bertujuan untuk 
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melihat seberapa jauh teknologi, media bahan ajar yang digunakan telah mencapai tujuan 

yang diharapkan. Dari hasil evaluasi maka didapat kesimpulan apakah teknologi, media dan 

bahan ajar yang telah dipilih sudah baik atau harus diperbaiki lagi. 

 

2.3.1  Pengembangan Sumber Daya Manusia 

2.3.1.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Dalam suatu organisasi hal yang paling penting yang perlu diperhatikan 

adalah sumber daya manuisa yang menjadi pendukung utama tercapai tujuan 

organisasi.Dessler (2011:5) mendefinisikan manajemen sumber daya 

manusia sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau 

sumber daya manusia dalam posisi manajemen,termasuk merekrut, 

menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian.  

 

Sedangkan Mangkunegara (2013:4) berpendapat bahwa perencanaan sumber 

daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses 

menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan 

tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. 

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen 

sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang di dalamnya terkandung 

fungsi–fungsi manajerial dan operasional yang ditujukan agar sumber daya 

manusia dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan. Dengan perencanaan sumber daya manusia dapat 

menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, 

pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut 

yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, 

penempata pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis. 

 

2.3.1.2  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya 

menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang 
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berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk di 

dayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan 

jangka menengah dan jangka pendek. Guna mencapai tujuan manajemen 

sumber daya manusia yang telah dikemukakan, maka sumber daya manusia 

harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat 

berjalan seimbang. Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses 

manajemen manajemen sumber daya manusia yang paling sentral dan 

merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan 

tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi 

manajemen. 

 

Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama 

adalah fungsi manajerial diantaranya adalah fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua, fungsi 

organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, 

pemberian balasjasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan 

hubungan kerja (Rivai dan Segala,2013:13). 

 

2.3.1.3. Fungsi Operasi 

 

Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan 

dasar pelaksanaan MSDM yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 

organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia secara 

fungsional memiliki beberapa fungsi yang saling terkait satu sama lain dan 

operasional yang dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia sesuai 

dengan fungsi yang dimilikinya. Berdasarkan pendapat Gaol (2014:65) 

terdapat 6 fungsi operatif manajemen sumber daya manusia,yaitu: 

 

2.3.1.3. 1 Pengadaan(Procurement) 

Fungsi operasi manajemen SDM yang pertama adalah pengadaan (procurement) 

.Fungsi pengadaan berhubungan dengan mendapatkan jenis dan jumlah 
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tenagakerja yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

 Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana penentuan kebutuhan sumber daya 

manusia berikut perekrutan,penyeleksian dan penempatan kerja. 

 2.3.1.3.2 Pengembangan(Development) 

 

Setelah tenaga kerjadi peroleh, mereka harus mengalami perkembangan. 

Perkembangan yang berkaitan dengan peningkatan keahlian melalui 

pelatihan, yang penting bagi kinerja pekerjaan. Kegiatan ini sangat penting 

dan akan terus berkembang dikarenakan perubahan perubahan teknologi, 

penyesuaian kembali jabatan,dan meningkatnya kerumitan tugas-tugas 

manajerial. 

 

2.3.1.3.3  Kompensasi(Compensation) 

 

Fungsi ini didefinisikan sebagai pemberian upah yang cukup dan wajar 

kepada tenaga kerja atas kontribusi/jasa mereka terhadap tujuan-tujuan 

organisasi. 

 

2.3.1.3.4 Integrasi/Penyatuan(Integration) 

 

Walaupun sudah menerima pegawai, sudah mengembangkannya, dan sudah 

memberikan kompensasi yang memadai, perusahaan masih menghadapi 

masalahyang sulit, yaitu “integrasi/penyatuan”. Dalam hal ini pegawai secara 

individu diminta mengubah pandangannya, kebiasaannya ,dan sikap sikap 

lainnya yang selama ini kurang menguntungkan bagi perusahaan agar 

disesuaikan dengan keinginan serta tujuan perusahaan. 

 

2.3.1.3.5 Perawatan/Pemeliharaan(Maintenance) 

 

Pemeliharaan berarti berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kondisi yang telah ada. 
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2.3.1.3.6 Pemisahan/Pelepasan/Pensiun(Separation) 

 

Apabila fungsi pertama manajemen SDM adalah unntuk melindungi 

karyawan, logis apabila fungsi terakhir harus. 

 

2.3.2  Pendidikan/Pelatihan(Diklat) 

2.3.2 .1 PengertianPendidikan/Pelatihan(Diklat) 

 

Pendidikan dan Pelatihan Merupakan proses belajar dan pembelajaran dalam 

rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan 

tugasnya. 

 

Menurut Yusuf (2015:69). Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. 

Pelatihan bersifat spesifik, praktis dan segera. Spesifik berarti pelatihan 

berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti 

yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan. Umumnya pelatihan dimaksudkan 

untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waktu 

relative singkat. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya. 

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak 

dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan 

dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar  

kebudayaan melewati generasi. 

 

Sedangkan Pelatihan Menurut Kaswan, (2012:86) merupakan usaha terencana 

oleh organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran pegawai atas kompetensi yang 

berkaitan dengan pekerjaan. 
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Selanjutnya menurut (Sofyandi,Herman,2013:112). Pelatihan adalah suatu usaha 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Program pelatihan adalah serangkaian 

program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

pegawai dalam hubungannya dalam pekerjaannya, efektifitas program pelatihan 

adalah suatu istilah untuk memastikan apakah program pelatihan dijalankan 

dengan efektif dalam mencapai sasaran yang ditentukan. 

 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan/Pelatihan(Diklat) merupakan suatu program yang diharapkan dapat 

memberikan rangsangan/stimulus kepada seseorang untuk dapat meningkatkan 

kemampuan dalam pekerjaan tertentu memperoleh pengetahuan umum dan 

pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja organisasi sehingga  pegawai 

dapat berkompetensi dalam melakukan pekerjaan. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa diklat merupakan suatu deskripsi dari 

pengetahuan, sikap, tindakan, penampilan dan sebagainya yang diharapkan akan 

dimiliki sasaran pendidikan dan pelatihan setelah menyelesaikan program 

tersebut apabila dilihat kembali terlihat bahwa hasil akhir proses diklat adalah “ 

perubahan prilaku yang diharapkan “ yakni meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaan. Ini berarti bahwa diklat pada hakekatnya 

mengubah tingkah laku sasaran.Tingkah laku baru (hasil perubahan) itu 

dirumuskan dalam suatu tujuan diklat. Diklat penting karena pengembangan diri 

pribadi merupakan proses ulang individu, untuk itu diklat harus berhubungan 

dengan kebutuhan keterampilan atau pengetahuan yang berlaku. 

2.3.2 .2  Tujuan dan  Manfaat  Pendidikan/Pelatihan  (Diklat) 

 

Secara umum Pendidikan/Pelatihan (Diklat) bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan 

mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan 

kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan 
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organisasi. Untuk itu sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemerintah 

telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian, pada pasal 31 mengatur tentang Pendidikan/Pelatihan 

(Diklat) pegawai yaitu untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya, diadakan pengaturan dan penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan 

(Diklat) jabatan Pegawai. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan/Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai pasal 2 dan 3, bahwa Diklat 

(Pendidikan/Pelatihan(Diklat)) bertujuan agar: 

1. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasi kepribadian 

etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi, 

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa, 

3. Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientas pada 

pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat, 

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya 

pemerintahan yang baik. 

Sedangkan Menurut Beach (dalam sofyandi, herman, 2013:76), Tujuan-tujuan 

Pendidikan/Pelatihan (Diklat) adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya Pendidikan/Pelatihan(Diklat) maka jangka waktu yang 

digunakan pegawai untuk memperoleh keterampilan akan lebih cepat, 

pegawai akan lebih cepat pula menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang 

dihadapinya. 

2. Pendidikan/Pelatihan (Diklat) bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja 

pegawai dalam mnghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sedang dihadapi. 

3. Pendidikan/Pelatihan (Diklat) diharapkan dapat membentuk sikap dan 

tingkah laku para pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Dititikberatkan 

pada peningkatan partisipasi dari para pegawai, kerjasama antar pegawai 

dan loyalitas terhadap perusahaan. 



 
 

 

 

54  

4. Pendidikan/Pelatihan (Diklat) membantu memecahkan masalah-masalah 

operasional perusahaan sehari-hari seperti mengurangi lecelakaan 

kerja,mengurangi absen, mengurangi labor turnover, danlain-lain. 

5. Pendidikan/Pelatihan (Diklat) tidak hanya mempunyai tujuan jangka pendek 

tetapi juga jangka panjang yaitu mempersiapkan pegawai memperoleh 

keahlian dalam bidang tertentu yang dibutuhkan perusahaan. 

6. Dengan Pendidikan/Pelatihan (Diklat) diharapkan para pegawai akan 

mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi sehingga pegawai 

tersebut akan semakin berharga bagi perusahaan. 

Selanjutnya menurut Simamora, (2014:32), menyebutkan manfaat-manfaat yang 

diperoleh dari diadakannya Pendidikan/Pelatihan (Diklat),yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, 

2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai untuk mencapai 

standar-standar kinerja yang ditentukan, 

3. Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasa mayang lebih menguntungkan, 

4. Memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia, 

5. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, 

6. Membantu pegawai dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. 

 

      2.3.2 .3   Metode Pendidikan/Pelatihan (Diklat) 

 

Metode Pendidikan/Pelatihan (Diklat) merupakan suatu cara sistematis yang 

dapat memberikan deskripsi secara luas serta dapat mengkondisikan 

penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan (Diklat) untuk mengembangkan aspek 

kognitif, efektif dan psikomotorik tenaga kerja terhadap tugas dan pekerjaannya 

(siswanto, 2005:59) dalam Riza Armando Sembiring (2016:6). 

 Bangun Wilson (2012:119) mengemukakan metode diklat (Pendidikan/Pelatihan 

(Diklat), yakni: 

a. Metode latihan atau training terdiri dari lima cara yaitu: 

1. Dalam Pekerjaan, pada metode ini peserta pelatihan langsung bekerja 

ditempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan dibawah bimbingan 
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seorang pengawas. Kelebihan metode ini terletak pada pemberian inovasi 

yang besar kepada peserta untuk belajar. Keberhasilan metode ini sepenuhnya 

tergantung pada penatar, 

2. Dalam Ruangan, metode pelatihan dilakukan didalam kelas yang biasanya 

dilakukan oleh perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan kepada 

pegawai baru dan melatih mereka memperkenalkan pekerjaan tersebut. Disini 

biasanya diberikan latihan jeni s pekerjaan, 

3.  Bermain peran dan Demonstrasi, metode pelatihan dengan cara peragaandan 

penjelasan bagaimana cara-cara melakukan suatu pekerjaan melalui contoh 

atau percobaan yang didemontarsikan. Biasanya dilengkapi dengan 

kuliah,gambar-gambar, vidio dsb, 

4.  Simulasi,suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin terhadap konsep 

sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumapai. Melalui simulasi dilakukan 

penampilan situasi atau kejadian semirip mungkin dengan situasi yang 

sebenarnya,walaupun itu hanya merupakan tiruan saja, 

5.  Magang adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian sehingga para 

pegawai dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaan 

 

b. Classroom Methods, yangterdiridari: 

1. Ceramah, metode ini banyak diberikan dalam kelas. Pelatih memberikan  

teori-teori yang diperlukan sementara yang dilatih mencatat dan 

mempersiapkannya, 

2. Rapat, pelatih memberikan suatu makalah tertentu dan peserta ikut 

berpartisipasi memecahkan masalah tersebut. Peserta juga harus 

menggunakan gagasan-gagasannya, saran-saranya berdiskusi dan 

memberikan kesimpulannya, 

3. Program instruksi, di mana peserta dapat belajar sendirikarena langkah-

langkah pengerjaanya sudah diprogram melalui komputer, buku-buku 

petunjuk. Program instruksi melalui pemecahan informasi kedalam beberapa 

bagian kecil sehingga dapat dibentuk program pengajaran yang mudah 

dipahami dan saling berhubungan, 
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4. Studi Kasus, dalam metode ini dimana pelatih memberikan suatu 

kasuskepada peserta. Kasus tidak dilengkapi dengan data yang lenkap  

karenasengaja disembunyikan. Tujuanya agar peserta terbiasa mencari data 

dari piha keksternal dalam memutuskan suatu kasus yang dihadapinya, 

5. Rol Playing, metode ini dilakkan dengan menunjuk beberapa orang untuk 

memainkan suatu peranan di dalam sebuah organisasi tiruan. Misalnya 

hubungan antara atasan dengan bawahan dalam situasi tertentu, 

6. Diskusi,melalui metode ini peserta dilatih untuk erani memberikan pendapat 

dan rumusannya serta cara-cara menyakinkan orang lain agar percaya 

terhadap pendapat itu, selain itu peserta juga dilatih untuk menyadari bahwa 

tidak ada rumusan mutlak benar,sehinga dengan demikian ada kesediaan 

untuk menerima penyempurnaan dari orang lain,menerima informasi dan 

memberi informasi, 

7. Seminar, cara ini bertujuan untuk mengembangkan kecakapan dan keahlian 

peserta dalam menilai dan memberikan saran-saran yang konstruktif 

mengenai pendapatoang lain. Peserta dilatih mempersepsi dan mengevaluasi, 

menerima atau menolak pendapat oanglain. 

 

2.3.2   Indikator Pendidikan/Pelatihan (Diklat) 

 

Adapun indikator dari Pendidikan/Pelatihan (Diklat) adalah menurut Rae dalam 

(Sofyandi, Herman, 2013:131): 

1. Isi pelatihan, yaitu apakah isi program pelatihan relevan dan sejalan dengan 

kebutuhan pelatihan, dan apakah pelatihan tersebut upto date. 

2. Metode pelatihan, apakah metode pelatihan yang diberikan sesuai untuk subjek 

itu dan apakah metode pelatihan tersebut sesuai dengan gaya belajar peserta 

pelatihan. 

3. Sikap dan keterampilan instruktur, yaitu apakah instruktur mempunyai sikap 

dan keterampilan penyampaian yang mendorong orang untuk belajar. 

4. Lama waktu pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi pokok yang 

harus dipelajari dan seberapa cepat tempo penyampaian materi tersebut. 
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5. Fasilitas pelatihan,yaitu apakah tempat penyelengaraan pelatihan dapat 

dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan dengan jenis pelatihan, dan apakah 

makanannya memuaskan. 

Selain itu indikator yang dapat mengukur variabel Pendidikan/Pelatihan (Diklat) 

meliputi :(anwar,2013:76). 

1. Waktu pelaksanaan Diklat, yang mencakup: 

a. Frekuensi Peserta Mengikuti Diklat 

b. Kesesuaian Pelaksanaan Diklat dengan waktu yang ditetapkan 

2. Peserta Diklat, yang mencakup: 

a. Intensitas kehadiran peserta 

b. Latar Belakang Pendidikan 

3. Metode Penyampaian materi Diklat, yang mencakup: 

a. Mekanisme Penyampaian materi Diklat oleh instruktur 

b. Peran/partisipasi aktif peserta dalam kegiatan Diklat 

c. Komunikasi antara instruktur dan peserta Diklat 

4. Instruktur, yang mencakup 

a.  Kemampuan/penguasaan instruktur terhadap materi Diklat 

5. Sarana dan Prasarana Diklat,yang mencakup: 

a. Kesesuaian antara tempat pelaksanaan dengan jumlah peserta Diklat 

b. Ketersediaan peralatan, perlengkapan dan kebutuhan Diklat 

6. Materi Diklat, yang mencakup: 

a. Kesesuaian materi Diklat dengan tugas dan pekerjaan peserta. 

b. Penerapan/aplikasi materi diklat dalam pelaksanaan tugas 

 

2.3.3 Pendekatan Andragogi  Dalam Pendidikan dan Pelatihan  

 

Pendidikan dan pelatihan akan efektif dan efisien apabila dilaksanakan dengan 

pendidikan yang integral, dengan proses yang dimulai dari analisis 

kebutuhandiklat sampai evaluasi dan tindak lanjut. Sementara keberhasilan 

pelaksanaan diklat sangat ditentukan oleh beberapa unsur, seperti peserta 

diklat,Widyaiswara, Kurikulum dan metode, media, penyelenggara maupun 
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pengelola diklat. 

 

Dalam pelaksanaan diklat peranan pengelolaan diklat merupakan dominan 

disamping unsur lainnya karena dalam penyelenggaraan diklat yang menjadi 

peserta diklat adalah orang dewasa yang telah memiliki karakteristik 

sendiri.Maka para pengelola diklat perlu memiliki kompetensi dalam hal konsep 

dasar, agar dapat menerapkan pola pendidikan bernuansa pendidikan bagi orang 

dewasa dalam pelaksanaandiklat. 

 

Konsep dasar Andragogi adalah proses untuk melibatkan peserta didik dewasa 

kedalam suatu struktur pengalaman belajar. Istilah ini awalnya digunakan oleh 

Alexander Kapp, seorang pendidik dari Jerman, di tahun 1833, dan kemudian 

dikembangkan menjadi teori pendidikan orang dewasa oleh pendidik Amerika 

serikat.  

 

Malcolm ( 24 april 1913- 27 november 1997). Androgogik adalah ilmu atau seni 

dalam membantu orang dewasa belajar, yang berarti mengarahkan orang dewasa 

secara sosial dan psikologi. Dalam pendekatan Andragogi, peserta didik yang 

memutuskan apa yang akan dipelajariya berdasarkan kebutuhanya sendiri, dan 

narasumber sebagai fasilitator. Pada pendekatan ini di orientasikan belajar 

dipandang sebagai suatu proses pemecahan masalah ketimbang sebagai proses 

pemberian mata pelajaran tertentu. Karena itu andragogi merupakan suatu proses 

penemuan dan pemecahan masalah nyata pada masa kini. Arah pencapaianya 

kemungkinan pengembangan berdasarkan kenyataan yang ada saat ini. 

 

2.3.3.1   Prinsip Belajar Orang Dewasa /Andragogi 

 

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi dan mendukung kemudahan dalam 

proses belajar sehingga tercapainya hasil belajar yang diinginkan disebut 

prinsip-prinsip belajar. Adapun prinsip- prinsip belajar orang dewasa adalah 

sebagai berikut : 
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1. Readiness ( Kesiapan untuk belajar) menyiapkan kondisi fisik 

maupun mental peserta didik adalah salah satu faktor terwujudnya 

tujuan pelatihan, penyiapan kondisi fisik dapat diwujudkan dengan 

penyedian ruangan dan sarana yang sesuai dengan tujuan pelatihan. 

Sedangkan penyiapan mental dapat diciptakan agar peserta merasa 

tertarik untuk mengikuti materi, tidak malu dan tidak takut, sehingga 

menimbulkan semngatbelajar. 

2. Sequencing ( Tahapan Belajar) akan lebih mudah belajar jika materi 

pelajaran diberikan setahap demi setahap satu bagian dari yang mudah 

menuju ke yang sulit. Implikasinya dengan penyelenggaraan diklat 

adalah dalam penyusunan jadwal mata diklat harus setahap demi 

setahap dan saling melengkapi satu  

dengan yang lain. Tahapan pembelajaran tidak boleh bolak-balik 

sesuai dengan keinginanfasilitator. 

3. Understanding (pengertian) adalah Seseorang peserta belajar dapat 

belajar dengan baik jika ia mengerti apa yang akan dipelajari, untuk 

apa ia belajar dan kemampuan apa yang akan dimiliki setelah ia 

selesai mempelajari pelajaran tertentu. Berkaitan dengan hal ini maka 

dalam awal pembelajaran perlu dijelaskan tujuan pembelajaran umum 

dan tujuan pembelajarankhususnya. 

4. Participation (peran serta) adalah Belajar dapat terjadi melalui peran 

serta secara aktif dari orang yang belajar baik secara fisik maupun 

mental. Oleh karena itu tata ruang diklat perlu disusun agar dapat 

memberikan keleluasaan peserta diklat berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Seperti tempat duduk yang mudah dipindahkan, layout 

ruangan dalam bentuk letter U dan lainsebagainya. 

5. Feed back (umpan Balik) adalah Belajar akan lebih semangat jika 

peserta mengetahui hasil belajar yang telah mereka capai mungkin 

sudah benar, belum benar atau salah ini semua harus mereka ketahui 

agar  dapat memperbaiki. Feedback bagi orang dewasa perlu 

diperhatikan dengan niat yang tulus dan tidak mempermalukan 
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didepan umum. Contoh dengan melalui latihan-latihan kemudian 

peserta diminta untuk mengomentari sendiri hasil yang telah 

diperoleh serta dimintai saran bolehkah diberikan masukan dari 

pihaklain. 

6. Reinforcement (pemantapan) adalah Pemanfaatan merupakan hal 

yang penting dalam proses belajar. Pemanfaatan ini dapat dilakukan 

dengan remedial maupun dengan pujian. Kesuksesan dalam belajar 

juga merupakan pemanfaatan sekaligus pendorong untuk lebih 

berhasil dalam proses belajarberikutnya. 

7. Motivasi belajar adalah Motivasi belajar akan timbul apabila terkait 

dengan kebutuhannya. Jika memperhatikan mengenai kebutuhan 

maka dapat mengacu pada kebutuhan yang dimiliki manusia yang 

dikemukakan oleh maslow. Fasilitator perlu mengkaitkannya dengan 

prosespembelajaran. 

8. Persepsi Belajar adalah akan lebih efektif apabila terjadi usaha 

menghubungkan antara materi pelajaran dengan pengertian atau 

pemahaman yang sudah dimiliki oleh peserta. Sebagai contoh untuk 

menjelaskan pentingnya tujuan pembelajaran dalam proses  

pembelajaran maka widyaswara perlu menggali pesrta diklat tentang 

pentingnya tujuan dalam artian umum, kemudian pentingnya tujuan 

hidup dalam suatu kehidupan, baru fasilitator memproses dengan 

materi yang akan di sajikan yaitu tentang perlunya tujuan 

pembelajaran bagi seoranginstruktur 

9. Application (penerapan) adalah Belajar akan lebih mudah jika peserta 

melihat relevansinya dan dapat diterapkan pada situasi kerja. Aplikasi 

merupakan salah satu hal yang harus terjadi dalam proses belajar 

setelah sebelumnya didahului dengan pengertian dan pemahaman atas 

pengetahuan dasarnya. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran 

perlu diciptakan metode pembelajaran yang lebih  

menitik beratkan pada penerapan-penerapan seperti metode praktek, 

simulasi, main peran dan lainsebagainya. 
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10. Transfer of learning (Alih Belajar) adalah Melalui tahap aplikasi, 

dimungkinkan dapat sampai pada tahap generalisasi yaitu 

pemanfaatan atau penggunaan hasil belajar untuk memudahkan 

belajar  dalam keadaan lain. 

 

 

2.4  E-Marketing 

 

Menurut Hasan (2013) e-marketing merupakan salah satu mediapromosi.Teori 

pemasaran dan praktik penjulan mengalami berbagai transformasi karena adanya 

pergeseran pemasaran dari pemasaran siaran dan media cetak menuju pemasaran 

dengan menggunakan media interaktif. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

memperkenalkan konsep pemasaran yang lebih responsif yang merupakan media 

pemasaran masa depan (Van boskirk dan Riley, 2011). Konsep yang dimaksud adalah 

penggunaan internet sebagai media interaktif utama. Internet memiliki kapasitas yang 

besar, cepat, efisien dan memungkinkan pertukaran informasi secara interaktif. 

Pertukaran informasi melalui beberapa format, yaitu one to one misalnya melalui 

email, one to many misalnya melalui website dan many to many misalnya melalui 

website, newsgroup dan mailing list (Avlonitis dan Karayanni,2000). 

 

Berbagai keuntungan pemasaran melalui internet dikenal dengan5S yaitu sell, serve, 

speak, save, dan sizzle dengan berbagai manfaatdan tujuan khusus. Manfaat 

pemasaran internet meliputi tercapainyadistribusi yang lebih luas, memberikan 

informasi bagi pengembangan produk, menciptakan dialog dua arah, mengurangi 

pembiayaan dan memberikan kesan akrab 

 

Teknologi informasi telah berubah secara mendasar. Electronic Marketing (e-

marketing, telemarketing) adalah sarana untuk mewujudkan kegiatan pemasaran 

melalui penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi (internet) secara intensif. 

Istilah pemasaran online juga sering digunakan untuk secara kolektif menunjukkan 

semua jenis pemasaran di internet: pemasaran elektronik, pemasaran dunia maya, 

pemasaran internet, dan pemasaran web. Sifat kegiatan pemasaran sedang 
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diterjemahkan ke dalam ekuivalen elektroniknya yang memunculkan bentuk e-

marketing yang sama sekali baru dan khusus dalam pariwisata. Internet adalah 

"jaringan jaringan" dari komputer yang saling terkait yang beroperasi pada protokol 

standar yang memungkinkan data ditransfer di antara mereka. Sebagai sistem 

pertukaran informasi, aspek terpenting dari Internet adalah konektivitasnya, 

kemampuan untuk memungkinkan semua orang mengakses jaringan. Perkembangan 

Internet dan World Wide Web pada 1990-an sebagai sarana untuk berbagi informasi 

secara global telah membuka berbagai kemungkinan baru dalam praktik pemasaran. 

Internet berfungsi sebagai saluran komunikasi dan distribusi baru untuk pelancong 

elektronik dan pemasok layanan dan produk perjalanan. 

Berdasarkan berbagai keuntungan e-marketing, maka tanpa diragukan lagi internet 

telah merubah praktek pemasaran. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan 

transformasi pemasaran dan menyediakan saluran pemasaran modern (Hasan,2013). 

Perkembangan praktek pemasaran dimulai dari transaction marketing (TM), 

database marketing (DM), interaction marketing (IM), network marketing (NM) dan 

e-marketing (EM).TM fokus pada bauran pemasaran (marketing mix) yang dikenal 

dengan 4P yaitu product, price, placedan promotion yang bertujuan untuk menarik 

konsumen pada segmentertentu. DM merupakan praktek pemasaran yang 

menggunakan database dalam memilih sasaran untuk menarik konsumen pada 

segmen tertentu. IM mengembangkan interaksi personal antara karyawan dengan 

pelanggan individu, dikenal juga dengan interaksi face-to-face. NM mengembangkan 

hubungan antara pelanggan dengan perusahaan melalui jaringan. EM merupakan 

praktek pemasaran yang menggunakan teknologi interaktif untuk menciptakan dialog 

antara perusahaan dengan pelanggan(Gambar2.1). 
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Gambar 2.1 Perkembangan Praktek Pemasaran 

(Sumber:Hasan,2013) 

Vanboskirk dan Riley (2011) menyatakan telah terjadi pergeseran praktek pemasaran 

dari media tradisional menuju cara digital. Pergeseran ini dapat dilihat dari 

kecenderungan penggunaan media dari media cetak menuju media online. Semakin 

meningkatnya pengguna email dan pengguna ponsel cerdas (smartphone) yang 

terkoneksi dengan internet telah mendorong pergeseran praktek pemasaran dari 

media tradisional menuju cara digital. Gambar2.2 penjelasan dalam bentuk gambar 

mengenai pergeseran media. 

 

Komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan merupakan elemen penting dalam 

pemasaran.Perkembangan teknologi informasimendorong perubahan komunikasi 

konvesional menuju komunikasidigital. Pergeseran media ini, secara langsung akan 

menggeser praktekpemasaranmenujue-marketing. 

 

Berdasarkan perkembangan praktek pemasaran tersebut, diadopsi pula oleh pelaku 

usaha termasuk yang bergerak dibidang pariwisata. Pemanfaatan e-marketing di 

bidang pariwisata dimulai dari penggunaan email, mailinglist, newsgroup, sosial 

media, dan website. Website merupakan salah satu jenise-marketing. Dalam 

memperkenalkan produk atau jasa, perusahaan melakukan promosionline. Sejumlah 

kegiatan dalam promosi online: ritel online, iklanonline, search engine optimization, 

search engine marketing, affiliatemarketing, public relations online, email marketing 

,dan blogger out reach (Hasan,2013:670-672). 
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Berdasarkan tinjauan literatur dan blog, teknologi yang disarankan untuk pelatihan 

terdiri dari dua kategori utama: 

1. Teknologi berbasis web termasuk teknologi terkait peta, seperti Google My Map, 

Google Earth, dan Mashup; Youtube; dan jejaring sosial( Facebook, Instagram,   

Twiteer). 

2. Teknologi berbasis perangkat keras termasuk podcast, kamera video ringkas, 

perangkat pelacak, perangkat navigasi portabel, dan ponsel multifungsi. 

 

2.4.1.1   Teknologi Berbasis Web 

Teknologi yang berhubungan dengan peta terutama dikembangkan oleh Google, 

Yahoo dan Microsoft. Di antara mereka, Google menyediakan fungsi paling 

inovatif seperti My Map, Street View, Google Earth, dan Mash-up. fungsi unik 

Google Map adalah memungkinkan pengguna untuk menautkan Petaku dengan 

konten terkait perjalanan lainnya seperti ulasan restoran, foto, dan video, 

sehingga kontennya jauh lebih kaya.  

 

2.4.1.1 Google My Maps 

 

Google My Maps adalah peta tujuan yang dibuat pengguna. Google My Maps 

memungkinkan pengguna Internet untuk memetakan lokasi favorit dan membuat 

tempat menarik mereka sendiri di peta, menambahkan deskripsi dan informasi 

untuk dibagikan dengan calon wisatawan. Oleh karena itu, industri pariwisata 

khususnya lokal dan usaha kecil kekurangan dana untuk membuat website 

sendiri, dapat membuat panduan khusus mereka sendiri dengan beragam konten 

yang dapat dibagikan dengan calon wisatawan di seluruh dunia. Fitur yang paling 

luar biasa dari Google Maps adalah fungsi tampilan jalan yang menunjukkan 

tempat dari perspektif pejalan kaki (Bender, 2007). Ini memberikan tampilan 

yang sangat realistis dan tur  
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virtual dari berbagai sudut (gambar tingkat jalan panorama 360°). Meskipun fitur 

ini tidak tersedia untuk semua kota di dunia, jangkauannya terus berkembang. 

 

2.4.1.2 Google Earth 

 

 Google Earth adalah program global virtual yang menunjukkan tempat dengan 

gambar satelit dan 3D. Ini memungkinkan orang terbang dan bepergian ke mana 

saja di bumi untuk melihat citra satelit, peta, medan, bangunan 3D dan bahkan 

menjelajahi galaksi di langit dan dasar laut. Selain fungsi pencarian, itu 

memungkinkan orang untuk memetakan lokasi dengan mengunggah video dan 

foto dengan tautan ke informasi tentang mereka. Bersama dengan Street View, 

calon wisatawan dapat merasakan gambaran sebenarnya dari destinasi tersebut 

melalui Google Earth sebelum mereka melakukan perjalanan. 

 

2.4.1.3  Google Sites 

 

Google Sites merupakan salah satu fasilitas dari Google yang dapat 

digunakan untuk membuat website pariwisata Anda. Anda bisa 

mengatur segala hal yang ada di dalamnya. Mulai dari isi konten, menu, 

dan desainnya, sesuai dengan keinginan Anda.. 

 

2.4.1.4  Youtube marketing, 

 

Youtube salah satu diantara media social yang digunakan pelaku bisnis sebagai 

sarana pemasaran. Model pemasaran yang disajikan oleh youtube berupa video 

yang mana lebih menarik serta menghibur (Helianthusonfri,2016). Adapun 

manfaat dari youtu bemarketing ialah (Helianthusonfri, 2016).: 

a. Membangun brand awareness, sebagai sebuah media sosial yang dapat 

dimanfaatkan untuk saran interaksi dengan target pasar melalui konten 

visual. Dengan memanfaatkan youtube, perusahaan dapat memasarkan 

produk secara lebih murah dengan daya jangka yang luas. 
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b. Dapat digunakan untuk presentasi produk dengan cara mengenalkan dan 

menwarkan produk tersebut melalui video. 

c. Mendatangkan trafik ke website, selain sebagai alat promosi produk, 

youtube juga dapat dimanfaatkan untuk sumber trafik web dengan kata 

lain bisa mempromosikan website. 

 

 2.4.1.5  Facebook Marketing 

 

Yaitu kegiatan pemasaran dengan menanfaatkan facebook. Adapun tujuan 

facebook marketing ialah (Helianthusonfri,2012): 

a. Membangun komunikasi, komunitas merupakan hal terpenting dalam 

facebook marketing karena melalui komunitas akan terbentuk kelompok 

yang nantinya akan membeli produk perusahaan 

b. Membuat saling terhubung, dalam dunia bisnis hubungan antara penjual 

dan konsumen sangat diperlukan meelalui facebook marketing 

perusahaan dapat membuat media yang bisa menghubungkan antara 

keduanya sehingga interaksi bisa terjadi. 

c. Menciptakan kredibilitas, kredibilitas ialah kualitas atau kekuatan untuk 

menciptakan kepercayaan pelanggan dalam facebook marketing, tak 

hanya penjualan perusahaan juga harus membangun kredibilitas yang 

baik agar bisa dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai kemampuan 

disuatu bidang. 

d. Komunikasi, komunikasi diperlukan dalam pemasaran oleh operasional 

suatu bisnis dengan melalui fitur yang tersedia difacebook perusahaan 

dengan mudah berkomunikasi dengan konsumen. 

e. Menjual, dengan menggunakan facebook kita bisa menjadi produk 

melalui fitur yang sudah tersediaya itu dengan membangun tooko nline 

dalam fans page facebook. 

f. Mendatangkan pengunjung, tujuan facebook marketing ialah untuk 

mendatangkan pengunjung kewebsite perusahaan yang nantinya 

kegiatan bisnis bia semakin meningkat. 
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Kelebihan menggunakan facebook marketing dibanding bentuk kegiatan 

promosi lainnya ialah dengan biaya promosi begitu murah, bertemu sambil 

promosi, sarana pasar yang tertarget dan cocok untuk  membangun  kredibilitas 

dan branding (Helianthusonfri, 2012). 

 

 2.4.1.6  Instagram Marketing,  

  

Instagram adalah aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto maupun 

video,yang membuat banyak penggunanya mulai mencoba bisnis online 

dengan mempromosikan produk-produknyamelalui instagram (Nisrina, 2015). 

Sistem dalam instagram ialah dengan menjadi pengikut akun pengguna 

lainnya atau memiliki pengikut instagram. Sehingga komunikasi antara 

pengguan instagram bisa terjalindengan memberikan tanda like dan 

mengomentari fotoyang diunggaholeh pengguna lainnya. Instagram juga 

mempunyai fitur khusus alat bisnis untuk membantu perusahaan memahami 

pengikutnya dengan lebih baik 

dalam mengembangkan bisnisnya. Dengan fitur bisnis perusahaan 

memperoleh wawasan mengenai pengikut dan kiriman serta mempromosikan 

kiriman untuk mendukung tujuan bisnis diaplikasi instagram. Sehingga 

pelanggan dapat melihat informasi penting diprofil akun instagram sebuah 

perusahaan. Selain itu instagram memiliki keuntungan yang sangat banyak 

salah satunya beriklan melaluiinstagram. 

 

 2.4.1.7  Twitter marketing, 

 

Twitter marketing, merupakan salah satu media sosial yang dimanfaatkan 

perusahaan sebagai sarana promosi dan memperluas jangkaun dan dapat 

berinteraksi dengan pelanggan secara efektif dan praktis. Sarana marketing 

dalam twitter dengan melalui tweet. Tweet yang telah diposting dapat dilihat 

oleh pengikut dari suatu perusahaan (Helianthusonfri,2012). 
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2.5 Penelitian Yang  Relevan 

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain baik dalam bentuk penelitian biasa, skripsi, tesis dan jurnal. 

Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan tesis, 

adapun penelitiannya adalah sebagai berik ut: 

 

2.5.1 Rida Aprilia, Herpratiwi, Riswandi (2017) 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis (1) data empiris tentang potensi 

dikembangkannya modul wirausaha (2) proses pengembangan modul (3) 

efektifitas modul (4) efisiensi modul serta (5) daya tarik modul. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) pengembangan modul dikembangkan berdasarkan 

potensi yang ada dan produknya digunakan untuk memperbaiki proses dan hasil 

diklat; (2)modul dinilai berkualitas baik pada tahap telaah pakar, uji coba desain 

dan uji lapangan; (3)tingkat efektifitas modul cukup efektif  

 

2.5.2 Iwan Koswara, Ilham Gemiharto dan Dedi Rumawan Erlandia (2020) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana strategikomunikasi pemasaran 

produk wisata melaluipendekatan OVOP di KBB untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Berdasarkan temuan dan pembahasanpenelitian, dapat 

disimpulkan beberapa hal. Pertama, pemerintah KBB mulai mengembangkan 

pemasaran pariwisata melalui pendekatan program OVOP di Kampung 

Pasirangsana, Desa Wisata Rendra, Kecamatan Cikalongkulon. Desa ini dipilih 

karena memiliki aset tak berwujud berupa kearifan lokal yang telah 

terpeliharadengan baik selama ratusan tahun secara turun temurun. Kearifan lokal 

masyarakat Desa Wisata Rende antara lain menjaga kelestarian sumber daya air 

dan tanah di desa, melestarikan alam, dan melaksanakan upacara adat seperti 

“paraji pupuhunan”. Pengembangan Desa Wisata di KBB melalui pendekatan 

program OVOP merupakan upaya rintisan yang masih membutuhkan proses yang 
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tidak lekang oleh waktu untuk dapat membuahkan hasil yang diharapkan. 

Pemerintah KBB berupaya mendukung pengembangan Desa Wisata dengan 

memfasilitasi pembangunan gerbang desa dan huru hara serta pendampingan 

tokoh adat dan pengelola wisata desa dengan  

      melaksanakan berbagai pelatihan pariwisata dengan pendekatan OVOP.  

 

2.5.3 Sukaris Sukaris, Budiyono Prestyadi, Al kusani (2020) 

 

Apakah pencapaian kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah 

dilakukan dengan Transformasi Kapasitas Teknologi Informasi sebagai Media 

Pemasaran1. Pengelola BUMDES dan POKDARWIS telah mampu menerapkan 

strategi 3-P yang meliputi segmenting targeting dan positioning 2.Ide positioning 

produk sudah dapat dipahami terutama alternatif positioning yang diusulkan untuk 

wisata desa “Lontar Sewu” 3.Manajer harus mampu menggabungkan dan 

menginternalisasikan strategi 3-P ke dalam strategi pemasaran digital. Pengelola 

harus melakukan update kapasitas atas penguasaan teknologi pemasaran terkini 

agar dapat mengikuti perubahan keinginan pengunjung yang sering berganti 

selera. 5. Pelayanan harus menjadi paket kegiatan sehingga strategi peningkatan 

kualitas pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh upaya 

pemasaran baik konvensional maupun digital. 

 

2.5.4 Destha Titi Raharjana*; Heddy Shri Ahimsa Putra (2020) 

 

Setelah melihat hasil penelitian berupa kendala yang dihadapi SDM wisata desa 

terkait dengan promosi dan pemasaran, serta pembahasan terkait potensi solusi 

yang dapat dilakukuan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi SDM 

pengelola desa wisata di Kabupaten Malang masih sangat memerlukan pelatihan, 

khususnya terkait kegiatan promosi dan pemasaran. Oleh sebab itu, pelatihan yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM desa wisata terkait kegiatan e-

marketing atau promosi adalah sebagai berikut: (1) Pembuatan konten promosi  
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atau iklan (copywriting). (2) Pemanfaatan media sosial dengan fiturfiturnya. (3) 

Pelatihan Bahasa Inggris. (4) Pelatihan komunikasi efektif. 

 

2.5.5 Desy Nur Aini Fajri1 (2020) 

 

Dalam mengembangkan suatu destinasi ada sistem pariwisata yang harus 

dibangun. Sistem pariwisata berperan penting dalam mengembangkan destinasi 

wisata yang ramah wisatawan sehingga wisatawan dapat memperoleh pengalaman 

yang optimal. Dalam hal ini Desa Wisata Krebet dapat berkembang secara 

berkelanjutan tanpa lepas dari bagaimana sistem pariwisatanya. Model Gunn 

dalam Sistem Pariwisata – supply and demand dapat menganalisa secara detail 

bagaimana sistem pariwisata mengembangkan Desa Wisata Krebet. Fungsi dasar 

pengembangan supplydemand di Desa Wisata Krebet juga dipengaruhi oleh faktor 

eksternal yaitu sumber daya budaya, sumber daya alam, kebijakan pemerintah, 

persaingan, komunitas, komunitas, kewirausahaan (entrepreneurship), tenaga kerja 

(labor), keuangan (finance) dan organisasi/kepemimpinan 

 

2.5.6 Christantius Dwiatmadja1*, I Putu Astawa 2, Tjokorda Gde Raka Sukawati3 

(2019) 

 

Masyarakat sudah cukup memahami konsep green event, karena atribut yang 

mereka terapkan berasal dari desa sendiri yang dipadukan dengan konsep modern. 

Perpaduan antara tradisi dan modernitas menjadi perekat dalam mewujudkan 

keberlanjutan desa wisata yang ramah lingkungan. Kegiatan acara hijau juga 

berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing 

 

2.5.7 Muhammad Henfi Abdul Khoir1*, Ahmad Rimba Dirgantara1 (2020) 

 

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

perlu didorong untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat desa wisata yang 

memiliki ciri khas dan potensi ekonomi yang cukup besar melalui program 



 
 

 

 

71  

pelatihan pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang dapat dilakukan. 

melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait (stakeholder), termasuk lembaga 

pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku industri pariwisata dalam 

mewujudkan desa wisata yang berkembang secara berkelanjutan sehingga dapat 

tercapai percepatan masyarakat desa yang maju dan mandiri secara kuantitas dan 

kualitas. . Untuk mendapatkan bantuan dalam mewujudkan desa wisata yang 

memenuhi standar yang dipersyaratkan baik standar nasional maupun standar 

ASEAN 

 

2.5.8 Ramadhani1, Suswanta2, Syahrial Shaddiq3 (2021) 

 

Strategi pengembangan atraksi, tidak lepas dari puncak kesadaran masyarakat 

akan potensi pariwisata daerahnya masing-masing. Pemerintah desa mengambil 

langkah untuk memaksimalkan potensi desa pemuda desa beroperasi secara 

efektif dan memberikan hasil bagi desa menjadi lebih baik lagi. Atraksi tokoh 

puncak berawal dari gerakan pemuda desa dengan keseriusan dan solidaritas 

dengan warga dan juga kontribusi dari pemerintah desa untuk mendorong 

pengembangan potensi. Namun semua bukan tanpa kendala, SDM tetap menjadi 

PR man untuk melanjutkan pengembangan desa wisata menjadi lebih baik. 

Buktinya proses pembangunan dinilai efektif adalah dengan diraihnya 

penghargaan demi meraih penghargaan tokoh puncak atraksi di usia yang masih 

terbilang muda. 

 

2.5.9 Firmansyah, 2Tazkiya Fadhilah, 3Aryana Catur, 4Ervana Nurmelia, ,R  

aihan Rachmansyah (2021) 

 

Di era teknologi informasi dan internet, komunikasi digital telah digunakan 

sebagai sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk ke pasar. 

Komunikasi digital dalam beberapa penelitian telah mampu memperkenalkan 

daya tarik wisata di daerah, terutama untuk tujuan wisata yang belum diketahui. 

Penerapan komunikasi digital untuk promosi pariwisata sangat dibutuhkan oleh 
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Desa desa wisata di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat yang memiliki 

potensi wisata yang sangat besar. 

 

2.5.10 Hudi Santoso1,2, Amiruddin Saleh3, Musa Hubeis4, Wahyu Budi Priatna5 

(2020) 

 

Pelaku desa wisata masih rendah dan keberlanjutan usaha desa wisata melalui 

komunikasi pemasaran berbasis media sosial di Kabupaten Bogor perlu 

ditingkatkan dengan memberikan kegiatan pelatihan dari berbagai pemangku 

kepentingan. Tingkat pemberdayaan dan penemuan kapasitas ini diharapkan dapat 

dijadikan pedoman dan arah yang jelas dalam mengembangkan kapasitas pelaku 

desa wisata dan meningkatkan kemampuan pelaku wisata dalam memanfaatkan 

perkembangan teknologi komunikasi berbasis media sosial, sehingga tercipta 

pelaku desa wisata dengan kemandirian, keterampilan, kreativitas, inovasi, dan 

adaptif terhadap potensi pemasaran dan pasar, serta menjamin keberlangsungan 

usaha pariwisata akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian dan 

kesejahteraan. dari masyarakat desa 

 

2.5.11  Putu Indah Rahmawati1, Nyoman Wijana2 

 

Pelatihan dan pendampingan Desa Wisata dan Pendampingan Penataan Homestay 

dan Objek Daya tarik Wisata di Desa Wanagiri telah dilaksanakan dengan baik. 

Masyarakat desa Wanagiri menjadi sangat bersemangat untuk membangun desa 

melalui sektor pariwisata. Beberapa kegiatan pelatihan telah dilakukan, antara 

lain: Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: pelatihan penataan 

home stay, pelatihan pengelolaan home stay, pelatihan video editing, penyusunan 

bahan website, pelatihan tata kelola desa wisata, pemberian tong sampah untuk 

pemeliharaan kebersihan di lingkungan desa serta pemasangan baliho Desa 

Wisata Wanagiri. 
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2.5.12 I Gede Agus Krisna Warmayana (2018) 

 

Pemanfaatan digital marketing di industry 4.0 sangat berperan dalam 

meningkatkan promosi pariwisata pada generasi Y dan Z. Digital marketing 

merupakan suatu keharusan karena generasi ini yang sering digunakan baik 

disadari maupun tidak. Aplikasi Digital marketing yang akan digunakan 

diantaranya website, media sosial, online advertising, web forum, mobile aplikasi. 

Digital marketing kedepannya adanya aplikasi yang memudahkan wisatan untuk 

melakukan travel dengan system yang otomatis dan adanya multi bahasa. 

Pemanfaatan digital marketing di era Revolusi  

 

industri 4.0 pada dunia pariwisata akan mengubah paradigma industri, namun juga 

pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, hingga gaya hidup. 

    

2.5.13  Ivo Novitaningtyas, 1, Andhatu Achsa, 2, Budi Rahardjo, 3 (2019) 

 

Desa Wisata Brajan sudah memenuhi enam elemen dasar, yaitu daya tarik, citra, 

aksesibilitas, fasilitas, sumber daya manusia dan harga. Tim pengelola desa 

wisata ini sudah menerapkan strategi bauran pemasaran untuk menghasilkan 

mutual exchange dengan pasar wisatawan nusantara dan wisatawan 

mancanegara. Meskipun demikian, desa wisata ini memiliki beberapa potensi 

untuk dikembangkan. Potensinya dilihat dari unsur amenitas, atraksi dan 

aksesibilitas. Fasilitas yang tersedia perlu ditingkatkan terutama kuantitas dan 

kualitas bukti fisik untuk mendukung strategi bauran pemasaran. Selain itu, 

ketersediaan angkutan umum yang melewati jalur menuju Brajan dari beberapa 

pintu gerbang utama seperti terminal bus, stasiun kereta api dan bandara juga 

perlu diperhatikan untuk mendukung strategi bukti fisik. Tim pengelola juga 

perlu mengembangkan atraksi sebagai atraksi inti dengan menyesuaikan perilaku 

dari target pasar. 
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2.5.14  Rony Ika Setiawan (2020) 

Meningkatkan kualitas dan kuantita ssumber daya manusia sebagai pelaku 

kebijakan dalam bidang kepariwisataan melalui jenjang pendidikan yang 

bersifat formal maupun non formal. Sehubungan dengan hal tersebut, 

makasystem dan mekanisme pendidikan dan latihan (diklat) perlu di desain 

secara baik, sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan dimasa yang 

akan datang, khususnya tuntutan menciptakan aparatur yang memiliki 

keunggulan kompetitif, bersih dan berwibawa,handal serta efektif dan 

efisien. 

 

2.5.15 Putu Yudy Wijaya (2020) 

 

Kesiapan pengembangan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, tingkat kesiapan 

pengembangan wisata berbasis masyarakat cukup potensial. Beberapa aspek 

yang menjadi penentu kesiapan Community Based Tourism adalah aspek sosial 

budaya danaspek lingkungan dengan penilaian cukup potensial, sedangkan 

aspek sosial ekonomi dan pengelolaan tidak memiliki potensi 

2.5.16 Destha Titi Raharjana, heddy Shri Ahimsa Putra (2020) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Destha Titi Raharjana, heddy Shri Ahimsa Putra 

yang berjudul Penguatan SDM dalam E-Marketing untuk Promosi Desa Wisata 

di  Malang, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi oleh SDM desa wisata di  Malang dalam upaya promosi atau 

pemasaran khususnya dengan menggunakan e-marketing. Penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan deskripstif kualitatif untuk memaparkan keadaan 

SDM dan promosi di desa-desa wisata  Malang secara faktual. Data dianalisis 

secara langsung dengan langkah reduction, data serving, dan verification. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa SDM desa wisata  Malang memiliki 

kendala dalam melalukan kegiatan promosi atau pemasaran secara e-marketing. 

Berlandaskan kesimpulan tersebut, penelitian ini berimplikasi praktis bagi 

Disparbud  Malang khususnya, sebagai salah satu acuan penyusunan langkah-
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langkah penguatan SDM dalam e-marketing agar upaya promosi melalui media 

online digital dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, diharapkan kunjungan 

wisata akan meningkat sebagai dampak dari meningkatnya kompetensi SDM 

dalam melakukan upaya promosi atau pemasaran online. 

 

2.5.16    I.W. Suardana (2017) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh I.W. Suardana yang berjudul Penerapan E- 

Marketing dalam meningkatkan kujungan dan loyalitas wisatawan di kawasan 

tulamben Tingginya nilai ekonomis yang diperoleh pemerintah dan masyarakat 

secara makro, memberikan indikasi akan peningkatan secara signifikan kegiatan 

diving di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi lokal dan 

jasa ekosistem berhubungan erat, pariwisata dan persepsi yang ditimbulkan saat 

ini dengan isu-isu lingkungan dan nilainya memberikan peluang pada 

peningkatan usaha makro pariwisata tetapi juga menimbulkan ancaman pada 

keberlanjutan ekosistem bawah laut 

 

2.5.17    Faransina Wattimena (2018) 

 

Penelitian ini berjudul implementasi strategi pengembangan sumber daya 

amanusia dan dukungan organisasi terhadap peningkatan kualitas dosen 

persamaan dari penelitian ini adalah tentang pengembangan sumber daya 

manusia.Dengan adanya pengembangan tersebut maka diharapkan seseorang 

mempunyai kemampuan kerja yang serba guna dan dapat bekerja sesuai dengan 

kebutuhan serta tuntutan organisasi di tempat bekerja.Setiap organisasi apapun 

secara proposional harus diberikan pelatihan dan pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yangbaik 
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2.5.18.  Ante Mandic, Zeljko Mrnjavac, Lana Kordic 2018 

 

Infrastruktur merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan wisata 

kontemporer, seperangkat fasilitas pariwisata yang pernah berfokus pada 

pemenuhan kebutuhan pengunjung dan penduduk. Umumnya dipandang sebagai 

barang publik dan / atau sumber daya komune. Ini adalah prasyarat penting 

dalam tahap awal pengembangan pariwisata dan keunggulan kompetitif dalam 

tahap pendewasaan TALC, yang ditandai dengan tanggung jawab bersama dan 

sering kabur dari pemangku kepentingan sektor publik dan 

swasta . Pembangunan infrastruktur pariwisata dan fasilitas rekreasi sangat 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah. Selain itu, koefisien 

positif menunjukkan bahwa permintaan dan ekspektasi yang meningkat 

mengenai kualitas semua bentuk infrastruktur dan fasilitas di destinasi yang 

diperiksa dapat dikaitkan dengan posisi destinasi di TALC. Temuan mendukung 

kesimpulan yang dibuat oleh Seetannah et al. membuktikan pariwisata peka dan 

dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur. 

 

2.5.19.   Noha Saad EL Shaer, Amira Hassan Abdoud  (2017) 

 

Pro – poor Tourism mampu mempromosikan Mesir sebagai Destinasi Pariwisata 

Internasional terutama pada masa krisis. Ini bisa padat 

karya, termasuk perempuan dan sektor informal, berdasarkan aset alam dan buda

ya masyarakat miskin dan cocok untuk daerah miskin. Langkah-langkah 

ekonomi harus memperluas baik pekerjaan tetap dan peluang mendapatkan 

penghasilan kasual, sambil menangani permintaan dan penawaran . 

Perekonomian Mesir mengalami masalah serius yaitu pengangguran. Dalam 

periode krisis rasio pengangguran meningkat tajam dan sektor pariwisata mulai 

memberhentikan staf yang menyebabkan dilema baru dan mengerikan yang 

disebut 'Migrasi Staf'. ŸUntuk menciptakan publisitas positif dalam krisis, Mesir 

menyelenggarakan serangkaian acara khusus internasional untuk menarik 

perhatian dunia dan industri dari terorisme. Nubia merupakan kawasan luas di 
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Mesir yang kaya akan budaya dan event-event 

istimewa, sehingga patut menjadi bagian untuk mempromosikan pariwisata Pro-

Poor. Pariwisata yang berpihak pada kaum miskin dapat mengubah citra 

destinasi dan menarik perhatian dunia. Nubia merupakan daerah terpencil dan 

karakter ini membuatnya menjadi daerah yang sangat cocok untuk menjadi tuan 

rumah pariwisata Pro-poor. 

 

     2.5.20.  Putu Yudy Wijaya, I Gede Putu Kawiana, Ni Nyoman Reni Suasih 

Putu SriHartati dan Ni Komang Sumadi ( 2020) 

 

Setelah melihat hasil penelitian berupa kendala yang dihadapi SDM wisata desa 

terkait dengan promosi dan pemasaran, serta pembahasan terkait potensi solusi 

yang dapat dilakukuan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi SDM 

pengelola desa wisata di  Malang masih sangat memerlukan 

pelatihan, khususnya terkait kegiatan promosi dan pemasaran. 

 

2.5.21. Chuanbiao Wu 1, Keith H. Mandabach 2 *, Jean L. Hertzman (2018) 

 

Dengan harapan dapat memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan secara 

berkelanjutan, studi komprehensif tentang evaluasi daya dukung lahan di  

Lvshunkou ini dapat membantu para perencana dalam memilih opsi 

pembangunan di masa depan. Ini harus mencakup kesesuaian penggunaan lahan 

di setiap kecamatan dan daya dukung dan kesesuaian untuk penggunaan lahan 

yang sesuai. Fokus lain mungkin bahwa pengembang harus memastikan bahwa 

penggunaan lahan sesuai dengan properti yang mendasarinya dan bahwa 

penggunaan lahan tidak melebihi daya dukungnya. 

 

2.5.22. Sherma Roberts Dan Suku John (2008) 

 

Banyaknya STE yang beroperasi di banyak tujuan wisata pulau kecil berarti 

bahwa mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi kemajuan destinasi yang 
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sudah rapuh secara ekologis dan ekonomis ini menuju tujuan yang berkelanjutan. 

Gerakan pariwisata berkelanjutan telah menempatkanperusahaan-perusahaan ini 

di tengah wacana, dengan asumsi bahwa mereka memiliki kemampuan untuk 

menyebarkan manfaat ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian penduduk 

secara keseluruhan. 

Ditambah dengan agenda pariwisata berkelanjutan adalah munculnya turis 'baru', 

yang dianggap berpendidikan baik, ramah lingkungan, canggih dalam selera dan 

pola konsumsi  dan mencari pengalaman otentik dan khusus.  

Tidak diragukan lagi, perkembangan ini memiliki implikasi pada jumlah STE 

yang akan berusaha untuk terlibat dalam pengiriman produk khusus ini. 

 

2.5.23.  Nurul Rochmah Pramadika1, Rusdin Tahir2, Awaludin  ugraha3,              Her

yadi Rachmat4, Ute Lies Siti Khadijah5   (2020) 

 

Hasil penelitian mengenai e-marketing di era revolusi 4.0 merupakan realita 

yang berpengaruh dalam dunia kepariwisataan. Smart tourism bukan 

menyebutkan bahwa Suasana Angklung Udjo tenang. 

Inovasi adalah hal yang diperlukan dalam kegiatan pemasaran agar tercapainya 

produk unggulan yang dapat menarik minat konsumen untuk berwisata di 

sebuah destinasi. Mereka tertarik dengan suasana dengan penuh nilai budaya 

yang tersajikan di Saung Angklung Udjo. 

 

2.5.24.   Krishna Anugrah1 dan I Wayan Sudarmayasa2  (2017) 

 

Berdasarkan dari beberapa permasalahan serta peluangpeluang yang ada, 

pengembangan pariwisata Gorontalo akan bisa berkembang dengan baik apabila 

dilakukan tiga hal berikut.Pertama, sumber daya manusia bidang pariwisata di 

Gorontalo masih perlu dibenahi. Terutama kesadaran dan keikhlasan dalam 

memberikan pelayanan kepada tamu yang datang. Karena bidang pariwisata 

merupakan pelayanan jasa yang lebih cenderung mengutamakan pelayanan. 

Sehingga wisatawan yang datang langsung dapat menikmati pelayanan tersebut 
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dan merasakan kepuasan pada saat menikmati pelayanan tersebut. 

 

2.5.25.   Nandi  (2008) 

 

Pengembangan kawasan wisata di Indonesia muncul sebagai industri baru yang 

diharapkan dapat mendongkrak pendapatan nasional maupun daerah, sehingga 

pemerintah berupaya keras untuk mengembangkan sektor ini dalam rangka 

untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu pengelolaan, pengembangan, dan 

pembiayaan kawasan wisata memerlukan daya dukung dari banyak stakes 

holder (public, private, dan society) sehingga prosesnya bisa berjalan dengan 

lancar. Namun demikian keberhasilan pengembangan kawasan ini juga  sangat 

dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, daya dukung sumber 

daya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun 

kuantitasnya, adanya anggaran yang digunakan untuk mengembangkan sarana 

dan prasarana kawasan wisata, kebijakan hukum yang memberikan kemudahan, 

keamanan, transparansi dan kenyamanan bagi para investor maupun wisatawan 

dalam menanamkan modal dan menikmati kawasan wisata, serta sosialisasi dan 

promosi atas pengembangan dan pemanfaatan kawasan wisata. 

 

2.5.26.   Nisa Amalina Setiawan Farid Hamid U. (2014) 

 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, diperoleh simpulan 

dari hasil penelitian. Kompepar Giriharja belum merumuskan strategi promosi 

secara komprehensif dan terintegrasi. Meskipun begitu,  Kompepar Giriharja 

tetap menjalankan aktivitas promosi. Promosi yang dilaksanakan Kompepar 

Giriharja memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain 

membangun awareness, meningkatkan knowledge, dan mengingatkan 

masyarakat mengenai desa wisata Jelekong beserta potensi wisatanya terutama 

seni dan budayanya, yaitu padepokan wayang golek dan sentra lukisan. 

Aktivitas promosi yang belum tersusun menjadi program kerja Kompepar 

Giriharja menyebabkan aspek rancangan pesan belum terlalu diperhatikan. Isi 
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pesan promosi umumnya masih berupa ide moral yang berisi penyampaian 

informasi mengenai desa wisata Jelekong. Sumber pesan tidak hanya pengurus 

Kompepar Giriharja saja, tak jarang tokoh pedalangan Giriharja, Jelekong pun 

secara tidak langsung, turut melakukan aktivitas penyampaian informasi 

mengenai desa wisata Jelekong. 

 

2.5.27.  Dr Ali Sanayei,Majid Mohammad Syafii,Majid Mohammad Syafii (2012) 

 

Teknologi informasi dankemungkinan wisatawan dan konsumen membeli 

layanan menggunakan layanan elektronik pariwisata lainnya. Berdasarkan 

komunikasi memainkan peran penting dalam berbagai kebutuhan konsumen, 

situs web penyedia jasa pariwisata khususnya industri pariwisata dengan cara 

yang harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat menciptakan menghindari 

penggunaan potensi seperti yang tersedia di dalamnya, partirclyula motivasi 

maksimal bagi pengguna untuk membeli atau menggunakan potensi layanan 

dalam internet akan menyebabkan kesulitan ekonomi kamu disediakan di situs. 

Sebuah motivasi yang datang dari perusahaan untuk tertinggal dari pesaing yang 

berbeda, 

 

2.5.28.  Riza Bahtiar Sulistyan(2017) 

 

Pengabdian Masyarakat SMA Ekonomi Widya Gama Lumajang dengan mitra 

yaitu Pokdarwis Sumber Pakel Tanggung Jawab Desa, Kecamatan Padang, 

Lumajang dibagi menjadi tiga kelompok kegiatan: a. Kegiatan pelatihan 

pengelolaan website kepada seluruh peserta yang tergabung dalam Pokdarwis 

Sumber Pakel dan instalasi internet sudah berjalan dengan lancar. B. Kegiatan 

survey untuk produk yang dipromosikan diposting di web serta drafting dan 

grammar telah berjalan dengan lancar. Kemudian, dalam memasukkan ke dalam 

website juga berjalan lancar. C. Evaluasi akhir seluruh peserta menjadi operator 

dalam mengelola website sudah tepat sasaran, yaitu diambil dua peserta 

menguasai materi pelatihan. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Proses penelitian ini bermula dari keingin tahuan peneliti mengenai strategi Dinas 

Pariwisata dalam memasarkan desa wisata di Lampung Barat. Salah satu yang 

pernah diamati oleh peneliti yaitu Pemanfaatan Teknologi Internet dalam kegiatan 

promosi atau biasa disebut dengan E-Marketing. Berdasarkan hasil wawancara di 

lapangan dengan pengelola wisata mengenai diklat e-marketing sebagian besar 

menjawab belum pernah di adakanya untuk  Dklat E-Marketng  ini, Kesimpulan 

sementara yang ditarik peneliti, berdasarkan hasil wawancara, adalah Pengelola 

desa wisata belum memiliki kompetensi diharapkan untuk menerapkan E-

Marketing ini. Kurangnya kompetensi ini disebabkan oleh tidak adanya Diklat bagi 

pengelola mengimplementasikan E-Marketing. Situasi ini mendorong peneliti 

untuk mengembangkan desain Diklat SDM Berbasis E-mrketing di desa wisata 

Lampung Barat 

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah dibutuhkannya sebuah 

desain pelatihan bagi SDM Pariwisata. Para Peserta Diklat dengan komptensi 

tersebut diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang menghasilkan 

Marketer di Masing-masing Pariwisata yang di kelola. 
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Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terciptanya Marketer untuk promosi desa wisata yang ada di lampung Barat 

 

Proses kegiatan pengelola desa wisata di Lampung 

Barat: 

1. Masih rendahnya kualitas pengelola untuk 

mempromosikan desa wisata 

2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk 

menunjang pariwisatanya 

Gambar 2.8: Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

Pengelola  menginginkan 

adanya Pelatihan dan bahan 

ajar yang menarik minat dan 

memotivasi kegiatan diklat 

(modul e-marketing) 

Modul Diklat 

berbasis e-

marketing untuk 

pengelola desa 

wisata Lambar 

Barat 

Teori Model Addie: 

1. Helton, Kdan salstman,G (2008)Sebuah kerangka yang biasa 

digunakan oleh perancang dan pengembanagn pelatihan 

2. Hasyim (2016) jenis penelitian dan pengembangan memiliki 

karakteristik dan dapat di terapkan untuk mendesain menciptakan 

dan mengembangakan bahan dan media pembelajaran. 

 

Mengembangkan modl diklat berbasis e-marketing untuk pengelola desa 

wisata Lampung Barat (Model pengembangan Addie  K dan Saltsman, G. 

(2008) 2009:6)  

Analisis Desaign Develop 

Implement Evaluasi  

Teori Modul: 

1. Andi Prastowo, (2012: 106). 

2. Sukiman (2011: 131) 

Penelitian yang relevan: 

1. Heddy Shri Ahimsa Putra (2020) SDM Pengelola desa wisata di 

kabupaten malang masih sangat emerlukan pelatihan khususnya 

terkait dengan promosi 

2. Noha saad EL Shaer (2017) mempromosikan pariwisata Pro-

Poor. Pariwisata yang berpihak pada kaum miskin dapat 

mengubah citra destinasi dan menarik perhatian dunia.  

3.  

4.  

Diklat berbasis e-

marketing 
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2.7 Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan disini adalah hipotesis untuk pertanyaan penelitian 

pada rumusan masalah nomor 3. Hipotesis untuk pertanyaan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut : 

H0 :   Model Diklat berbasis E-Marketing tidak efektif dalam pembelajaran 

untuk  meningkatkan SDM pengelola  desa wisata di  Lampung Barat  

H1 :  Model Diklat berbasis E-Marketing efektif dalam 

pembelajaran  untuk  meningkatkan SDM pengelola  desa wisata di  

Lampung  Barat 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and 

development) yakni cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji 

validitas produk yang telah dihasilkan. Penelitian ini tergolong dalam penelitian 

pengembangan level 3, yakni mengembangkan produk yang sudah ada dan menguji 

keefektifan produk hasil pengembangan tersebut (Sugiyono, 2019: 756). Penelitian ini untuk 

mengembangkan Model Diklat berbasis E-Marketing untuk pengelola desa wisata di 

Lampung Barat.  

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan ADDIE seperti yang dikembangkan oleh Robert Maribe Branch (Sugiyono, 

2019: 765). ADDIE adalah singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan 

Evaluate. ADDIE adalah konsep pengembangan produk. Filosofi untuk penerapan ADDIE 

ini adalah bahwa pembelajaran yang disengaja dengan berpusat pada siswa, inovatif, otentik, 

dan inspiratif (Branch, 2009: 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Branch, 2009: 2 
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Gambar  1 Pendekatan ADDIE untuk mengembangkan produk desain pembelajaran 

Gambar  2 Integrasi Model ADDIE dengan langkah-langkah penelitian 
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Penerapan model ADDIE dalam penelitian pengembangan memperhatikan 

karakteristik model ini sebagai sebuah proses interaktif terencana. Setiap fase berhubungan 

dengan fase lainnya yang dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Setelah 

menyelesaikan sebuah fase dilakukan revisi sebelum melangkah ke fase berikutnya.  

3.2 Tempat dan Subyek Penelitian 

Secara umum tempat penelitian ini adalah seluruh Desitinasi wisata di  

Lampung Barat (Lambar) dengan subyek penelitian adalah semua Pengelola tempat 

dan subyek peneliian tersebut  

Teknik sampling penelitian ini adalah purposive sampling. Lexi Moleong 

menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik yang dipilih dengan tujuan 

tertentu. Teknik ini memiliki empat ciri yakni: 1) sampel tidak dapat ditentukan atau 

ditarik terlebih dahulu melainkan rancangan sampel yang muncul, 2) sampel dipilih 

secara berurutan dengan tujuan untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya, 3) 

sampel disesuaikan secara berkelanjutan sesuai dengan data yang diperoleh dan 

fokus penelitian, dan 4) pemilihan sampel berakhir jika sudah terjadi pengulangan 

(Moleong, 2017: 224). 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sampling yang dipilih untuk penelitian 

ini seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini: 

 

     Tabel 3.2. Tempat dan Subyek Penelitian 

 

NO 

JENIS 

DAYATARIK 

WISATA 

NAMA DAYA TARIK 

WISATA 

 

ALAMAT 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 

1. 1 

1 
Daya Tarik 

Wisata Alam 

Temiangan Hill Talang Panjang, Kecamatan 

Bungin 

2.  Daya Tarik 

Wisata Tirta 

Curug Kalong 

Bengkoang 

Semantung 

Semantung  Kecamatan Pagar 

Dewa 

3 Daya Tarik 
Wisata 

Buatan 

Bali Dahrma Kerti Srimenanti Pekon Puramekar, 

Kec.Air Hitam 
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3.3   Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai November  2021 hingga April  2022. 

 

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional 

  

 Definisi konseptual potensi kondisi, proses pengembangan, efektivitas, efisiensi 

dan kemenarikan. 

3.5.1 Potensi dan kondisi adalah segala daya dukung yang dimiliki oleh suatu                    

 lembaga dalam keaadan tertentu yang dialami. 

3.5.2    Proses pengembangan adalah suatu tahapan membuat suatu produk 

hingga     selesai. 

3.5.3   Karakteristik  produk adalah hasil yang dicapai dalam suatu proses 

antara      capaian sebelumnya dengan capaian sekarang meningkat 

dari ketentuan      yang ditargetkan. 

3.5.4   Efektifitas ialah suatu ukuran dalam membandingkan suatu 

rencana      penggunaan input atau masukan dengan penggunaan yang 

sebenarnya atau      penggunaan yang telah terealisasikan 

3.5.5   Kemenarikan adalah kualitas yang menyebabkan minat, keinginan, atau           

           tarikan pada seseorang atau sesuatu. 

 

  Definisi operasional potensi kondisi, proses pengembangan, efektivitas, 

efisiensi dan kemenarikan. 

1. Potensi dan Kondisi adalah ketika suatu tempat dalam hal ini desa wisata 

dilihat dari daya dukung kemampuan yang dilmilikinya memungkinkan 

untuk mengembangkan produk berupa pengembangan modul diklat 

berbasis e-marketing. 

2. Proses pengembangan adalah sebuah tahapan dalam membuat produk 

       media pembelajaran diklat berbasis e-marketing dengan menggunakan 

tahapan tertentu dalam hal ini denga model Addie. 

3. Karakteristik produk adalah sebuah produk dalam hal ini modul diklat 

setelah di uji cobakan mampu mencapai hasil yang menjadi harapan baik 

atau sangat baik. 
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4. Efektivitas adalah kemampuan produk untuk mempercepat waktu 

pembelajaran dengan tetap memperoleh hasil yang efektif. 

5. Kemenarikan adalah daya tarik media yang dikembangkan sehingga 

menimbulkan minat dan keinginan untuk menggunakannya dalam 

pembelajaran. 

3.4 Metode  Pengumpulan  Data 

 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data trianggulasi dan kuesioner tentang 

keefektifan dan kemenarikan pengembangan  model diklat berbasis e-marketing untuk 

pengelola desa wisata di Lampung Barat. 

 

Menurut Arikunto (2010: 203) Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. 

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.5.1     Metode Observasi (Observation) 

 

Metode Observasi adalah suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar 

(Arikunto, 2010: 222). Metode observasi atau pengamatan dilaksanakan 

untuk mengetahui deskripsi kegiatan diklat, pembelajaran dalam diklat, 

serta mendapatkan informasi tentang kondisi fisik desa wisata di 

Lampung Barat . Metode ini dilakukan sebelum dilakukan penelitian. 

3.5.2 Metode Angket 

 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 
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atau hal- hal yang diketahuinya. Pada penelitian ini angket digunakan 

untuk mengukur hasil validasi dari ahli materi, ahli media dan 

tanggapan dari pengguna dalam hal ini perwakilan peserta diklat 

(pengelola) . 

 

3.5.3  Wawancara 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan pewawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2010: 186).Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

semi terstruktur.Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat 

kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu 

dipertanyakan secara berurutan (Moleong, 2010: 187). 

 

Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara 

jelas dan konkret tentang bagaimana peranan pemerintah daerah melalui dinas 

pendidikan mampu meningkatkan capaian skor/nilai SNP yang terdapat 

didaerahnya. Peneliti menggunakan metode ini sebagai petunjuk wawancara yang 

hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk 

menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. 

 

Pelaksanaan wawancara dan penpengelola desa wisata tan pertanyaan disesuaikan 

dengan keadaan responden dalam konteks wawancara sebenarnya. Peneliti 

menggunakan wawancara semi terstruktur (indepth interview) dengan 

menggunakan interview guide yang pokok kemudian pertanyaan dikembangkan 

seiring atau sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi 

wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan dan dengan 

menggunakan angket . 
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Wawancara dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner digunakan 

untuk mengukur kualitas model yang dikembangkan. Instrumen angket atau 

kuesioner pada penelitian pengembangan ini digunkan untuk memperoleh data 

dari ahli media ahli materi, ahli desain, Kepala Dinas Pemuda Olahrga dan 

Pariwisata Kebudayaan Lampung Barat  dan masyarakat setempat sebagai bahan 

mengevaluasi model diklat yang dikembangkan.  

 

3.5.4   Dokumentasi 

 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial.Pada intinya metode dokumentasi 

adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historik.Dalam penelitian 

ini, peneliti mendapatkan beberapa dokumen resmi, berupa arsip terkait dengan 

peran selanjutnya, sebagai dokumentasi pribadi, peneliti memiliki foto-foto. 

 

3.6. Instrumen Penelitian  

 

Instrumen yang digunakan dalama penelitian ini terdiri dari evaluasi ahli materi, ahli 

desain, dan ahli bahasa. Instrumen ini akan digunakan pada uji coba awal. Beberapa 

aspek yang diamati untuk dijadikan indikator adalah: 

1) Kriteria pembelajaran (instructional criteria) 

2) Kriteria materi (material review), yang mencakup isi (content), materi dan 

aktvitas belajar. 

3) Kriteria penampilan (presentation kriteria) yang mencakup desain antar muka,  

      kualitas dan penggunaan media serta interaktivitas media (Lee & Owen, 2008: 

367). 
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Aspek-aspek yang akan diamati dikembangkan dalam bentuk instrumen dengan kisi-kisi 

pada tabel 3 dan angket terlampir: 

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi 

 No Aspek yang dievaluasi  Indikator  Jumlah Butir  
 

         
 

 1 Aspek   Tampilan   dan Kemenarikan modul  3  
 

  

peran model 

    
 

  Interaktifitas antar peserta 2  
 

         
 

    Isi/langkah-langkah modul 3  
 

    mudah untuk dipahami    
 

          
 

    Peran modul pada 3  
 

    pembelajaran     
 

        
 

    Kualitas isi kegiatan modul 3  
 

         
 

    Jumlah Total  30  
 

          
 
 

 

Sumber: Fikri (dalam Miss dahlia , 2020: 44) 

 

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Ahli desain      
 

       
 

 No  Indikator Aspek Penilaian   Jumlah Butir 
 

 1  Ukuran modul     2  
 

         
 

 2  Desain sampul modul (cover)    9  
 

          
 

 3  Desain isi modul     8  
 

          
 

 4  Tata letak materi     2  
 

        
 

 5  Kemudahan materi untuk dipahami   5  
 

          
 

6 Sistematis dan kreatif   7 

   

 Jumlah Pertanyaan 33 

   

Sumber: Fikri (dalam Silvia, 2020: 44) 
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Tabel 5.Kisi-kisi Instrumen Ahli Media 

 

No Aspek yang dievaluasi Indikator Jumlah 
 

   Butir 
 

1 Aspek Tampilan dan peran Kemenarikan modul 3 
 

 

model 
  

 

 Interaktifitas antar peserta 2 
 

    
 

  Isi/langkah-langkah   modul   mudah 3 
 

  untuk dipahami  
 

    
 

  Peran modul pada pembelajaran 3 
 

    
 

  Kualitas isi kegiatan modul 3 
 

    
 

  Jumlah Total 14 
 

    
 

Sumber: Fikri (dalam Silvia, 2020: 44) 
 

Tabel 6.Kisi-kisi Instrumen Uji Lapangan 

 

No Indikator Penilaian Uji Lapangan Pertanyaan 
   

1 Pengetahuan Umum Tentang E-Marketing 3 
   

2 Pengetahuan tugas pokok dan Fungsi Pengelola 2 
   

3 Keterampilan mengembangkan E-Marketing 2 
   

4 Melaksanakan tugas (praktek) pengelola 2 
   

5 Kemampuan sikap yang baik 3 
   

6 Kemampuan kecakapan berbahasa yang baik 3 

   

7 

Keterampilandalam mempromosikan Wisata Melalui 
Internet 3 

   

 Jumlah Pertanyaan 18 
   

Sumber: Fikri (dalam Silvia, 2020: 44) 
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3.7 Validitas dan Reabilitas 

3.7.1 Validitas Instrumen Uji Coba 

 

Validitas instrumen digunakan sebagai alat ukur model diklat, terlebih dahulu diuji 

validitasnya kepada responden di luar subjek uji coba. Instrumen dikatakan valid apabila 

instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata 

lain, validitas berkaitan dengan ketepatan dengan alat ukur. Instrumen yang valid akan 

menghasilkan data yang valid. 

 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi.Validitas isi adalah 

sejauh mana kelayakan suatu tes sebagai sampel dari domain item yang hendak 

diukur.Dalam pengujian validitas digunakan validitas logis.Penilaian ini bersifat kualitatif 

dan judgement serta dilakukan oleh panel expert, bukan oleh penulis atau perancang tes 

itu sendiri.Inilah prosedur yang menghasilkan validitas logis. Seberapa tinggi 

kesepakatan antara experts yang dilakukan penilaian kelayakan suatu item akan dapat 

diestimasi dan dikuantifikasikan, kemudian statistiknya dijadikan indikator validitas isi 

item dan validitas isi tes. 

 

3.7.2  Reliabilitas Instrumen 

 

Instrumen tes dikatakan reliable (dapat dipercaya) jika memberikan hasil yang tetap atau 

konsisten apabila diteskan berkali-kali. Jika kepada responden diberikan tes yang sama 

pada waktu yang berlainan, maka setiap responden akan tetap berada dalam urutan yang 

sama dalam kelompoknya. Uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan program 

komputer dengan melihat pada nilai Cronbach’s Alpha berarti item soal tersebut reliabel. 

Pada program ini digunakan metode Cronbach’s Alpha yang diukur berdasarkan skala 

Cronbach’s Alpha 0 sampai 1. Menurut Nunnanly (dalam Gulo 2012: 26), suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60. 
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3.8 Teknik Analisa Data 

3.8.1 Pengukuran Efektifitas 

 

Efektifitas diperoleh dengan menganalisis data kuantitatif dari nilai pretest dan 

posttest.Nilai pretest dan posttest kemudian diuji menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal. Setelah 

terdistribusi normal, data nilai pretest dan posttest diuji menggunakanPaired Samples T-

Test untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai pretest (sebelum menggunakan 

model diklat E-Marketing) dengan nilai post test (setelah menggunakan model diklat 

diklat E-Marketing). Efektifitas penggunaan model pengembangan SDM dilihat dari 

besarnya rata-rata gain ternormalisasi. Tingkat efektifitas berdasarkan rata-rata nilai gain 

ternormalisasi dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.Tingkat Efektitas Berdasarkan Rata-rata Nilai Gain 

Rata-rata Gain Klasifikasi Tingkat Efektifitas 

Ternormalisasi   

   

(g) ≥ 0,70 Tinggi Efektif 

   

0,30 ≤ (g) <0,70 Sedang Cukup Efektif 

   

(g) <0,30 Rendah Kurang Efektif 

   

Tabel diadaptasi dari Elice (2012: 69). 

 

Besar rata-rata gain ternormalisasi dihitung dengan persamaan berikut: 

             g= ((Sf)  ) − ((Si) ) 

 

           Sm-Si 

 

(g) = gain ternormalisasi 

(Sf) = Nilai Posttest 

(Si) = Nilai Pretest 

Sm = Nilai Maksimum 
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Hipotesis Statistik: 

H0 : p = 0, 0 berarti tidak ada hubungan. 

Ha : p ≠ 0, “tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang dari nol 

ada hubungan. 

P = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan 

 

 

3.8.2 Uji Kemenarikan 

Kualitas daya tarik aspek kemenarikan model diklat terhadap rentang persentasinya 

sebagai berikut: 

Tabel 8.Persentase  dan Klasifikasi Kemenarikan  Model Dikat 

Persentase Klasifikasi Klasifikasi 

  kemenarikan  

    

90% - 100% Sangat menarik Sangat mudah 

    

70% - 89% Menarik Mudah 

    

50% - 69% Cukup menarik Cukup mudah 

    

0% - 49% Kurang menarik Kurang mudah 

    

Tabel diadaptasi dari Elice (2012: 69). 

Adapun persentase diperoleh persamaan: 

Persentase  = Skor yang diperoleh x 100% 

   

                                             Skor total 

 

 

Persentase Klasifikasi kemenarikan Klasifikasi 

90% - 100% Sangat menarik Sangat mudah 

70% - 89% Menarik Mudah 

50% - 69% Cukup menarik Cukup mudah 

0% - 49% Kurang menarik Kurang mudah 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 
 

Hasil analisis data penelitian dan pengembangan Modul diklat berbasis e-

marketing untuk pengelola Desa Wisata Lampung Barat, dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

5.1.1 Kondisi daerah wisata Lampung Barat sangat menarik untuk dijadikan 

tempat wisata dengan melihat data obyek wisata yang belum dikelola 

oleh pihak Pemerintah maupun pihak Swasta, namun setelah melihat data 

dari Dinas Pemuda Olah Raga  Pariwisata dan Budaya Daerah Lampung 

Baratada sedikit peningkatan pengunjung didaerah wisata tersebut. 

Potensi SDM perlu dikembangkan dan memungkinkan dilakukan 

pengembangan modul diklat berbasis e-marketng sehingga pengelola 

setempat mampu menjadi marketer yang handal serta pengelolaan 

Sumber daya manusia pada daerah obyek wisata Lampung Barat. 

5.1.2 Proses pengemabangan modul diklat berbasis e-marketing meliputi 5 

tahapan 
 

yaitu: analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Produk kemudian 

diuji ditingkat validitas melalui hasil analisis kegiatan ujicoba. Berdasarkan 

hasil uji validasi materi 86,02% dan ahli media 90,17% (sangat layak). 
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5.1.3 Karekteristik modul yang dikembangkan adalah: belajar mandiri 

(self- instruction), berdiri sendiri (stand alone), dapat 

disesuaikan (adaptif) dan akrab dengan pemakainya (user 

friendly). 

5.1.4 Efektifitas penggunaan produk yang dikembangkan pada diklat berbasis 

e-marketing berdasarkan hasil output SPSS diperoleh rerata gain 

ternormalisasinya  0,83 dengan kriteria tinggi/efektif. 

5.1.5 Berdasarkan hasil analisis efisiensi waktu, efisiensi biaya dan 

efisiensi belajar peserta didik bahwa penggunaan modul diklat 

berbasis e-marketing efisien. 

 

5.2 Saran 

 
 

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diuraikan, maka saran-saran 

yang dapat diberikan sebagai berikut: 

5.2.1 Kepada para pendidik hendaknya tidak hanya melaksanakan pendidikan 

formal saja, namun perduli dengan peningkatan SDM masyarakat 

sekitar 

khususnya peningkatkan kemampuan dalam pengelolaan, pelayanan 

wisata , sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan 

pengembangan daerah wisata mereka dengan kreatif dan inovatif. 

5.2.2 Hendaknya untuk mencapai tujuan khusus pelatihan SDM marketer, 

sebaiknya penyelenggara dapat memilih bentuk Pelatihan sesuai 

kebutuhan Masyarakat setempat yang digunakanan saat pelatihan dan 

materi pelatihan marketer sebagai alternatif dalam pengembangan SDM 
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untuk menjadikan pelatihan dan pendidikan non formal yang efektif. Hal 

ini dapat menumbuhkan antusias peserta dalam mengikuti pelatihan SDM 

marketer sehingga peserta lebih semangat, dan dapat meningkatkan 

kemampuan peserata untuk mengelola pariwisata. 

5.2.3 Kepada Pemerintah daerah Dinas Pemuda Olah Raga  Pariwisata dan 

Budaya Daerah  Lampung Barat yang terkait dalam pembinaaan terhadap 

masyarakat daerah untuk peningkatan SDM dan pendapatan masyarakat 

sekitar daerah wisata serta memberikan fasilitas pelatihan yang baik 

kepada seluruh penyelenggara. Agar pelatihan lebih kreatif dalam Proses 

program pelatihan Marketer tersebut. 

5.2.4 Kepada para peneliti lain untuk melakukan pengkajian lebih mendalam 

dan secara luas terhadap variabel lain terkait dengan implementasi 

Pengembangan  e-marketing untuk Pengelola Desa Wisata Lampung 

dalam rangka peningkatan hasil SDM masyarakat melalui pendidikan dan 

pelatihan formal dan non formal. 
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