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KATA PENGANTAR 

 

  

 Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia 

yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul 

Pembelajaran e-Learning Untuk Siswa Prakerin. Ide penulisan buku ini berawal dari 

permasalahn yang muncul ketika banyak siswa SMK yang melaksanakan prakerin 

(praktek kerja industri) selama 3 bulan meninggalkan sekolah dan mereka tidak 

memperoleh pembelajaran di sekolah. Agar mereka tidak ketinggalan pelajaran maka 

muncullah ide untuk menulis buku tentang bagaimana pembelajaran e-learning dapat 

menjadi solusi untuk permasalahan tersebut.  

 Praktek kerja industri (Prakerin) wajib diikuti oleh siswa SMK ketika mereka 

masuk di semester 2. Ini merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian nasional (UAN). 

Tetapi terjadi kekosongan selama siswa meninggalkan pembelajaran di sekolah. Keadaan 

ini tentunya tidak menguntungkan dan mengurangi jam pelajaran yang harus mereka 

peroleh sepenuhnya. Harapan agar siswa SMK dapat menjalankan prakerin dan juga 

tidak ketinggalan dalam pembelajaran di sekolah, maka salah satu caranya adalah dengan 

pembelajaran e-learning. Dengan belajar jarak jauh siswa SMK tetap akan memperoleh 

pembelajaran seperti yang seharusnya. 

 Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan untuk melihat 

efektivitas pembelajaran e-learning khusus untuk siswa SMK. Buku ini juga menjelaskan 

proses langkah-langkah pembelajaran e-learning dengan mengambil contoh 

pembelajaran untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 3 SMK di Kabupaten 

Bogor 

Penulis menyadari banyak buku lain yang berbicara tentang e-learning dan 

mungkin ada kesamaan ide. Tetapi di sini penulis memberikan kekhasan untuk khusus 

siswa SMK dan berikut contoh mata pelajarannya. Buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Insya Allah. 

            

 

Bogor, Juli 2016 

              Penulis  

 

 

 

 

 



3 
 
 

 

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ............................................................................................   i 

DAFTAR ISI ............................................................................................................  ii 

Bagian Pertama 

MENGAPA E-LEARNING  ? ……………………..................................................   1 

A.Tujuan Pembelajaran….…………… ....................................................................    1 

B.Manfaat Pembelajaran……….…. ..........................................................................  10  

C.Hasil yang diharapkan…………….........................................................................  11 

Bagian Kedua    

HAKIKAT PEMBELAJARAN E-LEARNING.............. .......................................  17 

A. Model Pembelajaran.........................................................................................  17 

B. E-learning …....................................................................................................  36  

C. Integrated Model Pembelajaran e-learning…………………………………… 34 

D. Pengelolaan Pembelajaran berbasis e-learning ................................................  39 

Bagian Ketiga     

LANGKAH  PEMBELAJARAN  E-LEARNING………………………………    44 

A. Riset Pengembangan Pembelajaran e-learning…………………………………44 

B. Langkah-langkah  Pengembangan e-learning..................................................... 48 

C. Perencanaan dan Penyusunan Model ................................................................  48 

Bagian Keempat  

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN E-LEARNING………………. …………… 58 

A. Hasil Penelitian ...............................................................................................  58 

B. Field Testing (Uji Coba) Dengan Revisi Model..............................................  65 

1. Uji Coba Terbatas di SMK Kesehatan Pelita Ciampea ...............  

2. Refleksi Uji Coba Terbatas .........................................................  

3. Uji Coba Luas di SMK Kusuma Bangsa Ciomas.........................  

4. Refleksi Uji Coba Luas di SMK Kusuma Bangsa  .....................  

5. Uji Coba Luas di SMK Putera Pelita Tenjolaya ........................   

C. Refleksi Uji Coba Luas di SMK Putra Pelita ..............................  

D. Pengujian Keefektifn Model Target ................................................   

Bagian Lima 

KESIMPULAN………………………………………........................................153 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 



4 
 
 

 

 

Bagian Pertama 

MENGAPA E-LEARNING? 

A. Tujuan Pembelajaran e-learning 

Sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi Negara besar tercermin 

dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 yang tertuang pada paragrap ke empat alinea ke 

tiga yang berbunyi "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial”.  

Makna filosofis yang terkandung pada pembukaan UUD 1945 di atas adalah bahwa 

penggagas sekaligus penyusun naskah menyadari bahwa dalam rangka mewujudkan 

impian besar Negara ini dan demi terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan 

bernegara dibutuhkan sebuah upaya khusus yang dilakukan setiap individu secara 

menyeluruh dengan kesadaran yang tinggi akan arti penting pembentukan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan bagi tiap individu dalam rangka menghadapi persaingan 

baik secara regional maupun global dalam sebuah aktivitas yang dinamakan pendidikan. 

Pemikiran tentang arti penting pendidikan diutarakan oleh  Ki Hajar Dewantara 

yang memiliki keterkaitan yang sama dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 

1945 yang berisi bahwa pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-

anak, adapun maksudnya, pendidikan bertujuan dalam menuntun (bukan menentukan) 

segala kekuatan kodrat (hendak Tuhan) yang ada pada anak-anak tersebut, agar kelak 
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nantinya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat meraih 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

Dinas pendidikan dan kebudayaan selaku pemegang otoritas tertinggi di Indonesia, 

selalu melakukan pembenahan dalam semua aspek pendidikan guna menghasilkan 

rancangan kebijakan yang mampu menciptakan kualitas pendidikan terbaik seperti yang 

tertuang dalam visi pendidikan yakni “terwujudnya pendidikan dan kebudayaan 

berkualitas dalam membentuk karakter insan Indonesia unggul yang berkepribadian dan 

berdaya saing”.  Dalam rangka merealisasikan visi di atas, Dinas Pendidikan bangsa 

Indonesia melakukan sebuah terobosan besar dengan merancang dan melibatkan pakar-

pakar yang ahli di bidangnya untuk menghasilkan sebuah produk pendidikan yang 

melengkapi siswanya dengan keterampilan khusus sebagai salah satu komptensi yang 

akan dipelajarinya. Upaya tersebut akhirnya melahirkan sebuah produk pendidikan 

berbasis kompetensi kejuruan atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai jenjang pendidikan menengah 

kejuruan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menjawab tantangan 

global melalui proses peningkatan mutu pendidikan seperti yang tertuang dalam 

peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No 70 tahun 2013 tentang kerangka 

dasar dan struktur kurikulum SMK-MAK dengan memasukkan kompetensi produktif di 

dalam kegiatan pembelajarannya. 

Ditetapkannya kompetensi produktif mendampingi ranah adaptif dan normatif 

merupakan sebuah jawaban dari penetapan Undang-undang Republik Indonesia nomor 

20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X mengenai kurikulum ayat tiga 
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dengan point tuntutan dunia kerja sebagai konsentrasi utamanya. Upaya yang selanjutnya 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan materi yang diterapkan di 

dunia pendidikan secara langsung adalah dengan cara menggandeng dunia industri 

sebagai fasilitas pembelajaran langsung dalam pembentukan sikap, pengetahuan dan 

pengalaman bagi peserta didik melalui sebuah kegiatan yang dinamakan Praktek Kerja 

Industri (PRAKERIN). 

Prakerin merupakan kebijakan dinas pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak 

sekolah guna memberikan pemahaman yang mendalam dari materi yang telah dipelajari 

oleh siswa. Penetapan prakerin di dunia industri sebagai mitra kerja merupakan suatu 

upaya yang diharapkan dapat menambah wawasan siswa tentang ruang lingkup kerja 

nyata pada industri.  Pengarahan langsung dilakukan oleh  tenaga ahli di industri tempat 

pelaksanaan prakerin diselenggarakan dengan lama waktu pelaksanaan yang ditetapkan 

yakni 3 bulan. Hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan prakerin adalah siswa 

memiliki kemampuan teknis dalam menghadapi persaingan di dunia kerja dan atau 

melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang memiliki korelasi sama dengan 

pendidikan sebelumnya. 

Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan dengan penetapan prakerin sebagai 

agenda wajib pembelajaran adalah bahwa dunia industri memiliki Standard Operating 

Procedure (SOP) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan prakerin dan tata tertib 

yang ditetapkan oleh dunia industri sebagai bentuk pelayanan prima industri/perusahaan 

terhadap para konsumennya. Kenyataan tersebut menjadi sebuah kondisi yang 

sebenarnya menguntungkan bagi ke dua pihak, namun menjadi dilematis pada saat siswa 

prakerin harus tertinggal materi pelajaran selama kegiatan prakerin tersebut berlangsung. 
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Dan tidak hanya itu, kendala yang kemudian dihadapi oleh siswa peserta prakerin yang 

telah menyelesaikan kegiatannya adalah bahwa  mereka harus dihadapkan dengan 

kegiatan ujian sekolah (UTS/UAS) atau ulangan harian yang diselenggarakan oleh pihak 

sekolah setelah masa prakerin berakhir dan para siswa kembali ke sekolah. 

Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah bagaimana mungkin mereka mampu 

mengerjakan soal ujian yang diberikan sementara mereka tidak memiliki catatan dari 

materi pelajaran dari soal yang diujikan. Terlebih dengan durasi pelaksanaan prakerin 

yang cukup panjang yakni selama 3 bulan, dapat dibayangkan betapa banyaknya materi 

yang tertinggal sementara hasil belajar siswa jika sesuai standar kelulusan sekolah adalah 

harus terpenuhinya semua KKM pada tiap mata pelajaran terlebih pada mata pelajaran 

yang masuk dalam kategori Ujian Nasional. Tanpa terkecuali mata pelajaran IPS yang 

juga merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti oleh setiap siswa. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan studi terintegrasi dari ilmu pengetahuan 

dan humaniora untuk mempromosikan kompetensi sipil dalam program sekolah, studi 

sosial menyediakan terkoordinasi, studi sistematis menggambarkan atas disiplin seperti 

antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, politik, ilmu pengetahuan, 

psikologi, agama, dan sosiologi serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, 

dan ilmu alam. Kompleksitas materi yang dipelajari dalam mata pelajaran IPS tentu saja 

akan menjadi permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh siswa peserta prakerin. 

Tuntutan akan terpenuhinya aspek penilaian kognitif, apektif serta psikomotorik pada 

mata pelajaran IPS dan atau setiap mata pelajaran lainnya merupakan indikator 

pengukuran keberhasilan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan sebagai alat ukurnya. 
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Pelaksanaan ujian sekolah yang diikuti oleh siswa merupakan alat ukur yang dapat 

digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keterserapan materi yang 

disampaikan dan dipelajari oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat tecapai dengan 

sempurna. Berikut merupakan hasil belajar siswa pada Tahun Ajaran 2011-2012 sampai 

dengan Tahun Ajaran 2014-2015 yang dapat disajikan pada tabel berikut  

Tabel 1. Nilai Pelajaran IPS Selama 4 Tahun Terakhir 

Tahun Ajaran 

Nilai Pelajaran IPS 

KKM yang 

ditentukan 

Nilai Rata-rata 

Perolehan Siswa 

Presentasi 

Keberhasilan 

2014 – 2015 75 64 69,5 % 

2013 – 2014 75 62 68,5  % 

2012 -2013 75 63 69  % 

2011 – 2012 75 60 67,5 % 

Rata-rata 68,6 % 

 

Tabel di atas menggambarkan terjadinya penurunan hasil belajar IPS yang cukup 

signifikan. Angka tersebut didapatkan secara normal sebelum siswa mengikuti kegiatan 

perbaikan (remedial) yang diselenggarakan oleh guru sebagai upaya untuk mencapai 

angka Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki visi dan misi dalam menjawab 

tantangan global, setiap satuan pendidikan (SMK) menetapkan angka keberhasilan 

pembelajaran sebagai indikator ketercapaian kegitan pembelajaran yang dilakukan. 

Perolehan nilai rata-rata siswa yang masih belum menyentuh angka KKM merupakan 

bukti bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang telah dirancang 

oleh setiap guru mata pelajaran. Minimnya pemahaman materi karena kurangnya catatan  
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yang dimiliki oleh siswa merupakan salah satu penyebab penurunan hasil belajar yang 

terjadi pada para siswa khususnya siswa peserta prakerin. Permasalahan lain yang juga 

ikut mempengaruhi siswa setelah kegiatan prakerin adalah menurunnya motivasi belajar 

serta perubahan sikap siswa  karena pengaruh lingkungan kerja. 

Upaya penanganan penurunan hasil belajar khususnya bagi siswa peserta prakerin 

dilakukan secara intensif oleh pihak sekolah guna mengatasi permasalahan tersebut. 

Serangkaian kegiatan yang dianggap dapat membantu menyelesaikan permasalahan 

dilakukan seperti halnya penyediaan Lembar Kerja Siswa (LKS) atau ujian susulan bagi 

siswa yang baru menyelesaikan kegiatan prakerinnya agar memiliki waktu yang cukup 

untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang akan diikutinya. Namun, upaya 

tersebut ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan penurunan hasil belajar 

yang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena tidak terjalinnya komunikasi yang intensif 

antara siswa peserta prakerin dengan guru mata pelajaran dalam proses transformasi 

informasi (kegiatan pembelajaran) selama kegiatan prakerin dilaksanakan. 

Penurunan hasil belajar di atas menjadi permasalahan tersendiri bagi dunia 

pendidikan khususnya bagi para pemerhati dan peneliti yang seharusnya mampu 

menghadirkan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebuah konsep 

sederhana muncul dengan menggunakan penerapan pengembangan model pembelajaran 

yang berasal dari kolaburasi model pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi media 

pembelajaran edmodo yang diharapkan mampu mengurai dan menyelesaikan 

permasalahan penurunan hasil belajar yang terjadi pada siswa peserta prakerin. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 
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pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Makna yang 

terkandung dari kegiatan pembelajaran adalah bahwa perubahan yang terjadi pada setiap 

pelajar tidak terlepas dari interaksi yang dilakukan antara pengajar dan pelajar. Seperti 

halnya yang terjadi pada siswa peserta prakerin, penurunan hasil belajar yang terjadi bisa 

saja disebabkan karena tidak adanya kegiatan interaksi antara pengajar dan pelajar pada 

saat prakerin dilaksanakan.  

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lainnya. Penerapan model pembelajaran 

yang tepat diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi permasalahan penurunan hasil 

belajar yang terjadi. Bagi peserta pakerin, penerapan model pembelajaran jarak jauh ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang akan menjadi 

solusi dari permasalahan penurunan hasil belajar yang terjadi.  

E-learning merupakan sembarang pengajaran dan pembelajaran yang 

menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau internet) untuk menyampaikan isi 

pembelajaran, interaksi atau bimbingan. Penggunaan media internet dalam kegiatan 

pembelajaran jarak jauh dirasa sangat tepat digunakan untuk menciptakan bentuk 

interaksi yang mampu menjmbatani informasi dari guru sebagai fasilitator kepada siswa 

secara tidak langsung.  

Edmodo merupakan salah satu media pembelajaran berbasis e-learning yang 

diperkenalkan oleh  Nic Borg dan Jeff O’Hara pada tahun 2008. Desain edmodo yang 

memiliki kesamaan dengan media sosail facebook diharapkan dapat memudahkan para 
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pelajar dalam melakukan kegiatan komunikasi yang intensif namun tetap efektif dan 

efisien dalam pelaksanaanya. Kelebihan lain yang terdapat pada aplikasi edmodo adalah 

bahwa edmodo memiliki 8 fitur yang akan memudahkan guru dalam merancang kegiatan 

pembelajaran dan melakukan evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan memandang 

penting arti pembelajaran sebagai salah satu kerangka dasar dalam mempersiapkan 

rakyatnya menjadi warga negara yang bermartabat, berkepribadian unggul, dan memiliki 

daya saing dalam menghadapi era global melalui sebuah kegiatan yang dinamakan 

pendidikan.  

Dinas Pendidikan melalui para pakar dan praktisi pendidikan menciptakan sebuah 

terobosan besar dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan  berbasis kompetensi 

keahlian (SMK) sebagai upaya dalam menjawab visi yang dituangkannya. Peranan dunia 

industri sebagai perusahaan pendamping kegiatan pembelajaran tidak lepas dari solusi 

yang dihasilkan dinas pendidikan yang menjadikan industri sebagai lembaga yang 

berperan dalam pembentukan keterampilan siswa melalui sebuah kegiatan yang 

dinamakan prakerin. 

Prakerin merupakan kegiatan praktik kerja industri yang dijadikan sebagai agenda 

wajib tiap satuan pendidikan dengan cara menempatkan para siswa untuk mendapatkan 

materi yang berhubungan dengan ranah psikomotorik yang terkandung dalam tiap mata 

pelajaran pada kompetensi produktif. Pelaksanaan prakerin memberikan angin segar 

kepada seluruh satuan pendidikan terlebih dengan bentuk kerjasama yang mutualisme 

antar pihak sekolah dengan industri melalui penyerapan output satuan pendidikan sebagai 

karyawan diperusahaan tersebut.  
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Pembelajaran merupakan rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan 

secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa jenis media, 

sementara model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Penggunaan 

model pembelajaran berbasis e-learning merupakan upaya yang tepat bagi siswa peserta 

prakerin karena dianggap memiliki prisip efektif dan efisien sebagai ciri utama dari 

pembelajaran yang diterapkan.  

Edmodo merupakan media pembelajaran berbasis e-learning yang diharapkan 

mampu menjawab permasalahan yang dihadapai oleh para siswa peserta prakerin 

terhadap permasalahan penurunan hasil belajar yang selama ini dialami oleh para siswa. 

Penerapan edmodo sebagai media pembelajaran diharapkan mampu menjadi jawaban 

dari visi pendidikan di indonesia dalam mencetak generasi unggul dan memiliki daya 

saing tinggi. Dengan kata lain, visi pendidikan akan terselenggara dan dapat terwujud 

sesuai harapan, jika setiap siswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan tanpa 

meninggalkan esensi kegiatan pembelajaran yang utuh dan menyeluruh. 

Beberapa penelitian awal sudah diakukan terhadap permasalahan  yang kerap kali 

dialami oleh peserta prakerin yang telah menyelesaikan kegiatan prakerin hingga 

berimbas pada penurunan hasil belajar. Permasalahan tersebut muncul pada saat siswa 

peserta prakerin mengikuti kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir 

Semester (UAS) yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Kendala yang secara langsung 

dirasakan oleh siswa peserta prakerin adalah ketidakmampuan mereka dalam 
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mengerjakan soal yang diberikan karena minimnya materi yang mereka miliki sehingga 

akhirnya berdampak pada menurunnya hasil belajar pada semua mata pelajaran yang 

diujikan. Tidak terkecuali mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Pengembangan model pembelajaran berbasis e-learning merupakan sebuah model 

pembelajaran yang dianggap tepat digunakan bagi para peserta prakerin dalam 

mendapatkan dan mempelajari materi disampaikan melalui aplikasi edmodo yang 

digunakan. Tujuan utama yang diharapkan dalam kegiatan pengembangan model 

pembelajaran ini adalah agar siswa peserta prakerin dapat tetap mengikuti kegiatan 

pembelajaran seperti halnya siswa lain dengan memanfaatkan waktu senggang disela 

kegiatan prakerin yang dilakukannya.  

Keberhasilan kegiatan pembelajaran berbasis e-learning pada siswa peserta 

prakerin ditentukan oleh prasarana penunjang pembelajaran yakni ponsel. Penggunaan 

ponsel yang memiliki sistem operasi android yang mampu mengakses aplikasi 

pembelajaran edomodo  akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan 

pembelajaran jarak jauh yang dilakukan.  

Dengan diterapkannya pengembangan model pembelajaran berbasis e-learning 

melalui aplikasi edmodo, diharapkan setiap peserta prakerin memiliki catatan materi 

sebagai bekal sekaligus motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran setelah 

kegiatan prakerin selesai dilaksanakan. Dengan demikian para siswa akan lebih siap 

dalam menghadapi dan mengikuti kegiatan ujian yang diselenggrakan oleh pihak 

sekolah.   
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B.Manfaat Pembelajaran e-learning 

Manfaat  dari sajian materi ini bagi pembaca adalah : 

1. Memahami pengembangan model pembelajaran berbasis e-learning dalam 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pada siswa peserta Praktek Kerja 

Industri. 

2. Memahami efektivitas model pembelajaran berbasis  e-learning dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pada siswa peserta Praktek Kerja 

Industri. 

3. Memahami dan menerapkan model pembelajaran e-learning sebagai solusi untuk 

permasalahn yang dihadapi siswa yang mengikuti Prakerin. 

4. Dapat  memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khusunya bagi 

pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap hasil belajar siswa.  

 

C.Hasil yang diharapkan 

Pengembangan pembelajaran e-learning untuk siswa Prakerin ini diharapkan dapat 

memberikan solusi dari persoalan yang ada : 

1. Bagi Pemerintah 

a. Bagi pemerintah secara khusus, diharapkan mampu menjawab tantangan dari visi 

pendidikan bangsa Indonesia yang mampu mencetak generasi yang siap bersaing di 

dunia kerja. 

b. Bagi dinas pendidikan, diharapkan menjadi sebuah solusi dari permasalahan 

penurunan hasil belajar, terlebih dalam pembentukan sikap dan mental belajar 

siswa (khususnya SMK). 
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c. Mencetak generasi yang memiliki mental tangguh melalui proses pembelajaran 

yang utuh tanpa meninggalkan pokok kegiatan pembelajaran normatif dan adaftif 

yang seharusnya diterima oleh seluruh siswa termasuk di dalamnya siswa peserta 

prakerin. 

d. Merangsang proses pembelajaran kotruktiv yang mampu menghasilkan siswa yang 

mandiri dan berdaya saing tinggi. 

2. Bagi Pihak Sekolah 

a. Menjadi sebuah solusi bagi kebijakan pemerintah mengenai kriteria ketuntasan 

pembelajaran yang terdapat pada standar isi, standar lulusan, standar penilaian yang 

diterapkan oleh dunia pendidikan melalui Undang-Undang dan Peraturan Menteri 

Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan. 

b. Menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh tiap satuan pendidikan 

mengenai Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh industri 

dengan ketuntasan pembelajaran yang harus dipenuhi oleh setiap siswa. 

c. Mewujudkan proses pembelajaran yang utuh dan menyeluruh sebagai bagian dari 

peningkatan kualitas hasil belajar para siswa. 

3. Bagi Pihak Dunia Industri 

a. Menjalin hubungan baik dan intensif dengan dunia pendidikan melalui kegiatan 

prakerin yang dilaksanakan. 

b. Menjalankan Standard Operating Procedure yang telah ditentukan oleh direktur 

perusahaan guna memaksimalkan kinerja para karyawan dan peningkatan omzet 

penjualan perusahaan. 
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c. Memudahkan proses pemberian penilaian yang objektif sebagai pihak pendamping 

dunia pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

4. Bagi Orang Tua Siswa 

a. Menjadi sebuah solusi dari rentannya kenakalan di kalangan remaja yang 

diakibatkan karena proses transisi dan transformasi informasi dari lingkungan luar. 

b. Sebagai kebanggaan dan harapan dari tujuan utama kegiatan pendidikan yang 

sedang dijalani oleh puteranya di sekolah. 

c. Menjadi harapan untuk mempermudah siswa dalam melanjutkan pendidikan ke  

jenjang pendidikan perguruan tinggi dan atau mendapatkan pekerjaan sesuai 

dengan program keahlian yang digelutinya. 

5. Bagi Guru  

a. Sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa khsususnya bagi siswa peserta prakerin. 

b. Menumbuhkan kreativitas, inovasi serta upaya untuk mengasah keterampilan 

dalam mengembangkan model pembelajaran melalui media pembelajaran yang 

digunakan. 

c. Menumbuhkan budaya pembelajaran yang berkualitas melalui proses penyusunan 

bahan ajar yang sistematis dan disusun serta disampaikan kepada siswa peserta 

prakerin. 

d. Sebagai bentuk pengawasan terhadap perkembangan siswa yang sedang 

melaksanaan kegiatan prakerin. 
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6. Bagi Siswa 

a. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang tidak melaksanakan 

prakerin yakni menerima materi pelajaran melalui kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan.  

b. Memudahkan mengikuti kegiatan tes atau ujian sekolah setelah kembali dari tempat 

prakerin. 

c. Menumbuhkan  rasa percaya diri yang tinggi karena memiliki materi yang sama 

dengan siswa lain yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

 

 

 Bagian Kedua 

HAKIKAT PEMBELAJARAN E-LEARNING 

A.  Model Pembelajaran 

a. Pembelajaran   

Pembelajaran menurut Walter Disck dan Lou Carey dalam Beny A Pribadi 

merupakan rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan secara terstruktur dan 

terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa jenis media.1  Gagne dan kawan-

kawan dalam Richey mengutarakan bahwa “..istilah pembelajaran mengandung makna 

yang lebih luas dari pada istilah pengajaran. Pengajaran hanya merupakan upaya transfer 

of knowledge semata dari guru kepada siswa, sedangkan pembelajaran  memiliki makna 

yang lebih luas, yaitu kegiatan yang dimulai dari mendisain, mengembangkan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan yang dapat menciptakan terjadinya 

proses belajar”.2  

Pengembangan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sebuah pendekatan yang 

rasional dengan mengacu pada bentuk kegiatan yang praktis namun dapat menjadi cara 

yang paling akurat dalam proses penyampaian materi yang disampaikan oleh guru. Tahap 

mengimplementasikan, merupakan hasi dari sebuah pemikiran yang sudah teruji dengan 

baik melalui berbagai pendekatan yang mempertimbangkan budaya, model pembelajaran 

itu sendiri, sarana penunjang, SDM, dan perangkat lain yang memiliki katerkaitan dalam 

menghasilkan kegiatan belajar yang kondusif. 

                                                           
1 Beny A. Pribadi, Model desain sistem pembelajaran, (Dian Rakyat: Jakarta. 2009) p 11 
2 Ibid p 10 
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Pembelajaran menurut Muhammad adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.3  Sementara itu, Smith, R.M. dalam Anisah Basleman dan Syamsu 

Mappa berpendapat bahwa pembelajaran tidak dapat didefinisikan dengan tepat karena 

istilah tersebut dapat digunakan dalam banyak hal. Pembelajaran digunakan untuk 

menunjukkan: (1) pemerolehan dan penguasaan tentang apa yang telah diketahui 

mengenai suatu, (2) penyuluhan dan penjelasan mengenai pengalaman seseorang, atau 

(3) suatu proses pengujian gagasan yang terorganisasi yang relevan dengan masalah.4 

Mohamad Surya lebih lanjut menambahkan bahwa terdapat lima prinsip 

pembelajaran, diantaranya: Pertama, pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan 

perilaku dengan ciri-ciri: a) perubahan yang disadari, b) perubahan yang bersifat kontinu, 

c) perubahan yang bersifat fungsional, d) perubahan yang bersifat positif, e) perubahan 

yang bersifat aktif, f) perubahan yang bersifat permanen, g) perubahan yang bertujuan 

dan terarah. Kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara 

keseluruhan. Ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Keempat, proses 

pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan ada sesuatu tujuan yang 

akan dicapai. Kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman.5  

Pembelajaran bagi siswa dapat memberikan beberapa dampak yang dapat dirasakan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Cronbach dalam Sardiman menjelaskan 

                                                           
3 Mohamad  Surya,  Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Pustaka Bani Quraisy: Bandung  

2004)  p 7 
4 Anisah Baslemen. Syamsu Mappa, Teori Belajar Orang Dewasa, (Remaja Rosdakarya: 

Bandung 2011) p 12 
5 Ibid p 8-10 



20 
 
 

 

 

“learning is shown by a change in behavior as a result of experience.” Sementara Harold  

Spears  memberikan batasan  “learning is to observe, to read , to imitate, to try 

something themeself, to listen, to follow direction. Dan  Geoch mengatakan  learning is a 

change in performance as a result of practice.6”  

Sardiman menjelaskan bahwa perubahan yang diharapkan akan terjadi dari proses 

pembelajaran adalah: 

a.  Kognitif domain, diantaranya 

 Knowledge (pengetahuan/ingatan) 

 Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh) 

 Analysis (menguraikan, menentukan hubungan) 

 Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru) 

 Evaluation (menilai) 

 Application (menerapkan) 

b.  Affective domain 

 Receiving (sikapo menerima) 

 Responding (memberikan respon0 

 Valuing (nilai) 

 Organization (organisasi) 

 Characterization (karakterisasi) 

c.  Psychomoto domain, diantaranya 

 Initator level 

 Pre-reoutine level 

                                                           
6 Sardiman, Interaksi  dan  Motivasi  Belajar  Mengajar, (Raja Grafindo: Jakarta 2011) p 20 
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 Reountinized level7 

Sementara itu, beberapa prinsip penting dalam makna kegiatan pembelajaran 

menurut Sardiman diantaranya: 

a. Belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. 

b. Belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri para siswa. 

c. Belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan motivasi dari dalam 

/dasar kebutuhan/kesadaran atau intrinsic motivation, lain halnya belajar dengan  

rasa takut atau dibarengi dengan rasa tertekan dan menderita. 

d. Dalam banyak hal, belajar merupakan proses percobaan (dengan kemungkinan 

berbuat keliru) dan conditioning atau pembiasaan. 

e. Kemampuan belajar seseorang  siswa harus diperhitungkan dalam rangka 

menentukan isi pelajaran. 

f. Belajar dapat melakukan tiga cara yaitu 

1. Diajar secara langsung. 

2. Kontrol,  kontak, penghayatan, pengalaman langsung, (seperti anak belajar 

bicara, sopan, santun, dan lain-lain) 

3. Pengenalan dan/atau peniruan. 

g. Belajar  melalui praktik atau  mengalami secara langsung  akan lebih efektif 

mampu membina sikap, kerterampilan, cara berfikir kritis dan lain-lain, bila 

dibandingkan dengan belajar hafalan saja. 

h. Perkembangan  pengalaman anak didik akan banyak memengaruhi kemampuan 

belajar yang bersangkutan. 

                                                           
7 Ibid p 23-24 
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i. Bahan  pelajaran  yang  bermakna/berarti,  lebih  mudah dan menarik untuk 

dipelajari, dari pada bahan yang kurang bermakna. 

j. Informasi tentang  kelakuan  baik, pengetahuan, kesalahan, serta keberhasilan 

siswa, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar. 

k. Belajar sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam  tugas, sehingga 

anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalami sendiri8.   

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan  rangkaian 

peristiwa atau kegiatan yang dimulai dari mendisain, mengembangkan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan yang disampaikan secara terstruktur 

dan terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa jenis media yang dapat 

menciptakan terjadinya proses belajar yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh 

suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dampak yang diharapkan dapat langsung dirasakan oleh setiap siswa dalam 

kegiatan pembelajaran diantaranya adalah Kognitif domain, diantaranya : Knowledge 

(pengetahuan/ingatan), Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), 

Analysis (menguraikan, menentukan hubungan), Synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), Evaluation (menilai), Application 

(menerapkan).  Affective domain, diantaranya : Receiving (sikap menerima), Responding 

(memberikan respon, Valuing (nilai), Organization (organisasi), Characterization 

(karakterisasi).  Psychomoto domain, diantaranya : Initator level, Pre-reoutine level, 

Reountinized level 

                                                           
8 Ibid p 24-25 
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b. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran menurut Joyce dalam Ttrianto adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-

lain.9 Trianto menjelaskan bahwa model pembelajaran merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan oleh seseorang atau secara kelompok untuk menciptakan sebuah kegiatan 

pembelajaran yang menarik dengan menggunakan perangkat pembelajaran serta media 

pembelajaran yang dapat menopang kelancaran kegiatan pembelajaran itu sendiri. 

Arends dalam Trianto menyatakan “the term teaching model refers to a particular 

approach to instruction that includes its goals, syntax, encironment, and management 

system”. Istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu 

termasuk tujuan, sintaknya, lingkungannya, dan sistem pengelolaan.10 

Soekamto dalam Trianto menjelaskan model pembelajaran sebagai kerangka 

konseptual yang melukiskan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan  aktivitas belajar mengajar”.11 Soekamto memperjelas model 

pembelajaran dengan menyertakan pengalaman sebagai bagian dari proses pembentukan 

karakter, selain itu, penggunaan model pembelajaran menurut Soekamto dijadikan 

sebagai pedoman kegiatan yang merupakan tanda bahwa model pembelajaran merupakan 

                                                           
9 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Prestasi Pustaka:  

Jakarta. 2007) p 5 
10 Ibid p 5 
11 Ibid p 5 
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rangkaian yang di dalamnya terdapat desain dari model pembelajaran sampai bentuk 

penilaian yang akan dilakukan guna menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. 

Khabibah dalam Trianto menyatakan bahwa untuk melihat tingkat kelayakan suatu 

model pembelajaran untuk aspek validitas dibutuhkan ahli dan praktisi untuk 

memvalidasi model pembelajaran yang dikembangkan. Sedangkan untuk aspek 

kepraktisan dan efektivitas diperlukan suatu perangkat pembelajaran untuk melaksanakan 

model pembelajaran yang dikembangkan. Sehingga untuk melihat kedua aspek ini perlu 

dikembangkan suatu perangkat pembelajaran untuk suatu topik tertentu yang sesuai 

dengan model pembelajaran yang dikembangkan. Selain itu, dikembangakan pula 

instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.12 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran tertentu yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menentukan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu termasuk di dalamnya tujuan, 

sintak, lingkungan serta sistem pengelolaannya. 

Dengan pertimbangan bahwa setiap model pembelajaran diadopsi sesuai dengan 

lingkungan pembelajaran yang ada, maka dibutuhkan pedoman dalam menentukan model 

pembelajaran yang baik, Trianto menyebutkan terdapat empat ciri model pembelajaran, 

diantaranya sebagai berikut:  

(1) Rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

                                                           
12 Ibid p 25 
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(2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 

(3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan 

sebagai hasil; dan 

(4) Lingkungan pembelajaran yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai13. 

Sementara itu, Nieveen dalam Trianto berpendapat bahwa ciri-ciri khusus model 

pembelajaran terbagi atas tiga bentuk, Pertama, sahih (valid). Aspek validitas dikaitkan 

dengan dua hal, yakni: (1) apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional 

teoritis yang kuat; dan (2) apakah terdapat konsistensi internal. Kedua, praktis. Aspek 

kepraktisan hanya dapat dipenuhi jika : (1) para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa 

yang dikembangkan dapat diterapkan ; dan (2) kenyataan menunjukkan  bahwa apa yang 

dikembangkan tersebut dapat diterapkan. Ketiga, efektif. Berkaitan dengan aspek 

efektivitas ini, Nieveen memberikan parameter sebagai berikut (1) ahli dan praktisi 

berdasar pengalamannya bahwa model tersebut efektif; dan (2) secara operasional model 

tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.14 

Arends dan pakar lain berpendapat bahwa tidak ada satu model pembelajaran yang 

paling baik diantara yang lainnya, karena masing-masing model pembelajaran dapat 

dirasakan baik apabila  telah diuji cobakan untuk mengajarkan materi pelajaran tertentu.15 

Dibawah ini merupakan ikhtisar model pembelajaran  yang dapat dijadikan sebagai 

perbandingan menurut Trianto. 

                                                           
13 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-progresif, (Prenada Media Group: Jakarta. 

2010)  p 23 
14 Ibid p 24-25 
15 Ibid p 24 
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Tabel 2.  Ikhtisar Perbandingan Model Pembelajaran 

Ciri-ciri 

penting 

Pengajaran 

langsung 

Pembelajaran 

kooperatif 

Pengajaran 

berdasarkan  

masalah 

Strategi-

strategi 

belajar 

Landasan 

teori 

Psikologis 

perilaku; teori 

belajar social 

Teori belajar 

sosial; teori 

kontruktivis 

Teori kognitif; 

teori 

kontruktivis 

Teori 

pemrosesan 

informasi 

Pengemban

gan tori 

Bandura ; 

Skinner 

Dewey; 

Vygotsky; 

Slovin; Piaget 

Dewey; 

Vygotsky; 

Piaget 

Bruner; 

Vygotsky; 

Shiffirin; 

Atkinson 

Hasil  

belajar 

Pengetahuan 

deklaratif dasar; 

ketermpilan 

akademik 

Keterampilan 

akademik dan 

sosisal 

Keterampilan 

akademik dan 

inkuiri 

Keterampilan 

kognitif dan 

metakognitif 

Ciri 

pengajaran 

Presentasi dan 

demonstrasi 

yang jelas dari 

materi ajar, 

analisis tugas & 

tujuan perilaku 

Kerja 

kelompok 

dengan 

ganjaran 

kelompok dan 

struktur tugas 

Proyek 

berdasarkan 

inkuiri yang 

dikerjakan 

dalam kelompok 

 

 

Pengajaran 

resiprokal 

Ciri-ciri 

penting 

Pengajaran 

langsung 

Pembelajaran 

kooperatif 

Pengajaran 

berdasarkan  

masalah 

Strategi-

strategi 

belajar 

Karakteristik 

lingkungan 

Terstruktur 

secara ketat, 

Fleksibel, 

demokratik, 

Fleksibel, 

lingkungan 

Reflektif, 

menekankan 
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lingkungan 

berpusat pada 

guru 

lingkungan 

berpusat pada 

guru 

berpusat pada 

inkuiri 

pada belajar 

bagaimana 

balajar. 

 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah model pembelajaran yang 

baik haruslah mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, tingkah laku mengajar, lingkungan pembelajaran, rasional teoritis 

yang kuat, pengakuan dari para ahli, hasil dari penerapan model pembelajaran itu 

sendiri.  

Ciri-ciri model pembelajaran yang efektif menurut Trianto, diantaranya adalah: 

rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya, landasan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai), tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan 

sebagai hasil, dan lingkungan pembelajaran yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai.  

B.E-learning 

a. Pengertian e-learning 

Jaya Kumar C Koran mendefinisikan e-learning sebagai sembarang pengajaran dan 

pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk 

menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan.16  

E-lerning dapat didefinisikan sebagai berikut: “e-learning is a generic term for all 

technologically supported learning uing and araray of teaching and lerning tools as 

                                                           
16 Asep Herman Susanto, Mengenal e-learning: www.asep-hs.web.ugm.ac.id. 2005 

http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id/
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phone bridging, audio and videotapes, teleconferencing, satellite transmissions, and the 

more recognized web-based training or computeraide instruction also commonly refered 

to as online course.s17” E-learning menggambarkan bahwa kegiatan pembelajaran tidak 

akan terlepas dari peranan media elektronik sebagai fasilitas penghubung antara guru 

sebagai pemberi informasi dengan siswa yang berperan sebagai pihak penerima 

informasi. Penggunaan media elektronik sebagai media informasi nampaknya akan 

membawa angin segar pada dunia pendidikan, selain fungsinya yang luas dan tidak 

terbatas jarak ruang dan waktu yang akan memudahkan siswa dalam mendapatkan materi 

pelajaran dalam keadaan yang tidak mungkin dapat dilakukan dengan cara  konvensional. 

Rosenburg dalam Moh. Surya mengatakan bahwa e-learning merupakan suatu 

penggunaan teknologi internet dalam menyampaikan pembelajaran dalam jangkauan 

yang luas berdasarkan tiga kriteria dasar yaitu: 1) e-learnig bersifat jaringan, yang 

membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, 

mendistribusikan dan sharing pembelajaran serta informasi. Kriteria ini sangatlah 

penting dalam e-learning sehingga Rosenburg menyebutnya sebagai persyaratan 

absolute. 2) e-learning dikirmkan pengguna teknologi melalui komputer dengan 

menggunakan standar teknologi internet. 3) e-learning terfokus pada pandangan 

pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma 

tradisional dalam pembelajaran.18  

                                                           
17 Ibid p 1 
18 Ibid p 1 
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Erma Susanti dan Muhammad Sholeh mengatakan e-learning merupakan semua 

kegiatan pendidikan yang menggunakan media komputer dan internet.19 Penjelasan 

singkat tentang e-learning dari Erma Susanti merupakan pelengkap peranan komputer 

dan internet yang dijadikan sebagai fasilitas penghubung antara guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Penggunaan komputer dan internet yang sudah hampir merata 

dirasa akan sangat memudahkan siswa mengikuti pembelajaran yang diperagakan dengan 

model pembelajaran jarak jauh. 

Efendi dan Zhuang menyatakan e-learning sebagai semua kegiatan pelatihan yang 

menggunakan media elektronik atau teknologi informasi.20  Onno W. Purbo dalam jurnal 

ilmiah Asep Herman Suyanto menjelaskan bahwa terdapat lima aplikasi standar internet 

yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu e-mail, Mailing List (milis), 

News group, File Transfer Protocol (FTC), dan World Wide Web (WWW).21 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan semua 

kegiatan pendidikan yang menggunakan media komputer dan internet dalam 

menyampaikan pembelajaran dengan jangkauan yang luas untuk menyampaikan isi 

pembelajaran, interaksi, atau bimbingan  yang menggunakan media elektronik sebagai 

fasilitas penghubung antara guru sebagai pemberi informasi dengan siswa yang berperan 

sebagai pihak penerima informasi. 

Penggunaan media elektronik merupakan syarat mutlak diselenggarakannya 

kegiatan pembelajarn berbasis e-learning. Adapun kriteria penyelenggaraan 

pembelajaran berbasis e-learning adalah: 1) e-learnig bersifat jaringan, yang 

                                                           
19 Moh. Erma susanti. Muhammad Sholeh, Rancang Bangun Aplikasi e-Leanring, Teknik 

Informatika, Fakultas Teknoligi Industry Yogyakarta. 2005 
20 Ibid p 53 
21 Asep Herman Suyanto. Mengenal E-learning. (www.asep-hs.web.ugm.ac.id. 2005) 

http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id/
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membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, 

mendistribusikan dan sharing pembelajaran serta informasi. Kriteria ini sangatlah 

penting dalam e-learning sehingga Rosenburg menyebutnya sebagai persyaratan 

absolute. 2) e-learning dikirmkan pengguna teknologi melalui komputer dengan 

menggunakan standar teknologi internet. 3) e-learning terfokus pada pandangan 

pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma 

tradisional dalam pembelajaran 

Effendi dan Zhuang lebih lanjut menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk tipe 

penggunaan e-learning dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya sebagai berikut: 

1. Synchronous training 

Synchronous training berarti “pada waktu yang sama”. Jadi Synchronous training 

adalah tipe pelatihan dimana proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama 

ketika pengajar sedang mengajar, dan murid sedang belajar. Hal tersebut 

memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan murid, baik melalui internet. 

Pelatihan e-learning Synchronous lebih banyak digunakan dalam kegiatan seminar 

atau konferensi yang sering pula dinamakan web course atau webinar (web 

seminar) dan sering digunakan di kelas atau kuliah universitas online.   

2. Asynchoronous Training 

Asynchoronous training berarti “tidak pada waktu yang bersaman”. Jadi seseorang 

dapat mengambil pelatihan pada waktu yang berbeda dengan pengajar memberikan 

pelatihan. Pelatihan ini lebih popular di  dunia e-learning  karena memberikan 

keuntungan  lebih bagi peserta pelatihan yaitu dapat mengakses pelatihan kapanpun 

dan dimanapun. Pelatihan berupa paket palajaran yang dapat dijalankan dikomputer 



31 
 
 

 

 

manapun dan tidak melibatkan interaksi dengan pengajar atau pelajar lain pada 

waktu yang bersamaan.22  

Mengacu pada dua bentuk pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbasis e-learning yang dilakukan oleh penulis menerapkan pendekatan 

Asynchoronous training yang berarti “tidak pada waktu yang bersaman”. Pendapat 

tersebut didasari karena alasan utama bahwa pelaksanaan kegiatan prakerin yang 

dilakukan oleh para siswa berada dilokasi yang terpisah dari ruang kelas sehingga tidak 

memungkinkan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh para siswa. 

b. Pilosofi Penggunaan e-learning 

Cisco dalam Asep Herman Suryanto menjelaskan pilosofi e-learning  sebagai 

berikut: Pertama e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, 

pelatihan secara on-line. Kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat 

memperkaya nilai belajar  secara konvensional  (model belajar konvensional, kajian 

terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga dapat 

menjawab tantangan globalisasi. Ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan model 

belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui 

pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan . Keempat, kapasistas siswa 

amat bervariasi tergantung pada isi dan cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan 

antar konten dan alat penyampai dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas 

siswa yang ada pada gilirannya akan memberi hasil yang baik.23 

                                                           
22 Ibid p 54 
23 Asep Herman Suyanto. Mengenal E-learning. (www.asep-hs.web.ugm.ac.id. 2005) 

 

http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id/
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Alasan lain penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning dalam penelitian 

kali ini adalah bahwa media pembelajaran berbasis e-learning memiliki peranan dalam 

memperkuat model belajar melalui pengayaan konten sekaligus merespon kapasitas 

siswa yang bervariasi melalui alat penyampai materi dalam model pembelajaran yang 

digunakan.     

c. Keuntungan dan Keterbatasan e-learning 

Effendi dan Zhuang menjelaskan bahwa terdapat  keuntungan dan keterbatasan e-

learning diantaranya: 

1. Keuntungan e-learning. antara lain: 

a. Biaya 

Kelebihan pertama e-learning adalah mampu mengurangi biaya pendidikan. 

Organisasi perusahaan atau pendidikan dapat menghemat biaya karena tidak 

perlu mengeluarkan dana untuk peralatan kelas seperti papan tulis, proyektor 

dan alat tulis  

b. Fleksisbilitas waktu 

E-learning membuat pelajar dapat menyesuaikan waktu belajar, karena dapat 

mengakses pelajaran diinternet kapanpun sesuai dengan waktu yang diinginkan 

c. Fleksibilitas tempat 

Adanya e-learnig membuat pelajar dapat mengakses  materi pelajaran dimana 

saja, selama komputer terhubung dengan jaringan internet 

d. Fleksibilitas kecepatan pembelajaran 

E-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa 

e. Efektivitas pengajaran 
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E-learning merupakan teknologi baru, oleh karena itu pelajar dapat tertarik 

untuk mencobanya sehingga jumlah peserta dapat meningkat. E-learning yang 

didesain dengan instructional design mutahir membuat pelajar lebih mengerti isi 

pelajaran 

f. Ketersediaan on-demand 

E-learning dapat sewaktu-waktu diakses dari berbagai tempat yang terjangkau 

internet, maka dapat dianggap sebagai “buku saku” yang membantu 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan setiap saat. 

2. Keterbatasan e-learning,  diantaranya: 

a. Budaya 

Penggunaan e-learning menurut budaya self-learning, dimana seseorang 

memotivasi diri sendiri agar mau belajar. Sebaliknya, pada sebagian besar 

penduduk di Indonesia, motivasi belajar lebih banyak tergantung pada pengajar. 

Pada e-learnig 100% energi dari pelajar, oleh karena itu, beberapa orang masih 

merasa segan berpindah dari pelatihan di kelas kepelatihan e-learning 

b. Investasi 

Walaupun e-learning menghemat banyak biaya, tetapi suatu organisasi harus 

megeluarkan investasi awal yang cukup besar untuk mengimplementasikan e-

learning. Investasi dapat berupa biaya desain dan pembuatan program Learning 

Management System (LMS), paket pelajaran dan biaya lain seperti promosi. 

Sementara itu, bentuk investasi yang harus dimiliki oleh siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran berbasis e-learning dengan menggunakan aplikasi 
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edmodo adalah ponsel yang sudah menggunakan sistem operasi android yang 

mampu mengakses aplikasi edmodo yang digunakan. 

c. Teknologi 

Karena teknologi yang digunakan beragam, ada kemungkinan teknologi tersebut 

tidak sejalan dengan yang sudah ada dan terjadi konflik teknologi sehingga e-

learning tidak berjalan dengan baik. 

d. Infrastruktur 

Infrastruktur belum terjangkau semua kota di Indonesia, akibatnya belum semua 

orang atau wilayah dapat merasakan e-learning dengan internet. 

e. Materi  

Walaupun e-learning menawarkan berbagai fungsi, ada beberapa materi yang 

tidak dapat diajarkan melalui e-learning. Pelatihan yang memerlukan banyak 

kegiatan fisik, seperti praktek perakitan hardware, sulit disampaikan secara 

sempurna.24 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran 

berbasis e-learning pada siswa peserta prakerin dirasa sangat tepat sasaran, selain 

berfungsi sebagai media penyampaian informasi yang paling efektif, kegiatan 

komunikasi yang dilakukan antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaranpun 

dirasa cukup mewakili kebutuhan para siswa yang sedang melakukan kegiatan prakerin. 

Namun tidak meninggalkan esensi utama kegiatan pembelajaran seperti halnya 

pembelajaran konvensional yang dilakukan di dalam kelas. 

                                                           
24 Erma Susanti. Muhammad Sholeh, Rancang Bangun Aplikasi e-Learning, Teknik Informatika, 

Fakultas Teknoligi Yogyakarta. 2005 
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Kesempurnaan kegiatan pembelajaran berbasis e-learning akan sangat tergantung 

pada motivasi siswa dalam menyikapi penerapan pembelajaran yang digunakan. Budaya 

pelajar Indonesia yang masih sangat tergantung pada guru, keengganan pihak sekolah 

dalam penerapan media pembelajaran berbasis e-learning, serta teknologi yang masih 

belum merata yang dibarengi dengan infrastruktur yang masih belum memungkinkan 

penerapan e-learning akan menjadi kendala tersendiri dibalik kelebihan dari penerapan 

media pembelajaran e-learning yang ditawarkan seperti, efisiensi biaya, fleksibilitas 

waktu, fleksbilitas tempat, fleksibilitas kecepatan pembelajaran, efektivitas pengajaran 

serta ketersediaan on-demand yang ditawarkan pada pembelajaran berbasis e-learning. 

Dengan keuntungan e-learning yang ditawarkan seperti: biaya, fleksisbilitas waktu, 

fleksibilitas tempat, fleksibilitas kecepatan pembelajaran, efektivitas pengajaran, serta 

ketersediaan on-demand diharapkan pengelolaan pembelajaran berrbasis e-learning akan 

mampu menutupi kelemahan yang selama ini dijadikan sebagai kendala pelaksanaan 

pembelajaran berbasis e-learning seperti: Budaya belajar, investasi, teknologi, 

infrastruktur serta materi. 

 

B. Integrated Model Pembelajaran Berbasis e-learning 

Penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning yang sangat beragam, 

membuat model dan media pembelajaran lebih bervariatif, keberagaman penggunaan 

media e-learning menciptakan karakteristik pembelajaran yang ikut berbeda sesuai 

dengan media yang digunakannya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam 

penerapan penggunaan media e-learning adalah bahwa aspek tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, tingkah laku mengajar, lingkungan pembelajaran, rasional teoritis yang 
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kuat, pengakuan dari para ahli, hasil dari penerapan model pembelajaran itu sendiri harus 

tetap dijadikan sebagai indikator keberhasilan model pembelajaran yang akan digunakan. 

Edmodo adalah salah satu aplikasi media pembelajaran berbasis jaringan yang 

diperkenalkan sejak tahun 2008 oleh Nic Borg dan Jeff O’hara yang memiliki fitur yang 

lengkap karena dapat diakses oleh murid untuk mengkikuti kegiatan pembelajaran secara 

online, dan tidak hanya itu, aplikasi edmodo memungkinkan orang tua siswa untuk 

memantau perkembangan puteranya dalam mengkiuti kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 

Desain tampilan edmodo yang memiliki kesamaan dengan tampilan facebook 

diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi siswa peserta prakerin dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang diperagakan oleh guru dengan memanfaatkan waktu 

senggangnya disela-sela aktivitas rutin yang harus dilakukannya di tempatnya prakerin. 

Manfaat edmodo untuk pembelajaran seperti yang dipaparkan oleh Muhammad Zakaria 

adalah sebagai berikut: 

1. Edmodo merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk para 

guru dan murid 

2. Dengan edmodo, siswa satu dengan siswa lainnya dapat dengan mudah berinterkasi 

dan berdiskusi dengan pantauan langsung dari gurunya 

3. Selain itu, edmodo mempermudah komunikasi antara guru, murid sekaligus orang 

tua murid 

4. Sebagai sarana yang tepat untuk ujian maupun quiz 
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5. Guru dapat memberikan bahan ajar seperti pertanyaan, foto, video pembelajaran 

kepada murid dengan mudah. Selain itu, murid juga dapat mengunduh bahan ajar 

tersebut 

6. Dengan adanya edmodo, orang tua murid dapat memantau kegiatan belajar anaknya 

dengan mudah 

7. Mempermudah guru dalam memberikan soal dari mana saja dan kapan saja. 

Untuk mengukur seberapa jauh penggunaan media pembelajaran edmodo dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, edmodo difasilitasi dengan berbagai fitur, 

diantranya: 

1. Polling 

Polling merupakan salah satu fitur yang hanya dapat digunakan oleh guru. Fitur ini  

biasanya digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal tertentu. 

2. Gradebook 

Gradebook Merupakan catatan nilai siswa. Dengan fitur ini guru dapat memberi 

nilai kepada siswa secara manual maupun otomatis. Fitur ini juga memungkinkan 

seorang guru untuk memanajemen penilaian hasil belajar dari seluruh siswa yang dapat di 

export menjadi file csv. Pada fitur ini guru memegang akses penuh sedangkan siswa 

hanya dapat melihat rekapitulasi dalam bentuk grafik dan penilaian langsung. 

3. Quiz 

Fitur quiz hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan siswa tidak mempunyai akses 

untuk membuat quiz. Mereka hanya bisa mengerjakan soal quiz yang diberikan oleh 

guru. Quiz digunakan oleh guru untuk memberikan evaluasi online kepada siswa berupa 

soal pilihan ganda, isian singkat maupun soal uraian 
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4. File and Links 

Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan lampiran file dan link. Biasanya 

file tersebut ber-ekstensi. Doc, ppt, xls, pdf dan lain-lain 

5. Library 

Dengan fitur ini, guru dapat mengunggah bahan ajar seperti materi, presentasi, 

gambar, video, sumber referensi, dan lain-lain. Fitur ini juga berfungsi sebagai wadah 

untuk menampung berbagai file dan links yang dimiliki oleh guru maupun murid 

6. Assignment 

Fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada murid secara online. 

Kelebihan fitur ini yaitu dilengkapi dengan waktu deadline, fitur attach file yang 

memungkinkan siswa untuk mengirimkan tugas secara langsung kepada guru dalam 

bentuk file document (pdf, doc,xls,ppt) dan juga tombol “turn in” pada kiriman 

assignment yang berfungsi menandai bahwa siswa telah menyelesaikan tugas mereka 

7. Award Badge 

Untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau grup, biasanya guru 

menggunaa fitur award badge  

8. Parent Code 

Dengan fitur ini, orang tua murid dapat memantau aktifitas belajar yang dilakukan 

anak-anak mereka. Untuk mendapatkan kode tersebut, orang tua murid dapat 

mendapatkan dengan mengklik nama kelas/grup anaknya di edmdo atau dapat 

memperolehnya langsung dari guru yang bersangkutan25 

                                                           
25 Muhammad  Zakaria, Mengenal edmodo (www.nesabamedia.com) 

http://www.nesabamedia.com/
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Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi edmodo dalam 

proses pembelajaran mewakili karakteristik pembelajaran berbasis e-learning yang 

mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 

Penggunaan aplikasi edmodo diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi permasalahan 

yang terjadi pada siswa peserta prakerin yang mengalami penurunan hasil belajar yang 

cukup signifikan dari hasil belajar tiap mata pelajaran dalam kegiatan ujian yang 

dilakukan tanpa terkecuali mata pelajaran IPS.  

Dengan besarnya manfaat yang akan didapatkan dari penerapan aplikasi  edmodo 

untuk pembelajaran seperti :  

1. Edmodo merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk 

para guru dan murid. 

2. Dengan edmodo, siswa satu dengan siswa lainnya dapat dengan mudah 

berinterkasi dan berdiskusi dengan pantauan langsung dari gurunya 

3. Selain itu, edmodo mempermudah komunikasi antara guru, murid sekaligus orang 

tua murid. 

4. Sebagai sarana yang tepat untuk ujian maupun quiz. 

5. Guru dapat memberikan bahan ajar seperti pertanyaan, foto, video pembelajaran 

kepada murid dengan mudah. Selain itu, murid juga dapat mengunduh bahan ajar 

tersebut. 

6. Dengan adanya edmodo, orang tua murid dapat memantau kegiatan belajar 

anaknya dengan mudah 

7. Mempermudah guru dalam memberikan soal dari mana saja dan kapan saja. 
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Diharapkan aplikasi tersebut mampu mengubah paradigma siswa peserta prakerin 

yang biasanya merasa tidak percaya diri pada saat menghadapi ujian karena minimnya 

catatan yang dimiliki menjadi lebih yakin dalam menghadapi rangkaian kegiatan ujian 

yang akan diselenggarakan karena kegiatan pembelajaran masih tetap dapat 

diselenggarakan walaupun mereka sedang melaksanakan prakerin. Terlebih dengan fitur 

yang dimiliki seperti: polling, gradebook, quiz, file and links, library, assignment, award 

badge, serta parent code. Akan mampu membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan namun tetap tidak menghilangkan esensi kegiatan pembelajaran yang 

seutuhnya yakni proses transformasi informasi yang disampaikan dari guru sebagai 

fasilitator kepada siswa sebagai pelajar.  

 

C.  Pengelolaan Pembelajaran Berbasis e-learning  

Menurut Syaiful Bahri, pengertian pengelolaan pembelajaran adalah upaya 

mendayagunakan potensi kelas yang dimulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut dalam suatu pembelajaran.26 Oemar Hamalik menjelaskan 

bahwa pengelolaan pembelajaran adalah suatu usaha dengan sengaja dilakukan guna 

mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan sederhananya adalah pengelolaan pembelajaran 

merupakan kegiatan pengaturan pembelajaran untuk kepentingan pengajaran. Dalam 

konteks yang demikian itulah kiranya pengelolaan pembelajaran penting untuk diketahui 

oleh siapapun juga yang menerjunkan dirinya kedalam dunia pendidikan.27  

                                                           
26 Syaiful Bahri, Pengelolaan Model Pembelajaran, (Rosda Karya, Bandung 2005 ) P24 
27 Ibid p 25 
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Menurut Salman Rusydie, pengelolaan pembelajaran merupakan upaya mengelola 

siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana (kondisi) 

kelas yang menjunjung program pengajaran dengan jalan menciptakan dan 

mempertahankan motivasi siswa untuk selalu terlibat dan berperan serta dalam proses 

pendidikan di sekolah.28 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran merupakan 

suatu usaha dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran dengan cara 

mendayagunakan potensi kelas yang dimulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut dalam suatu pembelajaran untuk menciptakan dan 

mempertahankan suasana (kondisi) kelas yang menjunjung program pengajaran dengan 

menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu terlibat dan berperan serta 

dalam proses pendidikan di sekolah. 

Menurut Lena Nuryanti, terdapat dua proses pembelajaran yang terdapat dalam 

kegiatan pembelajaran e-learning, diantaranya: 

1. Mencari Materi Pokok Pembelajaran 

a. Guru menyampaikan kompetensi dasar serta beberapa indikator kapada para siswa 

beserta sistus internet yang dapat dikunjungi berkenaan dengan kompetensi dasar 

dan indikator tersebut. 

b. Siswa menngunduh materi pokok pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi 

dasar serta indikator yang disampaikan oleh guru pada sebuah situs yang telah 

ditunjukkan oleh guru, dalam hal ini siswa diberi kesempatan untuk mencari pada 

situs lain selain yang ditunjukkan oleh guru. 

                                                           
28 Ibid p 26 
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c. Setelah mengedit apabila diperlukan, siswa mengirimkan hasil download tersebut 

ke web site atau email guru. 

d. Guru mengedit materi pokok yang dikirimkan oleh siswa, yaitu dengan mengurangi 

apabila materi yang dikirim oleh siswa apabila bahasannya terlalu luas, atau 

menambah apabila materi yang dikirim oleh siswa terlalu ringkas pembahasannya, 

sehingga belum memenuhi indikator yang dikehendaki oleh guru. 

e. Setelah diedit, guru mengirimkan ke alamat e-mail siswa apabila materi pokok 

pembelajaran sudah disesuaikan indikator yang dikehendaki.29 

2. Pelaksanaan Ulangan Harian dan Ulangan Blok 

a. Guru mempersiapkan bank soal, akan lebih bagus apabila soalnya cukup banyak 

namun masih dalam koridor indikator yang dikehendaki oleh guru, sehingga 

soalnya dapat diacak agar masing-masing peserta didik tidak sama soalnya, bank 

soal ini tentu harus dilengkapi dengan program pengacak soal, kecuali jawaban 

serta skor yang akan diperoleh bagi masing-masing peserta. 

b. Program ini hendaknya dilengakap dengan KKM, serta penjelasan untuk jawaban 

yang benar ataupun yang salah untuk keperluan remidial lagi yang belum mencapai 

nilai KKM. 

c. Masing-masing siswa mempunyai nomor khusus, NIS misalnya, sebagai identitas 

siswa disamping nama ketika entri data. 

d. Semua unit PC sudah tersambung secara LAN dengan server bagi guru, dimana 

bank soal maupun program-program pendukung yang lain disimpan. 

                                                           
29 Lena Nuryanti, Model Pembelajarn E-Learning Melalui Homepage Sebagai Media 

Pembelajaran Sehingga Diharapkan Dapat Meningkatkan Minat Dan Kreativitas Siswa. 2004 
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Terlepas dari pengelolaan pembelajaran yang dilakukan, apakah orientasi 

pembelajaran yang diterapkan menggunakan pendekatan teacher centered atau student 

center, peranan guru dalam tiap kegiatan pembelajaran tidak dapat tergantikan posisinya. 

Gary Flewelling dan William Higgirson mengungkapkan bawa terdapat enam tugas guru 

dalam menciptakan pengelolaan pembelajaran yang efektif, diantaranya: 

1) Memberikan rangsangan kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas 

pembelajaran yang kaya (rich learning tasks) dan terancang baik untuk 

meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial siswa. 

2) Berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, 

berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksikan, menilai dan 

merayakan perkembangan, pertumbuhan dan keberhasilan; 

3) Menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan; 

4) Berperan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang mengerahkan dan 

memberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan 

cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, gairah dari seorang pembelajar 

yang berani mengambil resiko (risk taking learner), dengan demikian guru 

berperan sebagai pemberi informasi (informer), fasilitator, dan seorang artis. 

5) Menciptakan suasana pembelajaran yang membuat siswa nyaman tinggal di kelas, 

menyenangkan (joyfull learning), kondusif bagi terciptanya kreativitas dan inovasi 

juga demokratisasi, sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini 

adalah esensi dari PAIKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 
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6) Selanjutnya seorang guru juga harus memfasilitasi, mendukung, dan 

mengakomodasi agar siswa mampu: 

a. Membangun pengetahuannya sendiri terkait pokok bahasan/mata pelajaran 

melalui proses eksplorasi, interaksi, dan refleksi yang berpusat pada tugas 

pembelajaran yang kaya. 

b. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan sesuai dengan pokok bahasan 

mata pelajaran, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, memecahkan 

masalah, pemikiran logis, pemikiran kreatif, penggunaan teknologi, kemampuan 

mandiri dan saling ketergantungan. 

c. Menggunakan keterampilannya agar dapat bekerja secara efektif, penuh percaya 

diri, peka dan penuh kejujuran dalam situasi yang penuh tantangan baru, 

komleksitas, kendala perbedaan. Bias, ketidaktentuan,  dan berbagai kerancuan. 

d. Berperan sebagai individu yang mampu memilih dan menggunakan secara 

bijaksana berbagai kaidah dan hukum keilmuan yang telah ada, prinsip-prinsip 

dan pola pikir yang melatarbelakangi berbagai hukum tersebut, menciptakan 

kaidah-kaidah baru agar dapat lebih efektif penerapannya sesuai dengan situasi 

yang telah berlangsung. Disini peran siswa dikembangkan sebagai pengguna 

ilmu (complier), penuntut ilmu (cognizer), dan pencipta ilmu (creator). 30 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran e-learning 

adalah suatu usaha dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran dengan 

menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk terlibat dan berperan serta 

                                                           
30 Suyono & Hariyanto. Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar (Remaja 

Rosdakarya. 2011) p.188 
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dalam proses pendidikan, dimana guru berperan dalam memberikan rangsangan kepada 

siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya untuk mendorong 

keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, 

merefleksikan, menilai dan merayakan perkembangan, pertumbuhan dan keberhasilan 

serta manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan bagi terciptanya 

kreativitas dan inovasi, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 
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Bagian Ketiga 

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN  

PEMBELAJARAN E-LEARNING 

 

A. Riset Pengembangan e-learning 

 Hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan yang relevan dengan kegiatan 

ini yang akan dijadikan sebagai  referensi untuk memberikan gambaran  penerapan model 

pengembangan pembelajaran yang akan digunakan. Berikut merupakan hasil peneltian 

yang pernah dilakukan oleh para peneliti: 

1. Dina Sapti Yuniarti. Melalui penggunaan modul berbasis moodle pada 

pembelajaran di SMK. Hasil pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menyatakan t hitung kurang dari t tabel pada taraf  signifikasi  5%,  nilai rata-rata 

posttest  kelas  kontrol  adalah  76,13  dan  kelas  eksperimen  79,84  menunjukkan  

hasil  uji  t  yang menyatakan adanya perbedaan hasil belajar kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Pelajaran  sistem  komputer  berbasis  moodle  terhadap  hasil  

belajar  siswa untuk  pembelajaran  siswa  yang melaksanakan  prakerin  

mengemukakan  e-learning  yang  dikembangkan  lebih  efektif  untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.31  

2. Putu Gilang Marya Putra. Melalui pengembangan e-learning berbasis moodle dapat 

meningkatkan hasil belajar sebesar dengan tabel konversi tingkat pencapaian skala 

5. Pencapaian hasil uji perorangan 92% dengan kualifikasi sangat baik. Pencapaian 

pengembangan produk e-learning berbasis moodle yang dikambangkan adalah 

                                                           
31 Dina Sapti Yuniarti. Penggunaan Model berbasis moodle pada pembelajarn SMK. 2014 
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90,66% pada kualifikasi sangat baik. Presentasi hasil media 88% dengan kualifikasi 

baik. Penilaian dari sisiwa terhadap model yang digunakan 92% dengan kualifikasi 

sangat baik. Hasil uji coba kelompok kecil 93,4% dengan kualfikasi sangat baik. 

Tingkat pencapaian uji coba lapangan sangat baik. 32 

3. Nelly Safitri. Melalaui pengembangan pembelajaran berbasis e-learning dengan 

aplikasi moodle berdasarkan teori kontstruktivistik dapat meningkatkan hasil 

belajar. Uji kelayakan dilakukan dengan melakukan pretest dengan KKM yang 

ditentukan 70, dengan nilai rata-rata pretest 56,67 dengan nilai terendah 45 dan 

nilai tertinggi 80. Postest menghasilkan nilai rata-rata 91,00 dengan nilai terendah 

80 dan nilai tertinggi 100. 33 

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didaktik tenaga pengajar (guru) dalam 

menciptakan produk pembelajaran yang dapat diterapkan pada siswa peserta prakerin, 

dalam jangka panjangnya kegiatan ini diharapkan mampu menjadi alternatif kegiatan 

pembelajaran bagi dunia pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

administratif terlebih dalam penentuan ketuntasan pembelajaran bagi para siswa. 

Pemilihan media pembelajaran yang tepat dilakukan dengan pertimbangan karena 

peserta prakerin mendapatkan beban tambahan aktivitas/rutinitas pekerjaan yang 

memiliki bobot sama dengan apa yang dilakuan oleh para karyawan pada industri 

tempatnya melaksanakan prakerin. 

E-learning merupakan model pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan 

terlaksananya kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada waktu yang tidak 

                                                           
32 Putu Gilang Marya Putra. Pengembangan e-learning berbasis moodle dapat meningkatkan 

hasil belajar.2015 
33 Nelly Safitri. Pengembangan pembelajaran berbasis e-learning dengan aplikasi moodle. 2015 
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bersamaan (asynchoronous training). Model pembelajaran e-learning memberikan 

keuntungan lebih pada peserta prakerin karena setiap peserta dapat melaksanakan 

kegiatan aktivitasnya tanpa harus meninggalkan kegiatan pembelajaran seperti halnya 

siswa lain melalui materi yang dapat diupload dari media yang digunakan . 

Edmodo merupakan media pembelajaran berbasis e-lerning yang menggunakan 

jaringan (networking) yang mampu menjangkau seluruh pelosok yang memiliki fasilitas 

internet. Tampilan dan fiture edmodo yang memiliki kesamaan dengan facebook 

diharapkan akan lebih memudahkan para peserta prakerin dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. Dengan penggunaan aplikasi edmodo sebagai media 

pembelajaran yang akan digunakan, diharapkan tidak ada lagi rintangan yang ditemukan 

baik jarak, ruang atau waktu yang sejauh ini menjadi kendala bagi para peserta prakerin. 

Tujuan lain dengan diterapkannya aplikasi edmodo adalah permasalahan penurunan hasil 

belajar tidak lagi terjadi dijenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Metode yang digunakan adalah pengembangan model pembelajaran. Tahapan 

pengembangan dilakukan dengan melakukan observasi nonsistematis dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan yang tidak dibatasi oleh kerangka kerja yang 

pasti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasil dari kegiatan observasi dijadikan 

sebagai kesimpulan untuk menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam 

penelitian. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana 

keberhasilan model pembelajaran yang diterapkan dapat benar-benar diterima dengan 

baik oleh para siswa. Bentuk evaluasi yang dilakukan berupa tes formatif pada tiap 

kompetensi dasar yang disampaikan menggunakan pendekatan verbal test melalui bentuk 
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soal multiple choice yang disediakan pada rubrik media pembelajaran yang sudah 

disediakan oleh guru.    

Tujuan akhir yang diharapkan pada pengembangan model pembelajaran yang 

dilakukan adalah terciptanya produk akhir yang layak diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran jarak jauh (e-

learning). Penggunaan aplikasi edmodo dalam pengembangan model pembelajaran 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penurunan hasil belajar pada siswa 

peserta prakerin. Untuk mengetahui seberapa efektif model pembelajaran yang 

diterapkan melalui media yang digunakan, maka sebagai sarat reliabel suatu produk 

dilakukan pengujian. Tahapan uji coba produk terbagi menjadi dua bagian, yakni uji coba 

yang dilakukan secara terbatas di sekolah objek penelitian dengan cara memantau 

perkembangan penggunaan model pembelajaran yang digunakan pada siswa peserta 

prakerin. Uji coba kedua dilakukan dengan memperluas lahan uji dengan menambahkan 

objek penelitian pada sekolah lain dengan jenjang yang sama yakni Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK).  

Adapun metode pengembangan yang dimaksud di atas dapat dilihat dari gambar di 

bawah ini. Singkatnya ada proses pengembangan model, uji coba terbatas dan luas 

sehingga tercipta model yang divalidasi dan direkomendasikan secara 3  kali sesuai 

tahapannya.   
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Gambar 2. Pengembangan Model 

 

 

B. Langkah-langkah Riset Pengembangan 

Langkah riset pengembangan menunjukkan urutan kerja yang dirancang secara 

sistematis yang diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang dapat mencapai 

sasaran dengan cepat dan tepat. Langkah-langkah riset pengembangan dibagi dalam tiga 

tahapan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 2. Langkah-langkah Pengembangan Penelitian 

Tahap Kegiatan Waktu Luaran 

I Potensi masalah 
1 

minggu 

Hasil belajar 

terdahulu 

II Pengumpulan data 
1 

minggu 

Draft observasi dan 

wawancara 

Pengembangan Model 

Uji Coba Luas 

Uji Coba Terbatas 

Validasi Expert 1 

Model Terekomendasi 

Validasi Expert 2 

Validasi Expert 3 
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Pengembangan model pembelajaran 

a. Observasi lapangan 

b. Studi literatur 

c. Design produk 

d. Uji coba produk 

e. Revisi produk 

f. Validasi expert 

1 bln Draft model 

III Uji coba terbatas dan validasi expert 2 1 bln 
Model hasil uji coba 

terbatas 

 Uji coba luas dan validasi expert 3 1 bln 
Model 

terekomendasi 

 

C. Perencanaan dan Penyusunan Model 

Proses perencanaan merupakan tahapan awal yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

model pembelajaran yang dapat mewakili kebutuhan penggunanya. Model pembelajaran 

yang digunakan haruslah benar-benar dapat mengakomodir kebutuhan para siswa guna 

menjamin proses pembelajaran yang sesuai harapan.  

Penggunaan model pembelajaran yang menarik dan mudah difahami namun dapat 

menjadi media paling efektif dan komunikatif bagi para penggunanya, merupakan prinsip 

utama model pembelajaran jarak jauh. Penggunaan aplikasi edmodo sebagai media 

pembelajaran pada penelitian ini sesuai dengan karakteristik e-learning yang 

menggunakan jasa elektronik sebagai fasilitas pembelajaran, serta keunggulan networks 

serta bahan ajar yang bersifat mandiri.  

Penjelasan singkat dari pemaparan perencanaan dan penyusunan model 

pembelajaran yang akan digunakan di atas dapat dilihat dari gambar dibawah ini. 
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Input Proses Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perencanaan dan Penyusunan Model Penelitian 

 

Gambar di atas menjelaskan tentang proses penentuan model pembelajaran yang akan 

digunakan dengan menggunakan tiga tahapan yakni input, proses dan output yang 

selanjutnya diuraikan dalam paparan di bawah ini. 

1. Input 

Input penelitian adalah segala sesuatu yang berhubungan dan harus tersedia dalam 

kegiatan pengembangan model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, 

input penelitian dapat berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan–harapan 

sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses, diantaranya Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, 

Kepala Program Keahlian, Guru Model, Tenaga ahli, Siswa dan Administrasi. 

Studi Literatur 

 Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Model Pembelajaran 

 E-learning 

 

Observasi lapangan 

 Tenaga Pendidik 

 Kurikulum 

 Kepala Program Keahlian 

 Tenaga ahli (programmer) 

 Administrasi  

 Biya 

 Siswa 

 Sarpras 
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Kepala Sekolah adalah Pemegang dan penentu kebijakan yang dpat memfasilitasi 

terlaksananya kegiatan penelitian melalui surat keputusan yang dibuatnya sebagai 

intruksi kepada seluruh stafnya dalam terlaksananya kegiatan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum merupakan tenaga pendidik, sekaligus 

bagian dari pihak sekolah yang memiliki peranan dan kemampuan dalam merancang 

jadwal pembelajaran, kebutuhan jam mengajar, pembagian tugas guru dalam kegiatan 

pengajaran, penyaiapan administrasi yang berhubungan dengan perangkat penilaian 

pembelajaran. 

Wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana adalah pejabat yang memiliki 

kewenangan dalam terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan dengan menyediakan 

sarana serta prasarana yang dapat menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 

Kepala program keahlian merupakan guru sekaligus pejabat yang ditunjuk secara 

langsung oleh pihak sekolah yang memiliki peranan mengatur, mengelola dan 

menjalankan intruksi kepala sekolah dalam kegiatan pembelajaran pada program 

keahlian yang dikelolanya, melakukan kerjasama dengan dunia industri dalam 

pelaksanaan prakerin, serta melakukan kordinasi dengan kurikulum dalam mengadopsi 

jadwal kegiatan prakerin yang terintegrasi pada agenda tahunan sekolah serta program 

kerja yang dibuatnya. 

Guru model adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, among belajar, widyiaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, yang memiliki peranan dalam memfasilitasi dan 
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menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Peranan pendidik tidak hanya terbatas sebagai 

fasilitator kegiatan pembelajaran saja, penyusunan materi atau bahan ajar, pembuatan 

soal untuk quiz serta peran serta dalam kegiatan aktivitas pembelajaran pun mutlak 

dilakukan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang diharapkan.  

Tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki kemampuan khusus pada tiap bidang 

yang berbeda sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Peranan ahli IT atau 

programmer dalam penelitian ini adalah membantu penulis dalam merancang materi 

pembelajaran yang akan diajarkan guna mempermudah siswa dalam menyerap materi 

selama kegiatan prakerin dilaksanakan. 

Siswa adalah para pelajar yang dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang 

digunakan. Keterlibatan siswa dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang 

lebih akurat dan terpercaya karena subjek dari penelitian yang dilakukan dan ingin 

dipecahkan adalah permasalahan penurunan hasil belajar yang terjadi pada diri setiap 

siswa khususnya pada siswa peserta prakerin.    

Administrasi adalah semua bukti yang digunakan oleh peneliti yang dibuat secara 

otentik sebagai bukti validasi penelitian guna menghasilkan produk yang memiliki 

tingkat keakuratan yang tinggi terhadap proses penyelesaian permasalahan yang terjadi 

pada siswa prakerin. Meskipun kegiatan prakerin bukanlah satu-satunya pemicu 

penurunan hasil belajar pada siswa, namun dari bebrapa data yang diperoleh, prakerin 

merupakan satu permasalahan tersendiri bagi setiap siswa yang melaksanakannya. 

Penggunaan instrumen penunjang di atas diharapkan dapat membuat penelitian yang 

dilakukan lebih mudah dan terarah, sehingga produk yang dihasilkan dari penelitian 
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adalah produk yang mampu diserap oleh seluruh siswa dan dapat diterapkan oleh seluruh 

sekolah.  

2.Proses 

a. Perencanaan 

Beberapa tahapan dilakukan dalam proses perencanaan guna mendapatkan hasil 

penelitian yang sesuai harapan. Tahapan kegiatan perencanaan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan hasil belajar siswa (peserta prakerin) pada tiap tahun yang berbeda 

serta melakukan kordinasi dengan setiap guru mata pelajaran untuk mengetahui 

peyebab penurunan hasil belajar yang terjadi. 

2) Melakukan kegiatan observasi lapangan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa pada saat melaksanakan kegiatan prakerin guna mendapatkan fakta yang 

akurat. 

3) Melakukan koordinasi dengan tim ahli pendidikan untuk merumuskan model 

pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada siswa peserta prakerin. 

4) Melakukan kordinasi dengan ahli IT atau Programmer dan merancang  konten 

bahan pembelajaran yang akan digunakan. 

5) Menyusun admisnistrasi pembelajaran, diantaranya Prota, Prosem, Silabus, RPP, 

Kisi-kisi soal, Soal, Perangkat penilaian. 

6) Melakukan sosialisasi dengan seluruh siswa yang akan diberangkatkan ke dunia 

industri untuk pelaksanaan prakerin mengenai penerapan model pembelajaran 

berbasis aplikasi edmodo yang akan digunakan.  
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Setelah melaksanakan kegiatan perencanaan di atas, maka upaya yang selanjutnya 

dilakukan adalah melakukan pengamatan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

peserta prakerin serta menetapkan evaluasi pengembangan model pembelajaran yang 

akan digunakan. Rancangan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan diterapkan pada 

RPP yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran  melalui proses identifikasi 

kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), menentukan tujuan pembelajaran, 

menentukan indikator pembelajaran, menentukan langkah kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan.  

b. Pengembangan 

Tahap pelaksanaan merupakan bagian dari bentuk implementasi kegiatan seperti yang 

telah disusun pada proses perencanaan. Pada tahapan ini siswa peserta prakerin 

mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi penggunaan aplikasi edmodo yang telah dibuat 

sebagai fasilitas kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas. Materi 

yang telah disusun selanjutnya diupload ke rubrik edmodo yang sudah tersedia. 

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara materi yang disajikan melalui edmodo 

bagi peserta prakerin dengan siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran langsung 

di dalam kelas, hanya saja sajian materi dibuat ringkas dengan tujuan agar siswa tidak 

merasa jenuh dengan materi yang disajikan namun tidak mengurangi inti materi yang 

seharusnya diberikan. 

Penyusunan rubrik penilaian dengan menggunakan penilaian ranah afektif, dan 

kognitif digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana materi yang disampaikan 

mampu mendorong siswa untuk megikuti kegiatan pembelajaran yang diperagakan. 
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Penilaian dilakukan secara langsung sehingga setiap siwa mengetahui sampai sejauh 

mana keberhasilan mereka dalam mengikuti pembelajaran. 

Program remedial yang diberikan berupa soal pilihan ganda yang bisa diulangi oleh 

setiap siswa dengan bentuk soal yang dibedakan dari soal yang diberikan sebelumnya. 

Penetapan pemberian soal yang berbeda diharapkan mampu mendorong siswa untuk 

mengulang kembali proses belajarnya hingga ada dorongan secara individu yang 

akhirnya mampu merubah mindset siswa.  

c. Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahap pengukuran awal hasil kegiatan pengembangan model 

pembelajaran. Pada tahap ini, siswa peserta prakerin diwajibkan mengikuti quiz yang 

disediakan pada rubrik yang tersedia yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar materi 

yang diajarkan pada tiap-tiap materi yang disajikan.  

Penggunaan evaluasi pembelajaran selain sebagai alat ukur keterserapan juga 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran (ranah afektif pembelajaran). Kesimpulan akhir yang akan digunakan 

adalah jika angka keterserapan siswa tinggi dalam kegiatan pembelajaran, maka media 

pembelajaran tersebut layak digunakan oleh siswa. Bentuk evaluasi yang dilakukan 

terbagi menjadi tiga tahapan, seperti yang dapat diuraikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Proses Evaluasi Pembelajaran 

Kegiatan 
Bentuk 

Penugasan 
Indikator ketercapaian 

Evaluasi 

Kompetensi 

Dasar 

Evaluasi 

pembelajaran 

Mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran melalui 

quiz yang telah disediakan pada tiap Kompetensi 

Dasar (KD) yang disampaikan berupa pilihan ganda 
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sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran 

Kegiatan 
Bentuk 

Penugasan 
Indikator ketercapaian 

Evaluasi 

Standar 

Kompetensi 

Evaluasi 

pembelajaran 

dan 

Penugasan 

terstruktur 

Mengikuti Evaluasi Standar Kompetensi (SK) yang 

merupakan gabungan dari beberapa KD. Bentuk 

evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

yang berupa soal pilihan ganda.   

 

Proses evaluasi di atas tidak hanya satu tujuan yang menjadi tolak ukur keberhasilan 

kegiatan pembelajaran e-learning. Tolak ukur lain dalam keberhasilan bagi siswa peserta 

prakerin melalui pendekatan model pembelajaran e-learning adalah aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus oleh siswa dalam rangka 

pembentukan mental dan sikap siswa yang sedang melaksanakan prakerin. 

d. Revisi  

Jika hasil yang didapatkan signifikan terhadap tujuan penelitian, maka penerapan 

model pembelajaran dinyatakan akurat dan layak untuk dikembangkan, namun jika hasil 

yang diperoleh secara signifikan masih jauh dari harapan, maka kegiatan revisi model 

pembelajaran akan dilakukan dengan meihat point yang sangat berpengaruh terhadap 

penurunan hasil belajar pada uji coba pertama.  

Secara khusus, alur kegiatan revisi pengembangan model pembelajaran yang akan 

dilakukan dapat dilihat dari bagan di bawah ini. 
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Gambar 4. Alur Proses Revisi Model Pembelajaran  

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang pertama adalah: 

a. Jika 70 % siswa peserta prakerin mendapatkan nilai hasil belajar di atas KKM yang 

telah ditentukan (75), maka pengembangan model pembelajaran dinyatakan 

berhasil. 

b. Jika 70 % hasil belajar siswa termasuk peserta prakerin secara signifikan 

mengalami perubahan sesuai dengan angka kelulusan yang telah ditentukan oleh 

pihak sekolah secara keseluruhan yakni 75 %, maka model pengembangan 

pembelajaran dinyatakan terbukti secara objektif mampu memberikan hasil yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa pada sekolah yang dijadikan objek 

pembelajaran e-learning yang dilaksanakan di sekolah tersebut.  
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2. Output  

Output yang diharapkan dari kegiatan ini yang dilakukan pada proses pengembangan 

model pembelajaran ini adalah: 

1. Dapat diterapkannya model pembelajaran jarak jauh (e-larning) dengan 

menggunakan aplikasi pembelajaran edmodo sebagai model pembelajaran yang 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar para siswa khususnya siswa peserta 

prakerin. 

2. Hasil belajar yang selama ini menjadi permasalahan penting bagi siswa dan pihak 

sekolah. 

3. Motivasi siswa dalam mengikuti rangkaian kegiatan ujian sekolah yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah setelah para siswa menyelesaikan kegiatan 

prakerinnya. 

Penetapan hasil observasi, hasil belajar serta intensistas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menunjukan angka penentu pada tahap lanjut penelitian. Jika permasalahan 

yang dihadapi pada penelitian ini masih kecil angka korelasi antara permasalahan yang 

dihadapi, maka peranan kebijakan pihak sekolah dalam hal ini bisa dijadikan sebagai 

indikator pendorong melalui intruksi yang diberikan kepada seluruh dewan guru yang 

dilanjutkan kepada seluruh siswa peserta prakerin untuk mengikuti proses pembelajaran 

yang ditetapkan. 

Peranan pemerintah melalui dinas pendidikan pun diharap mampu menjadi kebijkan 

dari tingkat keberhasilan penelitian yang dilakukan. Melalui regulasi yang ditetapkan 

oleh pemerintah kepada seluruh sekolah, penggunaan model atau media pembelajaran 

apapun yang digunakan sepatutnya mendapatkan dukungan guna menciptakan kegiatan 
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pembelajaran yang utuh dan menyeluruh untuk mewujudkan visi mulia pendidikan di 

Indonesia.   

3. Validasi Model 

Validasi model yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran adalah pengujian 

validitas tes secara rasional. Penerapan validitas inti dilakuakan dengan cara mengukur 

sejauh mana tes hasil belajar sebagai alat pengukuran hasil belajar  peserta didik, yang 

isinya dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan  materi atau bahan 

pelajaran yang seharusnya diteskan. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah validitas ini dilakukan adalah penerapan 

validitas konstruksi dengan mengukur apakah susunan atau kerangka yang digunakan 

dapat secara tepat mencerminkan suatu kontruksi dalam toeri psikologis dengan 

menggunakan tiga alat ukur yakni kognitif dan afektif. Untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kesesuaian dari materi yang akan digunakan sebagai alat ukur digunakan 

tenaga ahli yang dapat mendukung ketercapaian hasil pembelajaraan yang lebih reliabel 

melalui model pertimbangan expert judgement.   

Expert Judgement atau pertimbangan ahli merupakan metode pertimbangan guna 

mendapatkan hasil penelitian yang valid melalui diskusi tim ahli atau  diskusi kelompok 

(Group Discussion). Diskusi kelompok (Group Discussion) adalah suatu proses diskusi 

yang melibatkan para pakar (ahli) untuk mengidentifikasi masalah, analisis penyebab 

masalah, menentukan cara-cara penyelesaian masalah dan mengusulkan berbagai 

alternatif pemecahan masalah dengan pertimbangan sumberdaya yang tersedia. Curah 

pendapat (Brain Stroming) antar ahli dibidang keahliannya masing-masing akan terjadi 
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untuk membahas dan merancang sebuah solusi yang paling tepat untuk digunakan.  

diantara para ahli dalam perancangan model atau produk.  
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Bagian Keempat 

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN E-LEARNING 

A. Hasil Pengembangan Pembelajaran e-learning 

Langkah pengembangan model pembelajaran mengacu kepada studi literatur dan 

observasi lapangan terhadap guru model  mata pelajaran. Studi literatur dilaksanakan  

terhadap model pembelajaran yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan model 

pembelajaran dengan menggunkan aplikasi edmodo, studi literatur juga dilakukan 

terhadap kesesuaian antara pengembangan aplikasi pembelajaran dengan karakteristik 

mata pelajaran IPS. 

Observasi lapangan dilakukan terhadap guru mata pelajaran IPS, Wakil Kepala 

Bidang Kurikulum, Kepala Program keahlian serta latar belakang  dan  karakteristik 

siswa, kolaburasi antar tinjauan teori dengan observasi  lapangan yang menghasilkan 

draft model aplikasi pembelajaran edmodo.  

1. Tinjauan Teori 

Berdasarkan  kajian  teori,  pengembangan  model pembelajaran berbasis e-

learning secara umum  dapat diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan  media dalam proses pembelajarannya, media yang digunakan dapat 

berupa media cetak, maupun elektronik yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi 

para siswa. 

Model pembelajaran e-learning berbasis aplikasi edmodo merupakan salah satu 

model pembelajaran yang menggunakan media elektronik sebagai sarana pembelajaran 

dengan menggunakan sistem networking yang terintegrasi pada aplikasi media sosial. 
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Kemudahan yang didapatkan oleh para siswa adalah aplikasi pembelajaran edmodo dapat 

dengan mudah didownload di playstore pada ponsel dengan sistem operasi android.  

2. Hasil Observasi Lapangan 

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan, kebanyakan para siswa 

mengalami kesulitan dalam  mengikuti pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), selain 

diberatkan dengan kemampuan siswa dalam mengingat suatu peristiwa, kajian ekonomi, 

geografi, sosiologi serta antropolgi yang ada dalam muatan pelajarn IPS, yang akhirnya 

mengakibatkan kejenuhan para siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa 

terkecuali siswa peserta prakerin.  

Perbedaan yang sangat signifikan bagi siswa yang mengikuti pembelajaran secara 

konvensional di dalam kelas dengan peserta prakerin adalah bahwa siswa yang 

melaksanakan kegiatan prakerin memiliki aktivitas tambahan yang harus dijalani selama 

kegiatan prakerin berlangsung yakni porsi pekrjaan yang tidak jauh berbeda dengan para 

karyawan di lingkungan industri tempat prakerin dilaksanakan.  

Hal inilah yang akhirnya menjadi pemicu keengganan para siswa untuk 

memanfaatkan waktu senggang mereka dalam  mencari informasi materi apa saja yang 

didapatkan oleh rekan-rekannya disekolah selama  kegiatan  prakein berlangsung. 

Dampak yang paling jelas terasa oleh para siswa yang melaksanakan prakerin adalah 

pada saat siswa yang bersangkutan berhadapan dengan kegiatan ujian yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah.  

Ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan/mengejakan soal yang diberikan, 

akhirnya berimbas pada penurunan hasil belajar yang tentunya menjadi permasalahan 
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bagi mereka dan bagi pihak sekolah umumnya. Termasuk di dalamnya mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Permasalahan  penurunan  hasil belajar sebenarnya tidak terjadi pada mata 

pelajaran IPS saja, akan tetapi dari data-data yang ditemukan siswa peserta prakein 

adalah  penyumbang angka terbesar penurunan hasil belajar yang secara statistik dapat 

ditunjukkan dengan presentasi sebesar ± 50 %  di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM).  

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak sekolah seperti pemberian Lembar Kerja 

Siswa (LKS), termasuk intruksi dari para pembimbing siswa agar meluangkan waktu 

untuk mencari informasi materi yang diajarkan oleh guru selama kegiatan prakerin 

berlangsung,  akan tetapi upaya tersebut belum secara signifikan mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa peserta prakerin khusunya dalam menghadapi kegiatan ujian yang 

diselenggarakan pihak sekolah. 

Dengan mengacu pada permasalahan di atas, diperlukan sebuah model 

pembelajaran  yang tepat untuk mengatasi penurunan hasil belajar yang terjadi pada 

siswa peserta prakerin. Pengembangan model pembelajaran yang tepat, harus menjadi 

aspek pertimbangan bagi keberlangsungan  kegiatan pembelajaran itu sendiri.  

Pemilihan model pembelajaran jarak jauh dengan menggunkan aplikasi  edmodo 

dirasa sangat tepat mengingat  aplikasi yang digunakan tidak terbatas oleh jarak, ruang 

dan waktu. Dengan menggunakan model pembelajaran edmodo, diharapkan siswa dapat 

memanfaatkan aplikasi yang digunakan untuk mendownload  materi dan mengikuti 

kegiatan pembelajaran seperti halnya siswa di dalam  kelas. Uraian proeses dan langkah-
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langkah yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran edmodo dapat dilihat dari draft 

model di bawah ini. 

3. Draft Model 

Berdasarkan tinjauan teori dan observasi lapangan, dihasilkan draft model 

pengembangan pembelajaran e-learning berbasis aplikasi edmodo, dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Tahapan sosialisasi model pembelajaran, diantaranya: 

1. Mengajukan permohonan ijin kepada pimpinan  sekolah dan melakukan 

koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait penerapan  

model pembelajaran yang akan digunakan 

2. Melakukan koordinasi dengan kepala program keahlian untuk mendapatkan 

jadwal dan data peserta prakerin. 

3. Memberikan sosialisasi serta membantu mengarahkan siswa dalam mendaftar 

pada akun edmodo melalui peragaan yang langsung dilakukan. Pada kegiatan 

sosialisasi. 

4. Melakukan kordinasi dengan guru model untuk menyusun serta 

mengembangkan materi yang akan diperagakan dalam proses pembelajaran. 

b. Tahapan pasca sosialisasi model pembelajaran, diantaranya: 

1. Membuat Analisis Hari Efektif dan Program Pembelajaran untuk mengetahui 

jumlah hari efektif dan hari libur pada setiap semester kegiatan pembelajaran 

yang akan diperagakan.  Tujuan pembuatan analisis hari efektif adalah untuk 

memudahkan penyususnan program pembelajaran pada tiap semesternya 
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walaupun dalam pelaksanaan dilapangannya masih ada siswa yang harus 

melaksanakan kegiatan prakerin karena kebutuhan industry.  

2. Membuat Program Tahunan dan Program Semester  

a. Penyusunan Program Tahunan 

Penyusunan Program Tahunan dilakukan dengan tujuan agar kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan tetap pada koridor yang normal walaupun 

pada penerapannya siswa peserta prakerin mengalami perbedaan perlakuan 

dibandingkan dengan siswa lain yang melakukan kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas. 

b. Program Semester 

Penyusunan  program  semester bertujuan untuk menselaraskan dan 

menerapkan program yang telah dibuat sebelumnya pada program tahunan. 

Perbedaan lain yang mendasari penyusunan program semester adalah bahwa 

pelaksanaan pembelajaran tidak bersifat baku mengingat kondisi yang 

mungkin akan ditemukan di dalam kegiatan pemebalajaran e-learning dengan 

siswa lain yang mengikuti pembelajaran di dalam kelas. 

3. Menyusun Silabus dengan menentukan garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau 

pokok-pokok materi pelajaran yang di dalamnya menjabarkan standar  

kompetensi,  kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian 

materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar  kompetensi 

dan kompetensi dasar  yang harus dicapai oleh setiap siswa. 

4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru 

dengan penerapan model pembelajaran e-learning dengan pertimbangan jarak, 
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ruang dan waktu serta materi dan evaluasi pembelajaran yang akan digunakan 

yang sesuai dengan kebutuhan para siswa. 

5. Penyusunan materi yang dilakukan dengan menyajikan materi yang menarik 

dengan tujuan agar siswa memiliki keinginan untuk mempelajari materi yang 

disampaikan.  

6. Memposting materi atau bahan ajar yang telah dibuat sebagai bahan 

pembelajaran bagi para siswa. 

7. Membuat Penilaian Pembelajaran dengan mengukur ranah kognitif serta afektif  

untuk mengetahui sampai sejauh mana model pembelajaran yang diterapkan 

dapat digunakan dengan baik oleh peserta prakerin.   

8. Melakukan  pendaftaran aplikasi edmodo dengan  langkah-langkah mengikuti 

langkah-langkah yang sudah disediakan oleh sistem.  

4. Validasi Model Melalui Teknik Delphi 1 

Setelah draft model pengembangan pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi 

edmodo dibuat, maka dilakukan  expert judgement dengan menggunakan tehnik Delphi. 

Expert judgement untuk model dan expert judgement untuk content/materi 

Teknik Delphi satu dimulai dari penyerahan draft model pembelajaran kepada 

expert judgement untuk model yaitu Muhamad Farhan Nugraha. Beliau adalah salah satu 

guru mata pelajaran IPS sekaligus anggota tim MGMP mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di  kabupaten bogor.  Setelah draft model  pembelajaran dibaca dan 

dipelajari oleh beliau, maka Delphi satu mendapatkan beberapa masukan diantaranya: 
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1. Kesesuaian antara muatan RPP dan karakteristik mata pelajaran IPS sudah 

tercapai, karena menggunakan model pembelajaran e-learning yang 

mengutamakan komunikasi dua arah 

2. Kesesuaian RPP dan materi mata pelajaran IPS sudah sesuai karena 

bersumberkan buku mata pelajaran IPS dan sosiologi 

3. Perlu mengkaji ulang penilaian karakteristik 

4. Instrumen penilaian sudah tepat guna, namun teknis pelaksanaan yang masih 

belum bisa dilakukan secara bersamaan. 

Penilaian Delphi satu di atas menunjukkan bahwa pengembangan model 

pembelajaran  jarak jauh dengan menggunakan aplikasi edmodo sudah layak untuk 

dikembangkan dan dilanjutkan melalui uji coba terbatas.  

Proses teknik Delphi satu dilanjutkan kepada expert judgement untuk 

content/materi. Proses/tahapan pendaftaran pada media pembelajaran edmodo serta 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan instrumen penilaian kognitif dan afektif. 

Masukan dan revisi dari expert  judgement untuk content/materi adalah sebagai berikut:  

1. Media belajar (MB) berbasis e-learning yang dikembangkan sudah sesuai. 

2. Langkah-langkahnya sudah bagus / panduan sudah oke. 

3. Diusahakan tampilan pembelajaran IPS yang menarik agar siswa tidak cepat 

bosan.  

Dari masukan yang dikemukakan oleh expert judgement di atas, selanjutnya 

peneliti melaksanakan  masukan dari expert content dengan merancang penyusunan 

materi agar lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa peserta prakerin termasuk 



70 
 
 

 

 

didalamnya  merancang soal yang akan diberikan sebagai post test untuk mengukur 

keberhasilan uji coba terbatas yang akan dilakukan.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa draft model yang disertakan pada 

Delphi satu tidak ada perubahan  pada draft pengembangan  modelnya, yang dapat 

peneliti simpulkan  adalah upaya dari guru mata pelajaran agar lebih atraktif dan inovatif 

dalam menyusun dan  memgembangkan content/materi mata pelajaran IPS agar bisa 

membuat siswa tidak mudah bosan dengan materi yang disajikan.  

B. Field Testing (Uji Coba) Dengan Revisi Model 

1.  Uji Coba Terbatas di SMK Kesehatan Pelita Ciampea Kabupaten Bogor.  

  Uji coba terbatas dilaksanakan di SMK Kesehatan Pelita Ciampea Kabupaten 

Bogor. Pelaksanaan  u ji coba terbatas dilakukan pada bulan februari dalam 2 kali 

tindakan dan satu  kali post test.  

  Tindakan pertama dilakukan dimulai. Pada tahapan ini proses perijinan dari 

Kepala SMK Kesehatan Pelita Ciampea, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

sertajadwal pelaksanaan prakerin dari Kepala Program Keahlian sudah didapatkan 

sebelumnya. Adapun tahapan dari tindakan pengembangan model pembelajaran yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

Kegiatan awal, bersama dengan guru mata pelajaran IPS mempersiapkan ruangan, 

menyiapkan proyektor/in focus guna mempermudah proses sosialisasi bagi para siswa 

peserta prakerin. Setelah semua ruangan dan peralatan disiapkan dengan baik, siswa 

calon peserta prakerin diarahkan untuk memasuki ruang sosialisasi dan mengisi daftar 

hadir secara tertib dan bergiliran.  
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Setelah semua siswa mengisi daftar hadir yang disedikan, kegiatan sosialisasi 

dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu secara bersama-sama yang didipimpin oleh 

guru model. Setelah pembacaan doa selesai dilakukan, peneliti memulai proses 

sosialisasi dengan perkenalan dan  membuka materi dengan menampilkan slide power 

point yang berisi materi : a) arti penting pendidikan secara global terhadap 

keberlangsungan masa depan para siswa, b) manfaat kegiatan pembelajaran tuntas dan  

menyeluruh bagi siswa, c) prakerin dan peranan prakerin dalam dunia pendidikan, d) arti 

hasil belajar bagi keberlangsungan  tahapan pembelajaran, e) manfaatnya hasil belajar 

bagi masa depan siswa serta kebutuhan siswa dalam menghadapi globalisasi, f) 

pembelajaran jarak jauh/e-learning, g) aplikasi pembelajaran edmodo, g) cara 

mengaktifkan edmodo, serta aktivitas pembelajaran  di media pembelajaran edmodo, h) 

manfaat yang akan didapatkan siswa dengan menggunakan aplikasi pembelajarn edmodo 

dalam meningkatkan hasil belajar.  

Berikut merupakan gambar kegiatan sosialisasi penerapan model pembelajaran 

edmodo bagi siswa peserta prakerin di SMK Kesehatan Pelita Ciampea. 

 
 

Gambar 5. Sosialisasi Pemberian Materi Pengembangan Model Pembelajaran 

Jarak Jauh Dengan Mengunakan Aplikasi edmodo Pada Calon Siswa 

Prakerin di SMK Kesehatan Pelita Ciampea 
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 Kegiatan inti, Pada tahapan  ini secara bertahap siswa diberikan penjelasan  

tentang  tahapan  yang  harus dilakukan  untuk mendaftarkan diri  pada aplikasi 

pembelajaran edmodo yang akan digunakan dengan menggunakan ponsel  dengan 

diarahkan oleh peneliti pada saat melakukan pendaftarannya. Berikut merupakan gambar 

kegiatannya :  

 

Gambar 6. Penjelasan Tutorial Pendaftaran edmodo Pada Siswa SMK 

Kesehatan Pelita Ciampea 

 

Setelah siswa secara tertib mengikuti pemaparan, peneliti memberikan penjelasan 

tentang beberapa intruksi yang harus diperhatikan pada saat menerapkan aplikasi edmodo 

dalam kegiatan pembelajaran,  diantaranya:  

a)  Note adalah aktivitas komunikasi yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa 

dalam mengupload dan mendownload materi serta melakukan chatt secara bersama-sama 

dengan siswa lainnya.  
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b)  Assignment  adalah tempat dimana guru memberikan tugas bagi para siswa, 

dimana guru bisa menentukan limit waktu pengerjaannya (due date) atau tanpa waktu 

yang ditentukan.  

c) Quiz adalah kolom pembelajaran dimana guru memberikan latihan kepada siswa 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan singkat yang biasaya berbetuk multiple choice. 

 d)  Poll adalah kolom pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa untuk 

mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam mengutarakan pendapatnya dari 

permasalahan yang dibuat oleh guru untuk dipecahkan bersama-sama dalam kegiatan 

pembelajaran.  

e) Snapp Shoot adalah fiture yang disediakan oleh edmodo untuk memotret 

perjalanan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Untuk mengantisipasi siswa yang belum berhasil mendaftar ke grup pembelajaran  

edmodo, peneliti bersama guru model mendatangi tempat duduk siswa dan memberikan 

kesempatan  kepada siswa untuk bertanya jika mengalami kesulitan pada saat proses 

pendaftaran dan menuntunnya untuk melakukan pendaftaran sampai berhasil terdaftar 

dan bergabung dengan grup pembelajaran yang  sudah dibuat oleh guru model.  

Pada tahapan ini dijelaskan kepada para siswa calon peserta prakerin bahwa guru 

model akan mengirimkan materi yang dapat dilihat dikolom assignment yang dapat 

dijadikan sebagai referensi atau materi yang akan diterima oleh siswa peserta prakerin 

dari guru model.  

Sebagai penutup, guru model memberikan informasi bahwa materi yang akan 

diajarkan kepada seluruh siswa dapat diupload secara langsung di edmodo, tidak lupa 

guru menyampaikan kepada seluruh siswa untuk secara aktif mengikuti kegiatan 
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pembelajaran disela-sela kegiatan prakerin yang dilakukan untuk keberlangsungan 

pembelajaran karena  guru model akan memberikan quiz sebagai post tes kepada seluruh 

siswa pesrta prakerin sebagai alat ukur kegiatan pembelajaran yang dilakukan.  

Pada tindakan kedua ini guru model mengupload materi yang diajarkan sebagai 

langkah uji coba kegiatan pembelajaran.  

 Setelah guru mengupload materi yang disampaikan guru model memastikan jika 

seluruh siswa sudah menerima materi dengan memberikan pertanyaan “apakah materi 

yang saya kirimkan sudah diterima?”. Namun pada tindakan  ini guru tidak bisa secara 

langsung mendapatkan jawaban dari para siswa peserta prakerin mengingat jam tersebut 

adalah jam operasional mereka di tempatnya prakerin. 

Setelah sebagian  siswa memberikan tanggapan dengan jawaban jika materi yang 

dikirim sudah bisa di download, maka guru model meminta siswa untuk mempelajari 

materi yang disampaikan karena untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan 

pengembangan model pembelajaran edmodo pada peserta prakerin. 

Harapan yang ingin dicapai oleh guru model dengan diselenggarakan post test 

adalah mengetahui sampai  sejauhmana keberhasilan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dapat menyelesaikan permasalahan penurunan hasil belajar yang dihadapi oleh 

para siswa peserta prakerin yang slama ini menjadi permasalahan setiap sekolah 

penyelenggara kegiatan prakerin khususnya sekolah yang sedang diteliti.  

2. Refleksi Uji Coba Terbatas 

Dari kegiatan uji coba terbatas yang dilakukan di SMK Kesehatan Pelita, 

ditemukan beberapa temuan kegiatan pembelajaran edmodo yang diterapkan, 

diantaranya:  
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1. Komunikasi antar siswa di lokasi prakerin yang berbeda 

Komunikasi antar siswa dengan guru model berjalan dengan baik meskipun 

waktu upload materi dan chatt awal guru model tidak bisa dibalas secara 

langsung oleh setiap siswa. 

2. Setiap siswa dengan bantuan siswa lain yang lebih memahami teknis 

pengoperasian aplikasi pembelajaran edmodo dapat dengan cepat beradaptasi 

dengan aplikasi yang digunakan sehingga tidak ada ksulitan pada saat kegiatan 

pembelajarn sedang berjalan.  

3. Materi yang disajikan 

Tidak terdapat permasalahan pada konten materi yang disajikan, namun karena 

motivasi yang berbeda dari tiap siswa dalam menyikapi kegiatan pembelajaran 

yang diselenggarakan menyebabkan ketidakmampuan beberapa siswa dalam 

mengerjakan post test yang diberikan oleh guru model. 

4. Kreativitas guru dalam mendorong kegiatan pembelajaran 

Sebagai tindakan awal, kreativitas guru dalam mendorong keiatan pembelajaran 

dinyatakan cukup baik. Adanya kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh siswa 

termasuk pertanyaan-pertanyaan sederhana yang datangnya dari para siswa 

menunjukkan  bahwa guru model cukup kreatif dalam mengembangkan model 

pembelajaran yang digunakan.  

5. Lingkungan kerja  

Proses adaptasi pada lingkungan kerja bagi siswa diawal kegiatan prakerin 

termasuk kegiatan pembelajaran menjadi masalah tersendiri. Kesan kaku dan 

canggung antara siswa dengan para karyawan di lingkungan kerja membuat siswa 
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tidak dapat secara keseluruhan mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun dengan 

menggunakan pendekatan yang baik, para siswa akhirnya dapat mengikti kegiatan 

pembelajaran disela-sela waktu senggangnya. 

6. Soal yang diberikan pada saat post test 

Soal yang diberikan memiliki keragaman yang berbeda, hal ini ditujukkan agar 

soal yang berikan dapat menjadi tolak ukur materi yang disajikan sehingga dapat 

menghasilkan alat yang tepat untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan melalui quiz yang dibuat. 

Setelah uji coba terbatas selesai dilaksanakan, maka guru melaporkan temuan-

temuan yang terjadi diuji coba terbatas kepada expert judgement untuk model. Melihat 

permasalahan yang terjadi pada uji coba terbatas, secara khusus tidak terdapat 

permasalahan yang berarti pada proses penerapan pengembangan model pembelajaran 

jarak jauh dengan menggunkan aplikasi edmodo dari team expert baik judgement  

maupun content. Namun dari hasil temuan lapangan yang dituangkan dalam refleksi uji 

coba terbatas, dipandang perlu adanya perbaikan beberapa tindakan yang bertujuan untuk 

keberhasilan penerapan model pembelajaran berbasis aplikasi edmodo ini, diantaranya:  

1. Revisi kajian ulang penilaian karakter pada RPP dengan melihat indikator yang 

disampaikan dan melihat kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran.  

2. Revisi pada proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan.  

3. Revisi pada konten materi yang lebih inovatif dengan tujuan mendorong 

kemauan siswa untuk dapat menggunakan aplikasi edmodo.  
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Peneliti melakukan perbaikan dan upaya penyempurnaan dari hasil temuan di 

lapangan yang ditemukan pada saat melakukan uji coba terbatas. Adapun langkah-

langkah pengembangan model pembelajaran edmodo setelah revisi adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan kajian ulang penyusunan RPP dengan memasukan nilai karakter 

bangsa yang sesuai dengan  indikator dari materi yang diajarkan dengan tujuan 

dari kegiatan pembelajaran yang diharapkan.  

2. Revisi yang dilakukan pada kegiatan  pembelajaran adalah dengan cara 

membagi kelompok belajar sesuai dengan kelompok kerja di industri tempat 

siswa melaksanakan prakerin, dimana setiap kelompok bisa beranggotakan 4 

atau lebih (tergantung jumlah siswa peserta prakerin yang dibutuhkan oleh 

industri terkait). 

3. Revisi pada konten materi dilakukan dengan cara melakukan eksplorasi materi 

dan mencari formula yang terbaik yang disampaikan kepada guru model untuk 

dapat menyajikan materi yang sesuai dengan kebutuhan para peserta prakerin. 

Pemberian stimulus serta kepastian akan diterapkan  secara permanennya 

aplikasi pembelajaran edmodo dalam kegiatan pembelajaran untuk angkatan 

selanjutnya diharapkan dapat menjadi nilai keyakinan bagi para peserta prakerin 

bahwa bukan hanya mereka saja yang akan mendapatkan perlakuan seperti yang 

sedang dialami.   

Setelah direvisi maka akhirnya pengembangan model pembelajaran edmodo di 

acc oleh expert model dan layak untuk diuji coba lebih luas. 
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Proses teknik Delphi dua melaporkan temuan-temuan yang ada ketika 

pelaksanaan uji coba terbatas. Adapun temuannya adalah sebagai berikut: 

Penilaian hasil belajar kognitif siswa berhasil karena sebanyak  75 % siswa 

mencapai nilai KKM 75 dan penilaian afektif  sebesar  87  %. pada penerapan model 

pembelajaran jarak jauh berbasis edmodo ini tidak dilakukan penilaian psikomotorik 

karena kegiatan pembelajaran tidak dapat diamati secara langsung oleh guru model 

sehingga indikator penilaiannya tidak dapat diukur seperti halnya pembelajaran di dalam 

kelas. 

1. Uji Coba Luas di SMK Kusuma Bangsa Ciomas Bogor 

Pelaksanaan  uji coba luas dilakukan di SMK Kusuma Bangsa Ciomas. Uji coba 

dilakukan dalam 10 kali tindakan dan diakhiri dengan test. Pada uji coba luas, guru 

model dan peneliti sepakat untuk tidak terlalu banyak memberikan tugas tambahan  

kepada para peserta prakerin mengingat padaatnya aktivitas yang mereka lakukan. 

Sebagai gambaran kegiatan aktivitas yang dilakukan siswa saat melaksanakan 

prakerin di bidang pemasaran, berikut merupakan salah satu contoh kegiatannya 

 

Gambar 7. Aktivitas Display yang dilakukan oleh peserta prakerin di Yogya Dept. Store 

/Uji Coba Luas pada SMK Kusuma Bangsa Ciomas 
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 Tindakan pertama dilakukan dengan jumlah peserta sebanyak 35 siswa. Tidak 

jauh berbeda dengan kegiatan sosialisasi di SMK Kesehatan Pelita Ciampea, pada 

tahapan ini proses perijinan dari Kepala SMK Kusuma Bangsa Ciomas, Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum serta jadwal pelaksanaan prakerin dari Kepala Program 

Keahlian sudah didapatkan sebelumnya. Adapun kegiatan sosialisasi pengembangan 

model pembelajaran edmodo yang dilakukan di SMK kusuma Bangsa Ciomas diuraikan 

pada penjelasan dibawah ini: 

Kegiatan awal, guru mata pelajaran IPS mempersiapkan ruangan, menyiapkan 

proyektor/in focus guna mempermudah proses sosialisasi bagi para siswa peserta 

prakerin. Setelah semua ruangan dan peralatan disiapkan, siswa calon peserta prakerin 

diarahkan untuk memasuki ruang sosialisasi dan mengisi daftar hadir secara tertib dan 

bergiliran. Setelah semua siswa mengisi daftar hadir yang disediakan, kegiatan sosialisasi 

dimulai dengan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh guru model. 

 Setelah pembacaan doa selesai dilakukan, peneliti memulai proses sosialisasi 

dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan  membuka materi dengan menampilkan 

slide power point yang berisi materi : a) Arti penting pendidikan secara global terhadap 

keberlangsungan masa depan para siswa, b) Manfaat kegiatan pembelajaran tuntas dan  

menyeluruh bagi siswa, c) Prakerin dan peranan prakerin dalam dunia pendidikan, d) Arti 

hasil belajar bagi keberlangsungan  tahapan  pembelajaran, e) Manfaat hasil belajar bagi 

masa depan dan kebutuhan siswa dalam  menghadapi globalisasi, f) Pembelajaran jarak 

jauh/e-learning, g) aplikasi pembelajaran edmodo, g) Cara mengaktifkan edmodo, 

aktivitas pembelajaran dimedia pembelajaran edmodo, h) Manfaat yang akan didapatkan 
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siswa dengan menggunakan aplikasi pembelajaran edmodo. Berikut merupakan gambar 

kegiatan sosialisasi yang dilakukan. 

 

Gambar 8. Kegiatan Sosialisasi Penerapana Model Pembelajaran Edmodo / Uji Coba 

Luas di SMK Kusuma Bangsa Ciomas 

 

Kegiatan inti, Pada tahapan  ini secara bertahap  siswa diberikan penjelasan  

tentang  tahapan  yang  harus dilakukan  untuk mendaftar pada aplikasi pembelajaran 

edmodo dengan menggunakan ponsel dengan tahapan sebagai berikut: a) Siswa 

diarahkan untuk mendownload  aplikasi edmodo yang tersedia pada play store. b) Setelah 

aplikasi edmodo terdownload, siswa diarahkan untuk melakukan pendaftaran dengan 

memilih create free account.  c)  Setelah kolom craete free account dipilih, siswa 

diarahkan untuk mengisi kolom pendaftaran yang ditampilkan oleh edmodo dengan 

mengisi: grup code yang diberikan oleh guru mata pelajaran, user name, first name, last 

name, password, confirm password.  d) Setelah semua identitas terisi dengan baik, siswa 

bisa langsung  mendaftar ke grup pembelajaran yang telah dibuat dengan  menekan sign 
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up. e) Setelah semua rangkaian registrasi terisi dengan benar, pilih continue to edmodo. 

Berikut merupakan gambar aktivitas sosialisasi yang dilakukan di SMK Kusuma Bangsa 

Ciomas: 

 

Gambar 9..  Penjelasan / Tutorial Pendaftaran edmodo  di SMK Kusuma Bangsa 

Ciomas Kabupaten Bogor 

 

Pada uji coba luas yang dilakukan di SMK Kusuma Bangsa Ciomas, peneliti 

kembali menyampaikan tentang  fiture-fiture  yang harus diperhatikan pada saat 

menggunakan aplikasi edmodo dalam kegiatan pembelajaran,  diantaranya: a) Note 

adalah aktivitas komunikasi yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa dalam 

mengupload dan mendownload materi serta melakukan chatt secara bersama-sama 

dengan siswa lainnya. b) Assignment  adalah tempat dimana guru memberikan tugas 

bagi para siswa, dimana guru bisa menentukan limit waktu pengerjaannya (due date) atau 

tanpa waktu yang ditentukan. c) Quiz adalah kolom pembelajaran dimana guru 

memberikan latihan kepada siswa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan singkat yang 
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biasanya berbetuk multiple choice. d) Poll adalah kolom  pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dan siswa untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam 

mengutarakan pendapatnya dari permasalahan yang dibuat oleh guru untuk dipecahkan 

bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran. e) Snapp Shoot adalah fiture yang 

disediakan oleh edmodo untuk memotret perjalanan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 

Untuk mengantisipasi siswa yang belum berhasil mendaftar ke grup pembelajaran  

edmodo, peneliti bersama guru model mendatangi tempat duduk siswa dan memberikan 

kesempatan  kepada siswa untuk bertanya jika mengalami kesulitan pada saat melakukan 

proses pendaftaran dan menuntunnya untuk melakukan pendaftaran sampai berhasil 

terdaftar dan bergabung dengan grup pembelajaran yang  sudah dibuat oleh guru model.  

Pada tahapan ini dijelaskan kepada para siswa calon peserta prakerin bahwa guru 

model akan mengirimkan materi yang dapat dilihat dikolom assignment yang fungsinya 

sebagai fiture untuk memuat materi yang akan diterima oleh siswa peserta prakerin dari 

guru model.  

Kegiatan akhir. Pada tahapan ini guru model memberikan informasi bahwa materi 

yang akan diajarkan kepada seluruh siswa dapat diupload secara langsung di edmodo.  

 Tindakan ke dua dilakukan dengan memberikan solusi langkah apa yang harus 

dilakukan untuk merancang kegiatan pra pembelajaran selama tiga bulan kedepan. 

Adapun upaya dan langkah yang dilakukan pada tindakan kedua, dijelaskan pada uraian 

di bawah ini: 
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1. Membuat sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada analisis 

komponen waktu pembelajaran. Upaya ini dilakukan untuk mempermudah  guru 

model mengetahui minggu efektif pembelajaran.  

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penyusunan RPP pada 

pengembangan pembelajaran berbasis edmodo ini dirancang berbeda dengan 

peyususnan RPP pada kegiatan pembelajaran konvensional bagi para siswa 

secara normal. 

3. Menyusun bahan ajar. Penyusunan bahan ajar disesuaikan dengan materi yang 

harus disampaikan yang tertera pada silabus. Perbedaan yang signifikan antara 

pemberian materi pada siswa yang sedang melaksanakan kegiatan prakerin 

dengan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam  kelas tidak dalam 

porsi yang sama.  

4. Mengupload materi. Rangkaian akhir dari tindakan kedua adalah mengupload  

materi yang sudah diracang oleh guru model untuk dishare kepada seluruh siswa 

peserta prakerin. 

Tindakan ketiga guru model menguplaod  materi yang berhubungan degan 

Standar Kompetensi (SK) 7 yaitu: Memahami Kesamaan dan Keberagaman Budaya  

yang  terbagi ke dalam tiga sub SK. Pada tindakan ini materi yang diupload adalah SK. 

7.1 yaitu : Mengidentifikasi berbagai budaya lokal, pengaruh budaya asing dan hubungan 

antar budaya. Dengan Kompetensi Dasar (KD) 7.1.1. yaitu:  Menjelaskan budaya dan 

budaya lokal menurut pengertianya, dan KD 7.1.2. yaitu  Menjelaskan budaya 

berdasarkan unsur-unsurnya.  
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Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

bagaimana aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin masing-

masing. (pada saat guru model melakukan tindakan awal, balasan siswa tidak akan 

didapatkan secara langsung, mengingat SOP yang ditetapkan oleh pihak industri 

melarang siswa membawa ponsel ke area kerja. Sehingga tindakan awal dijadikan 

sebagai prasyarat untuk pengganti apersepsi guru di dalam kelas termasuk upaya guru 

yang tidak mungkin mengabsen siswa). 

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD 7.1.1.  yaitu: Menjelaskan budaya dan budaya lokal menurut pengertianya, 

dan KD 7.1.2. yaitu  Menjelaskan budaya berdasarkan unsur-unsurnya. Materi yang 

disusun diharapkan dapat menarik perhatian para siswa. Pada kegiatan ini guru model 

tidak bisa mengharapkan secara langsung reaksi siswa dalam  menanggapi materi yang 

disampaikan karena kendala SOP perusahaan. Setelah guru model mengupload materi, 

guru model menulis pesan agar materi yang disampaikan dipelajari dan difahami tidak 

lupa guru model memberikan  kesempatan kepada para siswa untuk bertanya diwaktu 

senggang /lepas tugas jika ditemukan materi yang tidak difahami. 

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan dan ajakan guru model untuk 

mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak difahami, guru model 

menutup kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa agar 

tetap kompak dalam menjalankan aktivitas pembelajaran serta kooperatif dengan guru 

untuk memudahkan proses pembelajaran berikutnya. Pembelajaran diakhiri dengan 

ucapan terimaksih dan salam dari guru model  
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Tindakan keempat guru model menguplaod materi yang berhubungan degan KD 

7.1.3. yaitu  mengidentifikasi budaya lokal di Indonesia berdasarkan macam-macamnya. 

Kegiatan awal guru model memulai kegiatan pembelajaran dengan menyapa para 

siswa serta  menanyakan kondisi serta aktivitas kegiatan prakerin yang dilakukan oleh 

siswa.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD 7.1.3. yaitu  Mengidentifikasi budaya lokal di Indonesia berdasarkan macam-

macamnya. Materi yang disusun diharapkan dapat menarik perhatian para siswa. Setelah 

guru model mengupload materi, guru model menulis pesan agar materi yang 

disampaikan dipelajari dan difahami serta tidak lupa guru model memberikan 

kesempatan kepada para siswa untuk bertanya disaat senggang atau sudah lepas tugas 

jika ditemukan materi yang tidak difahami. 

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan dan ajakan guru model untuk 

mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak difahami, guru model 

menutup kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa agar 

selalu kompak dalam menjalankan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan proses 

pembelajaran berikutnya. Pembelajaran diakhiri dengan ucapan terimakasih dan salam 

dari guru model  

Tindakan ke lima dilakukan pada tanggal 29 maret  2016, pada tindakan  ini guru 

model menguplaod materi yang berhubungan degan KD 7.1.4 yaitu: Mengidentifikasi 

masuknya budaya asing melalui dampak yang ditimbulkan   

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dan menanyakan kondisi serta 

aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin.  
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Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD 7.1.4 yaitu: Mengidentifikasi masuknya budaya asing melalui dampak yang 

ditimbulkan.  

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan, guru model menutup kegiatan 

pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa agar tetap kompak dalam 

menjalankan aktivitas pembelajaran serta kooperatif untuk memudahkan proses 

pembelajaran berikutnya. Pembelajaran diakhiri dengan ucapan salam dari guru model  

Tindakan keenam guru model menguplaod materi yang berhubungan dengan KD 

7.1.5. yaitu : Mengidentifikasi budaya berdasarkan hubungan antar budaya 

Kegiatan awal guru model membuka kegiatan pembelajaran dengan menyapa 

para siswa, menanyakan kondisi serta aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD 7.1.5. yaitu : Mengidentifikasi budaya berdasarkan hubungan antar budaya.  

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan, guru model mengajak siswa untuk 

mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak difahami, guru model 

menutup kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa untuk 

mempelajari materi yang telah diberikan sebelumnya demi kemudahan  proses 

pembelajaran dikemudian hari. Pembelajaran diakhiri dengan ucapan terimaksih dan 

salam dari guru model  

Tindakan ketujuh  guru model menguplaod materi yang berhubungan dengan SK 

7.2. yaitu: mendeskripsikan potensi keberagaman budaya yang ada dimasyarakat 

setempat dalam kaitannya dengan budaya nasional. Dengan KD yang disampaikan yakni 

KD. 7.2.1 yaitu : Mengidentifikasi keberagaman budaya berdasarkan faktor-faktor 
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penyebabnya dan KD 7.2.2. yaitu:  Menganalisis keberagaman budaya berdasarkan 

manfaatnya. 

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

bagaimana aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin masing-

masing.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan SK 7.2. yaitu: Mendeskripsikan potensi keberagaman budaya yang ada 

dimasyarakat setempat dalam kaitannya dengan budaya nasional. Dengan KD yang 

disampaikan yakni KD. 7.2.1 yaitu : Mengidentifikasi keberagaman budaya berdasarkan 

faktor-faktor penyebabnya dan KD 7.2.2. yaitu:  Menganalisis keberagaman budaya 

berdasarkan manfaatnya.  

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan, guru model menyarankan siswa 

untuk mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak difahami, guru 

model menutup kegiatan pembelajaran dengan ucapan terimaksih dan salam.  

Tindakan ke delapan  dilakukan guru model menguplaod materi yang 

berhubungan dengan KD 7.2.3. yaitu:  Mendeskripsikan contoh-contoh budaya lokal 

sesuai kondisi masyarakat setempat 

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

bagaimana aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD. 7.2.3. yaitu:  Mendeskripsikan contoh-contoh budaya lokal sesuai kondisi 

masyarakat setempat.   Setelah guru model mengupload materi, guru model menulis 

pesan agar materi yang disampaikan dipelajari dan difahami tidak lupa guru model 
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memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya disaat senggang atau sudah 

lepas tugas jika ditemukan materi yang tidak difahami. 

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan dan ajakan guru model untuk 

mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak difahami, guru model 

menutup kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa agar 

tetap kompak untuk memudahkan proses pembelajaran berikutnya. Pembelajaran diakhiri 

dengan ucapan terimaksih dan salam.  

Tindakan kesembilan  guru model menguplaod materi yang berhubungan degan  

SK. 3 yaitu: Mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian masalah akibat adanya 

keberagaman budaya dengan  KD 7.3.1 yaitu : Menjelaskan keberagaman budaya 

berdasarkan masalah-masalah yang muncul dan KD 7.3.2. yaitu: Mendeskripsikan 

integrasi nasional berdasarkan kepentingan dalam NKRI 

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

bagaimana aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin masing-

masing.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD dengan  KD 7.3.1 yaitu : Menjelaskan keberagaman budaya berdasarkan 

masalah-masalah yang muncul dan KD 7.3.2. yaitu: Mendeskripsikan integrasi nasional 

berdasarkan kepentingan dalam NKRI  Setelah guru model mengupload materi, guru 

model menulis pesan agar materi yang disampaikan dipelajari dan difahami, guru model 

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya untuk  materi yang tidak 

dipahami oleh siswa. 
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Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan, guru model menutup kegiatan 

pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa agar tetap kompak dalam 

menjalankan aktivitas pembelajaran serta kooperatif dengan guru untuk memudahkan 

proses pembelajaran berikutnya. Pembelajaran diakhiri dengan ucapan terimaksih dan 

salam dari guru model. 

Tindakan kesepuluh  guru model menguplaod materi yang berhubungan   dengan  

KD 7.3.3. yaitu : Mengidentifikasi menjaga keselarasan antar budaya diidentifikasi 

berdasarkan peran pemerintah dan masyarakat. 

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

bagaimana aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin masing-

masing.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD 7.3.3. yaitu : Mengidentifikasi menjaga keselarasan antar budaya 

diidentifikasi berdasarkan peran pemerintah dan masyarakat.  Guru mode menuliskan 

pesan agar materi yang disampaikan dipelajari dan difahami ditanyakan jika ada materi 

yang masih kurang jelas. 

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan dan ajakan guru model untuk 

mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak difahami, guru model 

menutup kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa agar 

tetap kompak dalam menjalankan aktivitas pembelajaran serta mempersiapkan diri untuk 

menghadapi ujian kenaikan kelas yang akan diselenggrakan setelah kegiatan prakerin 

berakhir.  
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2. Refleksi Uji Coba Luas di SMK Kusuma Bangsa Bogor 

Refleksi dilakukan oleh peneliti dan guru model dengan membahas proses 

penerapan pelaksanaan pembelajaran aplikasi edmodo. Adapun hasil dari refleksi adalah 

sebagai berikut: 

Tindakan pertama, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Kerjasama pihak sekolah dengan peneliti 

Secara keseluruhan, kerjasama pihak sekolah dengan peneliti sangat baik, proses 

perijinan yang mudah, kerjasama dengan Wakil Kepala bidang kurikulum dan Kepala 

Program Keahlian yang sagat kooperatif serta bantuan Wakil Kepala Sarana Prasaran 

dalam  memberikan ijin dan membantu proses sosialisasi cukup membantu peneliti 

dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. 

2. Kerjasama guru model dengan peneliti 

Tidak jauh berbeda dengan reaksi yang diberikan oleh pihak sekolah, guru model 

cukup antusias dalam proses penjelasan awal pengembangan model pembelajaran 

yang akan diterapkan, partisipasinya dalam  membantu peneliti memberikan 

kemudahan dalam proses sosialisasi serta proses penelitian yang akan dilakukan.  

3. Reaksi dan antusias siswa pada saat proses sosialisasi 

Reaksi siswa dalam mengikuti kegiatan sosialisasi beragam, reaksi yang secara 

alamiah ditemukan adalah kebingungan dalam melakukan proses pendaftaran ke 

edmodo, namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik melalui proses tanya 

jawab antara siswa dengan peneliti. Proses persamaan visi dan misi penerapan model 

pembelajaran diawal sempat terhambat karena terdapat beberapa siswa yang tidak 
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memiliki ponsel yang dilengkapi dengan sistem operasional android, tindak lanjut 

yang diberikan setelah proses kordinasi dengan guru model adalah dengan membagi 

kelompok belajar siswa.  

Pemberian materi yang diberikan pada saat proses sosialisasi menguatkan 

semangat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena dianggap memiliki 

konsep yang baik bagi siswa kedepannya terlebih dalam menghadapi kesiapan dalam 

mengikuti kegiatan ujian kenaikan kelas yang akan dihadapi oleh siswa. Penurunan hasil 

belajar yang dirasakan oleh siswa yang telah mengikuti prekarin dibenarkan oleh siswa 

lain yang telah menghadapi pase tersebut,  minimnya materi yang dimiliki oleh siswa 

menjadi salah satu permasalahan yang cukup dominan bagi siswa ketika berhadapan 

dengan kegiatan ujian sekolah. 

Adanya komitmen bersama para siswa memberikan motivasi tersendiri bagi 

peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian dengan harapan proeses pengembangan 

model pembelajaran dapat berjalan dengan baik sebagai salah satu upaya dalam  

menekan  penurunan hasil belajar yang terjadi pada siswa peserta prakerin. 

4. Hasil akhir 

Hasil akhir yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi sesuai harapan. Reaksi  

pihak sekolah seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Wakil Kepala 

bidang Sarana Prasaran, Kepala Program Keahlian serta guru model membuat proeses 

awal kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. 

Kondisi yang tidak ditemukan oleh peneliti dari sekolah yang menyikapi 

permasalahan dengan dingin diawal membuat peneliti sempat merasakan pesimis, namun  
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reaksi yang diberikan oleh sekolah tempat penelitian dilakukan dapat membayar semua 

keraguan yang dialami oleh peneliti sebelumnya. 

Tindakan kedua, pada tindakan ini peneliti mencatat beberapapa hal penting yang 

ditemukan, diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Pada uji coba luas di SMK Kusuma Bangsa Ciomas, pembagian kelompok 

dilakukan dengan pertimbangan agar siswa yang tidak memiliki fasilitas yang memadai 

dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

Pada uji coba terbatas yang dilakukan di SMK Kusuma Bangsa Ciomas, 

komunikasi yang dilakukan sudah mulai terlihat lebih cepat. Chatt balasan dari 

kordinator kelompok lebih cepat dibandingkan pada tindakan ke dua.   

2. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Pada tindakan ke dua reaksi siswa dalam  penerapan aplikasi pembelajaran 

edmodo sudah mulai terlihat baik. Perwakilan atau kordinator kelompok memberikan  

tanggapan beragam dari konten materi yang disampaikan, namun secara umum respon 

yang diberikan cukup baik. 

3. Konten materi yang disampaikan 

Konten materi sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya masukan dari 

kordinator kelompok yang juga merupakan suara dari anggota-anggota lainnya. 

 Tindakan ketiga, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 
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1. Sistematika pembelajaran  

Sistematika pembelajaran setelah pembagian kelompok sudah mulai terlihat 

dengan baik. Adanya intrupsi dari salah satu kordinator kelompok untuk menanyakan 

apakah materi bisa langsung diperbanyak untuk bahan bacaan merupakan salah satu 

tanggapan yang cukup baik mengingat kebanyakan kelompok sudah menyusun 

organisasi dan mulai mengumpulkan uang kas untuk biaya foto copy materi yang sudah 

diprint. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Komunikasi antar kordinator dengan guru model mulai terjalin dengan baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan reaksi atau  tanggapan dari kordinator kelompok pada saat materi 

dikirimkan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Pada tindakan ke tiga, reaksi siswa dalam menerapkan aplikasi pembelajaran 

edmodo sudah cukup maksimal, hal ini bisa dilihat dari aktivitas chatt yang dilakukan 

oleh guru model dengan perwakilan kelompok. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Materi dinilai cukup baik karena bentuk pertanyaan yang diajukan oleh guru 

model dapat terjawab dengan baik oleh salah satu kelompok namun kelompok lain 

memberikan tanggapan yang agak jauh dengan waktu pemberian soal mengingat 

perbedaan waktu istiraat atau waktu berakhirnya kegiatan prakerin di hari tersebut 

Tindakan ke empat, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  
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Sistematika pembelajaran sudah sangat ideal. Terbukti dengan aktivitas 

pembelajaran yang menunjukkan perkembangan yang lebih baik disetiap kali pemberian 

materi. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Komunikasi antar kordinator dengan guru model sudah sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan reaksi atau tanggapan dari kordinator kelompok pada saat materi 

dikirimkan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Pada tindakan ke empat reaksi siswa dalam menerapkan aplikasi pembelajaran  

edmodo sudah maksimal, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masukan dari 

perwakilan kelompok yang menyarankan agar kegiatan pembelajaran dapat digunkan 

untuk mata pelajaran yang lainnya. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Konten materi mengalami sedikit perubahan, terdapat masukan beberapa siswa 

melalui kordinator yang menyatakan kurang faham dengan materi yang disampaikan. 

Namun hal tersebut diperjelas dengan pemaparan guru model. 

Tindakan ke lima, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Tidak terdapat permasalahan yang ditemukan pada pertemuan ke lima untuk 

sistematika pembelajaran. Pembentukan kelompok dalam proeses pengembangan 

pembelajaran dengan menggunakan edmodo yang dilakukan di SMK Kusuma Bangsa 

Ciomas meskipun seharusnya dilakukan secara individu akan  tetapi tidak mengurangi 
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inti dari kegiatan pembelajaran yang diharapkan yakni transfer  informasi yang 

disampaikan oleh guru model kepada para siswa peserta prakerin yang sedang 

melaksanakan tugasnya. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Kegiatan komunikasi dipertemuan ke lima tidak jauh berbeda dengan pertemuan 

sebelumnya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan tiap kelompok berjalan 

dengan baik dan sesuai harapan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Pada pertemuan ke lima pertanyaan yang diajukan oleh siswa yang diwakili oleh 

kordinator kelompok mulai mengalami perkembangan. Dorongan guru model dalam 

memberikan materi ternyata mampu memberikan respon yang baik bagi siswa untuk aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun pertanyaan yang diajukan tidak 

disampaikan bersamaan dengan kegiatan upload materi. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Konten materi yang dikirimkan sudah sesuai harapan, selaian mendorong siswa 

untuk mau bertanya, pernyataan yang menunjukan ketidakfahaman dari materi yang 

disampaikan tidak ditemukan pada pertemuan ini. 

Tindakan ke enam, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan 

yang berarti. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 
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Komunikasi yang dilakukan dengan guru model berjalan dengan baik dan sesuai 

harapan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Reaksi siswa dalam penerapan  pembelajaran sangat baik yang ditunjukkan 

dengan antusias para siswa yang disampaikan oleh guru model melalui perwakilan 

kelompok. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Konten sudah sesuai harapan dan dapat diterima degan baik oleh siswa.  

Tindakan ke tujuh, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Sistematika pembelajaran sudah sangat ideal. Terbukti dengan aktivitas 

pembelajaran yang menunjukkan perkembangan yang lebih baik disetiap kali pemberian 

materi. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Komunikasi antar kordinator dengan guru model sudah sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan  dengan  reaksi atau tanggapan dari kordinator kelompok pada saat materi 

dikirimkan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Pada tindakan keempat reaksi siswa dalam menerapkan aplikasi pembelajaran 

edmodo sudah maksimal, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masukan dari 

perwakilan kelompok yang menyarankan agar kegiatan pengembangan pembelajaran 

dengan menggunakan edmodo dapat digunkan untuk pelajaran yang lainnya. 
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Tindakan ke delapan. Pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat 

ditemukan diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan 

yang berarti. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Komunikasi yang dilakukan dengan guru model berjalan dengan baik dan sesuai 

harapan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Reaksi siswa dalam penerapan  pembelajaran sangat baik yang ditunjukkan 

dengan antusias para siswa yang disampaikan oleh guru model melalui perwakilan 

kelompok. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Konten sudah sesuai harapan dan dapat diterima degan baik oleh siswa. Peran 

aktif setiap kordinator ditunjukan dengan informasi yang ditrima oleh guru model dalam 

proses pembelajaran. 

Tindakan ke sembilan, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat 

ditemukan diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Sistematika pembelajaran sudah sangat baik namun penurunan motivasi terjadi 

karena peningkatan  intensitas kegiatan prakerin yang dialami oleh siswa.  

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 
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Komunikasi yang dilakukan oleh siswa mengalami penurunan. Hal tersebut 

disebabkan oleh aktivitas siswa yang lebih berat dibandingkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Terjadinya penurunan sistematika dan komunikasi mengikuti penurunan reaksi 

siswa dalam penerapan model pembelajaran. Peranan guru model dalam mencoba 

membangkitkan kembali motivasi siswa untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran 

dalam  rangka mempersiapkan diri untuk kegiatan ujian kenaikan kelas yang waktu  

pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi berbarengan dengan masa berakhirnya 

kegiatan prakerin. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Tidak terdapat permasalahan dengan konten materi yang disampaikan. Penurunan 

sistematika, komunikasi antara guru model dengan siswa serta reaksi siswa dalam  

kegiatan  pembelajaran tidak ikut berdampak pada konten materi. Hal tersebut dibuktikan 

dengan reaksi positif dari para siswa dari materi yang sudah dikirimkan melalui edmodo. 

Tindakan kesepuluh, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat 

ditemukan diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Sistematika pembelajaran dengan cara berkelompok memiliki keistemewaan 

tersendiri yang peneliti rasakan. Semangat yang ditunjukkan oleh beberapa siswa ikut 

memberikan kontribusi terhadap motivasi siswa lain yang semangatnya mulai menurun 

karena aktivitas yang sangat padat.  
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2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Motivasi yang diberikan oleh beberapa siswa pada tiap kelompok pembelajaran  

ikut mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, terlebih dengan adanya 

dorongan dari guru model dengan memberikan motivasi akan manfaat yang akan 

didapatkan oleh para siswa untuk menghadapi kegiatan ujian sekolah membuat proses 

pembelajaran kembali berjalan dengan baik. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Reaksi yang ditimbulkan oleh motivasi dari guru model serta semangat dari 

anggota kelompok mendorong proses pembelajaran berjalan dengan baik sehingga proses 

pembelajaran kembali dapat dilakukan dan berjalan sesusi harapan dari guru model dan 

peneliti. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Tidak terdapat masalah yang ditemukan pada konten  materi. Dengan kata lain 

guru model dapat menyajikan materi sesuai harapan dari kegiatan penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti dan guru model IPS di SMK Kusuma Bangsa Ciomas. Pada 

pertemuan ke sepuluh guru menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan 

pertemuan terakhir namun materi yang disampaian oleh guru model tidak jauh berbeda 

dengan yang disampaikan termasuk di dalamnya adalah soal yang akan diberikan oleh 

guru model pada ujian kenaikan kelas yang akan diselenggarakan oleh pihak sekolah. 

Tidak lupa guru model memberikan kisi-kisi soal kepada seluruh siswa peserta 

prakerin sebagai persiapan para siswa dala menghadapi kegiatan ujian kenaikan kelas 

yang akan diselenggarakan oleh pihak sekolah setelah para siswa mengakhiri kegiatan 

prakerin. 
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3. Uji coba luas di SMK Putera Pelita Tenjolaya 

Pelaksanaan  uji coba luas di SMK  Putera Pelita Tenjolaya dilakukan pada 

tanggal  02 Maret  sampai dengan  28 Mei 2016. Uji coba dilakukan dalam 10 kali 

tindakan dan diakhiri dengan test. Pada uji coba luas, guru model dan peneliti tidak 

memberikan tugas-tugas tambahan  kepada para siswa peserta prakerin mengingat 

padatnya aktivitas yang mereka lakukan pada saat prakerin dilaksanakan.  

Pelaksanaan test diselenggarakan bersamaan dengan Ujian Kenaikan Kelas 

(UKK). Artinya pada kegiatan  uji coba luas yang dilakukan di SMK Putera Pelita 

Tenjolaya, guru model dan peneliti sepakat tidak menyelenggarakan post test dengan 

pertimbangan selain sebagai uji coba model pembelajaran, pertimbangan lain yang 

digunakan adalah padatnya aktivitas prakerin serta waktu pelaksanaan ujian kenaikan 

kelas yang akan dihadapi oleh siswa setelah menyelesaikan kegiatan prakerin.  

Sama halnya dengan SMK Kusuma Bangsa Ciomas, SMK PuteraPelita juga 

memiliki konsentrasi program keahlian yang sama yaitu  Bisnis Manajemen dengan  

program  keahlian Pemasaran dan Adminidtrasi Perkantoran. Pemilihan program 

keahlian pemasaran karena masih terdapat siswa yang belum mengikuti untuk 

melaksanakan  prakerin. Sementara itu, program keahlian Administrasi Perkantoran yang 

berjumlah  dua rombel sudah terebih dahulu diberangkatkan dan selesai sebelum kegiatan 

penelitian pengembangan model pembelajaran diselenggarakan di SMK Putera Pelita 

Tenjolaya.  Sebagai gambaran kegiatan aktivitas yang dilakukan siswa saat 

melaksanakan prakerin di bidang pemasaran, berikut merupakan salah satu contoh 

kegiatan prakerin yang dilakukan oleh siswa SMK Putera Pelita Tenjolaya di salah satu 

swalayan  mitra kerjanya.  
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Gambar 10. Aktivitas Display yang dilakukan oleh peserta prakerin di Giant Dept. Store 

/ Uji Coba Luas di SMK Putera Pelita Tenjolaya. 

 

  Tindakan pertama dilakukan dengan jumlah peserta sebanyak 45 siswa. Pada 

tahapan ini proses perijinan dari Kepala SMK Putera Pelita Tenjolaya, Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum, Kepala Program Keahlian sudah didapatkan sebelumnya.  

Adapun kegiatan sosialisasi pengembangan model pembelajaran edmodo yang 

dilakukan di SMK Putera Pelita Tenjolaya diuraikan pada penjelasan di bawah ini: 

Kegiatan awal, peneliti bersama dengan guru mata pelajaran IPS mempersiapkan 

ruangan, menyiapkan proyektor/in focus guna mempermudah proses sosialisasi bagi para 

siswa peserta prakerin. Setelah semua ruangan dan peralatan disiapkan, siswa calon 

peserta prakerin diarahkan untuk memasuki ruang sosialisasi dan mengisi daftar hadir 

secara tertib dan bergiliran.  

Guru memulai proses sosialisasi setelah pembacaan doa selesai dilakukan, dengan 

memperkenalkan diri terlebih dahulu dan  membuka materi dengan menampilkan slide 

power point yang berisi materi a) Arti penting pendidikan secara global terhadap 
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keberlangsungan masa depan para siswa, b) Manfaat kegiatan pembelajaran tuntas dan  

menyeluruh bagi siswa, c) Prakerin dan peranan prakerin dalam dunia pendidikan, d) Arti 

hasil belajar bagi keberlangsungan  tahapan pembelajaran, e) Manfaat hasil belajar bagi 

masa depan dan kebutuhan siswa dalam  menghadapi globalisasi, f) Pembelajaran jarak 

jauh/e-learning, g) aplikasi pembelajaran edmodo, g) Cara mengaktifkan edmodo, 

aktivitas pembelajarn di media pembelajaran edmodo, h) Manfaat yang akan didapatkan 

siswa dengan menggunakan aplikasi pembelajarn edmodo.  

Berikut merupakan gambar kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada SMK Putera 

Pelita Tenjolaya yang dilakukan oleh peneliti sebagai bagian dari kegiatan uji coba luas 

pada objek penelitian yang kedua. 

 

Gambar 11.  Kegiatan Sosialisasi Penerapana Model Pembelajaran Edmodo / Uji Coba 

Luas di SMK Putera Pelita Tenjolaya 

 

Kegiatan inti. Pada tahapan  ini secara bertahap siswa diberikan penjelasan  

tentang tahapan yang harus dilakukan untuk mendaftar pada aplikasi pembelajaran 

edmodo dengan menggunakan ponsel dengan tahapan sebagai berikut:  
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a) Siswa diarahkan untuk mendownload  aplikasi edmodo yang tersedia pada play 

store.  

b) Setelah aplikasi edmodo terdownload, siswa diarahkan untuk melakukan 

pendaftaran dengan memilih create free account.   

c)  Setelah kolom craete free account dipilih, siswa diarahkan untuk mengisi kolom 

pendaftaran yang ditampilkan oleh edmodo dengan mengisi: grup code yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran, user name, first name, last name, password, 

confirm password.   

d) Setelah semua identitas terisi dengan baik, siswa bisa langsung  mendaftar ke grup 

pembelajaran yang telah dibuat dengan  menekan sign up. Lalu  

pilih continue to edmodo.  

Berikut merupakan gambar aktivitas sosialisasi yang dilakukan di SMK Putera 

Pelita Tenjolaya: 

 

Gambar 12. Uji coba luas pada SMK Putera Pelita Tenjolaya 
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Pada uji coba luas yang dilakukan di SMK Putera Pelita Tenjolaya, peneliti 

kembali menyampaikan tentang beberapa fiture yang harus diperhatikan pada saat 

menggunakan aplikasi edmodo dalam kegiatan pembelajaran,  diantaranya:  

a) Note adalah aktivitas komunikasi yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa dalam 

mengupload dan mendownload materi serta melakukan chatt secara bersama-

sama dengan siswa lainnya.  

b) Assignment  adalah tempat dimana guru memberikan tugas bagi para siswa, 

dimana guru bisa menentukan limit waktu pengerjaannya (due date) atau tanpa 

waktu yang ditentukan. 

c) Quiz adalah kolom pembelajaran dimana guru memberikan latihan kepada siswa 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan singkat yang biasanya berbetuk multiple 

choice.  

d) Poll adalah kolom  pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa untuk 

mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam mengutarakan 

pendapatnya dari permasalahan yang dibuat oleh guru untuk dipecahkan bersama-

sama dalam kegiatan pembelajaran.  

e) Snapp Shoot adalah fiture yang disediakan oleh edmodo untuk memotret 

perjalanan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Untuk mengantisipasi siswa yang belum berhasil mendaftar ke grup pembelajaran  

edmodo, peneliti bersama guru model mendatangi tempat duduk siswa dan memberikan 

kesempatan  kepada siswa untuk bertanya jika mengalami kesulitan pada saat melakukan 

proses pendaftaran dan menuntunnya untuk melakukan pendaftaran sampai berhasil 

terdaftar dan bergabung dengan grup pembelajaran yang  sudah dibuat oleh guru model.  
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Pada tahapan ini dijelaskan kepada para siswa calon peserta prakerin bahwa guru 

model akan mengirimkan materi yang dapat dilihat dikolom assignment yang fungsinya 

sebagai fiture untuk memuat materi yang akan diterima oleh siswa peserta prakerin dari 

guru model.  

Kegiatan akhir. Pada tahapan ini guru model memberikan informasi bahwa materi 

yang akan diajarkan kepada seluruh siswa dapat diupload secara langsung diedmodo.  

 Tindakan ke dua dilakukan peneliti membantu memberikan solusi langkah apa 

yang harus dilakukan untuk merancang kegiatan pra pembelajaran selama tiga bulan 

kedepan. Adapun upaya dan langkah yang dilakukan pada tindakan kedua, dijelaskan 

pada uraian dibawah ini: 

1. Membuat sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada analisis 

komponen waktu pembelajaran. Upaya ini dilakukan untuk mempermudah  guru 

model mengetahui minggu efektif pembelajaran.  

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penyusunan RPP pada 

pengembangan pembelajaran berbasis edmodo ini dirancang berbeda dengan 

peyususnan RPP pada kegiatan pembelajaran konvensional bagi para siswa 

secara normal. 

3. Menyusun bahan ajar. Penyusunan bahan ajar disesuaikan dengan materi yang 

harus disampaikan yang tertera pada silabus. Perbedaan yang signifikan antara 

pemberian materi pada siswa yang sedang melaksanakan kegiatan prakerin 

dengan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas tidak dalam 

porsi yang sama.  
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4. Mengupload materi. Rangkaian akhir dari tindakan ke dua adalah mengupload  

materi yang sudah diracang oleh guru model untuk dishare kepada seluruh siswa 

peserta prakerin.  

 Tindakan ketiga guru model menguplaod materi yang berhubungan dengan 

Standar Kompetensi (SK) 7 yaitu: Memahami Kesamaan dan Keberagaman Budaya  

yang  terbagi  ke dalam tiga sub SK. Pada tindakan ini materi yang diupload adalah SK. 

7.1 yaitu : Mengidentifikasi berbagai budaya lokal, pengaruh budaya asing dan hubungan 

antar budaya. Dengan Kompetensi Dasar (KD)  7.1.1. yaitu:  Menjelaskan budaya dan 

budaya lokal menurut pengertianya, dan KD 7.1.2. yaitu  Menjelaskan budaya 

berdasarkan unsur-unsurnya.  

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

bagaimana aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin masing-

masing. (pada saat guru model melakukan tindakan awal, balasan siswa tidak didapatkan 

secara langsung, mengingat SOP yang ditetapkan oleh pihak industri melarang siswa 

membawa ponsel ke area kerja. Sehingga tindakan awal dijadikan sbagai prasyarat untuk 

pengganti apersepsi guru di dalam kelas). 

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD 7.1.1.  yaitu: Menjelaskan budaya dan budaya lokal menurut pengertianya, 

dan KD 7.1.2. yaitu : Menjelaskan budaya berdasarkan unsur-unsurnya. Materi yang 

disusun diharapkan dapat menarik perhatian para siswa. Pada kegiatan ini guru model 

tidak mengharapkan secara langsung reaksi siswa dalam menanggapi materi yang 

disampaikan karena kendala SOP perusahaan. 
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Setelah guru model mengupload materi, guru model menulis pesan agar materi 

yang disampaikan dipelajari dan difahami tidak lupa guru model memberikan  

kesempatan  kepada para siswa untuk bertanya disaat senggang atau sudah lepas tugas 

jika ditemukan materi yang tidak difahami. 

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan dan ajakan guru model untuk 

mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak dipahami. Guru model 

menutup kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada siswa agar tetap 

kompak dalam menjalankan aktivitas pembelajaran.    

Tindakan keempat, guru model menguplaod materi yang berhubungan degan KD 

7.1.3. yaitu  Mengidentifikasi budaya lokal di Indonesia berdasarkan macam-macamnya 

Kegiatan awal guru model memulai kegiatan pembelajaran dengan menyapa para 

siswa serta  menanyakan kondisi serta aktivitas kegiatan prakerin yang dilakukan oleh 

siswa.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan  

dengan KD 7.1.3. yaitu  Mengidentifikasi budaya lokal di Indonesia berdasarkan macam-

macamnya. Setelah guru model mengupload materi, guru model menulis pesan agar 

materi yang disampaikan dipelajari dan difahami untuk bertanya disaat senggang atau 

sudah lepas tugas jika ditemukan materi yang tidak di fahami. 

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan dan ajakan guru model untuk 

mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak difahami, guru model 

menutup kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa agar 

selalu kompak dalam menjalankan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan proses 
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pembelajaran berikutnya. Pembelajaran diakhiri dengan ucapan terimakasih dan salam 

dari guru model  

Tindakan ke lima dilakukan guru model menguplaod materi yang berhubungan 

degan KD 7.1.4 yaitu: Mengidentifikasi masuknya budaya asing melalui dampak yang 

ditimbulkan.   

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dan menanyakan kondisi serta 

aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin.  

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD 7.1.4 yaitu: Mengidentifikasi masuknya budaya asing melalui dampak yang 

ditimbulkan.  

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan, guru model menutup kegiatan 

pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa untukmmempelajari 

materi yang disampaikan Pembelajaran diakhiri dengan ucapan terimaksih dan salam dan 

terimakasih dari guru model  

Tindakan keenam dilakukan guru model menguplaod materi yang berhubungan 

degan KD 7.1.5. yaitu : Mengidentifikasi budaya berdasarkan hubungan antar budaya. 

Kegiatan awal guru model membuka kegiatan pembelajaran dengan menyapa 

para siswa.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD 7.1.5. yaitu : Mengidentifikasi budaya berdasarkan hubungan antar budaya.  

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan, guru model mengajak siswa untuk 

mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak dipahami.  Pembelajaran 

diakhiri dengan ucapan terimaksih dan salam dari guru model.  
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Tindakan ketujuh  guru model menguplaod materi yang berhubungan degan SK 

7.2. yaitu: Mendeskripsikan potensi keberagaman budaya yang ada dimasyarakat 

setempat dalam kaitannya dengan budaya nasional. Dengan KD yang disampaikan yakni 

KD. 7.2.1 yaitu : Mengidentifikasi keberagaman budaya berdasarkan faktor-faktor 

penyebabnya dan KD 7.2.2. yaitu:  Menganalisis keberagaman budaya berdasarkan 

manfaatnya. 

Kegiatan awal guru menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin masing-masing.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan SK 7.2. yaitu: Mendeskripsikan potensi keberagaman budaya yang ada 

dimasyarakat setempat dalam kaitannya dengan budaya nasional. Dengan KD yang 

disampaikan yakni KD. 7.2.1 yaitu : Mengidentifikasi keberagaman budaya berdasarkan 

faktor-faktor penyebabnya dan KD 7.2.2. yaitu:  Menganalisis keberagaman budaya 

berdasarkan manfaatnya.  

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan, guru menyarankan siswa untuk 

mempelajari dan  memahami serta menanyakan materi yang kurang  difahami. Guru 

menutup kegiatan pembelajaran dengan ucapan terimaksih dan salam.  

Tindakan kedelapan  dilakukan guru model menguplaod materi yang 

berhubungan degan KD 7.2.3. yaitu:  Mendeskripsikan contoh-contoh budaya lokal 

sesuai kondisi masyarakat setempat. 

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

bagaimana aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin.   
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Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD. 7.2.3. yaitu:  Mendeskripsikan contoh-contoh budaya lokal sesuai kondisi 

masyarakat setempat.   Setelah guru model mengupload materi, guru model menulis 

pesan agar materi yang disampaikan dipelajari dan difahami tidak lupa guru model 

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya disaat senggang atau sudah 

lepas tugas jika ditemukan materi yang tidak difahami. 

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan dan ajakan guru untuk dipelajari, 

difahami serta ditanyakan materi yang kurang difahami. Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan  menyampaikan pesan agar siswa tetap kompak dalam menjalankan 

aktivitas pembelajaran serta kooperatif dengan guru untuk memudahkan proses 

pembelajaran berikutnya. Pembelajaran diakhiri dengan ucapan terimakasih dan salam.  

Tindakan ke sembilan  guru model menguplaod materi yang berhubungan degan  

SK. 3 yaitu: Mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian masalah akibat adanya 

keberagaman budaya dengan  KD 7.3.1 yaitu : Menjelaskan keberagaman budaya 

berdasarkan masalah-masalah yang muncul dan KD 7.3.2. yaitu: Mendeskripsikan 

integrasi nasional berdasarkan kepentingan dalam NKRI. 

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

bagaimana aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin masing-

masing.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD dengan  KD 7.3.1 yaitu : Menjelaskan keberagaman budaya berdasarkan 

masalah-masalah yang muncul dan KD 7.3.2. yaitu: Mendeskripsikan integrasi nasional 

berdasarkan kepentingan dalam NKRI . 
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Setelah guru mengupload materi, guru menulis pesan agar materi yang 

disampaikan dipelajari dan difahami, dan tidak lupa guru model memberikan kesempatan 

kepada para siswa untuk bertanya jika ditemukan  materi yang tidak dipahami. 

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan,  guru model menutup kegiatan 

pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa agar tetap kompak dalam 

kegiatan pembelajaran untuk memudahkan proses pembelajaran berikutnya. 

Pembelajaran diakhiri dengan ucapan terimaksih dan salam dari guru model. 

Tindakan kesepuluh  guru model menguplaod materi yang berhubungan degan  

dengan  KD 7.3.3. yaitu : Mengidentifikasi menjaga keselarasan antar budaya 

diidentifikasi berdasarkan peran pemerintah dan masyarakat. 

Kegiatan awal guru model menyapa para siswa dengan menanyakan kondisi serta 

bagaimana aktivitas prakerin yang dilakukan oleh siswa di lokasi prakerin masing-

masing.   

Kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru mengupload  materi yang berhubungan 

dengan KD 7.3.3. yaitu : Mengidentifikasi menjaga keselarasan antar budaya 

diidentifikasi berdasarkan peran pemerintah dan masyarakat.  Dan tidak lupa  guru mode 

menuliskan pesan agar materi yang disampaikan dipelajari dan difahami ditanyakan jika 

ada materi yang masih kurang difahami. 

Kegiatan akhir. Setelah materi disampaikan dan ajakan guru model untuk 

mempelajari, memahami serta menanyakan materi yang tidak difahami, guru model 

menutup kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pesan kepada para siswa agar 

tetap kompak dalam menjalankan aktivitas pembelajaran serta mempersiapkan diri untuk 
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menghadapi ujian kenaikan kelas yang akan diselenggrakan setelah kegiatan prakerin 

berakhir.  

4. Refleksi Uji Coba Luas Di SMK Kusuma Bangsa Bogor 

Refleksi dilakukan oleh peneliti dan guru model dengan membahas proses 

penerapan pelaksanaan pembelajaran. Adapun hasil dari refleksi adalah sebagai berikut: 

Tindakan pertama, pada tindakan ini beberapapa hal penting yang dapat 

ditemukan diantaranya: 

1. Kerjasama pihak sekolah dengan peneliti 

Secara keseluruhan, kerjasama pihak sekolah dengan peneliti sangat baik, proses 

perijinan yang mudah, kerjasama dengan Wakil Kepala bidang kurikulum dan Kepala 

Program Keahlian yang sagat kooperatif serta bantuan Wakil Kepala Sarana Prasaran 

dalam memberikan ijin dan membantu proses sosialisasi cukup membantu peneliti dalam 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi. 

2. Kerjasama guru model dengan peneliti 

Tidak jauh berbeda dengan reaksi yang diberikan oleh pihak sekolah di SMK 

Kusuma Bangsa, guru model di SMK Putera Pelita Tenjolaya memiliki antusias dalam 

proses penjelasan awal pengembangan model pembelajaran yang akan diterapkan. 

Partisipasi dan kerelaannya dalam membantu peneliti memberikan kemudahan dalam 

proses sosialisasi serta proses penelitian yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya 

harapan akan teratasinya permasalahan penurunan hasil belajar siswa yang menurun 

setelah kegiatan prakerin yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.  

3. Reaksi dan antusias siswa pada saat proses sosialisasi 
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Reaksi siswa dalam mengikuti kegiatan sosialisasi beragam, reaksi yang secara 

alamiah ditemukan adalah kebingungan dalam melakukan proses pendaftaran ke aplikasi 

edmodo, namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik mengingat secara 

keseluruhan siswa memiliki email yang digunakan untuk mendaftar ke facebook. 

Persamaan  visi dan misi dalam penerapan model pembelajaran diawal pertemuan  

sempat terhambat karena beberapa siswa yang tidak memiliki ponsel yang sudah 

dilengkapi dengan sistem operasional android, tindak lanjut yang diberikan setelah proses 

kordinasi dengan guru adalah dengan membagi kelompok belajar siswa.  

Pemberian materi yang diberikan pada saat proses sosialisasi menguatkan 

semangat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena dianggap memiliki 

konsep yang baik bagi siswa kedepannya terlebih dalam menghadapi kesiapan siswa 

setelah lulus kelak.  

Penurunan hasil belajar yang dirasakan oleh siswa yang telah mengikuti prekarin 

dibenarkan oleh siswa lain yang telah menghadapi pase tersebut dan langsung 

berhadapan dengan kegiatan ujian sekolah. Permasalahan materi yang tidak dimiliki oleh 

siswa menjadi salah satu permasalahan yang cukup dominan bagi siswa ketika 

berhadapan dengan kegiatan ujian sekolah. 

Adanya komitmen bersama para siswa memberikan motivasi tersendiri bagi 

peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian dengan harapan proeses pengembangan 

model pembelajaran dapat berjalan dengan baik sebagai salah satu upaya dalam  

menekan penurunan hasil belajar yang terjadi pada siswa peserta prakerin. 
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4. Hasil akhir 

Hasil akhir yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi sesuai harapan, reaksi pihak 

sekolah seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Wakil Kepala bidang 

Sarana Prasaran, Kepala Program Keahlian serta guru model membuat proeses awal 

kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. 

Tindakan ke dua, pada tindakan ini beberapapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Pada uji coba luas di SMK Putera Pelita Tenjolaya, pembagian kelompok 

dilakukan dengan pertimbangan agar siswa yang tidak memiliki fasilitas yang memadai 

dapat tetap mengikuti kegiatan. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Pada uji coba terbatas yang dilakukan di SMK Putera Pelita Ciampea, komunikasi 

yang dilakukan sudah mulai terlihat lebih cepat.   

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Pada tindakan ke dua reaksi siswa dalam  penerapan aplikasi pembelajaran 

edmodo sudah mulai terlihat baik. Perwakilan atau kordinator kelompok memberikan 

tanggapan beragam dari konten materi yang disampaikan, namun secara umum respon 

yang diberikan cukup baik. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Konten materi sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya masukan dari 

kordinator kelompok yang juga merupakan suara dari anggota lainnya. 
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 Tindakan ke tiga, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Sistematika pembelajaran sudah mulai terlihat baik. Adanya intrupsi dari salah 

satu kordinator kelompok untuk menanyakan apakah materi bisa langsung diperbanyak 

untuk bahan bacaan merupakan salah satu tanggapan yang cukup baik.   

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Komunikasi antar kordinator dengan guru model mulai terjalin dengan baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan reaksi atau tanggapan dari kordinator kelompok pada saat materi 

dikirimkan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran  

Pada tindakan ke tiga, reaksi siswa dalam menerapkan aplikasi pembelajaran 

edmodo sudah cukup maksimal, hal ini bisa dilihat dari aktivitas komunikasi yang 

dilakukan oleh guru dengan perwakilan kelompok. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Materi dinilai cukup baik karena bentuk pertanyaan yang diajukan oleh guru 

model dapat terjawab dengan baik oleh salah satu kelompok namun kelompok lain 

memberikan tanggapan yang agak jauh dengan waktu pemberian. 

Tindakan keempat, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 
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1. Sistematika pembelajaran  

Sistematika pembelajaran sudah sangat ideal. Terbukti dengan aktivitas 

pembelajaran yang menunjukkan perkembangan yang lebih baik disetiap kali pemberian 

materi. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Komunikasi antar kordinator dengan guru model sudah sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan reaksi atau tanggapan dari kordinator kelompok pada saat materi 

dikirimkan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Pada tindakan keempat reaksi siswa dalam menerapkan aplikasi pembelajaran 

edmodo sudah maksimal, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masukan dari 

perwakilan kelompok yang menyarankan agar kegiatan pengembangan pembelajaran 

dengan menggunakan edmodo dapat digunkan untuk pelajaran yang lainnya. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Materi dinilai cukup baik karena bentuk pertanyaan yang diajukan oleh guru 

model dapat terjawab dengan baik oleh salah satu kelompok namun kelompok lain 

memberikan tanggapan yang agak jauh dengan waktu pemberian 

Tindakan kelima, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Tidak terdapat permasalahan yang ditemukan pada pertemuan ke lima untuk 

sistematika pembelajaran. Pembentuk kelompok dalam proeses pengembangan tetapi 

tidak mengurangi inti dari kegiatan pembelajaran yang diharapkan yakni transfer 
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informasi yang disampaikan oleh guru model kepada para siswa peserta prakerin yang 

sedang melaksanakan tugasnya. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Kegiatan komunikasi di pertemuan kelima tidak jauh berbeda dengan pertemuan  

sebelumnya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan tiap kelompok berjalan 

dengan baik dan sesuai harapan 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Pada pertemuan kelima pertanyaan yang diajukan oleh siswa yang diwakili oleh 

kordinator kelompok mulai mengalami perkembangan. Dorongan guru model dalam 

memberikan materi ternyata mampu memberikan respon yang baik bagi siswa untuk aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun pertanyaan yang diajukan tidak 

disampaikan bersamaan dengan kegiatan upload materi 

4. Konten materi yang disampaikan 

Konten materi yang dikirimkan sudah sesuai harapan, selaian mendorong siswa 

untuk bertanya, pernyataan yang menunjukan ketidakpahaman dari materi yang 

disampaikan tidak ditemukan pada pertemuan ini. 

Tindakan keenam, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan 

yang berarti. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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Komunikasi yang dilakukan dengan guru model berjalan dengan baik dan sesuai 

harapan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Reaksi siswa dalam penerapan  pembelajaran sangat baik yang ditunjukkan 

dengan antusias para siswa yang disampaikan oleh guru model melalui perwakilan 

kelompok. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Konten sudah sesuai harapan dan dapat diterima degan baik oleh siswa. 

Tindakan ketujuh, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat ditemukan 

diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Sistematika pembelajaran sudah sangat ideal. Terbukti dengan aktivitas 

pembelajaran yang menunjukkan perkembangan yang lebih baik disetiap kali pemberian 

materi. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Komunikasi antar kordinator dengan guru model sudah sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan reaksi atau tanggapan dari kordinator kelompok pada saat materi 

dikirimkan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Pada tindakan ke tujuh reaksi siswa dalam menerapkan aplikasi pembelajaran  

sudah maksimal, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masukan dari perwakilan 

kelompok yang menyarankan agar kegiatan pengembangan pembelajaran dengan 

menggunakan edmodo dapat digunkan untuk pelajaran yang lainnya. 
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4. Konten materi yang disampaikan 

Konten materi mengalami sedikit perubahan, terdapat masukan beberapa siswa 

melalui kordinator yang menyatakan kurang faham dengan materi yang disampaikan. 

Namun hal tersebut diperjelas dengan pemaparan guru model. 

Tindakan kedelapan, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat 

ditemukan diantaranya: 

1. Sistematika pembelajaran  

Proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan 

yang berarti. 

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Komunikasi yang dilakukan dengan guru model berjalan dengan baik dan sesuai 

harapan. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran  

Reaksi siswa dalam penerapan  pembelajaran sangat baik yang ditunjukkan 

dengan antusias para siswa yang disampaikan oleh guru model melalui perwakilan 

kelompok. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Konten sudah sesuai harapan dan dapat diterima degan baik oleh siswa. Peran 

aktif setiap kordinator ditunjukan dengan informasi yang ditrima oleh guru model dalam 

proses pembelajaran. 

Tindakan kesembilan, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat 

ditemukan diantaranya: 

 



120 
 
 

 

 

1. Sistematika pembelajaran  

Sistematika pembelajaran sudah sangat baik namun penurunan motivasi terjadi 

karena peningkatan intensitas kegiatan prakerin yang dialami oleh siswa.  

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Komunikasi yang dilakukan oleh siswa mengalami penurunan. Hal tersebut 

disebabkan oleh aktivitas siswa yang lebih berat dibandingkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Terjadinya penurunan sistematika dan komunikasi mengikuti penurunan reaksi 

siswa dalam penerapan model pembelajaran. Peranan guru model dalam mencoba 

membangkitkan kembali motivasi siswa untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran 

dalam rangka mempersiapkan diri untuk kegiatan ujian kenaikan kelas yang waktu 

pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi yang berbarengan dengan masa berakhirnya 

kegiatan prakerin. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Tidak terdapat permasalahan dengan konten materi yang disampaikan. Penurunan 

sistematika, komunikasi antara guru model dengan siswa serta reaksi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran tidak ikut berdampak pada konten materi. Hal tersebut dibuktikan 

dengan reaksi positif dari para siswa dari materi yang sudah dikirimkan melalui edmodo. 

Tindakan kesepuluh, pada tindakan ini beberapa hal penting yang dapat 

ditemukan diantaranya: 
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1. Sistematika pembelajaran  

Sistematika pembelajaran dengan cara berkelompok memiliki keistemewaan 

tersendiri yang peneliti rasakan. Semangat yang ditunjukkan oleh beberapa siswa ikut 

memberikan kontribusi terhadap motivasi siswa lain yang semangatnya mulai menurun 

karena aktivitas.  

2. Komunikasi antara guru model dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Motivasi yang diberikan oleh beberapa siswa pada tiap kelompok pembelajaran 

ikut mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, terlebih dengan adanya 

dorongan dari guru model dengan memberikan motivasi akan manfaat yang akan 

didapatkan oleh para siswa untuk menghadapi kegiatan ujian sekolah membuat proses 

pembelajaran kembali berjalan dengan baik. 

3. Reaksi siswa dalam penerapan model pembelajaran edmodo 

Reaksi yang ditimbulkan oleh motivasi dari guru model serta semangat dari 

anggota kelompok mendorong proses pembelajaran berjalan dengan baik sehingga proses 

pembelajaran kembali dapat dilakukan dan berjalan sesusi harapan dari guru model dan 

peneliti. 

4. Konten materi yang disampaikan 

Tidak terdapat masalah yang ditemukan pada konten materi. Dengan kata lain 

guru model dapat menyajikan materi sesuai harapan dari kegiatan penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti dan guru model IPS di SMK Putera Pelita Tenjolaya.  

Pada pertemuan kesepuluh guru menyampaikan bahwa pertemuan tersebut 

merupakan pertemuan terakhir namun materi yang disampaian oleh guru model tidak 

jauh berbeda dengan yang disampaikan termasuk di dalamnya adalah soal yang akan 
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diberikan oleh guru model pada ujian kenaikan kelas yang akan diselenggarakan oleh 

pihak sekolah.   

5. Validasi Model Melalui Teknik Delphi III 

Setelah pelaksanaan uji coba luas di dua sekolah, kemudian temuan-temuan yang 

ada didiskusikan dengan expert untuk model, hasil dari diskusi adalah adanya beberapa 

revisi dan masukan yaitu: 

1. Sistematika pembelajaran yang tadinya dilakukan secara individu, pada penerapan 

model pembelajaran edmodo di dua sekolah yang dilaksanakan dengan cara 

berkelompok. Permasalahan keterbatasan fasilitas pembelajaran yang dimiliki 

anak menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan pembelajaran terlebih dengan 

pembelajaran berkelompok setelah dilakukan uji coba ternyata cukup membantu 

kegiatan komunikasi antar sesam siswa dengan guru model 

Adapun dari expert untuk content/materi tidak ada revisi, karena berdasarkan 

hasil pengolahan data penilaiah hasil belajar kognitif dan afektif sudah sangat 

memuaskan. 

Dari hasil delphi ketiga maka tercipta model terekomendasi sebagai berikut: 

1. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh e-learning dengan model 

pembelajaran edmodo 

Model pembelajaran e-learning merupakan semua kegiatan pendidikan yang 

menggunakan media komputer dan internet dalam menyampaikan pembelajaran dengan 

jangkauan yang luas untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan 

yang menggunakan media elektronik sebagai fasilitas penghubung antara guru sebagai 

pemberi informasi dengan siswa yang berperan sebagai pihak penerima informasi. 
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Penggunaan media elektronik merupakan syarat mutlak diselenggarakannya 

kegiatan pembelajarn berbasis e-learning. Adapun kriteria penyelenggaraan 

pembelajaran berbasis e-learning adalah: 1) e-learnig bersifat jaringan, yang 

membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, 

mendistribusikan dan sharing pembelajaran serta informasi. 2) e-learning dikirmkan 

pengguna teknologi melalui komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. 

3) e-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi 

pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pembelajaran. 

Edmodo adalah salah satu aplikasi media pembelajaran berbasis jaringan yang 

diperkenalkan sejak tahun 2008 oleh Nic Borg dan Jeff O’hara yang memiliki fitur yang 

lengkap karena dapat diakses oleh murid untuk mengkikuti kegiatan pembelajaran secara 

online, dan tidak hanya itu, aplikasi edmodo memungkinkan orang tua siswa untuk 

memantau perkembangan puteranya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 

Untuk mengukur seberapa jauh penggunaan media pembelajaran edmodo dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, edmodo difasilitasi dengan berbagai fitur, 

diantranya: 

1. Polling 

Polling merupakan salah satu fitur yang hanya dapat digunakan oleh guru. Fitur ini  

biasanya digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal tertentu. 

2. Gradebook 

Gradebook Merupakan catatan nilai siswa. Dengan fitur ini guru dapat memberi 

nilai kepada siswa secara manual maupun otomatis. Fitur ini juga memungkinkan 
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seorang guru untuk memanajemen penilaian hasil belajar dari seluruh siswa yang dapat di 

ekapor menjadi file csv. Pada fitur ini guru memegang akses penuh sedangkan siswa 

hanya dapat melihat rekapitulasi dalam bentuk grafik dan penilaian langsung. 

3. Quiz 

Fitur quiz hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan siswa tidak mempunyai akses 

untuk membuat quiz. Mereka hanya bisa mengerjakan soal quiz yang diberikan oleh 

guru. Quiz digunakan oleh guru untuk memberikan evaluasi online kepada siswa berupa 

soal pilihan ganda, isian singkat maupun soal uraian. 

4. File and Links 

Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan lampiran file dan link. Biasanya 

file tersebut ber-ekstensi. Doc, ppt, xls, pdf dan lain-lain. 

5. Library 

Dengan fitur ini, guru dapat mengunggah bahan ajar seperti materi, presentasi, 

gambar, video, sumber referensi, dan lain-lain. Fitur ini juga berfungsi sebagai wadah 

untuk menampung berbagai file dan links yang dimiliki oleh guru maupun murid 

6. Assignment 

Fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada murid secara online. 

Kelebihan fitur ini yaitu dilengkapi dengan waktu deadline, fitur attach file yang 

memungkinkan siswa untuk mengirimkan tugas secara langsung kepada guru dalam 

bentuk file document (pdf, doc,xls,ppt) dan juga tombol “turn in” pada kiriman 

assignment yang berfungsi menandai bahwa siswa telah menyelesaikan tugas mereka 

7. Award Badge 
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Untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau grup, biasanya guru 

menggunaa fitur award badge  

8. Parent Code 

Dengan fitur ini, orang tua murid dapat memantau aktifitas belajar yang dilakukan 

anak-anak mereka. Untuk mendapatkan kode tersebut, orang tua murid dapat 

mendapatkan dengan mengklik nama kelas/grup anaknya di edmdo atau dapat 

memperolehnya langsung dari guru yang bersangkutan. 

Langkah-langkah model pembelajaran e-learning menggunakan model 

pembelajarn edmodo, diantaranya: 

a. Tahapan sosialisasi model pembelajaran, diantaranya: 

1. Mengajukan permohonan ijin kepada pimpinan sekolah dan melakukan 

koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait penerapan  

model pembelajaran yang akan di gunakan. 

2. Melakukan koordinasi dengan kepala program keahlian untuk mendapatkan 

jadwal dan data peserta prakerin untuk mengikuti kegiatan sosialisasi penerapan 

pengembangan model pembelajaran. 

3. Memberikan sosialisasi penggunaan aplikasi pembelajaran edmodo dalam 

kegiatan pembelajaran  kepada siswa calon peserta prakerin serta membantu 

mengarahkan siswa dalam mendaftar pada akun edmodo melalui peragaan yang 

langsung dilakukan untuk mempermudah kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukannya kelak. 
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4. Melakukan kordinasi dengan guru model yang memiliki keterampilan dan 

kemampuan dalam menyusun serta mengembangkan materi yang akan 

diperagakan dalam proses pembelajaran 

b. Tahapan pasca sosialisasi model pembelajaran, diantaranya: 

1. Membuat Analisis Hari Efektif dan Program Pembelajaran 

Penyusunan analisis hari efektif pembelajaran dilakukan untuk mengetahui 

jumlah hari efektif dan hari libur pada setiap semester kegiatan pembelajaran 

yang akan diperagakan.  Tujuan pembuatan analisis hari efektif adalah untuk 

memudahkan penyususnan program pembelajaran pada tiap semesternya 

walaupun dalam pelaksanaan dilapangannya masih ada siswa yang harus 

melaksanakan kegiatan prakerin karena kebutuhan industri atau SOP yang telah 

diterapkan oleh perusahaan. 

2. Membuat Program Tahunan dan Program Semester  

a. Penyusunan Program Tahunan 

Penyusunan Program Tahunan dilakukan dengan tujuan agar kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan tetap pada koridor yang normal walaupun 

pada penerapannya siswa peserta prakerin mengalami perbedaan perlakuan 

dibandingkan dengan siswa lain yang melakukan kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas. 

b. Program Semester 

Penyusunan program semester bertujuan untuk menselaraskan dan 

menerapkan program yang telah dibuat sebelumnya pada program tahunan. 

Perbedaan lain yang mendasari penyusunan program semester adalah bahwa 
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pelaksanaan pembelajaran tidak bersifat baku mengingat kondisi yang 

mungkin akan ditemukan di dalam kegiatan pemebaajaran e-learning bagi 

siswa peserta prakerin tidak akan sama dengan siswa lain yang mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas. 

c. Menyusun Silabus 

Silabus merupakan garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau 

materi pelajaran yang di dalamnya menjabarkan standar  kompetensi,  

kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang 

perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar  kompetensi dan 

kompetensi dasar  yang harus dicapai oleh setiap siswa. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru yang menerapkan 

model pembelajaran e-learning akan  sangat berbeda dengan RPP yang disusun 

oleh guru yang mengajar di kelas konvensional. Pertimbangan jarak, ruang dan 

waktu serta materi dan evaluasi pembelajaran yang akan digunakan harus dapat 

menyesuaikan kebutuhan para siswa peserta prakerin. 

e. Penyusunan materi 

Penyusunan materi yang dilakukan pada pengembangan model pembelajaran 

berbasis e-learning berbeda dengan penyusunan materi pada kegiatan 

pembelajaran konvesional. Materi yang disajikan dibuat semenarik mungkin 

dengan tujuan agar siswa memiliki keinginan untuk mempelajari materi yang 

disampaikan.  
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f. Posting materi  

Materi atau bahan ajar yang telah dibuat diposting melalui aplikasi pembelajaran 

yang telah dipilih. 

g. Membuat Penilaian Pembelajaran 

Penilaian secara kognitif serta afektif dilakukan untuk mengetahui sampai 

sejauh mana model pembelajaran yang diterapkan dapat digunakan dengan baik 

oleh siswa peserta prakerin.   

h. Melakukan  pendaftaran aplikasi edmodo.  

Adapun tahapan pendaftaran aplikasi edmodo dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Bagi guru 

1. Untuk kelengkapan konten dan proses upload materi, usahakan proses 

pendaftaran dilakukan dengan menggunakan netbook, laptop atau  

computer PC, dan yakinkan jika jaringan internet yang akan digunakan 

bebas hambatan. 

2. Guru memiliki alamat e-mail untuk memudahkan pendaftaran karena 

informasi yang dikirimkan serta digunakan semuanya berbasis e-mail 

3. Langkah-langkah  untuk pendaftaran menggunakan laptop atau PC, 

diantaranya: 

a. Langkah 1. Pastikan user dapat mengakses google 
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Gambar 13. Langkah pertama proses registrasi edmodo bagi siswa 

dengan menggunakan netbook 

 

b. Langkah 2. Klik edmodo pada tampilan google 

 

Gambar 14. Langkah kedua proses registrasi edmodo bagi siswa dengan 

menggunakan netbook 
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c. Langkah 3. Klik login with edmodo 

 

Gambar 15. Langkah ketiga proses registrasi edmodo bagi siswa 

dengan menggunakan netbook 

 

d. Langkah 4. Lakukan pendaftaran sesuai dengan identitas dengan 

memilih sign up with edmodo lalu lengkapi kolom pendaftaran dengan 

mengisi user name, email serta password. Pada tampilan pendaftaran, 

edmodo akan menampilkan tiga identitas, diantaranya: mendaftar 

sebagai guru, siswa dan orang tua. Secara singkat berikut tampilan yang 

akan dilihat pada layar. 

1. Untuk guru 

 

Gambar 6. Langkah ke empat registrasi edmodo bagi guru 
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2. Untuk siswa 

 

Gambar 17. Langkah keempat registrasi edmodo bagi siswa 

 

 

3. Untuk orang tua 

 

Gambar 18. Langkah ke empat registrasi edmodo bagi orangtua 

siswa 
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e. Langkah 5. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, dan menekan icon 

sign up with edmodo. Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini 

lalu pilih continue to edmodo 

 

Gambar 19. Langkah kelima registrasi edmodo dengan 

menggunakan netbook 

 

f. Langkah 6. Setelah berhasil melakukan tahapan pendaftaran maka akan 

tampil halamna pembelajaran yang disediakan oleh edmodo dengan 

bentuk tampilan seperti di bawah ini: 

 

Gambar 20. Langkah keenam registrasi edmodo dengan menggunakan 

netbook 
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g. langkah 7. Untuk membentuk kegiatan pembelajaran, guru disarankan 

untuk membuat nama grup pembelajaran dengan memilih create a 

group pada tampila home dengan mengisi: 

1. Nama grup pembelajaran  bisa diisi dengan nama sekolah atau nama 

grup pembelajaran khusus sesuai mata pelajaran 

2. Memilih tingkatan kegiatan pembelajaran pada kolom select a grade 

3. Memilih mata pelajaran yang diajarkan dengan mengisi pilihan pada 

kolom subject area 

4. Memilih wara latar tampilan grup sebagai ciri khas grup 

pembelajaran  dan atau mengikuti tampilan warna yang disediakan 

oleh edmodo 

5. Lalu tekan create  sebagai langkah akhir pembuatan grup 

pembelajaran 

 

Gambar 21. Langkah ke tujuh registrasi edmododengan  menggunakan 

netbook 

 

Kode grup 
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h. Langkah 8. Setelah mengisi grup pembelajaran maka user akan 

mendapatkan kode grup (group code) yang dapat dijadikan sebagai 

password bagi para siswa untuk dapat bergabung dengan grup 

pembelajaran yang telah dibuat. 

b. Bagi siswa dengan menggunakan ponsel 

 Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para siwa untuk dapat 

bergabung dengan grup pembelajaran dapat dilihat pada beberapa tahapan 

dibawah ini: 

1. Langkah 1. Buka play store lalu download aplikasi edmodo pada ponsel 

2. Langkah 2. Setelah aplikasi edmodo terdownload siswa bisa langsung 

melakukan registrasi dengan memilih create free account (bagi yang 

belum mendaftar) atau klik login bagi yang sudah terdaftar seperti yang 

ditampilkan pada gambar dibawah ini.  

 

Gambar 22. Langkah kedua  registrasi edmodo dengan  menggunakan 

ponsel bagi siswa 
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3. Langkah 3. Setelah kolom craete free account dipilih,  maka akan muncul 

tampilan identitas pendaftar seperti yang tertera pada gambar di bawah 

lalu pilih student 

 

Gambar 23. Langkah ketiga  registrasi edmododengan  menggunakan ponsel 

bagi siswa 

 

4. Langkah 4. Setelah identitas dipilih maka menu akan menampilkan 

langkah-langkah untuk melakukan tahapan registrasi yang bisa langsung 

dilakukan oleh siswa seperti yang tertera pada gambar di bawah. Setelah 

tahapan pengisian registrasi selesai dilakukan siswa bisa langsung 

mendaftar ke dalam grup pembelajaran dengan menekan sign up. 

Tahapannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 24. Langkah keempat  registrasi edmodo dengan  menggunakan 

ponsel bagi siswa 

 

5. Langkah 5. Setelah semua identitas terisi lengkap maka siswa bisa 

langsung melakukan pendaftaran dengan menekan sign up. Maka edmodo 

akan menampilkan pilihan continue to edmodo dan sign in with another 

account. Siswa bisa langsung memilih continue to edmodo 

 

Gambar 25. Langkah ke lima  registrasi edmodo dengan  menggunakan 

ponsel bagi siswa 
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6. Langkah 6. Setelah semua tahapan registrasi dilakukan maka edmodo akan 

menampilkan menu awal seperti yang tertera pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 26. Langkah ke enam  registrasi edmodo dengan  menggunakan 

ponsel bagi siswa 

 

7. Langkah 7. Hal-hal dasar yang haru diperhatikan oleh para siswa untuk 

dapat menggunakan aplikasi pembelajaran edmodo adalah sebagai berikut: 

a) Note adalah aktivitas komunikasi yang dapat dilakukan oleh guru dan 

siswa dalam mengupload dan mendownload materi serta melakukan 

chatt secara bersama-sama dengan siswa lainnya. 

b) Assignment  adalah tempat dimana guru memberikan tugas bagi para 

siswa, dimana guru bisa menentukan limit waktu pengerjaannya (due 

date) atau tanpa waktu yang ditentukan. 
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c) Quiz adalah kolom pembelajaran dimana guru memberikan latihan 

kepada siswa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan singkat yang 

biasaya berbetuk multiple choice. 

d) Poll adalah kolom pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa 

untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam 

mengutarakan pendapatnya dari permasalahan yang dibuat oleh guru 

untuk dipecahkan bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran. 

e) Snapp Shoot adalah fiture yang disediakan oleh edmodo untuk 

memotret perjalanan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

c. Bagi orang tua 

Langkah-lagkah yang dapat dilakukan oleh orang tua siswa yang ingin 

melihat perkembangan pembelajaran putranya dapat dilihat dari uraian di 

bawah ini: 

1. Langkah 1. Download aplikasi edmodo for parents pada play store yang 

tersedia di gadget seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 27. Langkah pertama  registrasi edmodo dengan  menggunakan 

ponsel bagi orang tua 
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Setelah aplikasi tertera pada layar. Sentuh  icon yang tertera pada layar 

lalu lakukan registrasi dengan tahapan sebagai berikut: 

 

Gambar 28. Proses registrasi edmodo dengan menggunakan ponsel bagi 

orang tua 

 

1. Lakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menekan sign up for 

edmodo parents. 

2. Lalu isi email addres, first name, last name, password serta confirm 

password. 

3. Masukkan ulang alamat email serta password pad tampilan awal lalu 

tekan sign in. 
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Gambar 29. Proses registrasi edmodo dengan menggunakan ponsel bagi 

orang tua 

 

2. Langkah 2 . Masukkan nama putra atau putrinya dengan memilih tombol 

Use Child’s Edmodo Credintials 

 

Gambar 30. Langkah kedua  registrasi edmodo dengan  menggunakan 

ponsel bagi orang tua 

 

3. Langkah  3. Masukkan username dari putranya lalu masukkan password 

siswa yang bersangkutan. Maka orang tua bisa langsung melihat aktivitas 
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pembelajaran serta perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh 

putranya selama kegiatan pembelajaran 

 

Gambar 31. Langkah ke tiga  registrasi edmodo dengan  menggunakan 

ponsel bagi orang tua 

 

C. Pengujian Keefektifan Model Target 

1. Hasil Belajar Kognitif 

Hasi belajar kognitif siswa pada kegiatan uji coba terbatas di SMK Kesehatan 

Pelita menunjukkan respon yang cukup signifikan. 27 dari 7 siswa dapat mengerjakan 

post test yang diberikan oleh guru model dengan nilai yang beragam namun rata-rata 

nilai yang diperoleh melebihi angka  Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yakni 75 

sebagai indikator keberhasilan pembelajaran yang ditentukan di SMK Kesehatan Pelita 

Ciampea yang dapat ditunjukan pada gambar di bawah ini.   
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Gambar 32. Peningkatan Hasil Belajar Kognitif   Pada Uji Coba Terbatas di SMK 

Kesehatan Pelita Ciampea 

 

Sementara itu, untuk mengukur keberhasilan penerapan model pembelajaran 

edmodo adalah dari nilai prosentase hasil belajar. Dengan perbandingan kelas XI Farmasi 

1 yang sudah terlebih dahulu melaksanakan kegiatan prakerin tanpa menggunakan model 

pembelajaran edmodo dengan kelas XI Ffarmasi 2 yang dijadikan sebagai objek 

penelitian menunjukan grafik yang cukup signifikan seperti yang dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini  :  
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Gambar 33. Perbandingan Hasil Belajar Kognitif  Pada Uji Coba Terbatas di SMK 

Kesehatan Pelita Ciampea  

 

Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa terdapat hasil yang cukup signifikan 

untuk hasil belajar siswa peserta prakerin, siswa yang menggunakan model pembelajarn 

edmodo menunjukan grafik yang cukup baik dengan prosentase sebesar 76% sementara 

siswa lain yang sduag melaksanakan kegiatan prakerin lebih dahulu menunjukan grafik 

yang negatif dengan angka 45%.  

Pemicu permasalahan perbedaan pada grafik di atas adalah karena siswa yang 

menggunakan model pembelajaran edmodo memiliki persiapan materi yang dapat dibaca 

dan dipelajarai untuk menghadapi kegiatan ujian yang akan dilakukannya di sekolah. 

Sementara itu, pada kegiatan uji coba luas yang dilakukan di SMK Kusuma 

Bangsa Ciomas, proses pengembangan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi 

pembelajaran edmodo menunjukan hasil yang cukup baik seperti yang ditunjukan pada 

gambar di bawah ini 
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Gambar 34. Peningkatan Hasil Belajar Kognitif   Pada Uji Coba Terbatas di SMK 

Kusuma Bangsa Ciomas 

 

 Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

edmodo yang diperagakan di SMK Kusuma Bangsa Ciomas menunjukan hasil yang 

cukup baik, 28 siswa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dengan nilai rata-

rata di atas KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah yakni 75. 

Untuk mengukur keberhasilan model pembelajaran edmodo yang diterapkan  di 

SMK Kusuma Bangsa Ciomas. Pada kegiatan ujian yang diselenggarakan, 80 % siswa 

kelas XI Pemasaran 2 mampu menjawab pertanyaan dengan hasil  di atas rata-rata nilai 

KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah yakni 75. Sementara sebagai perbandingannya 

adalah kelas XI Pemasaran 1  yang telah lebih dahulu melaksanakan kegiatan prakerin 

tanpa adanya kegiatan pembalajaran  tambahan pada saat kegiatan prakerin 

diselenggarakan seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini 
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Gambar 35. Perbandingan Hasil Belajar Kognitif  Pada Uji Coba Terbatas di SMK 

Kusuma Bangsa Ciapus  

 

pada kegiatan uji coba luas yang dilakukan di SMK Putera Pelita Tenjolaya,  

proses pengembangan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pembelajaran edmodo 

juga menunjukan hasil yang cukup baik seperti yang ditunjukan pada gambar di bawah 

ini 

 

Gambar 36. Peningkatan Hasil Belajar Kognitif   Pada Uji Coba Terbatas di SMK 

Putera Pelita Tenjolaya 
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 Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

edmodo yang diperagakan di SMK Putra Pelita Tenjolaya menunjukan hasil yang cukup 

baik, 35  siswa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dengan nilai rata-rata di 

atas KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah yakni 75. 

Untuk mengukur keberhasilan model pembelajaran edmodo yang diterapkan  di 

SMK Kusuma Bangsa Ciomas. Pada kegiatan ujian yang diselenggarakan, 84 % siswa 

kelas XI Pemasaran 3 mampu menjawab pertanyaan dengan hasil  di atas rata-rata nilai 

KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah yakni 75.  

Sementara sebagai perbandingannya adalah kelas XI Pemasaran 1 dan XI 

Pemasaran 2 yang telah lebih dahulu melaksanakan kegiatan prakerin tanpa adanya 

kegiatan pembalajaran tambahan pada saat kegiatan prakerin diselenggarakan seperti 

yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 37. Perbandingan Hasil Belajar Kognitif  Pada Uji Coba Terbatas di SMK 

Putera Pelita Tenjolaya  
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Dari kegiatan penelitian terbatas yang dilakukan di SMK Kesehatan Pelita, 

penelitian luas di SMK Kusuma Bangsa Ciomas dan SMK Putera Pelita Tenjolaya dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan 

aplikasi pembelajaran edmodo layak untuk dikembangkan karena terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa peserta prakerin. 

2. Hasil Belajar Afektif 

Hasil belajar afektif  siswa yang dilakukan pada setiap akhir  tindakan baik ketika 

uji coba terbatas maupun uji coba luas dapat dilihat pada tabel 5.  Ketika uji coba terbatas 

yang dilakukan di SMK Kesehatan Pelita Ciampea penilaian afektif siswa mencapai 

angka  0,86. Sementara kegiatan uji coba luas di SMK Kusuma Bangsa Ciomas penilaian 

afektif siswa mencapai angka  0,96  dan uji coba lebih luas di SMK Putera Pelita 

Tenjolaya  yakni  0,97. Angka tersebut menunjukan hasil afektif pembelajaran cukup  

reliabel  dengan kegiatan pengembangan pembelajaran yang dilakukan dengan angka 

0.70 sebagai indikator reliabilitas penelitian. 

3. Hasil Kuisioner siswa 

Untuk mengukur hasil kegiatan pengembagan pembelajaran yang diterapkan, 

peneliti menyebarkan kuisioner yang dilaksanakan setelah para siswa menyelesaikan 

kegiatan prakerinnya, Dari hasil penyebaran kuisioner tersebut didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

a) Sistematika pembelajaran, dengan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Pertanyaan  apakah sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi 

edmodo dengan cara berkelompok membantu proses pembelajaran yang 

diterapkan?, dijawab sangat setuju oleh kebanyakan siswa.   
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2. Pertanyaan apakah pembelajaran berkelompok lebih efektif dan efisien dalam 

kegiatan pembelajaran?, dijawab dengan beragam oleh para siswa. Pertanyaan 

apakah pembelajaran berkelompok baik untuk dilanjutkan dalam kegiatan 

pembelajaran seterusnya?, jawaban yang bragam kembali ditemukan pada 

pertanyaan ini. permasalahan yang dihadapi hampir sama dengan permasalahan 

yang ditanyakan pada pertanyaan ke dua di atas.  

3. Pertanyaan apakah pembelajaran berkelompok bisa mendorong para siswa untuk 

lebih interaktif dalam kegiatan pembelajaran?, dijawab dengan sangat setuju, dari 

beberapa permasalahan di atas, kesimpulan akhirnya adalah siswa setuju jika 

pembelajaran dengan cara berkelompok terbukti mendorong para siswa untuk 

berinteraktif dengan guru pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan 

4. Pertanyaan apakah pembelajaran berkelompok lebih menyenangkan dibandingkan 

pembelajaran secara individu?, dijawab dengan setuju, kebanyakan siswa 

menjawab setuju karena pada dasarnya pembentukan kelompok menguntungkan 

semua pihak, selain dapat meminimalisir biaya jika ada kegiatan yang melibatkan 

pengeluaran secara financial, bisa saling mengelurkan pendapat serta membuat 

kesimpula bersama sehingga setiap siswa bisa saling memahami materi yang 

disampaikan leh guru pada saat pembelajaran diselenggarakan.    

b) Komunikasi antara guru model dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

1. Pertanyaan apakah komunikasi yang dilakukan oleh guru mengganggu aktivitas 

kegiatan pembelajaran selama prekerin dilaksanakan?, dijawab dengan tidak 

setuju, penggunaan jam kosong di luar aktivitas pembelajaran menjadi salah satu 

alasan siswa menjawab dengan tidak setuju, intruksi dari guru model bahwa 
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pembelajaran dilakukan di luar jam kerja menjadi salah satu petunjuk kegiatan 

pembelajaran yang diterapkan. 

2. Pertanyaan apakah komunikasi yang dilakukan oleh guru dapat menggantikan 

komunikasi guru dengan siswa seperti halnya komunikasi di dalam kelas?, dijawab 

dengan sangat setuju dan setuju. Permasalahan perubahan sikap yang terjadi pada 

siswa peserta prakerin setelah menyelesaikan kegiatan prakerinnya disebabkan 

karena minimnya komunikasi yang dilakukan sehingga ada kesan jika siswa tidak 

mendapat perhatian dari guru selama kegiatan prakerin dilaksanakan. 

3. Pertayaan apakah komunikasi yang dilakukan oleh guru model tidak membantu 

proses pembelajaran menjadi lebih baik?, Dijawab dengan beragam oleh siswa. 

Namun, stelah siswa mengalami kegiatan prakerin dengan menerapkan model 

pembelajaran yang diperagakan, kebanyakan siswa merasa sangat terbantu dengan 

adanya kegiatan komunikasi yang diperagakan, bentuk perhatian guru dengan 

menanyakan kondisi dan aktivitas yang sedang dikerjakan merupakan salah satu 

bentuk perhatian tersendiri bagi siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi 

lebih aktif. 

4. Pertanyaan apakah komunikasi yang dilakukan oleh guru model dengan siswa 

berjalan dengan baik pada saat penerapan model aplikasi pembelajaran edmodo 

diterapkan?, pertanyaan dijawab dengan sangat setuju. Penentuan waktu dalam 

kegiatan pembelajaran yang tidak diperketat (fleksibel sesuai dengan waktu 

senggang yang dimiliki oleh siswa) menjadi salah satu alasan siswa merasa tidak 

dibebani dengan pekerjaan yang membebani mereka sehingga setiap siswa melalui 

perwakilannya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. 
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5. Pertanyaan apakah signal dalam kegiatan komunikasi menjadi penghalang dalam 

pembelajaran edmodo?,  dijawab dengan setuju.  

c) Reaksi siswa dalam penerpan model pembelajaran edmodo 

1. Pertanyaan apakah pengembangan model pembelajaran edmodo membantu siswa 

dalam kegiatan pembelajaran?, dijawab dengan sangat setuju dan setuju, 

penerapan edmodo sebagai model pembelajaran yang pengoperasiannya mudah 

membuat siswa tidak merasa kesulitan dalam mengikuti kegiata pembelajaran 

yang diperagakan oleh guru model.  

2. Pertanyaan apakah model pembelajaran edmodo menyenangkan dan layak untuk 

dilanjutkan?, dijawab dengan sangat setuju dan setuju. Siswa beranggapan model 

pembelajaran edmodo daat dijadikan salah satu media penghubung antara guru di 

sekolah dengan para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan prakein di industri. 

3. Pertanyaan apakah model pembelajaran edmodo bermanfaat untuk para siswa 

dalam menghadapi rangkaian kegiatan ujian yang akan diselenggarakan oleh pihak 

sekolah?, dijawab dengan sangat setuju,  dan setuju. Pemberian materi dengan 

konten yang berbeda memudahkan para siswa dalam mempelajari materi yang 

diajarkan oleh guru di sekolah. Ditambah dengan pemberian kisi-kisi soal yang 

akan diujikan, setip siswa memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi dan 

mengisi soal yang akan dikerjakanya selam kegiatan ujian diselenggarakan. 

4. Apakah model pembelajaran edmodo bisa menjadi pengganti kegiatan 

pembelajaran yang tidak ditemukan oleh siswa pada saat melaksanakan kegiatan 

prakerin?, dijawab dengan setuju. Mengingat masih minimnya model 

pembelajaran yang digunakan sejauh ini. penerapan aplikasi pembelajaran edmodo 
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menjadi salah satu model pembelajaran yang cukup efektif dan efisien bagi para 

siswa terlebih dengan adanya pembagian kelompok belajar. 

5. Apakah siswa menemukan kendala pada saat model pembelajaran edmodo  

diterapkan untuk kegiatan pembelajaran bagi siswa prakerin?, dijawab dengan 

setuju. Beberapa siswa masih menemukan permasalahan cara mengoperasikan 

aplikasi edmodo, namun dengan dibentuknya kelompok belajar, lambat laun siswa 

dengan bantuan siswa lainnya dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi yang 

digunakan.  

d) Konten materi yang disampaikan 

1. Pertanyaan apakah materi yang disajikan oleh guru model memiliki konten yang 

pas untuk kegiatan pembelajaran?, dijawab dengan setuju. Meskipun diawal materi 

yang disampaikan teralalu rumit, naun dengan adanya masukan dari peneliti 

akhirnya materi yang disampaikan mengalami perubahan dan bisa diterima dengan 

baik oleh para siswa. 

2. Pertanyaan apakah materi yang disajikan sama dengan soal yang dikerjakan pada 

saat kegiatan ujian dilaksanakan?, dijawab dengan setuju. Pemberian kisi-kisi di 

akhir kegiatan pembelajaran mempermudah para siswa dalam mempersiapkan 

materi apa saja yang harus dikuasai untuk persiapan kegiatan.  

3. Pertanyaan apakah materi yang disajikan tidak memenuhi keinginan dan 

kebutuhan serta tidak mewakili dalam soal yang diujikan?, dijawab dengan tidak. 

Sejauh pelaksanaan kegiatan ujian khususnya pada mata pelajaran IPS yang 

dijadikan sebagai subjek penelitian, siswa tidak mengalami permasalahan yang 
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berat. Meskipun hasil akhir menunjukkan terdapat beberapa siswa yang belum bisa 

memenuhi nilai KKM yang disyaratkan oleh sekolah. 

4. Pertanyaan apakah materi yang disajikan oleh guru model dapat menambah 

wawasan siswa terlebih yang ada hubungannya dengan pelaksanaan prakerin yang 

dilakukan?,dijawab beragam. Untuk beberapa materi yang disajikan mungkin 

memiliki korelasi permaslahan yang tidak sama dengan lokasi pelaksanaan 

prakerin, namun secara kesluruhan materi yang disajikan memiliki hubungan yang 

cukup erat dengan lingkungan kerja tempat prakerin dilaksanakan. 

5. Pertanyaan apakah materi yang disajikan sudah sama dengan silabus mata 

pelajaran yang harusnya diajarkan kepada siswa?, dijawab dengan setuju . materi 

yang disampaikan sudah sesuai dengan silabus mata pelajaran yang seharusnya 

disampaikan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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Bagian Kelima 

KESIMPULAN 

 

Setelah melalui beberapa tahapan  yang dilakukan, dimulai dari mempelajari 

potensi masalah, pengumpulan data, uji coba terbatas dengan menggunakan beberapa 

pendekatan, diantaranya: Observasi dan studi literatur, desain produk, uji coba produk, 

revisi produk serta validasi expert hingga akhirnya dilakukannya uji coba luas alat. 

Maka berdasarkan temuan yang diperoleh, analisis data dan refleksi pada setiap uji 

coba, penelitian dan pengembangan (Research and Development) / R&D model 

pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi pembelajaran edmodo dinyatakan 

berhasil yang ditunjukkan dari prosentase hasil uji kognitif sebesar 76% di SMK 

Kesehatan Pelita Ciampea, 80% hasil uji kognitif di SMK Kusuma Bangsa Ciomas serta 

84% hasil uji kognitif di SMK Putera Pelita Tenjolaya. Data tersebut menunjukkan 

keberhasilan pembelajaran dari 70% ketuntasan siswa yang mencapai KKM. 

Sementara hasil uji  afektif  siswa yang ketika uji coba terbatas yang dilakukan di 

SMK Kesehatan Pelita Ciampea mencapai angka  0,86. Sementara kegiatan uji coba luas 

di SMK Kusuma Bangsa Ciomas mencapai angka  0,96  dan uji coba lebih luas di SMK 

Putera Pelita Tenjolaya  sebesar  0,97. Angka tersebut menunjukkan hasil afektif 

pembelajaran cukup  reliabel  melebihi angka 0.70 sebagai indikator reliabilitas 

penelitian. 

Berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan 

merinci tahapan-tahapan kegiatan penelitian  yang terlibat dalam kegiatan penelitian yang 
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dimulai dengan input kegiatan penelitian, proses kegiatan penelitian dan output yang 

dihasilkan dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 38. Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis e-learning Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Bagi Siswa Peserta Prakerin 

INPUT 

 

1. Kepala 

Sekolah. 

2. Wakil Kepala 

Sekolah 

Bidang 

Kurikulum. 

3. Wakil Kepala 

Sekolah 

Bidang 

Sarana 

Prasarana. 

4. Kepala 

program 

Keahlian. 

5. Guru Model. 

6. Siswa. 

PROSES 

1. Guru model menyapa para siswa peserta 

prakerin pada kolom note dengan 

menanyakan kondisi dan perkembangan 

kegiatan prakerin yang dilakukan oleh 

para siswa. 

2. Guru model menyampaikan informasi 

dengan mengupload materi yang akan 

dibahas dalam kegiatan pembelajaran 

3. Siswa diberikan stimulus kepada para 

siswa melalui kordinator kelompok 

dengan memberikan kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan jika ditemukan 

ada materi yang belum difahami. 

4. Guru model memberikan ulasan kepada 

setiap perwakilan kelompok yang 

mengajukan pertayaan dan memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain yang 

akan mengemukakan pendapatnya. 

5. Setelah para siswa memahami materi 

yang disampaikan dalam pembahasan, 

guru model menutup pembelajaran 

dengan membuat kesimpulan dari materi 

serta pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh perwakilan kelompok. 

6. Bersama dengan siswa, guru model  

menutup kegiatan pembelajaran dengan 

tetap memberikan motivasi kepada para 

siswa yang sedang melaksanakan kegiatan 

prakerin untuk tetap mengikuti  kegiatan 

pembelajaran serta berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

7. Guru model menyampaikan informasi 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan yang akan datang. 

8. Guru model menutup kegiatan 

pembelajaran dengan memberikan salam.   

OUTPUT 

 

1. Model 

Pembelajaran 

yang 

terintegrasi 

pada aplikasi 

edmodo. 

2. Hasil belajar 

Kognitif   dan 

Afektif siswa. 
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Praktek kerja industri (Prakerin) wajib diikuti oleh siswa SMK  ketika mereka 

masuk di semester 2. Ini merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian nasional (UAN). 

Tetapi terjadi kekosongan selama siswa meninggalkan pembelajaran di sekolah. Keadaan 

ini tentunya tidak menguntungkan dan mengurangi jam pelajaran yang harus mereka 

peroleh sepenuhnya. Ide penulisan buku ini berawal dari permasalahn tersebut di atas. 

Agar mereka tidak ketinggalan pelajaran maka pembelajaran e-learning dianggap tepat 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harapan agar siswa SMK dapat menjalankan 

prakerin dan juga tidak ketinggalan dalam pembelajaran di sekolah, salah satu caranya 

adalah dengan pembelajaran e-learning. Dengan belajar jarak jauh siswa SMK tetap akan 

memperoleh pembelajaran seperti yang seharusnya. 

 Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan untuk melihat 

efektivitas pembelajaran e-learning khusus untuk siswa SMK. Buku ini juga menjelaskan 

proses langkah-langkah pembelajaran e-learning dengan ,mengambil contoh 

pembelajaran untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 3 SMK Swasta di 

Kabupaten Bogor.  
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