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ABSTRAK 

 
Kurniawati, Rita (2014). Pengembangan Model Pembelajaran Blended 

Learning pada Mata Pelajaran Keterampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi (KKPI) Kelas XI di SMK Negeri 2 Purwodadi. 

Dosen Pembimbing I: Drs. Hardjono, M.Pd. Dosen Pembimbing II: 

Drs. Wardi, M.Pd. 

Kata Kunci: Pengembangan, Pembelajaran, Model Blended Learning, Mata 

Pelajaran KKPI 

Berdasarkan pengamatan pembelajaran di SMK N 2 Purwodadi 

menunjukkan adanya kendala pada pembelajaran KKPI kelas XI yang 

disampaikan oleh guru mata pelajaran, diantaranya: kurang tuntasnya pembahasan 

materi pembelajaran sehingga ada beberapa materi yang tertinggal, kurang 

seimbangnya penguasaan kompetensi teori dan praktik oleh siswa, dan kurangnya 

inovasi penerapan model pembelajaran yang dapat mengkonstruksikan ide-ide dan 

pengetahuan siswa. Salah satu upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah 

mengembangkan dan mengimplementasikan model blended learning pada 

pembelajaran KKPI dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan 

online. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan perencanaan, 

mengimplementasikan, dan menguji keefektifan pembelajaran dengan model 

blended learning pada mata pelajaran KKPI kelas XI di SMK N 2 Purwodadi.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 

Development model ADDIE. Adapun populasi penelitian adalah seluruh siswa 

kelas XI SMK N 2 Purwodadi. Sedangkan sampel penelitian adalah siswa kelas 

XI TITL 1 dan XI TITL 2 yang dipilih dengan teknik cluster sampling. Metode 

pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, tes, dan angket/kuisioner. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan pembelajaran 

dengan model blended learning layak digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran di kelas; (2) model pembelajaran blended learning dapat 

diimplementasikan sesuai perencanaan yang mencakup orientasi, organisasi, 

investigasi, presentasi, analisis, dan evaluasi; (3) pembelajaran dengan model 

blended learning terbukti efektif dilihat dari segi (a) hasil belajar KKPI yang 

menggunakan model blended learning >75 dan ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara kelompok yang menggunakan model blended learning dan 

kelompok yang tidak menggunakan model blended learning; (b) proses berupa 

peningkatan keaktifan dan motivasi belajar siswa yang lebih baik. Dari hasil 

penelitian ini disarankan perlunya pengembangan model blended learning sebagai 

suplemen pembelajaran tatap muka pada mata pelajaran KKPI dan mata pelajaran 

yang lain. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan tonggak kehidupan bangsa. Suatu bangsa akan 

mengalami kemajuan yang pesat apabila didukung dengan sumber daya manusia 

yang tinggi dan berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya 

manusia tersebut, dapat diwujudkan melalui pendidikan. Dimana pendidikan 

sebagai usaha terencana yang bertujuan untuk mengoptimalkan keterampilan 

manusia sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan 

bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

serta mengamanatkan kepada pemerintah agar mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Lebih lanjut, dalam UU 

No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 

menyebutkan sebagai berikut. 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  
 

Berdasarkan tujuan tersebut, menekankan bahwa sejauh ini pemerintah 

telah memiliki arah dan landasan yang jelas untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Hal ini dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah 

No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 tahun 
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2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dasar untuk 

pemenuhan standar minimal pendidikan. Adapun standar minimal pendidikan 

yang ditentukan oleh PP No.32 Tahun 2013 dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri atas: (1) 

Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) 

Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; (8) Standar Penilaian Pendidikan. 

Dari beberapa standar tersebut, maka standar minimal dari standar proses harus 

dipenuhi untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas peserta didik.  

Pada implementasi standar proses pendidikan, guru memiliki peran dan 

kedudukan yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana 

tercantum dalam PP No.14 Tahun 2005 Pasal 4 tentang Guru dan Dosen 

menyatakan sebagai berikut. 

“Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran 

guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional” 
 

Terkait dengan peran guru sebagai agen pembelajaran, guru dituntut 

dapat memberikan pembelajaran secara optimal dengan menggunakan berbagai 

metode dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

Wina Sanjaya (2010: 14) menegaskan bahwa seorang guru perlu memiliki 

kemampuan merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran 

yang dianggap cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf 

perkembangan siswa, termasuk didalamnya memanfaatkan berbagai sumber dan 

media pembelajaran untuk menjamin efektivitas pembelajaran.  
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Dipertegas kembali oleh Benny A. Pribadi (2010:18), penerapan desain 

sistem pembelajaran bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang sukses, 

yaitu pembelajaran yang mampu membantu siswa mencapai kompetensi yang 

diinginkannya. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan desain model 

pembelajaran menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penguasaan 

kompetensi siswa.  

Salah satu kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa 

pada jenjang SMK yaitu mata pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi (KKPI). Menurut Iswanto Djumaati (2013), mata pelajaran KKPI 

merupakan salah satu mata pelajaran adaptif di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). KKPI mulai diimplementasikan pada Kurikulum SMK edisi 2004 sampai 

diterapkannya KTSP yang terdiri atas teori dan praktik.  

Lebih lanjut, Iswanto menegaskan mata pelajaran KKPI di SMK 

kejuruan dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu 

mengetahui pesatnya perkembangan tersebut. Dalam hal ini, konsep mata 

pelajaran KKPI berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh 

karena itu, model dan strategi pembelajaran yang digunakan harus mampu 

memanfaatkan dan mengembangkan teknologi guna pengembangan kompetensi 

dan pengalaman belajar siswa secara teori maupun praktik. 

Berdasarkan wawancara pada tanggal 9 November 2013 dengan guru 

mata pelajaran KKPI di SMK 2 Purwodadi, Bapak Berlian Setiaji, S.Kom 

menyatakan penyebab dari kurang optimalnya pembelajaran KKPI pada kelas XI 

adalah kurang tuntasnya pembahasan materi pelajaran secara optimal karena 
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cakupan materi yang luas. Hal ini menyebabkan ada beberapa materi yang 

tertinggal sehingga menyulitkan siswa dalam belajar. Salah satu pembahasan 

materi yang kurang tuntas terdapat pada materi pengoperasian software presentasi, 

khususnya pokok bahasan editing sederhana untuk membuat presentasi dan efek 

yang menarik pada file presentasi.  

Menurut guru tersebut, kendala lain yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran KKPI di kelas adalah kurang seimbangnya penguasaan kompetensi 

teori dan praktik yang dikuasai siswa. Hal ini terjadi karena kegiatan 

pembelajaran lebih terfokus pada praktik (70%) dan sebagian teori (30%), 

kurangnya inovasi model pembelajaran yang dapat mengkonstruksikan ide-ide 

dan pengetahuan siswa, mengkombinasikan  kompetensi teori dan praktik, serta 

mengoptimalkan penyampaian materi secara tuntas sehingga siswa dapat belajar 

mandiri tanpa harus menunggu keberadaan guru. Dengan adanya belajar mandiri, 

diharapkan siswa dapat mengkonstruksikan ide-ide dan pengetahuannya untuk 

meningkatkan kompetensi. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti temukan, menunjukkan 

bahwa pembelajaran mata pelajaran KKPI di SMK N 2 Purwodadi dilakukan 

secara tatap muka di ruang kelas dengan dukungan sarana dan prasarana yang 

memadai. Namun, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana tersebut 

belum optimal. Berkenaan dengan itu, perlu adanya model pembelajaran yang 

dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya. 

Salah satu model pembelajaran adalah blended learning. M.Yusuf T. 

(2011) mendefinisikan blended learning sebagai integrasi antara face to face dan 
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online learning untuk membantu pengalaman kelas dengan mengembangkan 

teknologi informasi dan komunikasi. Thorne (2003: 2) dalam Sulihin B.Sjukur 

(2012) mendefinisikan blended learning  sebagai berikut. 

it represents an opportunity to integrate the innovative and technological 

advances offered by online learning with the interaction and 

participation offered in the best of traditional learning 

 

Definisi di atas mengandung makna bahwa blended learning 

menggambarkan sebuah kesempatan yang mengintegrasikan inovasi dan 

keuntungan teknologi pada pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi 

dari keuntungan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, Uwes A.Chaeruman 

(2011) menjelaskan blended learning sebagai pembelajaran yang 

mengkombinasikan setting pembelajaran synchronous dan asynchronous secara 

tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa definisi di atas, 

memberikan gambaran bahwa blended learning merupakan kombinasi antara 

pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online dengan bantuan teknologi 

informasi dan komunikasi secara tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Adapun penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh Sulihin B.Sjukur 

(2012: 368) tentang pengaruh blended learning terhadap motivasi belajar dan 

hasil belajar siswa tingkat SMK menunjukan bahwa (1) terdapat perbedaan 

motivasi dan hasil belajar antara siswa yang diajar pembelajaran blended learning 

dibandingkan siswa yang diajar pembelajaran konvensional; (2) ada peningkatan 

motivasi dan hasil belajar siswa akibat penerapan pembelajaran blended learning.  

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Izuddin Syarif (2012: 234) tentang 

pengaruh model blended learning terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa 
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SMK menunjukan (1) ada perbedaan yang signifikan antara motivasi dan prestasi 

belajar siswa yang menggunakan model blended learning  dan siswa yang 

menggunakan model face to face learning; (2) ada peningkatan motivasi dan 

prestasi belajar siswa yang signifikan akibat penerapan model blended learning. 

Berdasarkan penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa model blended 

learning dapat meningkatkan motivasi, prestasi, dan hasil belajar siswa. 

Selain dapat meningkatkan motivasi, prestasi, dan hasil belajar siswa, 

manfaat lain dari blended learning menurut Dodon Yendri (2011: 4), yaitu                                

(1) meningkatkan hasil pembelajaran melalui pendidikan jarak jauh;                          

(2) meningkatkan kemudahan belajar sehingga siswa menjadi puas dalam belajar 

melalui pendidikan jarak jauh; (3) mengurangi biaya pembelajaran. Dengan 

manfaat tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam 

pembelajaran. 

Terkait dengan manfaat tersebut, dipilihlah model blended learning 

sebagai suplemen pembelajaran dengan pendekatan konstruktif pada mata 

pelajaran KKPI di SMK N 2 Purwodadi karena model ini memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya: (1) memungkinkan siswa untuk memperoleh bahan ajar 

yang up to date; (2) guru dapat mengontrol penguasaan materi yang dikuasai oleh 

siswa baik dalam pembelajaran tatap muka maupun online; (3) kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (4) menuntaskan 

pembelajaran yang belum tersampaikan dalam pembelajaran tatap muka.  
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Adapun untuk dapat menerapkan model blended learning dalam 

pembelajaran tentu diperlukan perencanaan terlebih dahulu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan 

pembelajaran dengan  model blended learning, khususnya pada mata pelajaran 

KKPI. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

“Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning pada Mata Pelajaran 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) Kelas XI di SMK 

Negeri 2 Purwodadi”. Model pembelajaran ini diharapkan dapat berguna sebagai 

suplemen untuk melengkapi proses pembelajaran tatap muka yang telah ada. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimanakah perencanaan model pembelajaran blended learning pada 

mata pelajaran KKPI kelas XI di SMK N 2 Purwodadi? 

1.2.2 Bagaimanakah implementasi model pembelajaran blended learning pada 

mata pelajaran KKPI kelas XI di SMK N 2 Purwodadi? 

1.2.3 Bagaimanakah keefektifan model pembelajaran blended learning pada 

mata pelajaran KKPI kelas XI di SMK N 2 Purwodadi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.3.1 Merumuskan perencanaan model pembelajaran blended learning pada 

mata pelajaran KKPI kelas XI di SMK N 2 Purwodadi; 

1.3.2 Mengimplementasikan model pembelajaran blended learning pada mata 

pelajaran KKPI kelas XI di SMK N 2 Purwodadi; 

1.3.3 Menguji keefektifan model pembelajaran blended learning pada mata 

pelajaran KKPI kelas XI di SMK N 2 Purwodadi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru tentang 

pengembangan pembelajaran, khususnya pembelajaran dengan model blended 

learning pada mata pelajaran KKPI di tingkat SMK dan dunia pendidikan pada 

umumnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh selama di bangku perkuliahan mengenai pengembangan pembelajaran 

yang diterapkan dalam dunia pendidikan. 

2) Bagi Guru 

Menambah strategi dan model pembelajaran yang lebih bervariasi 

sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. 
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Di samping itu, diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru untuk lebih 

tepat dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik, tujuan, dan sarana-prasarana dalam pembelajaran. 

3) Bagi Program Studi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan masukan 

bagi pihak jurusan dalam upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa program 

studi Teknologi Pendidikan. 

4) Bagi Siswa 

Membantu siswa untuk lebih memahami pemanfaatan dan penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran, serta meningkatkan keterampilan siswa dalam 

penguasaan kompetensi baik secara teori maupun praktik. 

 

1.5 Penegasan Istilah  

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu 

diberikan batasan pengertian dan penegasan istilah. 

1.5.1 Pengembangan Model Pembelajaran 

Pengembangan model pembelajaran merupakan kegiatan 

mengembangkan model pembelajaran yang telah ada dengan memberikan variasi 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan model 

pembelajaran ini dilakukan dengan mengembangkan model pembelajaran 

konvensional menjadi model pembelajaran blended learning. Adapun 

pengembangan model pembelajaran ini dibatasi pada pengembangan perencanaan 

pembelajaran dengan model blended learning. 
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1.5.2 Perencanaan Model Pembelajaran Blended Learning 

Kegiatan perencanaan model pembelajaran blended learning mencakup 

kegiatan merencanakan perangkat pembelajaran, berupa silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

disesuaikan dengan blended learning. Dalam pembuatan perencanaan 

pembelajaran ini, dibatasi pada materi pengoperasian software presentasi dengan 

pokok bahasan editing sederhana untuk membuat presentasi dan efek yang 

menarik pada file presentasi. 

Hasil dari perencanaan pembelajaran yang didesain kemudian diuji 

kelayakannya oleh ahli model dan ahli materi pembelajaran. Hasil uji kelayakan 

tersebut menentukan layak atau tidaknya perencanaan pembelajaran. Apabila hasil 

uji kelayakan dinyatakan perencanaan pembelajaran layak, maka dapat digunakan 

sebagai pedoman implementasi kegiatan pembelajaran dengan model blended 

learning. 

1.5.3 Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning 

Implementasi ini dilakukan dengan melakukan uji coba (eksperimen) 

penerapan model blended learning pada pembelajaran KKPI. Pada uji coba ini 

melibatkan sejumlah siswa dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang 

telah didesain dalam tahap perencanaan model pembelajaran blended learning. 

Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan model blended learning, 

meliputi: kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang didalamnya melibatkan 

langkah orientasi, organisasi, investigasi, presentasi, dan analisis serta evaluasi. 
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1.5.4 Keefektifan Model Pembelajaran Blended Learning 

Keefektifan model pembelajaran blended learning ditinjau dari segi hasil 

berupa hasil belajar siswa berdasarkan nilai ulangan harian dan segi proses berupa 

angket siswa tentang keaktifan dan motivasi belajar siswa. Penilaian hasil belajar 

dilihat dari hasil belajar siswa baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya 

pembelajaran.  

Sedangkan penilaian dari segi angket keaktifan belajar dilihat dari 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran, serta motivasi belajar dilihat dari 

dorongan siswa dalam keikutsertaan pada pembelajaran dengan model blended 

learning. Berdasarkan hasil belajar dan hasil angket keaktifan serta motivasi 

belajar siswa, maka diambil kesimpulan mengenai keefektifan atau 

ketidakefektifan model pembelajaran blended learning. 

1.5.5 Mata Pelajaran KKPI 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) merupakan 

mata pelajaran adaptif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 

diimplementasikan mulai Kurikulum SMK edisi 2004 sampai diterapkannya 

KTSP dengan menekankan pada penguasaan kompetensi siswa baik secara teori 

maupun praktik. Penguasaan kompetensi tersebut menjadi hal yang signifikan 

dalam pengembangan kompetensi siswa. 

Setiap kesempatan pembelajaran KKPI hendaknya dimulai dengan 

pengenalan konsep yang dilanjut dengan praktik. Adapun untuk meningkatkan 

keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan kombinasi 
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pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online dengan mengemas 

bahan ajar yang sesuai. 

1.5.6 SMK N 2 Purwodadi 

SMK N 2 Purwodadi merupakan tempat dilaksanakannya penelitian ini 

yang beralamatkan di Jl.M.H.Thamrin 50, Kel. Danyang Purwodadi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Hasil penelitian ini disusun dalam sistematika penulisan skripsi, yaitu 

sebagai berikut: 

1.6.1 Bagian awal  

Bagian awal skripsi terdiri dari (1) judul, (2) persetujuan pembimbing,  

(3) pengesahan kelulusan, (4) pernyataan, (5) motto dan (6) persembahan, (7) kata 

pengantar, (8) abstrak, (9) daftar isi, (10) daftar bagan, (11) daftar tabel, (12) 

daftar gambar, (13) daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian isi, terdiri atas: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Dalam pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, batasan pengembangan, dan penulisan sistematika skripsi. 

Bab 2 : Kajian Teoretik 

Pada bab ini membahas mengenai kajian teoretik serta konsep-konsep 

yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini. 
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Bab 3 : Metode Penelitian  

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, 

variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. 

Bab 4  : Hasil Penelitian 

Pada bab ini membahas mengenai data-data hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

Bab 5 : Simpulan dan Saran 

1.6.3 Bagian akhir  

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi dan Kawasan Teknologi Pendidikan 

Teknologi pendidikan merupakan konsep yang kompleks. Ia dikaji dari 

berbagai segi dan kepentingan. Kecuali itu teknologi pendidikan sebagai suatu 

bidang kajian ilmiah, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu 

dan teknologi yang mendukung dan mempengaruhinya (Miarso, 2009: 544). 

Definisi teknologi pendidikan berkembang dari tahun ke tahun sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Teknologi pendidikan merupakan sebuah bidang yang berfokus pada 

upaya-upaya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses 

belajar dalam diri individu (Benny A.Pribadi, 2010: 65). Senada dengan definisi 

tersebut, AECT mengemukakan definisi teknologi pendidikan terbaru sebagai 

sebuah studi dan praktek etis untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar 

dan memperbaiki kinerja melalui penciptaan, pengelolaan proyek, teknologi, dan 

sumber daya yang tepat. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi 

pendidikan merupakan sebuah bidang kajian yang membantu memfasilitasi proses 

pembelajaran untuk memecahkan masalah yang menyangkut semua aspek belajar 

manusia. 
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2.1.1 Kawasan Teknologi Pendidikan (AECT 1994) 

Sebagaimana dikemukakan oleh AECT 1994 teknologi pembelajaran 

merupakan teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, 

pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Seels (1994:28) 

mendefinisikan lima domain atau bidang garapan dalam teknologi pendidikan 

dalam bagan berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kawasan teknologi pendidikan (Seels dan Richey, 1994:28) 

Berdasarkan gambar di atas menunjukan bahwa setiap domain teknologi 

pendidikan memiliki cakupan masing-masing. Adapun kelima domain saling 

memberikan konstribusi terhadap domain kawasan teknologi pendidikan yang 

lainnya.  

Kawasan desain merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar. 

Adapun untuk mewujudkan kondisi belajar yang optimal diperlukan desain yang 

sistematis (Seels dan Richey, 1994:32). Desain bertujuan untuk menciptakan 

TEORI 

PRAKTEK 

PEMANFAATAN 

Pemanfaatan media 

Difusi inovasi 

Implementasi & institusional 

Kebijakan dan reguler 

 

PENGEMBANGAN 

Teknologi cetak 

Teknologi audiovisual 

Teknologi berbasis komputer 

Teknologi terpadu 

DESAIN 

Desain sistem pembelajaran 

Desain pesan 

Strategi pembelajaran 

Karakteristik pemelajar 

PENILAIAN 

Analisis masalah 

Pengukuran acuan patokan 

Evaluasi formatif 

Evaluasi sumatif 

PENGELOLAAN 

Manajemen proyek 

Manajemen sumber 

Manajemen sistem 

penyampaian 

Manajemen informasi 
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strategi dan produk baik pada tingkat makro berupa program dan kurikulum serta 

tingkat mikro berupa pelajaran dan modul.  

Kawasan pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi 

desain ke dalam bentuk fisik (Seels dan Richey, 1994: 38). Pengembangan 

menjadi suatu langkah lanjutan setelah desain dibuat. Di dalam kawasan 

pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori 

yang mendorong baik desain pesan maupun strategi pembelajaran. Pada dasarnya, 

kawasan pengembangan dapat dijelaskan dengan adanya: (1) pesan yang didorong 

oleh isi; (2) strategi pembelajaran yang didorong oleh teori; dan (3) manifestasi 

fisik dari teknologi-perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran.  

Kawasan pemanfaatan merupakan aktivitas menggunakan proses dan 

sumber untuk belajar. Pemanfaatan mempunyai tanggung-jawab untuk 

mencocokkan pembelajar dengan bahan dan aktivitas yang spesifik, menyiapkan 

pembelajar untuk berinteraksi dengan materi dan kegiatan yang dipilih, 

memberikan bimbingan selama keterlibatan tersebut, memberikan penilaian hasil 

dan memadukan pemakaian ini ke dalam keberlanjutan prosedur organisasi.  

Kawasan pengelolaan melibatkan pengendalian teknologi pembelajaran 

melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. 

Sedangkan kawasan penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya 

pembelajaran dan belajar. Penilaian dimulai dari analisis masalah yang merupakan 

langkah awal dalam pengembangan dan penilaian pembelajaran.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa antar kawasan 

teknologi pendidikan memiliki keterkaitan yang erat. Adapun hubungan antar 

kawasan tidak linier melainkan saling melengkapi. Sifat saling melengkapi ini 

ditunjukkan melalui penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Berikut 

merupakan gambaran hubungan antar komponen teknologi pendidikan yang 

saling melengkapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2. Hubungan antar kawasan dalam bidang teknologi pendidikan 

(Seels dan Richey, 1994:29) 

 

Dari bagan di atas, terlihat bahwa setiap kawasan teknologi pendidikan 

memberikan timbal-balik dan kontribusi terhadap kawasan lain yang saling 

melengkapi. Dalam penelitian maupun teori, semua kawasan tersebut dapat 

digunakan untuk membantu memecahkan semua masalah belajar manusia. 

2.1.2 Kawasan Teknologi Pendidikan (AECT 2004) 

Definisi teknologi pembelajaran yang dirumuskan oleh Association for 

Educational Communications And Technology (AECT) (2004:3), adalah sebagai 

berikut: 

“Educational technology is the study and ethical practice of facilitating 

learning and improving performance by creating, using, and managing 

appropriate technological processes and resources”.  
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Definisi teknologi pembelajaran tahun 2004 ini, mengandung makna 

bahwa teknologi pembelajaran mempunyai peran untuk memfasilitasi 

pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan 

atau memanfaatkan, dan mengelola proses serta sumber-sumber teknologi yang 

tepat. Definisi ini mencakup beberapa hal penting yang membedakan dengan 

konsep sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Januzewski & Molenda 

(2008: 5) dalam Edi Subkhan (2013: 13), menggambarkan elemen kunci definisi 

teknologi pendidikan dari AECT (2004) dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3. Elemen kunci/kawasan Teknologi Pendidikan 2004 

(Januzewski & Molenda (2008: 5) 

Elemen pertama yaitu kajian (study). Istilah study dipahami sebagai 

bidang kajian yaitu ruang bagi pengembangan teknologi pendidikan dalam 

memfasilitasi praktik pembelajaran dan pendidikan yang lebih luas. Adapun 

istilah ini membawa implikasi yang lebih luas daripada penelitian atau riset, yaitu 

adanya proses refleksi didalamnya. Sedangkan elemen kedua adalah praktik etis 

(ethical practices). Definisi praktik etis secara sederhana dipahami sebagai praktik 

pembelajaran yang mendasarkan pada nilai-nilai moral dan etika.  
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Elemen ketiga adalah fasilitasi (fasilitating). Fasilitasi dalam definisi 

teknologi pendidikan menurut AECT 2004 adalah wujud eksplisit dari perubahan 

paradigmatik dalam melihat peran dan posisi teknologi pendidikan. Objek kajian 

dalam teknologi pendidikan yaitu memfasilitasi berlangsungnya proses belajar 

individu maupun organisasi, bukan mengontrol proses belajar. Dengan kata lain, 

perubahan peran dari to control menuju to support learning. 

Elemen keempat yaitu ketepatan (appropriate). Konsep ketepatan 

dipahami sebagai bahan pertimbangan teorletis dan etis berdasarkan pada dimensi 

psikologi, sosiologi, budaya, ekonomi, politik, ideologi, dan lainnya. Objek kajian 

dan aktivitas utama teknologi pendidikan berupa pembuatan, penggunaan, dan 

pengelolaan metode dan media pembelajaran yang harus mendasarkan diri pada 

prinsip ketepatan. 

Penjelasan di atas merupakan penjabaran dari masing-masing elemen 

kunci definisi teknologi pendidikan menurut AECT tahun 2004. Definisi 

teknologi pendidikan yang dikeluarkan tahun 2004 ini mencakup fungsi-fungsi 

penting, meliputi: penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan. Fungsi-fungsi ini 

sangat penting dalam aktivitas desain dan pengembangan bahan serta program 

pembelajaran yang merupakan aktivitas inti dalam bidang teknologi pendidikan. 

2.1.3  Pengembangan Model Pembelajaran dalam Kawasan Teknologi 

Pendidikan 

Pengembangan model pembelajaran merupakan salah satu bidang 

garapan teknologi pendidikan. Berdasarkan definisi teknologi pendidikan tahun 

1994, maka penelitian ini termasuk dalam kawasan pengembangan. 
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Pengembangan model pembelajaran sebagai bagian dari kawasan pengembangan 

mempunyai peran yang cukup signifikan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, pengembangan model pembelajaran blended learning pada mata 

pelajaran keterampilan komputer dan pengelolaan informasi (KKPI) kelas XI di 

SMK N 2 Purwodadi, bermakna mengembangkan model pembelajaran untuk 

memperbaharui atau menyempurnakan pembelajaran yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan guna meningkatkan kompetensi peserta didik baik secara 

teori maupun praktik. 

Berdasarkan definisi teknologi pendidikan tahun 2004, penelitian ini 

termasuk dalam kawasan penciptaan (creating) proses pendidikan, khususnya 

pembelajaran. Adapun makna penciptaan yaitu menciptakan perencanaan 

pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan online untuk 

diimplementasikan pada mata pelajaran KKPI kelas XI di SMK N 2 Purwodadi 

dan selanjutnya diuji keefektifannya. 

 

2.2 Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Yusufhadi Miarso (2004: 528) memaknai istilah pembelajaran sebagai 

usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri 

secara positif dalam kondisi lingkungan tertentu. Rusman (2013: 134) 

mendefinisikan pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi 

antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media 
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pembelajaran. Gagne dalam Benny A.Pribadi (2010: 9) mendefinisikan istilah 

pembelajaran sebagai “a set of event embedded in purposeful activities that 

facilitate learning”. Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang sengaja 

diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. 

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan bagian dari pendidikan yang didalamnya terdapat aktivitas belajar 

sebagai kepentingan pembelajar dengan adanya interaksi antara pendidik dan 

peserta didik. Dimana untuk mewujudkan pembelajaran diperlukan proses 

pembelajaran. Sebagaimana ditegaskan oleh Wina Sanjaya (2006: 13) bahwa 

proses pembelajaran merupakan suatu sistem. Hal ini terjadi karena pembelajaran 

adalah kegiatan yang bertujuan untuk membelajarkan siswa sehingga rangkaian 

kegiatan dalam pembelajaran dijabarkan secara tersistematis dengan adanya 

kesinambungan antar komponen. 

2.2.2 Komponen-Komponen Sistem Pembelajaran 

Komponen-komponen dalam proses pembelajaran (Wina Sanjaya, 2006: 

59) dapat digambarkan dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.4. Komponen proses pembelajaran 
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Bagan di atas menunjukan bahwa komponen-komponen dalam proses 

pembelajaran memiliki keterkaitan yang erat dimana antar komponen saling 

mempengaruhi komponen lainnya. Adapun penjabaran dari setiap komponen 

proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

1) Tujuan  

Tujuan merupakan bagian terpenting dalam sistem pembelajaran. Tujuan 

menjadi landasan pokok dalam menentukan kompetensi yang diharapkan baik 

secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam proses belajar, tujuan 

pembelajaran merupakan kemampuan (kompetensi) atau keterampilan yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses 

pembelajaran tertentu. Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam 

sejumlah kompetensi yang tergambar baik dalam kompetensi dasar maupun 

standar kompetensi. 

2) Isi/materi  

Materi pelajaran merupakan inti dari proses pembelajaran. Di dalam 

materi termuat isi dari pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yang 

diharapkan. Adapun materi pelajaran biasanya tergambarkan dalam buku teks 

sehingga sering terjadi proses pembelajaran berupa penyampaian materi yang ada 

dalam buku. Namun demikian, buku teks bukanlah menjadi satu-satunya materi 

pelajaran. Berbagai sumber belajar lain, seperti: majalah, internet, komputer, 

program edukasi, dan lain-lain dapat pula dijadikan sebagai bahan untuk materi 

pelajaran. 
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3) Metode atau strategi  

Metode atau strategi merupakan langkah-langkah yang dipahami oleh 

guru untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran agar berjalan secara optimal. 

Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh metode atau strategi 

pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu memahami secara baik 

peran dan fungsi metode atau strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

4) Media  

Media sebagai alat dan sumber belajar memiliki peran yang tidak kalah 

pentingnya dengan komponen lainnya. Melalui media, guru dapat menggunakan 

berbagai sumber belajar yang cocok dan mendukung pembelajaran sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan adanya media sebagai sumber 

belajar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat berbentuk media cetak, media audio, media 

audio-visual, komputerisasi, dan media terpadu. Penggunaan media dalam 

pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, karakteristik, dan sarana-prasarana yang 

mendukung berlangsungnya proses pembelajaran. 

5) Evaluasi  

Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam 

proses pembelajaran dan sebagai umpan balik guru atas kinerjanya dalam 

pengelolaan pembelajaran. Seorang guru mampu mengetahui kekurangan dalam 

pemanfaatan berbagai komponen pembelajaran melalui evaluasi. 
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Adapun evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa dapat dilakukan 

melalui tes maupun nontes. Evaluasi bentuk tes dapat berupa tes objektif dan esai. 

Sedangkan nontes dapat berupa wawancara, observasi, umpan balik, dan 

sebagainya. Penentuan penggunaan jenis evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan, 

karakteristik, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Sedangkan Nana Sudjana (2009: 30) menyatakan bahwa proses belajar-

mengajar (pengajaran) pada dasarnya tidak lain ialah proses mengkoordinasi 

sejumlah komponen agar satu sama lain saling berhubungan dan saling 

berpengaruh sehingga menumbuhkan kegiatan belajar pada siswa seoptimal 

mungkin menuju perubahan perilaku sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 

Komponen tersebut, antara lain: 

1) Tujuan 

Tujuan merupakan perubahan tingkah laku dan kemampuan yang harus 

dicapai dan dimiliki siswa setelah ia menyelesaikan pengalaman dan kegiatan 

belajar dalam proses pengajaran. Isi tujuan adalah hasil belajar yang diharapkan. 

Tujuan yang jelas dan operasional dapat ditetapkan bahan pelajaran yang harus 

menjadi isi kegiatan belajar-mengajar. 

2) Bahan 

Bahan pelajaran yang diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan 

atau tingkah laku yang diharapkan untuk dimiliki siswa. Bahan pelajaran 

merupakan isi dari kegiatan belajar-mengajar yang disesuaikan dengan tujuan.  
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3) Metode 

Metode dan alat pada dasarnya dipilih berdasarkan tujuan dan bahan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi dari metode dan alat adalah sebagai 

jembatan atau media transformasi pelajaran terhadap tujuan yang ingin dicapai 

agar bisa efektif dan efisien. 

4) Penilaian 

Penilaian merupakan hal yang tak terpisahkan dalam proses belajar-

mengajar. Penilaian berperan sebagai barometer untuk mengukur tercapai 

tidaknya tujuan. Dari hasil penilaian, maka akan diketahui tercapai tidaknya 

tujuan belajar yang telah ditetapkan. 

Beberapa komponen di atas, dapat diketahui hal-hal yang mempengaruhi 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan kualitas 

pembelajaran yang optimal, guru sebagai perancang pembelajaran seharusnya 

mampu mensinkronisasikan komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan 

yang utuh. Dimana keberadaan setiap komponen tersebut dapat saling melengkapi 

untuk kemajuan pembelajaran. 

 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Sistem Pembelajaran 

Wina Sanjaya (2006: 52) menegaskan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

2.2.3.1 Faktor Guru 

Guru memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran. 

Peran guru bukan hanya sebagai model atau teladan bagi siswa yang diajarnya, 



26 

 

 

 

melainkan juga sebagai pengelola pembelajaran (manajer of learning). Oleh 

karena itu, guru yang berpengalaman tentu akan memiliki strategi atau taktik 

tertentu dalam memberikan pembelajaran. 

Dunkin (1974) dalam Wina Sanjaya (2006: 53) menyatakan ada sejumlah 

aspek yang mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari guru, yaitu: 

1) teacher formative experiences, meliputi jenis kelamin serta usia pengalaman 

hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka; 

2) teacher training experience, meliputi pengalaman-pengalaman yang 

berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang guru; 

3) teacher properties, merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat 

yang dimiliki guru. 

Beberapa aspek di atas memberikan gambaran bahwa pengalaman dan 

kemampuan guru dalam mengajar mempengaruhi kualitas dan efektivitas proses 

pembelajaran.  

2.2.3.2 Faktor Siswa 

Siswa merupakan organisme unik yang berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Sebagai individu yang unik, tentu siswa memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda antar individu. Seperti halnya guru, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses belajar dilihat dari aspek siswa, meliputi aspek latar 

belakang siswa dan faktor sifat yang dimiliki siswa. 

2.2.3.3 Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana merupakan segala sesuatu yang mendukung secara langsung 

terhadap kelancaran proses pembelajaran sedangkan prasarana adalah segala 
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sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran. Adapun kelengkapan sarana dan prasarana akan mempengaruhi 

proses pembelajaran. Pada suatu lembaga atau instansi yang memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai, tentu pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lebih optimal. 

2.2.3.4 Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu: 

1) faktor organisasi kelas yang didalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu 

kelas. Faktor ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran dimana organisasi 

kelas yang terlalu besar akan memungkinkan kurang efektif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran; 

2) Faktor iklim sosial-psikologis ditunjukan melalui hubungan antara orang 

yang terlibat dalam lingkungan sekolah. 

2.2.4 Ruang Lingkup Pembelajaran dalam Standar Proses Pendidikan 

Berdasarkan Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa standar proses 

pendidikan, meliputi: perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran untuk 

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

2.2.4.1 Perencanaan Proses Pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran, meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Berikut ini adalah deskripsi detail mengenai 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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2.2.4.1.1 Silabus 

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata 

pelajaran atau tema pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan 

pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 

serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

2.2.4.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Komponen yang termuat 

dalam RPP, antara lain: 

1) Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, 

program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan; 

2) Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal yang 

menggambarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta diharapkan 

dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran; 

3) Kompetensi dasar berupa sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta 

didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 

kompetensi dalam suatu pelajaran; 

4) Indikator pencapaian kompetensi berupa perilaku yang dapat diukur dan/atau 

diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang 

menjadi acuan penilaian mata pelajaran;  
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5) Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar; 

6) Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi; 

7) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 

beban belajar; 

8) Metode pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan 

kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran; 

9) Kegiatan pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup; 

10) Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi 

dan mengacu kepada Standar Penilaian; 

11) Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi. 

2.2.4.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. 

Pelaksanaan pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 
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a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 

b) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

c)  menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; 

d) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti mencakup eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

a) Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

 

b) Elaborasi, kegiatan yang dilakukan guru dalam elaborasi, yaitu: 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 
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 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 

serta produk yang dihasilkan; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

c) Konfirmasi 

Kegiatan guru dalam konfirmasi, yaitu: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik; 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan,  dengar 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif. 

 

3) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

b) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

d) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik; 

e) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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2.2.4.3 Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai 

bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram 

dengan menggunakan tes dan nontes. 

2.2.4.4 Pengawasan Proses Pembelajaran 

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan kegiatan 

pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.  

 

2.2.5 Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008: 176), kata efektif mempunyai arti ada pengaruh, ada akibatnya, 

dan ada efeknya. Selain itu, efektif juga dapat diartikan membawa hasil atau 

berhasil guna. Terkait dengan pembelajaran, Benny A.Pribadi (2010: 183) 

menjelaskan pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi aktivitas untuk mencapai tingkat kompetensi berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang optimal. 

Adapun program atau aktivitas pembelajaran di sekolah harus merupakan 

kegiatan yang menarik sehingga dapat memotivasi siswa untuk mempelajari 

materi lebih mendalam. Dimana proses belajar akan berlangsung efektif jika siswa 

berada dalam situasi emosi yang positif. Dengan kata lain, suasana hati sangat 
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berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menyerap pengetahuan dan 

keterampilan yang dipelajari. 

Suyono dan Hariyanto (2011: 212) mengemukakan bahwa para 

konstruktivis mempunyai sejumlah kriteria agar pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif, antara lain:  

1) harus diciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan; 

2) belajar yang menarik siswa (engaged learning) adalah menyenangkan karena 

menantang, relevan, mengarah tujuan, serta didukung dengan metode yang 

memungkinkan tercapainya keberhasilan; 

3) hampir semua siswa dapat dan akan belajar bila didukung oleh guru dan 

lingkunan belajar yang efektif. 

Kriteria keberhasilan pengajaran menurut Nana Sudjana (2009: 34), 

yaitu: 

1) Kriteria ditinjau dari segi proses (by process), menekankan pada interaksi 

dinamis siswa sebagai subjek yang belajar mampu mengembangkan 

potensinya melalui belajar sendiri dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai 

secara efektif. Segi proses ini melibatkan guru dan siswa, didalamnya dilihat 

pula pertimbangan persiapan, motivasi, penggunaan metode, kesempatan 

menilai hasil belajar siswa, keaktifan, suasana pengajaran, dan sarana belajar; 

2) Kriteria ditinjau dari sudut hasil yang dicapainya (by product), menekankan 

pada tingkat penguasaan tujuan oleh siswa baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Segi hasil dilihat pula pertimbangan hasil belajar siswa yang 
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nampak berupa perubahan tingkah laku, berdaya guna, dan tahan lama 

ataukah tidak. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dikatakan efektif apabila aktivitas pembelajaran dapat memudahkan siswa belajar, 

menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan  

dengan optimal. Adapun tolok ukur tingkat keefektifan pembelajaran dapat dilihat 

dari segi proses dan hasil. Berikut ini dijelaskan keefektifan pembelajaran 

berdasarkan segi hasil berupa hasil belajar siswa dan segi proses berupa keaktifan 

serta motivasi belajar siswa. 

2.2.5.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar didefinisikan sebagai perwujudan kemampuan akibat 

perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidikan (Purwanto, 2011: 49). 

Hasil belajar atau perubahan perilaku menimbulkan kemampuan dapat berupa 

hasil utama pengajaran (instructional effect) maupun hasil sampingan pengiring 

(nurturant effect). Achmad Rifai dan Catharina (2009: 85) mendefinisikan hasil 

belajar sebagai perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar.  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar sebagai 

kemampuan dan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil pembelajaran menurut Achmad Rifai dan Catharina (2009: 85) adalah 

sebagai berikut: 
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1) kondisi internal, mencakup kesehatan organ tubuh, kondisi psikis (seperti: 

kemampuan intelektual dan emosional), dan kondisi sosial (seperti: 

kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan); 

2) kondisi eksternal, seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar 

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyaakat. 

Sementara itu, Purwanto (2011: 49) menggambarkan domain hasil 

belajar pada tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1. Domain Hasil Belajar 

INPUT PROSES OUTPUT 

Siswa: 1.Kognitif 

 2. Afektif 

      3. Psikomotorik 

Proses belajar-mengajar Siswa: 1.Kognitif 

 2. Afektif 

 3. Psikomotorik 

Potensi perilaku yang 

dapat diubah 

Usaha mengubah 

perilaku 

Perilaku yang telah 

berubah: efek pengajaran 

& efek pengiring 

Taksonomi hasil belajar adalah sebagai berikut: 

1) Taksonomi hasil belajar kognitif menurut Bloom dalam Purwanto (2011: 50), 

meliputi: hafalan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), 

sintesis (C5), dan evaluasi (C6); 

2) Taksonomi hasil belajar afektif menurut Krathwohl dalam Purwanto (2011: 

51), meliputi: penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi; 

3) Taksonomi hasil belajar psikomotorik menurut Simpson dalam Purwanto 

(2011: 53), meliputi: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. 

Adapun keberhasilan pengajaran dari segi hasil mempunyai asumsi dasar 

bahwa proses pengajaran yang optimal memungkinkan hasil belajar yang optimal 
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pula. Makin besar usaha untuk menciptakan kondisi proses pengajaran, makin 

tinggi pula hasil atau produk dari pengajaran itu (Nana Sudjana, 2009: 37). 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran serta taksonomi hasil belajar. Oleh 

karena itu, pendidik seharusnya memperhatikan kemampuan internal peserta didik 

dan situasi stimulus yang berada di luar peserta didik untuk mencapai 

keberhasilan belajar.  

2.2.5.2 Keaktifan Belajar Siswa 

Kasmadi dan Nia Siti Sunariah (2013: 42) mendefinisikan aktivitas 

belajar sebagai kegiatan yang dilakukan secara individu maupun rombongan, 

memiliki perencanaan belajar, strategi, media, tahapan tujuan tertentu, 

berhubungan dengan waktu dan tempat, serta aturan-aturan yang disepakati. 

Keaktifan sebagai salah satu prinsip dalam belajar memiliki peranan penting 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Dimyati dan Mudjiono (2009: 45) menjelaskan keaktifan siswa dalam 

belajar beragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai 

kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, 

mendengar, menulis, bertanya, menjawab pertanyaan, berlatih keterampilan, dan 

lain-lain. Sedangkan kegiatan psikis berupa menggunakan khasanah pengetahuan 

yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan 

konsep, menyimpulkan hasil percobaan, dan kegiatan psikis lainnya. 

Pada kegiatan pembelajaran maupun kegiatan belajar, siswa dituntut 

selalu aktif memproses dan mengolah perolehan belajarnya secara efektif secara 
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fisik, intelektual, dan emosional. Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2009: 51) berwujud perilaku-perilaku seperti mencari 

informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu, membuat 

karya, dan sebagainya. Implikasi keaktifan siswa ini lebih lanjut menuntut 

keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran. 

Sementara itu, Rosalia (2005:4) dalam Zainal Hakim 

(www.zainalhakim.web.id, 2013) menjelaskan keaktifan siswa selama proses 

belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi 

siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan belajar apabila 

ditemukan ciri-ciri perilaku, seperti: sering bertanya kepada guru atau siswa lain, 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang 

diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan keaktifan belajar siswa 

merupakan kegiatan dan interaksi yang dilakukan oleh siswa dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Adapun keaktifan siswa dalam 

belajar dapat dilihat secara fisik maupun psikis. Keaktifan bagi siswa akan 

menuntut pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

2.2.5.3 Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti bergerak. 

Izudin Syarif (2012: 236) menyatakan bahwa motivasi bisa diartikan sebagai 

usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi adalah proses internal yang 

http://www.zainalhakim.web.id/
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mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. 

Sementara itu, Hamzah B.Uno (2011: 23) menjelaskan hakikat motivasi belajar 

sebagai dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan perilaku. 

Dimyati dan Mudjiono (2009: 43) menegaskan motivasi sebagai tujuan 

dan alat dalam pembelajaran. Sebagai tujuan, motivasi merupakan salah satu 

tujuan dalam mengajar. Sedangkan sebagai alat, motivasi merupakan salah satu 

faktor seperti halnya intelegensi dan hasil belajar yang menentukan keberhasilan 

belajar siswa dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Beberapa 

definisi di atas, menggambarkan motivasi belajar merupakan usaha gerak 

seseorang yang muncul untuk mencapai tujuan tertentu baik secara internal 

maupun eksternal. 

Ada tiga komponen motivasi menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 80), 

antara lain: 

1) kebutuhan, terjadi bila ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan 

yang ia harapkan; 

2) dorongan berupa kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan 

harapan dan pencapaian tujuan; 

3) tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. 

Sedangkan 6 indikator motivasi belajar siswa menurut Hamzah B.Uno 

(2011: 23), yaitu sebagai berikut: 

1) hasrat dan keinginan berhasil; 

2) dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 
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3) harapan dan cita-cita masa depan; 

4) penghargaan dalam belajar; 

5) kegiatan yang menarik dalam belajar; dan 

6) lingkungan belajar yang kondusif. 

Lebih lanjut, Hamzah B.Uno (2011: 27) menjelaskan beberapa peranan 

penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, antara lain: 

1) menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar; 

2) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai; 

3) menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar; 

4) menentukan ketekunan belajar. 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa motivasi memiliki peran 

penting dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi merupakan tenaga yang 

menggerakkan dan mengarahkan aktivitas siswa. Adanya aktivitas siswa dalam 

pembelajaran tentu dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat keberhasilan 

pembelajaran. 

 

2.2.6 Model Pembelajaran  

Istilah penggunaan model pembelajaran menurut Arends (1997) dalam 

Trianto (2007: 4) berdasarkan dua alasan penting, yaitu (1) model mempunyai 

makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur; (2) sebagai sarana 

komunikasi yang penting, apakah yang dibicarakan tentang mengajar di kelas, 

atau praktik mengawasi anak-anak. Pemilihan istilah model pembelajaran ini 
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berfungsi untuk memberikan pedoman bagi perancang pengajar dan para guru 

dalam melaksanakan pembelajaran.  

Joyce dan Weill dalam Miftahul Huda (2013: 73) mendeskripsikan model 

pengajaran sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum, mendesain materi-materi instruksional, dan memandu proses 

pengajaran di ruang kelas atau setting yang berbeda. Dalam konteks 

pembelajaran, Trianto (2007: 1) menjelaskan model pembelajaran sebagai suatu 

perencanaan/pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model juga didefinisikan 

sebagai sesuatu yang menggambarkan adanya pola berpikir dan biasanya 

direpresentasikan dalam bentuk grafis atau flow chart yang menggambarkan 

keseluruhan konsep yang saling berkaitan (Benny A.Pribadi, 2010: 86).  

Definisi di atas merupakan gambaran konseptual mengenai model 

pembelajaran. Adapun beberapa ahli telah mendesain dan mengembangkan model 

pembelajaran untuk tujuan-tujuan tertentu berdasarkan prinsip-prinsip dan teori 

belajar. Gerlach dan Ely dalam Rusman (2013: 155) mendesain model 

pembelajaran yang cocok di segala kalangan termasuk pendidikan tingkat tinggi 

dengan adanya penentuan strategi yang cocok digunakan oleh peserta didik dalam 

menerima materi yang disampaikan. Ia juga mendefinisikan model pembelajaran 

sebagai suatu cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan 

mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.  
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Sementara itu, Jerold E.Kemp dalam Rusman (2013:166) 

mengembangkan model desain instruksional yang berbentuk lingkaran 

mengarahkan pada para pengembang desain instruksional untuk melihat 

karakteristik para siswa serta menentukan tujuan-tujuan belajar yang tepat. Dick 

and Carey (2005) dalam Benny A.Pribadi (2009: 98) juga mengembangkan model 

pembelajaran yang yang efektif, efisien, dan menarik dengan didasarkan pada 

penggunaan pendekatan sistem (system approach) terhadap komponen-komponen 

dasar desain pembelajaran yang meliputi: analisis, desain, pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi.  

Beberapa contoh model pembelajaran menurut para ahli di atas, 

menggambarkan adanya tujuan tertentu yang diciptakan untuk mewujudkan 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembelajaran. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Morisson, Ross, Kemp (2001) dalam Benny 

A.Pribadi (2010: 86) menjelaskan sebagai berikut. 

“model desain sistem pembelajaran ini akan membantu Anda sebagai 

perancang program atau kegiatan pembelajaran dalam memahami 

kerangka teori dengan lebih baik dan menerapkan teori tersebut untuk 

menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih efektif dan efisien” 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, menekankan pada peran guru sebagai 

perancang pembelajaran sudah seharusnya mampu mendesain model sistem 

pembelajaran secara matang. Fausner (2006) dalam Benny A.Pribadi (2010: 87) 

menegaskan bahwa seorang perancang program pembelajaran tidak dapat 

menciptakan program pembelajaran yang efektif jika hanya mengenal satu model 
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desain. Hal ini mengindikasikan bahwa guru sebagai perancang pembelajaran di 

kelas hendaknya mengenal berbagai model pembelajaran yang kemudian dipilih 

dan diterapkan sesuai dengan situasi atau setting pembelajaran yang tepat. 

2.2.6.1 Dasar Pertimbangan Pemilihan Model Pembelajaran 

Rusman (2013: 133) mengemukakan ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan oleh guru dalam memilih model pembelajaran, antara lain: 

1) Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan, antara lain: 

a) Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan 

kompetensi akademik, kepribadian, sosial, dan kompetensi vokasional 

atau yang diistilahkan dengan domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik? 

b) Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? 

c) Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan ketrampilan akademik? 

 

2) Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, 

meliputi: 

a) Apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum atau teori 

tertentu? 

b) Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan 

prasyarat atau tidak? 

c) Apakah tersedia bahan atau sumber–sumber yang relevan untuk 

mempelajari materi itu? 

 

3) Pertimbangan dari sudut pandang peserta didik atau siswa, meliputi: 

a) Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta 

didik? 

b) Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan 

kondisi peserta didik? 

c) Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta 

didik? 

 

4) Pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis, meliputi: 

a) Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja? 
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b) Apakah model pembelajaran yang kita tetapkan satu-satunya model 

yang dapat digunakan? 

c) Apakah model pembelajaran itu memiliki nilai efektivitas atau 

efisiensi? 

 

Sedangkan menurut Trianto (2007: 2) menjelaskan pemilihan model 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan 

yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta 

didik. Setiap model mengarahkan pada perancang pembelajaran untuk mendesain 

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai berbagai tujuan. 

2.2.6.2 Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri menurut Rusman (2013: 136), 

antara lain: 

1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu; 

2) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir 

induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif; 

3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar-mengajar di 

kelas; 

4) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: 

a) urutan langkah-langkah pembelajaran (syntax). Langkah-langkah 

pembelajaran biasanya termuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP); 

b) adanya prinsip-prinsip reaksi; 

c) sistem sosial; 

d) sistem pendukung. 
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5) memiliki dampak akibat terapan model pembelajaran, meliputi: 

a) dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur; 

b) dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

6) Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman model 

pembelajaran yang dipilihnya. 

2.2.6.3 Klasifikasi Model Desain Sistem Pembelajaran 

Menurut Gustafson dan Branch (2002) dalam Benny A.Pribadi (2010: 

87) mengklasifikasikan model desain sistem pembelajaran ke dalam tiga 

kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1) Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas (classroom 

oriented model) 

Penggunaan model berorientasi kelas didasarkan pada asumsi adanya 

sejumlah aktivitas pembelajaran yang akan diselenggarakan di dalam kelas 

dengan waktu belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Model ini memberikan 

kewenangan kepada guru untuk memilih isi/materi pelajaran yang tepat, 

merencanakan strategi pembelajaran, menyampaikan isi/materi pelajaran, dan 

mengevaluasi hasil belajar. 

2) Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi produk (product 

oriented model) 

Model pembelajaran yang berorientasi produk didasarkan pada asumsi 

adanya program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. 

Dimana untuk dapat menerapkan model ini diperlukan proses analisis kebutuhan 
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yang sangat ketat. Adapun model-model yang tergolong sebagai model yang 

berorientasi pada produk biasanya ditandai dengan empat asumsi, yaitu: 

a) produk atau program pembelajaran memang sangat diperlukan; 

b) produk atau program pembelajaran baru memang perlu diproduksi; 

c) produk atau program pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi; 

d) produk atau program pembelajaran dapat digunakan walaupun hanya dengan 

bimbingan dan fasilitator. 

3) Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem (system oriented 

model) 

Model pembelajaran yang berorientasi sistem didasarkan pada asumsi 

penggunaan perangkat teknologi untuk mewujudkan sasaran. Model ini dimulai 

dari pengumpulan data untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan 

implementasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran 

yang kemudian berlanjut dengan analisis kebutuhan dan front-end analysis yang 

dilakukan secara intensif untuk mencari solusi yang akurat. Pengembangan model 

ini biasanya dilakukan dengan mengembangkan sistem dalam skala besar, seperti 

kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sumber daya dan tenaga ahli 

yang berpengalaman. 

 

2.3 Blended learning 

2.3.1 Definisi Blended learning  

Secara etimologis istilah blended learning terdiri atas dua kata, yaitu 

blended dan learning. Kata blend berarti campuran, dan learning memiliki makna 
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umum yaitu belajar. Dengan demikian, blended learning mengandung makna pola 

pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara 

satu pola dengan pola lainnya. Cheung & Hew (2011: 1319) menjelaskan blended 

learning sebagai kombinasi antara face to face learning dan online learning. 

Senada dengan definisi di atas, Elenena Mosa (2006) dalam Cepi Riyana (2009: 

21) menyampaikan bahwa yang dicampurkan dalam blended learning adalah dua 

unsur utama, yaitu pembelajaran di kelas (classrom lesson) dengan online 

learning. Adapun definisi blended learning digambarkan seperti gambar berikut. 

 

Gambar 2.1 Blended learning 

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa blended learning dibangun 

dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. 

Thorne (2003: 2) dalam Sulihin B.Sjukur (2012: 370) juga mempertegas definisi 

blended learning  sebagai berikut. 

it represents an opportunity to integrate the innovative and technological 

advances offered by online learning with the interaction and 

participation offered in the best of traditional learning 
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Definisi di atas mengandung makna bahwa blended learning 

menggambarkan sebuah kesempatan yang mengintegrasikan inovasi dan 

keuntungan teknologi pada pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi 

dari keuntungan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, Uwes A.Chaeruman 

(2011) menjelaskan blended learning sebagai pembelajaran yang 

mengkombinasikan setting  pembelajaran synchronous dan asynchronous secara 

tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran synchronous 

adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada waktu yang sama dan tempat 

yang sama ataupun berbeda, sedangkan pembelajaran asynchronous adalah 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda 

(Littlejohn & Pegler, 2007: 51-53) dalam Dian Wahyuningsih (2013: 40). 

Adapun Dian Wahyuningsih (2013: 39) mendefinisikan blended learning 

dengan pendekatan konstruktif. Blended learning by constructive approach 

(BLCA) terdiri atas dua istilah, yaitu blended learning (pembelajaran bercampur) 

dan constructive approach (pendekatan konstruktif). Beberapa definisi dari ahli di 

atas memberikan gambaran bahwa blended learning merupakan kombinasi antara 

pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online dengan bantuan teknologi 

informasi dan komunikasi.  

Aspek yang digabungkan dalam blended learning tidak hanya 

mengkombinasikan face-to-face dan online learning saja tetapi juga dapat 

berbentuk apa saja, seperti: metode, media, sumber, lingkungan ataupun strategi 

pembelajaran. Berdasarkan proportion of content delivered online, Allen dkk 

(2007: 5) memberikan kategorisasi yang jelas terhadap blended learning, 
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traditional learning, web facilitated, dan online learning yang digambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 2.2. Proportion of Content Delivered Online 

Proportion of Content 

Delivered online 

Type of Course Typical Description 

0% Traditional Course with no online 

technologycal used content is 

delivered in writing or orally. 

1 to 29% Web 

Facilitated 

Course which uses web-based 

technology to facilitate what is 

essentiallly a face-to-face course. 

Uses a course management system 

(CMS) or web pages to post the 

syllabus an assignments, for 

example. 

30 to 79% Blended/ 

Hybrid 

Course that blends online and face-

to-face delivery. Substantial 

proportion of the content is 

delivered online, typically uses 

online discussions, and typically 

has some face-to-face meetings. 

80+% Online A course where most or all of the 

content is delivered online. 

Typically have no face-to-face 

meetings. 

 

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa pembelajaran dapat 

dikatakan menggunakan model blended learning apabila porsi penggunaan               

e-learning berada pada kisaran 30-79% dengan digabungkan pembelajaran tatap 

muka (face to face learning).  

2.3.2 Teori Belajar yang Melandasi Pembelajaran Blended learning 

Pembelajaran dengan model blended learning didasari oleh teori belajar 

berikut: 
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2.3.2.1 Teori Kognitif 

Pengkajian teori belajar kognitif memandang belajar sebagai proses 

pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal 

dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, aktivitas belajar 

pada diri manusia ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yakni proses 

pengolahan informasi (Achmad Rifai dan Catharina, 2009: 128). 

Teori belajar kognisi menekankan pada cara-cara seseorang 

menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan 

pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan di dalam pikirannya secara 

efektif. Pada hakekatnya, belajar mendasari pada pengamatan yang melibatkan 

seluruh indera, menyimpan kesan lebih lama, dan menimbulkan sensasi yang 

membekas pada siswa. Adapun proses belajar terdiri atas 3 tahapan, yaitu          

(1) asimilasi adalah proses memasukan informasi ke dalam skema, (2) akomodasi 

adalah proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan informasi baru, dan (3) 

equilibrasi adalah percobaan memperoleh keseimbangan antara asimilasi dan 

akomodasi (Jean Piaget dalam  Achmad Rifai dan Catharina, 2009: 26). 

Piaget (1963) dalam Miftahul Huda (2013: 42) menekankan teorinya 

pada kedewasaan dan perkembangan kognitif berdasarkan tahapan usia. Prinsip 

dasar teorinya adalah anak-anak mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Seorang 

anak akan mencari keseimbangan antara struktur pengetahuan yang sudah 

dimilikinya dengan pengetahuan baru yang diperolehnya melalui asimilasi dan 

akomodasi. Dengan demikian, pembelajaran baru hanya terjadi ketika seseorang 
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bisa mengembangkan pola pikirnya dengan mengadaptasi sesuatu yang baru dan 

menyesuaikan sesuatu yang lama. 

2.3.2.2 Teori Konstruktivisme 

Belajar adalah lebih dari sekedar mengingat. Peserta didik yang 

memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mampu 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan berkutat 

dengan berbagai gagasan. Inti dari teori konstruktivisme adalah peserta didik 

harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya 

sendiri serta mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui interaksi 

dengan lingkungannya (Achmad Rifai dan Catharina, 2009: 138). 

Teori konstruktivisme menetapkan empat asumsi tentang belajar, yaitu: 

1) pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh peserta didik yang terlibat 

dalam belajar aktif; 

2) pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh peserta didik yang 

membuat representasi atas kegiatannya sendiri; 

3) pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh peserta didik yang 

menyampaikan maknanya kepada orang lain; 

4) pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh peserta didik yang mencoba 

menjelaskan objek yang tidak benar-benar dipahaminya. 

Salah satu tokoh teori konstruktivisme adalah Vygotsky. Ia menekankan 

pentingnya aspek sosial dalam belajar. Vygotsky (1978) dalam Achmad Rifai dan 

Catharina (2009: 34) percaya bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan 

sosial dan kebudayaan. Dimana interaksi sosial dengan orang lain dapat memacu 
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pengkonstruksian ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektual 

peserta didik.  

Berdasarkan kedua teori belajar di atas, penelitian ini lebih mengacu pada 

pendekatan konstruktif oleh pemikiran Vygotsky yang memperhatikan aspek 

sosial dalam pengkonstruksian ide dan perkembangan intelektual siswa. Adapun 

implementasi dalam pembelajaran dengan model blended learning lebih 

menitikberatkan pada pendekatan konstruktif berupa pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning).  

Pembelajaran dengan model blended learning dalam penelitian ini 

mengacu langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Adapun langkah-

langkah pembelajaran tersebut menurut Arend (2008: 57), meliputi: orientasi, 

organisasi, investigasi, presentasi, serta analisis dan evaluasi. 

2.3.3 Komponen Blended learning  

Berdasarkan kesimpulan dari definisi blended learning menurut para ahli, 

maka blended learning mempunyai 2 komponen pembelajaran yaitu pembelajaran 

tatap muka dan online learning  (e-learning).  

2.3.3.1 Pembelajaran Tatap Muka (Konvensional) 

Pembelajaran tatap muka sebagai salah satu bentuk model pembelajaran 

konvensional yang mempertemukan guru dengan murid dalam satu ruangan untuk 

belajar. Lebih lanjut, Gintings (2008: 43) dalam Mochammad Moestofa dan Meini 

Sondang S (2013) menjelaskan dalam metode pembelajaran konvensional guru 

menyampaikan materi secara oral atau lisan dan siswa mendengarkan, mencatat, 

mengajukan pertanyaan, dan dievaluasi. 
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Sementara itu, Mochammad Moestofa dan Meini Sondang S (2013) 

mendefinisikan pembelajaran konvensional sebagai salah satu model 

pembelajaran yang hanya memusatkan pada metode pembelajaran ceramah. 

Adapun tahap-tahap pembelajaran konvensional adalah sebagai berikut: 

1) Tahap pembukaan, dimana guru mengkondisikan siswa untuk memasuki 

suasana belajar dengan menyampaikan salam dan tujuan pembelajaran; 

2) Tahap pengembangan yaitu tahap dalam pelaksanaan proses belajar-

mengajar yang diisi dengan penyampaian materi secara lisan didukung oleh 

penggunaan media; 

Tahap evaluasi dimana guru mengevaluasi belajar siswa dengan 

membuat kesimpulan atau rangkuman materi pembelajaran, pemberian tugas, 

dan diakhiri dengan menyampaikan terima kasih atas keseriusan siswa dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan definisi di atas, menggambarkan bahwa pembelajaran tatap 

muka (konvensional) merupakan proses belajar yang terencana pada suatu 

tempat tertentu dengan melibatkan aktivitas belajar pendidik dan peserta didik 

sehingga terjadilah interaksi sosial. Adapun peran guru dalam pembelajaran 

sangat penting dimana guru sebagai sumber belajar dan informasi. Pada 

pembelajaran tatap muka (konvensional) biasanya menggunakan berbagai 

macam metode dalam proses pembelajarannya, meliputi: ceramah, penugasan, 

tanya jawab, dan demonstrasi. 
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2.3.3.2 Online Learning (E-learning) 

Som Naidu (2006: 1) mendefinisikan “e-learning is commonly referred 

to the intentional use of networked information and communication technology in 

teaching and learning”. Definisi ini mengandung makna bahwa e-learning sering 

ditunjukkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

proses belajar-mengajar. Online learning (e-learning) merupakan pembelajaran 

yang menggunakan rangkaian elektronik LAN, WAN, dan internet  untuk 

menyampaikan isi materi (pradipha.com, 2012).  

Belajar dengan e-learning merupakan salah satu bentuk penggunaan 

media pembelajaran berbasis IT/berbasis internet (e-elarningpendidikan.com, 

2013). Lebih lanjut, Rosenberg (2001) dalam Rusman (2013: 346) menekankan 

bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk 

mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan. 

Definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa online learning                                  

(e-learning) merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

teknologi internet, intranet, dan berbasis web yang memungkinkan terjadinya 

interaksi belajar antara peserta didik dan pendidik dengan mengakses informasi 

dan materi pelajaran kapan pun dan dimanapun. Adapun persyaratan utama yang 

perlu dipenuhi dalam e-learning adalah adanya akses dengan sumber informasi 

melalui internet dan adanya informasi tentang letak sumber informasi yang ingin 

kita dapatkan (Rusman, 2013: 335) 

http://www.elearningpendidikan.com/
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Rosenberg (2001) dalam Rusman (2013: 349) mengkategorikan tiga 

kriteria dasar yang ada dalam e-learning adalah sebagai berikut: 

1) e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara 

cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing 

pembelajaran dan informasi; 

2) e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan 

menggunakan standar teknologi internet; 

3) e-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi 

pembelajaran yang mengungguli paradigma dalam pelatihan. 

Beberapa kriteria di atas menjadi patokan dasar yang terdapat dalam 

pembelajaran dengan sistem e-learning. Ada beberapa karakteristik e-learning 

menurut Cisco (2001) dalam Rusman (2013: 348), adalah sebagai berikut: 

1)  Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Dimana guru dan siswa, siswa 

dengan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan 

relatif mudah dengan tanpa dibatasi waktu dan tempat; 

2)  Memanfaatkan keunggulan komputer (Digital Media dan Computer 

Networks); 

3)  Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self learning materials) yang 

disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja 

dan dimana saja apabila yang bersangkutan memerlukan; 

4) Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil, kemauan belajar dan 

hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap 

saat di komputer. 
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Berdasarkan karakteristik online learning menunjukkan bahwa 

pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan internet sehingga memungkinkan 

siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja.  Oleh karena itu, kegiatan 

pembelajaran, penggunaan media, dan bahan ajar juga dikemas dalam suatu 

bentuk yang dapat diakses dengan menggunakan internet. 

Haughey dalam Rusman (2013: 350) menjelaskan bahwa ada tiga 

kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet               

(e-learning) adalah sebagai berikut: 

1) Web course 

Web course merupakan penggunaan internet untuk keperluan pendidikan 

yang mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan 

adanya tatap muka. Adapun penggunaan bahan ajar, media pembelajaran, sumber 

belajar dikemas dengan memanfaatkan internet sepenuhnya. Selain itu, kegiatan 

pembelajaran yang meliputi: diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian 

sepenuhnya juga disampaikan dengan internet. Model pengembangan ini 

mengutamakan internet sebagai komponen yang paling signifikan dalam 

pembelajaran. 

2) Web centric course 

Web centric course merupakan penggunaan internet yang memadukan 

antara belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Model ini menekankan 

pada pemberian materi pembelajaran dengan menggunakan internet dan sebagian 

lagi melalui tatap muka. Dalam implementasinya, pendidik memberikan petunjuk 

kepada peserta didik untuk mempelajari materi melalui web yang telah dibuatnya. 
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Adapun pada pembelajaran tatap muka, guru dan siswa lebih aktif untuk 

berdiskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui web dengan akses 

internet. Dengan demikian, fungsi dari pembelajaran jarak jauh dan tatap muka 

adalah saling melengkapi. 

3) Web enhanced course 

Web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Adapun peran guru 

dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing 

siswa dalam menemukan situs-situs yang relevan dengan pembelajaran, 

menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, dan melayani 

bimbingan serta komunikasi melalui internet. Adapun fungsi dari internet dalam 

pembelajaran ini adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara 

siswa dan guru, sesama siswa, anggota kelompok, atau siswa dengan 

narasumber.  

Ketiga pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet tersebut 

pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi, 

pola dan pendekatannya dalam pembelajaran.  

2.3.4 Karakteristik Blended learning  

Merujuk pada definisi blended learning oleh Uwes A.Chaeruman 

(2011) yaitu pembelajaran yang mengkombinasikan setting pembelajaran 

synchronous dan asynchronous secara tepat guna untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, maka karakteristik model blended learning dengan pendekatan 

konstruktif (constructive approach) ini memiliki dua setting pembelajaran, yaitu 
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pembelajaran synchronous dan asynchronous. Adapun karakteristik blended 

learning ini digambarkan dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.5. Karakteristik dan setting blended learning dengan pendekatan 

konstruktif 

 

 Dari bagan di atas, dijelaskan deskripsi dari masing-masing kuadran 

karakteristik dan setting blended learning dalam tabel berikut. 

Tabel 2.3. Karakteristik dan setting blended learning pada setiap kuadran 

No Kuadran Deskripsi 

1.  Kuadran 1 

(live 

synchronous) 

 

a. dilaksanakan dalam pembelajaran tatap muka dengan 

strategi dan metode pembelajaran; 

b. strategi pembelajaran dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning); 

c. metode pembelajaran, meliputi: ceramah, praktik, 

diskusi, presentasi, demonstrasi, dan lain-lain: 

 ceramah yang digunakan adalah ceramah 

konstruktif di awal pembelajaran; 

 praktik dalam blended learning lebih diarahkan 

pada kegiatan pemecahan masalah dari 

pengetahuan; 

 diskusi dalam blended learning lebih diarahkan 

pada kegiatan menggali ide-ide untuk 
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mengkonstruksikan pengetahuan; 

 presentasi lebih diarahkan dengan menunjukan 

hasil karya berdasarkan hasil pengkonstruksian 

ide-ide dan pengetahuan. 

2.  Kuadran 2 

(virtual 

synchronous) 

a. pembelajaran dilakukan dalam waktu yang 

bersamaan namun dalam dimensi ruang yang 

sama/berbeda, meliputi: video conference, audio 

converence, chatting; 

b. virtual synchronous merupakan perluasan live 

synchronous dengan memanfaatkan teknologi untuk 

mengambil peran pada pembelajaran online. 

3.  Kuadran 3 

(asynchronous 

mandiri) 

a. pembelajaran dilakukan dalam dimensi ruang dan 

waktu yang berbeda (kapan saja dan dimana saja) 

melalui media pembelajaran yang memungkinkan 

siswa dapat belajar secara mandiri; 

b. media pembelajaran dapat berbentuk cetak maupun 

digital yang memperkenankan siswa memilih dan 

mempelajari sensiri materi; 

 media cetak dapat berupa buku, majalah, modul, 

dan sebagainya; 

 media digital dapat dikemas dalam bentuk doc, 

ppt, pdf, html, flv, dan sebagainya. 

4.  Kuadran 4 

(asynchronous 

kolaboratif) 

a. pembelajaran yang dilakukan dalam dimensi ruang 

dan waktu yang berbeda (kapan saja dan dimana 

saja), tetapi peristiwa belajarnya melibatkan lebih 

dari satu orang atau berkolaborasi; 

b. meliputi: project work, mailinglist, forum diskusi; 

c. memberikan kesempatan pada siswa dan guru untuk 

diskusi, mengamati, menginvestigasi, dan 

menganalisis masalah terkait materi pada 

pembelajaran online. 

 

Berdasarkan uraian di atas, menjelaskan bahwa pembelajaran dengan 

setting blended learning akan memberikan ruang bagi siswa untuk  aktif dalam 

meningkatkan kompetensinya baik secara teori maupun praktik. 
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2.3.5 Lima Kunci Blended learning  

Jared M.Carman (2005: 2) menjelaskan ada lima kunci untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan blended learning, yaitu: 

1) Live Event (Pembelajaran Tatap Muka) 

Pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronous dalam waktu 

dan tempat yang sama ataupun waktu sama tetapi tempat berbeda. Pola 

pembelajaran langsung masih menjadi pola utama yang sering digunakan guru 

dalam mengajar. Pola pembelajaran ini perlu didesain sedemikian rupa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. 

2) Self-Paced Learning (Pembelajaran Mandiri) 

Pembelajaran mandiri (self-paced learning) memungkinkan peserta 

belajar didik dapat belajar kapan saja dan dimana saja secara online. Adapun 

konten pembelajaran perlu dirancang khusus baik yang bersifat teks maupun 

multimedia, seperti: video, animasi, simulasi, gambar, audio, atau kombinasi 

semuanya. Selain itu, pembelajaran mandiri juga dapat dikemas dalam bentuk 

buku, via web, via mobile, streaming audio, maupun streaming video. 

3) Collaboration (Kolaborasi) 

Kolaborasi dalam pembelajaran blended learning dengan 

mengkombinasikan  kolaborasi antar pengajar maupun kolaborasi antar peserta 

belajar. Kolaborasi ini dapat dikemas melalui perangkat-perangkat komunikasi, 

seperti forum, chatroom, diskusi, email, website, dan sebagainya. Dengan 

kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan konstruksi pengetahuan maupun 

keterampilan dengan adanya interaksi sosial dengan orang lain. 
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4) Assessment (Penilaian/Pengukuran Hasil Belajar) 

Penilaian (assessment) merupakan langkah penting dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana penguasaan kompetensi yang telah dikuasai oleh siswa. Selain itu, penilaian 

juga bertujuan sebagai tindak lanjut guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Adapun guru sebagai perancang pembelajaran harus mampu meramu kombinasi 

jenis assessment online dan offline baik yang bersifat tes maupun non-tes; 

5) Performance Support Materials (Dukungan Bahan Belajar) 

Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung 

proses pembelajaran. Penggunaan bahan ajar akan menunjang kompetensi siswa 

dalam menguasai suatu materi. Dalam pembelajaran dengan blended learning 

hendaknya dikemas dalam bentuk digital maupun cetak sehingga dapat diakses 

oleh peserta belajar baik secara offline maupun online.  Penggunaan bahan ajar 

yang dikemas secara online sebaiknya juga mendukung aplikasi pembelajaran 

online. Contoh: penggunaan bahan ajar berbentuk power point pada e-learning 

dengan basis efront. Bahan ajar ini mendukung pembelajaran online karena dapat 

diakses oleh peserta didik. 

Kelima kunci di atas memiliki keterkaitan dan pengaruh yang signifikan 

dalam kegiatan pembelajaran dengan blended learning. Dengan kelima kunci 

tersebut, pembelajaran yang didesain dengan model pembelajaran blended 

learning diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

sehingga berlangsung dengan efektif dan efisien.  
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2.3.6 Implementasi Blended Learning 

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  (2008: 

251) adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dalam teknologi 

pendidikan tahun 1994 termasuk pada  kawasan pemanfaatan (Seels & Richey, 

1994: 28). Implementasi adalah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran 

dalam keadaan yang sesungguhnya (bukan tersimulasikan). Adapun tujuan dari 

implementasi adalah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam 

organisasi. 

Berdasarkan definisi di atas, maka implementasi merupakan pelaksanaan 

pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya. Terkait dengan penggunaan 

blended learning, maka implementasi blended learning didefinisikan sebagai 

penerapan dari pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan blended learning. 

Pada implementasi pembelajaran menggunakan model blended learning 

Dian Wahyuningsih (2013: 39) dengan pendekatan konstruktif dan setting 

pembelajaran synchronous serta asynchronous secara tepat guna untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diadopsi dari Uwes A.Chaeruman (2011). Adapun 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran mengacu pada pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning). Langkah-langkah implementasi blended 

learning yang mengacu pada problem based learning menurut Arend (2008: 57), 

meliputi: orientasi, organisasi, investigasi, presentasi, serta analisis dan evaluasi. 

Deskripsi langkah implementasi blended learning secara lebih detail dijelaskan 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 2.4. Langkah Implementasi Blended Learning 

Fase Kegiatan 

Fase-1 

Orientasi 

Mendapatkan orientasi tentang permasalahan yang berkaitan 

dengan materi. 

Fase-2 

Organisasi 

Melakukan organisasi untuk meneliti dan mendefinisikan tugas 

belajar yang terkait dengan masalah. 

Fase-3 

Investigasi 

Melakukan investigasi mandiri dan kelompok dengan cara 

mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan 

eksperimen, serta mencari penjelasan dan solusi. 

Fase-4 

Presentasi 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Fase-5 

Analisis dan 

evaluasi 

Melakukan analisis untuk merefleksi dan evaluasi terhadap 

investigasi yang dilakukan dan proses yang digunakan. 

Langkah implementasi di atas sudah tergambar jelas pada setiap kegiatan 

pembelajaran dengan blended learning. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan blended learning harus mengacu pada 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran di atas. 

Terkait dengan lima kunci blended learning dan langkah implementasi 

blended learning dengan pendekatan konstruktif di atas, maka berikut ini 

digambarkan secara jelas implementasi blended learning menurut Dian 

Wahyuningsih (2013: 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.6. Implementasi Model Blended Learning 
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Dari gambar bagan 2.6 tergambar jelas mengenai lima kunci model 

blended learning dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan blended 

learning. Selain itu, juga tergambar kombinasi pembelajaran dengan synchronous 

dan a synchronous. 

2.3.7 Kelebihan Blended learning 

Salah satu kelebihan blended learning menurut Dziuban, Hartman, dan 

Moskal (2004: 3) adalah blended learning can also improve communication with 

the students. Blended learning can offer a higher level of interaction than 

commonly experienced in face to face course. Dengan kata lain, blended learning 

dapat juga meningkatkan komunikasi dengan siswa. Blended learning dapat 

menawarkan satu level lebih tinggi daripada pengalaman pada pembelajaran tatap 

muka.  

Dipertegas oleh Garrisson & Kanuka (2004: 97) bahwa keuntungan yang 

paling spesifik dari model blended learning adalah kesempatan untuk membangun 

rasa kebersamaan di antara peserta didik. Kebersamaan tersebut terasa manakala 

para peserta didik dapat bertemu pada pembelajaran tatap muka serta memiliki 

kesempatan untuk berdialog terbuka, mengalami perdebatan kritis, dan 

berpartisipasi dalam berkomunikasi dengan berbagai bentuk secara aman serta 

terbuka. 

Sedangkan menurut Bates (1995) dan Wulf (1996) dalam Cepi Riyana 

(2009: 28) menjelaskan beberapa kelebihan Learning Management System 

berbasis Blended Learning adalah sebagai berikut: 
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1) meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru 

atau instruktur (enhance interactivity); 

2) memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja 

(time and place flexibility); 

3) menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (potential to reach a 

global audience); 

4) mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (easy 

updating of content as well as archivable capabilities). 

 

2.4 KKPI 

KKPI singkatan dari Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi. KKPI adalah kemampuan minimal yang harus dibekalkan kepada 

insan Indonesia (siswa SLTA atau sederajat) agar mampu menggunakan 

komputer sebagai alat bantu untuk mengelola informasi (achmad-

wisnu.blogspot.com, 2009). Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa 

KKPI menjadi salah satu bekal untuk para siswa agar memiliki kompetensi 

dalam pengoperasian komputer dan informasi.  

Menurut Iswanto Djumaati (2013), mata pelajaran KKPI merupakan 

salah satu mata pelajaran adaptif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). KKPI 

mulai diimplementasikan pada Kurikulum SMK edisi 2004 sampai diterapkannya 

KTSP yang terdiri atas teori dan praktik. Lebih lanjut, Iswanto menegaskan mata 

pelajaran KKPI di SMK dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar 

mampu mengetahui pesatnya perkembangan tersebut. Dalam hal ini, konsep mata 
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pelajaran KKPI berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, maka model 

dan strategi pembelajaran yang digunakan harus mampu memanfaatkan serta 

mengembangkan teknologi untuk pengembangan kompetensi siswa sehingga 

siswa akan mendapatkan pengalaman belajar baik secara teori maupun praktik. 

2.4.1 Standar Kompetensi KKPI 

Standar kompetensi dalam KTSP yang harus dikuasai oleh siswa SMK 

kelas XI Semester 2 pada mata pelajaran KKPI adalah sebagai berikut. 

1) Mengoperasikan sistem operasi software, meliputi: 

a) software presentasi; 

b) software aplikasi basis data. 

2) Melakukan entry data aplikasi dengan keyboard; 

3) Mengolah data dengan aplikasi. 

2.4.2 Tujuan dan Ruang Lingkup KKPI 

Tujuan pembelajaran KKPI kelas XI Semester 2 pada KTSP adalah 

sebagai berikut: 

1) siswa mampu mengoperasikan software presentasi dengan benar, meliputi: 

a) melakukan langkah-langkah membuka dan menutup software presentasi; 

b) menyimpan file presentasi dengan berbagai format; 

c) melakukan editing sederhana untuk membuat presentasi; 

d) memberikan efek yang menarik pada file presentasi; 

e) menjelaskan cara mencetak file presentasi dalam bentuk slide/drawing; 

f) melakukan presentasi melalui LCD. 
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2)  siswa mampu mengoperasikan software aplikasi basis data dengan benar, 

meliputi: 

a) membuat, membuka, menyimpan, dan menuutup software basis data; 

b) menjelaskan pengertian database, tabel, fiels, record. primary key; 

c) membuat dan menyimpan tabel; 

d) memasukkan, menambah, mengubah, menghapus record; 

e) menampilkan data atau file basis data dengan user interface; 

f) mencetak file basis data. 

3) siswa mampu mengoperasikan entry data pada keyboard dengan benar, 

meliputi: 

a) memahami fungsi penggunaan keyboard untuk entry data; 

b) melakukan entry data dengan keyboard pada table dan form; 

c) membuat tombol tambahan sesuai kebutuhan; 

d) membuat dan mengoperasikan menu swichboard; 

e) membuat start up; 

f) mengecek dan mencetak hasil data entry. 

4) siswa mampu melakukan update data dengan benar, meliputi: 

a) menyiapkan data yang akan diupdate; 

b) melakukan update data sesuai dengan prosedur; 

c) memeriksa data yang telah diupdate. 

5) siswa mampu melakukan delete data dengan menggunakan utility aplikasi 

dengan benar, meliputi: 

a) menggunakan data yang akan dihapus; 
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b) melakukan hapus data sesuai dengan prosedur; 

c) memeriksan data yang telah dihapus. 

Ruang lingkup materi KKPI SMK kelas XI Semester 2 pada KTSP, 

yaitu: 

1) pengoperasian software presentasi 

2) pengoperasian software aplikasi basis data; 

3) entry data pada keyboard; 

4) update data dengan utility aplikasi; 

5) delete data dengan utility aplikasi. 

2.4.3 Karakteristik Siswa SMK 

Anak usia Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada pada tahapan 

operasional formal. Berdasarkan Piaget dalam Achmad Rifai dan Catharina (2009: 

30), tahap operasional formal berkisar pada usia 11 tahun ke atas dimana anak 

sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. Hal ini ditandai dengan 

karakteristik anak pada tahap operasional formal ini, adalah sebagai berikut: 

1) kemampuan untuk berpikir abstrak; 

2) menalar secara logis; 

3) menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. 

Pada anak rentang usia Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mulai 

menunjukkan perilaku belajar, yaitu sebagai berikut: 

1) anak mulai dapat memecahkan masalah walaupun disajikan secara verbal 

(misalkan: A=B dan B=C); 
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2) anak mampu berpikir spekulatif tentang kualitas ideal yang mereka inginkan 

dalam diri mereka dan diri orang lain; 

3) anak mulai menunjukkan keinginan untuk segera mewujudkan cita-citanya; 

4) anak sudah mampu menyusun rencana untuk rencana memecahkan masalah 

`dan secara sistematis menguji solusinya; 

5) anak mampu mengembangkan hipotesis untuk memecahkan masalah dan 

menarik kesimpulan secara sistematis. 

 

2.5 Perangkat Lunak Pendukung E-learning 

Implementasi pembelajaran dengan model blended learning memadukan 

pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Pada pembelajaran online            

(e-learning) memerlukan dukungan perangkat lunak yang menunjang aktivitas 

pembelajaran. Dalam hal ini, perangkat lunak (software) yang digunakan untuk 

mendukung pembelajaran dengan model blended learning adalah efront versi 

3.6.12. 

Efront merupakan sebuah platform e-learning open source atau dikenal 

sebagai Learning Management System (LMS). Efront dirancang untuk membantu 

menciptakan komunitas belajar online dengan menawarkan berbagai peluang 

untuk berkolaborasi dan berinteraksi melalui antarmuka pengguna berbasis ikon. 

Platform ini menawarkan alat untuk pembuatan konten, bangunan tes, manajemen 

tugas, pelaporan, pesan internal, forum, chatting, survei, kalender dan lain-lain 

(efrontlearning.net, 2013). 
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Efront mulai dikembangkan pada tahun 2001 sebagai prototipe penelitian 

yang didanai oleh pemerintah Yunani. Pengembangan SCORM bersama dengan 

pergeseran pada teknologi AJAX mengarah pada penerbitan yang stabil versi 2.5 

pada tahun 2005. Efront kemudian ditulis ulang dari awal, membuat perubahan 

penting untuk struktur inti dari sistem dan dirilis di bawah lisensi open source 

pada bulan September 2007. Perusahaan ekstensi yang terintegrasi dengan 

platform versi 3.5. Ekstensi sosial adalah penambahan yang paling signifikan 

untuk versi 3.6.  

Berikut ini merupakan tampilan halaman efront versi 3.6.12 yang akan 

dikembangkan untuk menunjang model blended learning. 

 

Gambar 2.2. Tampilan awal efront 

Tampilan awal efront  berisi memuat logo sekolah, informasi sekolah, 

kotak login user, pengumuman, dan link terkait.  Di samping halaman awal, 

halaman/bagian yang cukup penting untuk pengoperasian kegiatan pembelajaran 

online dengan model blended learning  adalah halaman administrasi siswa dan 
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guru. Halaman administrasi siswa dan guru merupakan halaman yang berkaitan 

dengan aktivitas guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara online.  

Pada tampilan halaman guru berisi beberapa fasilitas, seperti: informasi 

pelajaran, konten, proyek, tes, berkas, pengelolaan susunan konten, forum, dan 

sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Tampilan administrasi guru dalam efront 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Tampilan administrasi siswa dalam efront 
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Pada tampilan halaman siswa berisi beberapa fasilitas, seperti: informasi 

pelajaran, konten, tes, daftar istilah, forum, dan sebagainya. Adapun kelebihan 

menggunakan efront adalah sebagai berikut: 

1) Dukungan yang baik (well supported). Efront merupakan program yang 

secara profesional dirancang dan didukung oleh perangkat lainnya. Meskipun 

rancangan efront ada yang tergolong desain lama, namun setiap orang 

mampu menggunakannya dengan mudah; 

2) Mudah digunakan (Easy to use). Efront dirancang untuk merangsang 

pengetahuan agar pengguna lebih mudah dalam menggunakan dan 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia; 

3) Terbuka untuk umum (open in nature). Efront merupakan platform berbasis 

Learning Management System (LMS) yang terbuka untuk umum sehingga 

para pengguna dapat memanfaatkan dan menggunakan fasilitas efront secara 

terbuka. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 9 November 2013 di 

SMK N 2 Purwodadi yang terletak di Jl.M.H.Thamrin 50, Kel. Danyang 

Purwodadi, diketahui bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran KKPI, khususnya di kelas XI. Kendala tersebut diantaranya: 

penyampaian materi yang belum tuntas disampaikan oleh guru di dalam kelas, 

adanya tuntutan pemahaman materi yang cukup banyak baik secara teori maupun 

praktik, dan kurang seimbangnya penguasaan kompetensi teori dan praktik yang 
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dikuasai siswa. Hal ini terjadi karena kurangnya inovasi model pembelajaran yang 

dapat mengkonstruksikan ide-ide dan pengetahuan siswa, mengkombinasikan 

antara teori dan praktik, serta mengoptimalkan penyampaian materi secara tuntas 

sehingga siswa dapat belajar mandiri tanpa harus menunggu keberadaan guru.  

Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di SMK N 2 

Purwodadi, tentu memberikan peluang yang cukup tinggi untuk pemanfaatan 

dan pengelolaan pembelajaran yang lebih optimal. Berkenaan dengan itu, perlu 

adanya model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam 

mengembangkan kompetensinya. Salah satu upaya untuk mengatasi kendala-

kendala di atas adalah mengembangkan dan mengimplementasikan model 

pembelajaran blended learning yang mengintegrasikan antara face to face dan 

online learning. Dalam penelitian ini dikembangkan dan diimplementasikan 

pembelajaran dengan model blended learning yang merujuk pada beberapa 

tahap, yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, mengimplementasikan 

pembelajaran, dan menguji keefektifan pembelajaran dengan model blended 

learning. 

Tahap perencanaan model pembelajaran blended learning mencakup 

kegiatan merencanakan perangkat pembelajaran, berupa silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Hasil dari perencanaan pembelajaran yang 

didesain diuji kelayakannya yang kemudian digunakan sebagai pedoman 

kegiatan pembelajaran dalam tahap implementasi model pembelajaran blended 

learning pada tahap selanjutnya. 
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Tahap implementasi dilakukan dengan melakukan uji coba 

(eksperimen) penggunaan model blended learning pada pembelajaran KKPI. 

Implementasi ini melibatkan sejumlah siswa dengan menggunakan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran yang telah didesain dalam tahap perencanaan 

pembelajaran dengan model blended learning. Adapun langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dengan model blended learning, meliputi: orientasi, 

organisasi, investigasi, presentasi, dan analisis serta evaluasi. 

Tahap keefektifan model pembelajaran blended learning ini ditinjau 

dari segi hasil berupa hasil belajar siswa berdasarkan nilai ulangan harian dan 

segi proses dari angket siswa tentang keaktifan dan motivasi belajar siswa. 

Penilaian hasil belajar ini dilihat dari hasil belajar siswa baik sebelum maupun 

sesudah dilaksanakannya pembelajaran. Sedangkan penilaian dari segi angket 

keaktifan belajar dilihat dari keterlibatan siswa dalam pembelajaran, serta 

motivasi belajar dilihat dari dorongan siswa dalam keikutsertaan pada 

pembelajaran dengan model blended learning. Berdasarkan hasil belajar dan 

hasil angket keaktifan serta motivasi belajar siswa akan diambil kesimpulan 

mengenai keefektifan atau ketidakefektifan pembelajaran dengan model blended 

learning. 

Adapun kerangka berpikir dari penelitian dan pengembangan model 

pembelajaran blended learning ini tergambar dalam bagan berikut. 
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Bagan 2.7. Alur berpikir penelitian dan pengembangan model 

pembelajaran blended learning 

 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) nilai hasil belajar kelompok yang menggunakan model blended learning>75; 

2) ada perbedaan antara hasil belajar kelompok yang menggunakan model 

blended learning dengan kelompok yang tidak menggunakan model blended 

learning dalam pembelajaran KKPI. 

Analisis kebutuhan model pembelajaran blended 

learning  

Perencanaan model pembelajaran blended 

learning: 

a. menyusun silabus; 

b. menyusun RPP; 

c. validasi dari ahli model dan ahli materi. 

Keefektifan model pembelajaran blended learning: 

a. analisis hasil pretest dan posttest; 

b. uji hipotesis penelitian; 

c. analisis angket keaktifan dan motivasi belajar 

siswa; 

d. menarik kesimpulan. 
 

Implementasi model pembelajaran blended 

learning: 

a. pelaksanaan pembelajaran; 

b. pemberian pretest dan posttest; 

c. pemberian angket keaktifan dan motivasi belajar 

siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and 

Development (R and D) model Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation (ADDIE). Adapun desain penelitian ini terbagi ke dalam 3 bagian, 

yaitu desain penelitian perencanaan, implementasi, dan keefektifan model 

pembelajaran blended learning. 

3.1.1 Desain Pengembangan Perencanaan Model Pembelajaran  

Desain penelitian pada perencanaan pembelajaran ini mengacu pada 

model blended learning dengan pendekatan konstruktif. Adapun alur penelitian 

perencanaan model pembelajaran digambarkan dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Alur desain pengembangan perencanaan model pembelajaran 

blended learning 

75 

Analisis perlunya model pembelajaran blended learning 

berdasarkan wawancara tanggal 9 November 2013 

Desain draft perencanaan model pembelajaran berupa 

silabus dan RPP 

1. Menyusun silabus dan RPP sesuai sintaks model 

blended learning; 

2. Uji kelayakan silabus dan RPP pada ahli model dan 

ahli materi pembelajaran; 

3. Revisi silabus dan RPP jika diperlukan. 

Evaluasi model pembelajaran blended learning dari segi 

hasil dan proses 

Implementasi perencanaan model pembelajaran blended 

learning pada pembelajaran KKPI 
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Berdasarkan bagan 3.1 telah terlihat alur desain pengembangan pada 

perencanaan model pembelajaran blended learning. Pada tahap perencanaan ini 

dimulai dengan analisis kebutuhan model pembelajaran. Hasil dari kegiatan 

analisis tersebut dirumuskan pada kegiatan penyusunan draft perencanaan 

pembelajaran yang mengacu model blended learning. Dalam penelitian ini, 

perencanaan pembelajaran yang disusun dengan model blended learning dibatasi 

pada pokok bahasan editing sederhana untuk membuat presentasi dan efek yang 

menarik pada file presentasi. 

Hasil dari perencanaan pembelajaran yang telah disusun kemudian 

divalidasi oleh ahli model dan ahli materi pembelajaran dengan validitas konstruk. 

Selanjutnya dari hasil validasi ahli model dan ahli materi pembelajaran akan 

menunjukkan tingkat kelayakan perencanaan pembelajaran dengan model blended 

learning yang digunakan sebagai pedoman dalam implementasi pembelajaran 

pada tahap selanjutnya. 

3.1.2 Desain Penelitian Implementasi Model Pembelajaran 

Desain pengembangan pada tahap implementasi model pembelajaran 

blended learning ini dilakukan dengan eksperimen menggunakan pola random 

control group pretest-postest design. Pola ini didesain dengan mengambil sampel 

subjek yang melibatkan sampel kontrol sebagai pembanding. Adapun setiap 

sampel subjek tersebut dikenakan dua kali perlakuan, yaitu sebelum pelaksanaan 

pembelajaran (pretest) dan sesudah menggunakan pembelajaran (posttest). 

Desain eksperimen pola random control group pretest-postest design 

dapat digambarkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.1. Desain eksperimen random control group pretest-postest 

design 

Group 
Teknik 

pengambilan 
Pretest Treatment Postest 

E R O1 X O2 

K R O3  O4 

   

Keterangan: 

R : pengambilan sampel secara random (acak) 

E : kelompok eksperimen 

K : kelompok kontrol 

X : Treatment (perlakuan) 

O1  : Pretest kelompok eksperimen 

O2 : Posttest kelompok eksperimen 

O3 : Pretest kelompok kontrol 

O4  : Posttest kelompok kontrol 

Pola desain implementasi di atas menggambarkan adanya perbandingan 

kelompok eksperimen yang menggunakan model blended learning dan kelompok 

kontrol yang tidak menggunakan model blended learning (model konvensional 

saja). Perbedaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi 

pembelajaran dengan model blended learning pada mata pelajaran KKPI dapat 

terlaksana.  

3.1.3 Desain Penelitian Keefektifan Model Pembelajaran Blended Learning 

Pengujian keefektifan model pembelajaran blended learning dilakukan 

dengan menilai hasil belajar siswa berdasarkan nilai ulangan harian dan didukung 

dengan angket tentang keaktifan dan motivasi belajar siswa. Nilai ulangan harian 
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dilihat dari hasil belajar siswa pada pokok bahasan editing sederhana untuk 

membuat presentasi dan efek yang menarik pada file presentasi. Sedangkan 

keaktifan belajar siswa dilihat dari keterlibatan siswa dalam pembelajaran, serta 

motivasi belajar siswa dilihat dari dorongan siswa dalam keikutsertaan 

pembelajaran dengan model blended learning. Adapun alur penilaian keefektifan 

pembelajaran berdasarkan hasil belajar digambarkan dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2. Alur desain penelitian pada keefektifan model pembelajaran 

blended learning berdasarkan hasil belajar 

Populasi 

Siswa kelas XI SMK N 2 Purwodadi 

 

Sampel 

Siswa kelas XI TITL 1 

Menggunakan model 

blended learning 

Tes Hasil Pembelajaran Pretest dan Posttest 

 

Sampel 

Siswa kelas XI TITL 2 

Tidak menggunakan 

model blended learning 

(hanya konvensional) 

Skor hasil model blended 

learning 

Skor hasil model 

konvensional 

Uji Normalitas dan Homogenitas 

 

Distribusi 

normal? 

Ya 

Statistik Parametrik 

Statistik Non Parametrik 

Uji Hipotesis 

Kesimpulan 
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Sedangkan alur desain penelitian keefektifan model pembelajaran 

blended learning berdasarkan angket keaktifan dan motivasi belajar siswa  

digambarkan dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3. Alur desain penelitian pada keefektifan model pembelajaran 

blended learning berdasarkan keaktifan dan motivasi belajar 

siswa 

 

3.2   Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI di SMK N 2 Purwodadi.  

Populasi 

Siswa kelas XI SMK N 2 Purwodadi 

 

Sampel siswa kelas XI TITL 1 

menggunakan model blended learning 

 

Uji coba angket 

Analisis data hasil angket 

Penentuan hasil dengan kriteria 

Menarik kesimpulan 

Pengambilan data melalui angket 

 Revisi 

Ya 

Tidak 
valid & reliabel? 
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3.2.2   Sampel  

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 76 orang yang mana pada kelas 

eksperimen berjumlah 38 siswa dan kelas kontrol berjumlah 38 siswa pula. 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik cluster sampling yakni dengan 

menentukan sampel dari sebagian populasi yang mewakili saja. Sampel ini 

diambil dari kelas XI TITL 1 yang ditentukan sebagai kelompok eksperimen dan 

XI TITL 2 yang ditentukan sebagai kelompok kontrol. Alasan pemilihan kelas XI 

TITL 1 dan XI TITL 2 karena siswa tersebut memiliki tingkat usia yang sama, 

tahun masuk sekolah yang sama, pendidik, pengajar yang sama, mata pelajaran 

yang sama, dan kemampuan awal yang setara. Adapun gambaran secara detail 

dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2. Gambaran detail pemilihan kelas eksperimen dan kelas kontrol  

Kelas Jumlah 

Siswa 

Usia Tahun 

Masuk 

Jenis 

Kelamin 

(orang) 

Pengajar/guru Mata 

Pelajaran 

Eksperimen  

(XI TITL 1) 

38 16-17 

tahun 

2012 L = 36 

P = 2 

Berlian Setiaji, 

S.Kom 

KKPI 

Kontrol 

(XI TITL 2) 

38 16-17 

tahun 

2012 L = 38 

P = 0 

Berlian Setiaji, 

S.Kom 

KKPI 

 

3.3   Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tergambar pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Variabel penelitian 

No. Aspek Variabel Sub variabel 

 

1  Perencanaan 

model 

pembelajaran 

blended learing 

a. Dasar 

pertimbangan 

pemilihan model 

pembelajaran 

blended learning 

 tujuan yang hendak dicapai; 

 bahan/materi pembelajaran; 

 sudut pandang peserta didik; 

 efektivitas dan efisiensi. 
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b. Komponen 

sistem 

pembelajaran 

 tujuan 

 isi/materi 

 metode 

 media 

 evaluasi 

c. Komponen 

perangkat 

pembelajaran 

dengan model 

blended learning 

 identitas mata pelajaran; 

 standar kompetensi; 

 kompetensi dasar; 

 indikator pencapaian 

kompetensi; 

 tujuan pembelajaran; 

 materi ajar; 

 alokasi waktu; 

 metode pembelajaran; 

 kegiatan pembelajaran; 

 penilaian hasil belajar; 

 sumber belajar; 

 kelengkapan perangkat 

pembelajaran 

d. Kunci model 

blended learning 
 live event (pembelajaran 

tatap muka); 

 self paced learning 

(pembelajaran mandiri); 

 collaboration (kolaborasi); 

 assesment (penilaian/ 

pengukuran hasil belajar); 

 performance support 

materials (dukungan bahan 

belajar)  

    

2  Implementasi 

model 

pembelajaran 

blended 

learning 

a. orientasi  persiapan pembelajaran 

 penyampaian tujuan 

pembelajaran 

 pengenalan materi; 

 pengenalan masalah terkait 

materi 

b. organisasi  pengorganisasian 

pengalaman belajar siswa; 

 pendefinisian tugas belajar 

siswa terkait masalah yang 

dikaji dalam materi. 
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c. investigasi  investigasi mandiri dan 

kelompok; 

 pengumpulan informasi 

terkait masalah yang dikaji 

dalam materi; 

 pelaksanaan eksperimen 

terkait masalah yang dikaji 

dalam materi; 

 solusi terkait masalah yang 

dikaji dalam materi. 

d. presentasi  pengembangan karya; 

 penyajian karya. 

e. analisis dan 

evaluasi 
 refleksi investigasi; 

 evaluasi hasil belajar dan 

karya. 

    

3  Keefektifan 

model 

pembelajaran 

blended 

learning 

a. Hasil belajar 

siswa 
 Bebas (independent) 

Variabel bebas penelitian ini 

adalah pembelajaran KKPI pada 

materi pengoperasian software 

presentasi kelas XI yang 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 pembelajaran KKPI dengan 

menggunakan model 

blended learning pada 

kelompok eksperimen (X1) 

dan 

 pembelajaran KKPI tanpa 

menggunakan model 

blended learning pada 

kelompok kontrol (X2). 

 Terikat (dependent) 
Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah: 

 hasil belajar pembelajaran 

KKPI pada kelompok 

eksperimen yang 

menggunakan model 

blended learning (Y1). 

 hasil belajar pembelajaran 

KKPI pada kelompok 

kontrol tanpa menggunakan 

model blended learning 

(Y2). 
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b. Keaktifan 

belajar siswa 
 bertanya; 

 mengerjakan tugas; 

 menanggapi pertanyaan; 

 menjawab pertanyaan; 

 berlatih keterampilan; 

 memecahkan masalah; 

 membandingkan konsep; 

 menyimpulkan hasil 

percobaan. 

  c. Motivasi 

belajar siswa 
 hasrat dan keinginan 

berhasil; 

 dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar; 

 harapan dan cita-cita masa 

depan; 

 penghargaan dalam belajar; 

 kegiatan yang menarik 

dalam belajar; dan 

 lingkungan belajar yang 

kondusif. 

 

3.4   Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Perencanaan Model Pembelajaran  

Perencanaan model pembelajaran blended learning pada penelitian ini 

digolongkan menjadi 4 variabel, yaitu dasar pemilihan model pembelajaran, 

komponen sistem pembelajaran, komponen perangkat pembelajaran, dan kunci 

model blended learning. Pada setiap variabel dalam perencanaan pembelajaran 

dikategorikan kembali dalam sub variabel. Dimana variabel perencanaan model 

pembelajaran ini didesain untuk persiapan pelaksanaan model pembelajaran 

sehingga hasil dari perencanaan model pembelajaran dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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Adapun sebelum diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, 

perencanaan pembelajaran dengan model blended learning ini divalidasi terlebih 

dahulu oleh ahli model dan ahli materi pembelajaran melalui angket untuk 

mengetahui tingkat kelayakannya. 

Tabel 3.4. Ruang lingkup validasi perencanaan pembelajaran dengan 

model blended learning 

No Validasi Nama 

Validator 

Pertimbangan 

Pemilihan Validator 

Cakupan Validasi 

1.  Ahli model 

pembelajaran 

Dra.Istyarini, 

M.Pd 

Dosen teknologi 

pendidikan yang 

mengampu mata 

kuliah: 

a. perencanaan 

pembelajaran 

TIK; 

b. perencanaan 

pendidikan; 

c. teori belajar; 

d. evaluasi program 

pendidikan 

a. komponen 

perangkat 

pembelajaran 

dengan model 

blended learning; 

b. kunci model 

blended learning; 

2.  Ahli materi Berlian Setiaji, 

S.Kom 

Kepala program studi 

TKJ dan guru mata 

pelajaran KKPI SMK 

N 2 Purwodadi 

a. dasar 

pertimbangan 

pemilihan model 

blended learning; 

b. komponen sistem 

pembelajaran; 

 

 

3.4.2 Variabel Implementasi Model Pembelajaran 

Implementasi model pembelajaran blended learning pada penelitian ini 

dikategorikan dengan variabel orientasi, organisasi, investigasi, serta analisis dan 

evaluasi. Pada setiap kegiatan pembelajaran diukur tingkat kesesuaian langkah 

pembelajaran dengan indikator yang telah ditentukan. Adapun penilaian variabel 

penelitian pada implementasi pembelajaran dengan model blended learning ini 
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diukur berdasarkan observasi dan dokumentasi penerapan model blended 

learning dalam pembelajaran KKPI. 

 

3.4.3  Variabel Keefektifan Model Pembelajaran Blended Learning 

Keefektifan model pembelajaran dengan blended learning dalam 

penelitian ini ditinjau dari segi hasil belajar siswa berdasarkan nilai ulangan 

harian berupa tes dan  keaktifan belajar siswa serta motivasi belajar siswa berupa 

angket. Penilaian hasil belajar dilakukan dengan membandingkan nilai pretest 

dan posttest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan 

penilaian keaktifan belajar siswa dan motivasi belajar siswa diukur dari 

persentase analisis angket. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada hasil belajar 

siswa dan analisis data angket  keaktifan belajar siswa dan motivasi belajar 

siswa akan diketahui tingkat keefektifan atau ketidakefektifan model 

pembelajaran blended learning. 

 

3.5   Indikator Keberhasilan Model Pembelajaran Blended 

Learning  

Indikator keberhasilan pembelajaran adalah suatu kriteria yang 

digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran. Indikator dalam penelitian ini ada 3 hal, yaitu 

sebagai berikut: 
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3.5.1 Indikator Keberhasilan Perencanaan Model Pembelajaran Blended 

Learning 

Keberhasilan perencanaan pembelajaran dilihat dari hasil analisis data 

kelayakan perencanaan model pembelajaran blended learning oleh ahli model dan 

ahli materi pembelajaran. Adapun indikator keberhasilan adalah persentase 

kualitatif hasil angket dalam kriteria minimal cukup layak atau minimal pada 

rentang antara 53 %≤skor≤ 68%; 

3.5.2 Indikator Keberhasilan Implementasi Model Pembelajaran Blended 

Learning 

Keberhasilan implementasi pembelajaran dilihat dari: 

1) Persentase kegiatan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online 

terdapat pada rentang 30% hingga 79%; 

2) Hasil analisis data dari pedoman observasi menunjukkan pembelajaran 

dengan menggunakan model blended learning dalam kriteria rata-rata 

minimal cukup baik atau pada persentase rentang antara 53 %≤skor≤ 68%. 

3.5.3 Indikator Keberhasilan Keefektifan Model Pembelajaran Blended 

Learning 

Keberhasilan keefektifan pembelajaran dilihat dari: 

1) nilai hasil belajar kelompok yang menggunakan model blended learning>75; 

2) terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok yang menggunakan model 

blended learning dengan kelompok  yang tidak menggunakan model blended 

learning dalam pembelajaran KKPI; 
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3) hasil analisis data dari angket siswa tentang keaktifan dan motivasi belajar 

siswa menunjukan dalam kriteria minimal cukup baik atau pada persentase 

rentang antara 53 %≤skor≤ 68%. 

 

3.6   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.6.1 Metode Dokumentasi 

Dokumen dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekolah tentang pembelajaran KKPI, data siswa kelas XI SMK N 2 Purwodadi, 

data hasil penelitian, dan data saat pelaksanaan kegiatan penelitian. 

3.6.2 Metode Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif berupa 

pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban yang berjumlah 20 butir soal. Tes 

pilihan ganda dipilih dengan alasan dapat mengukur semua tujuan pembelajaran 

yang memiliki cakupan luas dan mengurangi kesempatan menebak oleh siswa 

karena pilihan  jawaban lebih dari dua. Adapun tes pilihan ganda ini digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa baik pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol saat prettest dan posttest dilaksanakan. 

3.6.3 Observasi 

Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur dimana peneliti telah 

menentukan hal-hal yang akan diobservasi. Observasi dilakukan dengan tujuan 

untuk melihat langkah implementasi model pembelajaran blended learning. 
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Observasi ini meliputi observasi pelaksanaan pembelajaran KKPI baik yang 

menggunakan model blended learning maupun yang tidak menggunakan (hanya 

menggunakan model konvensional saja).  

Observasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pedoman observasi 

yang berbentuk checklist sehingga peneliti hanya membubuhkan tanda cheklist 

pada pedoman observasi. Pedoman observasi ini terbagi ke dalam 5 skala, yaitu 

sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Adapun 

untuk mengurangi subyektivitas dari peneliti, maka dilakukan pula perekaman 

data observasi melalui rubrik observasi.  

3.6.4 Angket/Kuisioner 

3.6.4.1 Angket Ahli Model Pembelajaran dan Ahli Materi 

Pada penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup berskala Likert, 

dimana responden menjawab pertanyaan sesuai dengan 5 pilihan jawaban yang 

telah ditentukan, meliputi: sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju. Dimana para responden hanya membubuhkan checklist pada 

angket yang diberikan. Adapun angket ini diberikan kepada ahli model, ahli 

materi pembelajaran, dan siswa. Ahli model pembelajaran pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah Ibu Dra.Istyarini,M.Pd sedangkan ahli materi pembelajaran 

adalah Bapak Berlian Setiaji,S.Kom.  

Pada pengujian kelayakan perencanaan pembelajaran dengan model 

blended learning oleh ahli model pembelajaran mencakup penilaian terhadap 

komponen perangkat pembelajaran dengan  blended learning dan kunci model 

blended learning. Sedangkan pada ahli materi mencakup penilaian dasar 
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pertimbangan pemilihan model dan komponen sistem pembelajaran dengan model 

blended learning. 

3.6.4.2 Angket Siswa 

Pada penelitian angket siswa ini menggunakan jenis angket tertutup 

dimana responden menjawab pertanyaan sesuai dengan 5 pilihan jawaban yang 

telah ditentukan, meliputi: sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju. Dimana para responden hanya membubuhkan checklist pada 

angket yang diberikan. Angket siswa ini mengenai keaktifan belajar siswa dan 

motivasi belajar siswa dengan menggunakan model blended learning. 

 

3.7   Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Data Perencanaan Model Pembelajaran 

Data hasil penelitian pada perencanaan pembelajaran ini dilakukan 

dengan menganalisis angket yang telah divalidasi oleh ahli model pembelajaran 

dan ahli materi melalui validitas kontruk. Adapun validitas ini diukur dengan 

berlandaskan teori tertentu (Sugiyono; 2010: 352). Hasil dari validasi oleh ahli 

model dan ahli materi pembelajaran disajikan melalui deskriptif persentase. 

Langkah-langkah untuk menganalisis data hasil angket ahli model dan 

ahli materi pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1) Memeriksa kelengkapan jawaban dari responden; 

2) Mengkuantitatifkan hasil checking dengan memberi skor sesuai dengan 

bobot yang telah ditentukan sebelumnya; 

3) Membuat tabulasi data; 
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4) Menghitung persentasi dari tiap-tiap sub variabel. 

Adapun persentase untuk tiap-tiap sub variabel dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

% = persentase sub variabel 

n = jumlah nilai tiap sub variabel 

N = jumlah skor maksimum  

Hasil persentase yang telah diperoleh tersebut kemudian 

ditransformasikan ke dalam tabel supaya pembacaan hasil penelitian menjadi 

mudah.  

1) Kriteria kualitatif hasil angket ahli model pembelajaran pada 

komponen perangkat pembelajaran 

Untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara berikut: 

a) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 
  

  
x100%=100%. 

b) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 

  

  
x100%=20%. 

c) Menentukan range = 100-20 = 80. 

d) Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat layak, layak, cukup 

layak, tidak layak, dan sangat tidak layak). 

e) Menentukan lebar interval (80/5 = 16). 

 

% = n/N X 100 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut. 

Tabel 3.5. Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Komponen Perangkat 

Pembelajaran dengan Model Blended Learning 

No. Interval Kriteria 

1 85 ≤ skor ≤ 100 Sangat layak 

2 69 ≤ skor ≤ 84 Layak 

3 53 ≤ skor ≤ 68 Cukup layak 

4 37 ≤ skor ≤ 52 Tidak layak 

5 20 ≤ skor ≤ 36 Sangat tidak layak 

 

Hasil analisis data yang telah diolah dalam bentuk persentase kemudian 

dibandingkan dengan tabel range persentase untuk diketahui seberapa besar 

persentase tersebut dalam klasifikasi kriteria di atas. 

2) Kriteria kualitatif  hasil angket ahli model pembelajaran pada kunci 

model blended learning dan ahli materi pembelajaran pada dasar 

pertimbangan pemilihan model dan komponen sistem pembelajaran 

Untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara berikut: 

a) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum)= 
  

  
x100%=100%. 

b) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum)= 

  

  
x100%=20%. 

c) Menentukan range = 100-20 = 80. 

d) Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat layak, layak, cukup 

layak, tidak layak, dan sangat tidak layak). 

e) Menentukan lebar interval (80/5 = 16). 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut. 

Tabel 3.6.  Range Persentase dan Kriteria Kualitatif  Kunci Model, Dasar 

Pertimbangan Pemilihan Model Blended Learning, dan 

Komponen Sistem Pembelajaran 

No. Interval Kriteria 

1 85 ≤ skor ≤ 100 Sangat layak 

2 69 ≤ skor ≤ 84 Layak 

3 53 ≤ skor ≤ 68 Cukup layak 

4 37 ≤ skor ≤ 52 Tidak layak 

5 20 ≤ skor ≤ 36 Sangat tidak layak 

Hasil analisis data yang telah diolah dalam bentuk persentase kemudian 

dibandingkan dengan tabel range persentase untuk diketahui seberapa besar 

persentase tersebut dalam klasifikasi kriteria di atas. 

 

3.7.2 Analisis Data Implementasi Model Pembelajaran 

Analisis data hasil implementasi model pembelajaran blended learning 

dilakukan dengan menganalisis data hasil observasi dan dokumentasi. Adapun 

penyusunan pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas logis dengan memecah variabel menjadi sub variabel dan indikator 

menjadi butir-butir pertanyaan secara hati-hati (Arikunto, 2010: 212). Hasil data 

dari pedoman observasi diolah untuk mengetahui tingkat persentasenya yang 

kemudian dideskripsikan secara mendalam. 

Adapun pengolahan data dari pedoman observasi dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 
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3.7.2.1 Persentase Hasil Observasi 

Hasil observasi dilakukan dengan analisis deskriptif persentase seperti 

cara yang sama pada analisis deskriptif perencanaan pembelajaran dan 

dikategorikan sesuai kategori persentase. Hasil tersebut kemudian disajikan dalam 

bentuk deskripsi yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. 

Adapun untuk menentukan kriteria kualitatif hasil observasi dilakukan 

dengan cara berikut: 

1) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 
   

   
x100%=100%. 

2) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum)= 
  

   
x100%= 20%. 

3) Menentukan range = 100-20 = 80. 

4) Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat baik, baik, cukup baik, 

tidak baik, dan sangat tidak baik). 

5) Menentukan lebar interval (80/5 = 16). 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut. 

Tabel 3.7. Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Observasi 

Pembelajaran dengan Model Blended Learning 

No. Interval Kriteria 

1 85 ≤ skor ≤ 100 Sangat baik 

2 69 ≤ skor ≤ 84 Baik  

3 53 ≤ skor ≤ 68 Cukup baik 

4 37 ≤ skor ≤ 52 Tidak baik 

5 20 ≤ skor ≤ 36 Sangat tidak baik 
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Hasil analisis data yang telah diolah dalam bentuk persentase kemudian 

dibandingkan dengan tabel range persentase untuk diketahui seberapa besar 

persentase tersebut dalam klasifikasi kriteria di atas. 

3.7.2.2 Persentase Pembelajaran Tatap Muka dan Online 

Hasil pengumpulan data kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan 

jumlah seluruh kegiatan pembelajaran untuk mengetahui proporsi tingkat 

penggunaan model blended learning. Adapun cara mengolah data tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Rumus pembelajaran tatap muka: 

Tatap muka= jumlah kegiatan tatap muka x 100% 

   total kegiatan pembelajaran 

 

Rumus pembelajaran online: 

Online= jumlah kegiatan online x 100% 

    total kegiatan pembelajaran 

 

Hasil dari pengolahan data dengan rumus di atas dilihat kategorinya 

sesuai dengan proporsi pembelajaran yang dikatakan termasuk model blended 

learning. 

 

3.7.3 Analisis Data Keefektifan Model Pembelajaran Blended Learning 

3.7.3.1  Matching  

Pada penelitian ini, peneliti memaparkan kondisi awal siswa dilihat dari 

umur siswa, persentase jumlah jenis kelamin siswa, data pretest, data pengajar, 

data tahun masuk siswa, dan data mata pelajaran. Untuk melakukan matching 
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umur siswa dan jumlah jenis kelamin siswa, peneliti menggunakan rumus Chi 

Kuadrat berikut. 

X² = 
  |     |  

 

 
   

                    
  

 

Keterangan: 

n  : jumlah sampel 

Hipotesis yang dirumuskan dalam pengujian matching jenis kelamin: 

    : tidak terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen 

    : terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen 

 

Hipotesis yang dirumuskan dalam pengujian matching umur adalah: 

    : tidak terdapat perbedaan umur antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen 

    : terdapat perbedaan umur antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen 

Ketentuan pengujian adalah tolak Ho bila harga Chi Kuadrat hitung lebih 

besar atau sama dengan harga Chi Kuadrat tabel, dengan dk=1 dan taraf 

kesalahan tertentu (Sugiyono, 2010: 144). Sedangkan untuk matching nilai 

pretest,  pengajar, tahun masuk, dan mata pelajaran dilihat dari data.  
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3.7.3.2 Hasil Belajar 

3.7.3.2.1 Validitas dan Reliabilitas Tes 

3.7.3.2.1.1 Validitas Tes 

Pengujian validitas tes menggunakan rumus Korelasi Point Biserial 

karena untuk mencari validitas item yaitu korelasi antara item dengan seluruh tes 

(Arikunto, 2010: 326). Adapun cara mengolah data menggunakan program 

Microsoft Excel. 

Rumus:         =  
     

  
    

 

 
 

 Keterangan: 

      : koefisien korelasi biserial (     ) 

   : rata-rata subjek yang menjawab benar bagi item yang 

dicari validitasnya (        ) 

   : rata-rata skor total (    ) 

Sd : standar deviasi dari skor total (Simp.baku) 

p  : proporsi siswa yang menjawab benar 

dimana   p = banyaknya siswa yang menjawab benar 

   jumlah siswa seluruhnya 

 

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1 - p) 

Hasil  dari        dikonsultasikan dengan         Point Biserial dengan. 

Jika       >       ,  maka tes  dikatakan valid (Kasmadi dan Nia, 2013: 158). 

 

 

 



97 

 

 

 

3.7.3.2.1.2 Reliabilitas Tes 

Pengujian reliabilitas tes menggunakan rumus Kuder Richardson,               

K-R 20 karena instrumen menghasilkan skor 1 dan 0 (Arikunto, 2010: 320). 

Adapun cara mengolah data menggunakan program Microsoft Excel. 

Rumus Kuder Richardson, K-R 20: 

     (
 

   
)  

   ∑  

     

Keterangan: 

KR20  : reliabilitas tes keseluruhan 

p   : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q   : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 

∑pq  : jumlah hasil perkalian p dengan q 

n  : banyaknya item 

S
2 

: varians 

Hasil  dari      dikonsultasikan dengan KR20 Kuder Richardson, K-R 

20. Jika KR20>       ,  maka tes  dikatakan reliabel (Kasmadi dan Nia, 2013: 

166). 

 

3.7.3.2.2 Indeks Kesukaran dan Daya Pembeda Tes 

3.7.3.2.2.1 Indeks Kesukaran  

Indeks kesukaran merupakan bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya sesuatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,0 (Arikunto,  
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2002: 207). Indeks kesukaran dalam penelitian ini dihitung dengan Microsoft 

excel. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji tingkat kesukaran adalah: 

 

 

Keterangan : 

IK   : P (proporsi) = Indeks kesukaran 

JBA : jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok atas 

JBB : jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA : banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB : banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Klasifikasi indeks kesukaran menurut Arikunto (2002:210), yaitu sebagai 

berikut: 

Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 

3.7.3.2.2.2 Daya Pembeda  

Daya pembeda soal dilakukan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

bodoh/berkemampuan rendah (Arikunto, 2002: 211). Indeks deskriminasi ini 

berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Untuk menghitung daya pembeda dari alat yang 

diukur, menggunakan sebuah software pengolah angka Microsoft excel. 
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Untuk menghitung daya pembeda dari alat yang diukur, maka digunakan 

rumus sebagai berikut:  

 

 

Keterangan : 

DP : D = daya pembeda soal 

JBA : jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada 

kelompok atas 

JBB  :  jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada 

kelompok bawah  

JSA    :  banyaknya siswa pada kelompok atas 

Adapun klasifikasi daya pembeda (Arikunto, 2002:218) adalah: 

D : 0,00 – 0,20 → jelek 

D : 0,20 – 0,40 → cukup 

D : 0,40 – 0,70 → baik 

D : 0,70 – 1,00 → baik sekali 

D : negative, semuanya tidak baik 

 

3.7.3.2.3 Analisis Uji Syarat 

3.7.3.2.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data berdistribusi normal atau 

tidak dan menentukan jenis statistik apa yang akan digunakan, yaitu statistik 

parametrik atau statistik non-parametrik. Perhitungan normalitas dengan SPSS 
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digunakan Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikansi 0,05. 

Pengujian normalitas diawali dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif.  

   : populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  

berdistribusi tidak normal. 

   : populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  

berdistribusi normal. 

Teknik pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS, yaitu sebagai berikut: 

1) Buka program SPSS, kemudian masukan daftar tabel skor; 

2) Klik menu Analyze  pilih Descriptive Statistics  pilih explore; 

3) Masukan semua variabel ke dalam kolom Dependent List melalui tombol ► 

4) Klik tombol Plots lalu beri tanda (√)  pada normalitas plots with test; 

5) Klik continue  oke. 

Ketentuan pengujian normalitas adalah jika nilai p value Sig > 0,05, 

maka    diterima (Kasmadi dan Nia, 2013: 117).  

3.7.3.2.3.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan data yang 

dianalisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya (varians). 

Adapun hipotesis dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

   :  populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Pretest) 

mempunyai varians yang tidak sama. 
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   : populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Pretest) 

mempunyai varians yang sama. 

Teknik pengujian homogenitas dilakukan dengan Levene Test 

menggunakan SPSS. Adapun teknik pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Buka program SPSS, klik open, kemudian masukan daftar tabel skor; 

2) Klik menu Analyze  pilih Compare Means  pilih One Way ANOVA; 

3) Masukan semua variabel nilai  ke dalam kolom Dependent List dan variabel 

faktor  ke dalam Factor melalui tombol ► 

4) Klik tombol Options kemudian pilih kotak Homogenity of variance test dan 

beri tanda (√); 

5) Klik continue  oke. 

Ketentuan pengujian homogenitas adalah jika nilai p value Sig > 0,05, 

maka     diterima (Kasmadi dan Nia, 2013: 117). 

 

3.7.3.2.4 Pengujian Hipotesis 

Analisis data hasil penggunaan model pembelajaran blended learning 

dilakukan dengan uji t-test, yaitu untuk menguji hipotesis berikut: 

3.7.3.2.4.1 Pengujian Hipotesis 1 

Sebelum dilakukan uji hipotesis 1, maka perlu dilakukan pengujian 

tentang seberapa besar pengaruh implementasi model pembelajaran blended 

learning pada mata pelajaran KKPI kelas XI terhadap hasil belajar. Langkah awal 

dilakukan dengan membandingkan nilai pretest kelompok eksperimen dan 
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kelompok kontrol untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai pretest 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Berdasarkan uji kesamaan dua varians, apabila diperoleh kesimpulan 

bahwa jumlah anggota sampel sama dan varians kedua sampel sama, maka rumus 

t-test yang digunakan adalah adalah separated varians dengan dk yang besarnya = 

n1 + n2 – 2 (Sugiyono, 2010: 139). 

Rumus: 

Keterangan : 

X1 = rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = rata-rata kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

s1  = varians kelompok eksperimen 

s2  = varians kelompok kontrol 

Sedangkan dari uji kesamaan dua varians, apabila diperoleh kesimpulan 

bahwa jumlah anggota sampel sama dan varians kedua sampel tidak sama (tidak 

homogen), maka rumus t-test yang digunakan adalah adalah polled varians 

dengan dk yang besarnya dk = n1 -1 dan  dk = n2 -2 (Sugiyono, 2010: 139). 

Rumus: 

       dan 
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Keterangan: 

X1 = rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = rata-rata kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

s1  = varians kelompok eksperimen 

s2  = varians kelompok kontrol  

Sebelum pengujian perbedaan dua rata-rata pretest dihitung, terlebih 

dahulu dilakukan uji F dengan rumus:  

F =   varians terbesar 

 varians terkecil 

 

Ketentuan uji F adalah bila harga lebih kecil atau sama dengan       , 

maka    diterima dan    ditolak. Dengan diterimanya    berarti varians 

homogen (Sugiyono, 2010: 141). 

Selanjutnya, dilakukan uji perbedaan dua rata-rata pretest menggunakan 

uji dua pihak yaitu terima    jika         ≤       , dengan  = 5 %. Dengan 

diterimanya   , berarti nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen sama dengan 

nilai rata-rata pretest kelompok kontrol. Untuk harga-harga t lainnya,    ditolak 

berarti ada perbedaan nilai rata-rata pretest antara kedua kelompok eksperimen 

dan kontrol. 

Langkah selanjutnya menguji hipotesis 1 dengan uji pihak kanan. 

Pengujian ini dilakukan berdasarkan nilai posttest UH 1 dan UH 2 pada kelompok 

eksperimen. Adapun hipotesis 1 adalah sebagai berikut: 



104 

 

 

 

    : nilai hasil belajar kelompok yang menggunakan model blended 

learning ≤ 75. 

   : nilai hasil belajar kelompok yang menggunakan model blended 

learning > 75. 

Ketentuan pengujian hipotesis 1 dengan uji pihak kanan, yaitu bila harga 

        lebih kecil  atau sama dengan ( ) dari        maka    diterima dan    

ditolak (Sugiyono 2010: 103). 

3.7.3.2.4.2 Pengujian Hipotesis 2 

Adapun hipotesis 2 adalah sebagai berikut: 

   : tidak ada perbedaan antara hasil belajar kelompok yang 

menggunakan model blended learning dengan kelompok yang 

tidak menggunakan model blended learning dalam 

pembelajaran KKPI. 

   : ada perbedaan antara hasil belajar kelompok yang menggunakan 

model blended learning dengan kelompok yang tidak 

menggunakan model blended learning dalam pembelajaran 

KKPI 

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai posttest 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang berlaku ketentuan, bila harga 

        lebih kecil  atau sama dengan ( )  dari harga       , maka    diterima 

(Sugiyono 2010: 97).  
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3.7.3.3   Angket Keaktifan Belajar Siswa dan Motivasi Belajar Siswa 

Analisis data angket keaktifan belajar siswa dan motivasi belajar siswa 

dilakukan dengan cara berikut ini: 

3.7.3.3.1  Validitas dan Reliabilitas Angket 

3.7.3.3.1.1  Validitas Angket 

Pengujian validitas angket menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment karena skor berbentuk politomi (skor lebih dari 1, misalnya: 1, 2, 3, 4, 5, 

dan seterusnya). Analisis data angket dengan mengolah data pada program 

Microsoft Excel.  

Rumus:  

Keterangan: 

rxy : koefisien validitas skor butir pernyataan 

X : skor butir soal tertentu untuk setiap responden 

Y : skor total 

N  : banyaknya responden 

∑X
2
 : jumlah kuadrat skor tiap butir  

∑Y
2
 : jumlah kuadrat skor total dari tiap subjek 

∑XY : jumlah perkalian skor tiap butir dan skor total dari tiap subjek. 

Hasil  dari     dikonsultasikan dengan          product moment dengan 

α=0,05. Jika    >       ,  maka angket  dikatakan valid (Kasmadi dan Nia, 2013: 

172).  
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3.7.3.3.1.2  Reliabilitas Angket 

Pengujian reliabilitas angket menggunakan rumus Korelasi Alpha 

Cronbach karena skornya bukan 1 dan 0 (Arikunto, 2010: 239). Analisis data 

dengan mengolah data pada program Microsoft Excel. 

Rumus:   

 

Keterangan: 

    : reliabilitas 

n  : jumlah item yang valid 

 2

i : jumlah varians skor tiap-tiap item 

2

i  : varians total 

Hasil  dari      dikonsultasikan dengan         Alpha Cronbach. Jika                 

   >        l,  maka angket  dikatakan reliabel (Kasmadi dan Nia, 2013: 176). 

 

3.7.3.3.2   Deskriptif Persentase 

Analisis data hasil angket siswa disajikan dalam deskriptif persentase. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dari angket siswa dilakukan 

dengan cara yang sama pada langkah-langkah analisis data perencanaan 

pembelajaran dan implementasi pembelajaran.  

Hasil persentase yang telah diperoleh dari analisis data kemudian 

ditransformasikan ke dalam tabel supaya pembacaan hasil penelitian menjadi 

mudah. Untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. 
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1) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum)= 
  

  
x100%=100%. 

2) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum)= 
  

  
x100%=20%. 

3) Menentukan range = 100-20 = 80. 

4) Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat baik, baik, cukup baik, 

tidak baik, dan sangat tidak baik). 

5) Menentukan lebar interval (80/5 = 16). 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut. 

Tabel 3.8. Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Keaktifan dan 

Motivasi Belajar Siswa 

No. Interval Kriteria 

1 85 ≤ skor ≤ 100 Sangat baik 

2 69 ≤ skor ≤ 84 Baik  

3 53 ≤ skor ≤ 68 Cukup baik 

4 37 ≤ skor ≤ 52 Tidak baik 

5 20 ≤ skor ≤ 36 Sangat tidak baik 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas XI mata pelajaran KKPI 

tahun pelajaran 2013/2014 dengan menggunakan Research and Development (R 

and D) model Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation 

(ADDIE). Hasil dari penelitian ini dideskripsikan secara terperinci dari tahap 

perencanaan, implementasi, dan keefektifan model pembelajaran blended 

learning. 

4.1.1 Hasil Pengembangan Perencanaan Model Pembelajaran 

Desain perencanaan pembelajaran pada penelitian ini menggunakan 

model blended learning dengan pendekatan konstruktif. Adapun perencanaan 

pembelajaran mencakup penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang disusun dengan memperhatikan komponen perangkat 

pembelajaran, komponen dan karakteristik model blended learning, serta kunci 

model blended learning.  

Penyusunan silabus dan RPP dalam penelitian ini dibatasi pada materi 

pengoperasian software presentasi, pokok bahasan editing sederhana untuk 

membuat presentasi di pertemuan 3-4 dan efek yang menarik pada file presentasi 

di pertemuan 5-6. Adapun pembatasan materi ini dilakukan mengingat hasil 

analisis kebutuhan yang menunjukkan perlunya penguasaan kompetensi teori dan 

praktik yang harus seimbang dengan cakupan materi yang sangat luas pada materi 
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tersebut. Namun, materi tersebut tidak dapat tersampaikan secara tuntas dalam 

pembelajaran tatap muka saja. 

Hasil dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat dengan model 

blended learning selama 4 pertemuan adalah sebagai berikut: 

1) Silabus 

Silabus yang dibuat didasarkan pada standar isi dan standar kompetensi 

lulusan mata pelajaran KKPI kelas XI. Pada penyusunan silabus dengan model 

blended learning memuat: 

a) identitas mata pelajaran atau tema pelajaran terdiri atas: nama sekolah, mata 

pelajaran, kelas/semester, kode kompetensi, dan alokasi waktu; 

b) Standar Kompetensi (SK) yaitu mengoperasikan sistem operasi software; 

c) Kompetensi Dasar (KD) yaitu mengoperasikan software presentasi; 

d) karakter berupa disiplin, rasa ingin tahu, kerja keras, percaya diri, dan kerja 

sama; 

e) materi pembelajaran, meliputi: editing sederhana untuk membuat presentasi 

dan efek yang menarik pada file presentasi; 

f) kegiatan pembelajaran, mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup 

yang dijabarkan dalam langkah orientasi, organisasi, investigasi, presentasi, 

analisis dan evaluasi; 

g) indikator pencapaian kompetensi, memuat sejumlah indikator kompetensi 

yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran; 

h) penilaian dilakukan dengan tes tertulis, tes praktik, tugas mandiri, dan tugas 

terstruktur kelompok. 
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i) alokasi waktu dibuat selama 8x45 menit. 

j) sumber belajar dikemas dalam buku paket, modul KKPI, e-materi, internet, 

dan bahan ajar pendukung lainnya. 

Hasil dari silabus yang dibuat kemudian dijabarkan secara lebih 

terperinci tentang kegiatan pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Hasil dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan model 

blended learning selama 4 pertemuan adalah sebagai berikut: 

a) identitas mata pelajaran, terdiri atas: nama sekolah, mata pelajaran, 

kelas/semester, alokasi waktu, dan pertemuan ke; 

b) standar kompetensi: mengoperasikan sistem operasi software; 

c) kompetensi dasar : mengoperasikan software presentasi. 

Pada keempat pertemuan dalam perencanaan pembelajaran dengan model 

blended learning memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, dan 

kompetensi dasar yang sama. Sedangkan perincian tujuan, materi, metode, media, 

dan evaluasi dari masing-masing pertemuan, yaitu sebagai berikut: 

a) Pertemuan 3 

 tujuan pembelajaran :  

- mengoperasikan editing sederhana hyperlink dengan tepat; 

- mengoperasikan editing sederhana pemasukan picture dengan benar; 

- mengoperasikan editing sederhana diagram dengan benar. 

 materi : hyperlink, pemasukan picture, dan diagram; 
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 metode : model pembelajaran blended learning pendekatan konstruktif; 

- pembelajaran synchronous: berupa pembelajaran tatap muka ceramah 

konstruktif, praktik, presentasi; 

- sinkronous maya (online) berupa chatting; 

- pembelajaran asynchronous: asinkronous mandiri (online) melalui 

belajar mandiri menggunakan e-materi; 

- asinkronous kolaboratif (online) berupa forum diskusi online. 

 media : cetak (buku paket dan modul KKPI) maupun digital (pptx, pdf, 

flv, dan html yang diakses melalui e-learning); 

 evaluasi : pretest, tugas mandiri, dan praktik. 

b) Pertemuan 4 

 tujuan pembelajaran:  

- mengoperasikan editing sederhana sound dengan tepat; 

- mengoperasikan editing sederhana movie dengan tepat. 

 materi : sound dan movie; 

 metode : model pembelajaran blended learning pendekatan konstruktif; 

- pembelajaran synchronous: berupa pembelajaran tatap muka ceramah 

konstruktif, praktik, presentasi; 

- sinkronous maya (online) berupa chatting; 

- pembelajaran asynchronous: asinkronous mandiri (online) melalui 

belajar mandiri menggunakan e-materi; 

- asinkronous kolaboratif (online) berupa forum diskusi online. 

 media : cetak (buku paket dan modul KKPI) maupun digital (pptx, pdf, 

flv, dan html yang diakses melalui e-learning); 

 evaluasi : posttest, tugas mandiri, dan praktik. 
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c) Pertemuan 5 

 tujuan pembelajaran :  

- mengoperasikan efek slide lay-out dengan benar; 

- mengoperasikan efek slide design dengan benar; 

- mengoperasikan efek animation text dengan tepat. 

 materi : efek slide lay-out slide design, animation text; 

 metode : model pembelajaran blended learning pendekatan konstruktif; 

- pembelajaran synchronous: berupa pembelajaran tatap muka ceramah 

konstruktif, diskusi kelompok, praktik, presentasi; 

- sinkronous maya (online) berupa chatting; 

- pembelajaran asynchronous: asinkronous mandiri (online) melalui 

belajar mandiri menggunakan e-materi; 

- asinkronous kolaboratif (online) berupa project work. 

 media : cetak (buku paket dan modul KKPI) maupun digital (pptx, pdf, 

flv, flv, dan html yang diakses melalui e-learning); 

 evaluasi :  pretest, , tugas kelompok, dan tugas praktik. 

d) Pertemuan 6 

 tujuan pembelajaran:  

- mengoperasikan efek costum animation dengan tepat; 

- mengoperasikan efek slide transition dengan tepat. 

 materi : costum animation dan slide transition; 

 metode : model pembelajaran blended learning pendekatan konstruktif; 

- pembelajaran synchronous: berupa pembelajaran tatap muka ceramah 

konstruktif, diskusi kelompok, praktik, presentasi; 
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- sinkronous maya (online) berupa chatting; 

- pembelajaran asynchronous: asinkronous mandiri (online) melalui 

belajar mandiri menggunakan e-materi; 

- asinkronous kolaboratif (online) berupa project work. 

 media : cetak (buku paket dan modul KKPI) maupun digital (pptx, pdf, 

flv, flv, dan html yang diakses melalui e-learning); 

 evaluasi : posttest, tugas kelompok, dan tugas praktik. 

Deskripsi di atas merupakan gambaran singkat dari hasil perencanaan 

pembelajaran yang telah dibuat dengan model blended learning selama 4 

pertemuan. Hasil dari perencanaan pembelajaran tersebut kemudian 

dikonsultasikan dengan guru mata pelajaran dan diuji kelayakan melalui uji 

validitas konstruk oleh ahli materi dan ahli model pembelajaran. Adapun 

perencanaan pembelajaran dengan model blended learning secara lebih detail 

dapat dilihat pada lampiran 56 halaman 317 dan lampiran 57 halaman 319. 

 

4.1.1.1 Hasil Validasi Ahli Materi Pembelajaran 

Ahli materi dalam penelitian ini adalah Bapak Berlian Setiaji, S.Kom 

selaku kepala program studi dan guru kelas XI TITL 1 dan TITL 2 SMK Negeri 2 

Purwodadi. Setelah melihat dan mempertimbangkan perencanaan pembelajaran 

dengan model blended learning pada materi pengoperasian software presentasi 

dengan pokok bahasan  editing sederhana untuk membuat presentasi dan efek 

yang menarik pada file presentasi, diperoleh hasil validasi sebagai berikut. 
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Tabel 4.1. Hasil Validasi Ahli Materi Pembelajaran 

No. Variabel Sub variabel Skor 

maksimal 

Skor 

diperoleh 

Persentase Ket. 

1.  Dasar 

pertimbangan 

pemilihan 

model 

pembelajaran 

blended 

learning 

 tujuan yang 

hendak dicapai; 

 bahan/materi 

pembelajaran; 

 sudut pandang 

peserta didik; 

 efektivitas dan 

efisiensi. 

50 47 94% Sangat 

layak 

2.  Komponen 

sistem 

pembelajaran 

 tujuan 

 isi/materi 

 metode 

 media 

 evaluasi 

50 47 94% Sangat 

layak 

 

Dari data tabel 4.1 di atas, dapat digambarkan dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1. Persentase Validasi Ahli Materi Pembelajaran 

Berdasarkan hasil validasi di atas, diperoleh hasil 94% untuk aspek dasar 

pertimbangan pemilihan model pembelajaran blended learning dan komponen 

sistem pembelajaran. Dari hasil dasar pertimbangan pemilihan model blended 

learning menunjukkan bahwa: 
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1) tujuan model blended learning sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dilihat dari rumusan audience, behavior, condition, dan degree, serta 

kandungan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik; 

2) ketersediaan materi yang relevan untuk kegiatan pembelajaran dilihat dari 

akses materi pembelajaran dan dukungan bahan ajar yang tersedia dalam 

bentuk cetak dan digital yang sesuai dengan model blended learning; 

3) kesesuaian model blended learning dengan tingkat kematangan dilihat dari 

karakteristik, usia, gaya belajar, dan kecakapan berpikir siswa, serta sesuai 

dengan gaya belajar siswa dilihat dari cara berpikir, cara belajar, cara 

mengkonstruksikan ide, dan cara berkomunikasi; 

4) keefektifan model blended learning yang dapat digunakan sebagai suplemen 

kegiatan pembelajaran tatap muka dilihat dari adanya belajar mandiri yang 

melengkapi kegiatan pembelajaran tatap muka, pengemasan materi yang 

dapat mencapai cakupan yang luas dengan kompetensi teori maupun praktik, 

dan adanya kombinasi pembelajaran tatap muka dan online yang 

tersistematis. 

Sedangkan dari hasil validasi komponen sistem pembelajaran oleh ahli 

materi menunjukkan: 

1) kesesuaian tujuan model blended learning dengan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran pada setiap 

pertemuan; 



116 

 

 

 

2) kesesuaian materi pembelajaran dengan model blended learning dilihat dari 

sifat dan karakteristik materi yang diajarkan secara urut dan mampu mencapai 

tujuan pembelajaran; 

3) kesesuaian metode yang digunakan dalam model blended learning dengan 

metode pembelajaran dilihat dari penggunaan metode yang mendukung, 

bervariasi, dan berkesinambungan untuk materi pembelajaran teori dan 

praktik; 

4) ketepatan media dalam model blended learning dengan media pembelajaran 

dilihat dari variasi dan kesinambungan media yang mendukung pembelajaran 

tatap muka dan online secara proporsional; 

5) kesesuaian evaluasi dalam model blended learning yang mendukung 

pembelajaran KKPI dilihat dari kombinasi bentuk penilaian tatap muka dan 

online serta evaluasi yang dilakukan secara proses dan akhir kegiatan belajar. 

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran 

dengan model blended learning pada pokok bahasan editing sederhana untuk 

membuat presentasi dan efek yang menarik pada file presentasi sangat layak 

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tanpa revisi yang 

dilihat dari dasar pertimbangan pemilihan model blended learning dan komponen 

sistem pembelajaran. Hasil secara keseluruhan terdapat pada lampiran 30 halaman 

276. 

4.1.1.2 Hasil Validasi Ahli Model Pembelajaran 

Ahli model pembelajaran dalam penelitian ini adalah Ibu Dra.Istyarini, 

M.Pd selaku dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran TIK pada program 
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studi Teknologi Pendidikan. Setelah melihat dan mempertimbangkan perencanaan 

pembelajaran dengan model blended learning, diperoleh hasil validasi berikut. 

Tabel 4.2. Hasil Validasi Ahli Model Pembelajaran 

No. Variabel Sub variabel Skor 

maksimal 

Skor 

diperoleh 

Persentase Ket. 

1.  Komponen 

perangkat 

pembelajaran 

dengan model 

blended 

learning 

 identitas mata pelajaran; 

 standar kompetensi; 

 kompetensi dasar; 

 indikator pencapaian 

kompetensi; 

 tujuan pembelajaran; 

 materi ajar; 

 alokasi waktu; 

 metode pembelajaran; 

 kegiatan pembelajaran; 

 penilaian hasil belajar; 

 sumber belajar; 

 kelengkapan perangkat 

pembelajaran 

60 51 85% Sangat 

layak 

2.  Kunci model 

blended 

learning 

 live event (pembelajaran 

tatap muka); 

 self paced learning 

(pembelajaran mandiri); 

 collaboration 

(kolaborasi); 

 assesment (penilaian/ 

pengukuran hasil 

belajar); 

 performance support 

materials (dukungan 

bahan belajar) 

50 40 80% Layak 

 

Dari data tabel 4.2 di atas, dapat digambarkan dalam bagan berikut. 

 

 

 

  

 

Bagan 4.2. Persentase Validasi Ahli Model Pembelajaran 
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Melalui data hasil validasi  pada tabel 4.2 dan bagan 4.2 di atas, dapat 

diartikan bahwa pengkaji model pembelajaran menyebutkan dari aspek komponen 

perangkat pembelajaran dengan model blended learning memiliki kategori sangat 

layak dengan persentase 85%. Dari hasil aspek komponen perangkat pembelajaran 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1) kejelasan identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi 

dasar (KD), dan indikator pembelajaran dengan model blended learning; 

2) kesesuaian tujuan pembelajatan dilihat dari rumusan audience, behavior, 

condition, dan degree; 

3) kesesuaian penyajian materi ajar dalam model blended learning dengan 

materi pembelajaran yang disajikan pada konsep umum menuju khusus; 

4) kecukupan pengelolaan waktu dalam model blended learning dengan waktu 

pembelajaran yang dilihat dari proporsi teori dan praktik dalam kegiatan 

pembelajaran yang mencakup langkah 1 hingga 5; 

5) kesesuaian metode pembelajaran model blended learning dengan kegiatan 

pembelajaran yang dilihat dari situasi dan kondisi siswa, karakteristik blended 

learning, karakteristik indikator, serta kompetensi yang hendak dicapai; 

6) kesesuaian langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan model blended 

learning yang mencakup kegiatan orientasi, organisasi, investigasi, 

presentasi, serta analisis dan evaluasi yang diberi penjelasan setiap poin; 

7) kejelasan penilaian hasil belajar yang mengkombinasikan penilaian tatap 

muka dan online yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik; 
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8) kecukupan sumber belajar yang mengkombinasikan bentuk pembelajaran 

tatap muka dan online yang sesuai dengan model blended learning; 

9) kelengkapan perangkat pembelajaran dengan model blended learning yang 

memuat identitas mata pelajaran, SK, KD, indikator pencapaian 

kompetensi/indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

Sedangkan dari aspek kunci model blended learning mencapai kategori 

layak dengan persentase 80%. Dari hasil aspek kunci model blended learning 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1) tersedianya pembelajaran tatap muka (live event) dalam model blended 

learning yang disusun secara jelas dengan strategi dan metode pembelajaran 

yang sesuai; 

2) tersedianya akses belajar mandiri (self paced learning) yang memungkinkan 

siswa dapat belajar dimana saja dan kapan saja dengan dukungan bahan 

belajar cetak dan sebagian digital berupa teks, video, dokumen, internet; 

3) tersedianya ruang kolaborasi antar siswa dan guru yang dilihat dari kombinasi 

kolaborasi pada pembelajaran tatap muka (contoh: diskusi) maupun 

pembelajaran online (contoh: chatting, project work) yang bersifat 2 arah; 

4) tersedianya penilaian hasil belajar secara tatap muka dan online baik berupa 

tes (tes pilihan ganda, tes praktik, penugasan mandiri) maupun nontes 

(observasi sikap terhadap pembelajaran); 
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5) tersedianya dukungan bahan belajar yang mendukung pembelajaran tatap 

muka dan online berupa bahan cetak (buku, modul) dan digital (presentasi, 

file dokumen pdf, html). 

Dari hasil penilaian ahli model pembelajaran pada aspek komponen 

perangkat pembelajaran dan kunci model blended learning, menunjukkan bahwa 

perencanaan pembelajaran dengan model blended learning layak digunakan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tanpa revisi Hasil secara 

keseluruhan terdapat pada lampiran 28 halaman 272. 

Berdasarkan hasil validasi ahli materi dan ahli model pembelajaran dapat 

diambil kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran dengan model blended 

learning pada materi pengoperasian software presentasi dengan pokok bahasan 

editing sederhana untuk membuat presentasi dan efek yang menarik pada file 

presentasi layak digunakan dalam penelitian dan digunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

4.1.2 Hasil Implementasi Model Pembelajaran  

4.1.2.1 Persentase Hasil Observasi Implementasi Model Pembelajaran 

Implementasi pembelajaran dengan model blended learning dilakukan 

berdasarkan perencanaan pembelajaran yang telah layak dan divalidasi oleh ahli 

materi dan ahli model pembelajaran. Pada penelitian ini, implementasi 

pembelajaran dilakukan dengan membandingkan kelas eksperimen yang 

menggunakan model blended learning dan kelas kontrol yang menggunakan 
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model konvensional. Hasil dari observasi implementasi pembelajaran 

dideskripsikan secara terperinci dan dikualifikasikan dalam persentase.  

Adapun waktu pelaksanaan pembelajaran dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3. Jadwal Pelaksanaan Implementasi Model Pembelajaran 

Pertemuan Materi Kelas  Pelaksanaan Pembelajaran Keterangan 

3 Editing 

sederhana 

untuk 

membuat 

presentasi 

Eksperimen 

(Kelas XI 

TITL 1) 

Rabu, 26-02-2014 

(08.00–09.30) 

Tatap muka dan 

online 

Pembelajaran 

synchronous 

disertai pretest 

26 Februari – 4 

Maret 2014 

Online Pembelajaran 

asynchronous  

mandiri dan 

kolaboratif  

4 Rabu, 5-03-2014 

(08.00–09.30) 

Tatap muka dan 

online 

Pembelajaran 

synchronous 

disertai posttest 

3 Kontrol 

(Kelas XI 

TITL 2) 

Selasa, 25-02-2014 

(11.15–12.15) 

Tatap muka Pembelajaran 

tatap muka 

disertai pretest 

4 Selasa, 25-02-2014 

(11.15–12.15) 

Tatap muka Pembelajaran 

tatap muka 

disertai posttest 

5 Efek yang 

menarik 

pada file 

presentasi 

Eksperimen 

(Kelas XI 

TITL 1) 

Rabu, 25-03-2014 

(08.00–09.30) 

Tatap muka dan 

online 

Pembelajaran 

synchronous 

disertai pretest 

26 Maret – 1 April 

2014 

Online Pembelajaran 

asynchronous  

mandiri dan 

kolaboratif  

6 Rabu, 02-04-2014 

(08.00–09.30) 

Tatap muka dan 

online 

Pembelajaran 

synchronous 

disertai posttest 

 

5 Kontrol 

(Kelas XI 

TITL 2) 

Selasa, 25-03-2014 

(11.15–12.15) 

Tatap muka Pembelajaran 

tatap muka 

disertai pretest 

6 Selasa, 01-04-2014 

(11.15–12.15) 

Tatap muka Pembelajaran 

tatap muka 

disertai posttest 

 

Penjabaran pelaksanaan pembelajaran KKPI dengan model blended 

learning pada kelas XI SMK Negeri 2 Purwodadi adalah sebagai berikut: 
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4.1.2.1.1 Hasil Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada 

Pertemuan 3 

Implementasi model pembelajaran blended learning pada pertemuan 3, 

mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun deskripsi secara 

detail dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan langkah orientasi. Kegiatan 

orientasi yang dilakukan oleh guru pada pertemuan 3 adalah menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang berlanjut dengan memberikan apersepsi tentang cara 

mengaktifkan software presentasi berupa tanya-jawab dengan siswa. Dalam tanya 

jawab ini, siswa aktif menanggapi pertanyaan oleh guru. Kegiatan ini berlanjut 

pada pemberian motivasi tentang pentingnya mempelajari perintah editing 

sederhana untuk membuat presentasi.  

Setelah usai diberikan  motivasi, guru memberikan tes awal pada siswa 

yang berbentuk pilihan ganda sejumlah 20 pertanyaan. Tes awal ini dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam memahami materi pada pokok 

bahasan editing sederhana untuk membuat presentasi. 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dimulai dengan langkah orientasi dimana guru login                

e-learning untuk mengakses pembelajaran online dan mengenalkan materi. 

Selanjutnya, guru memberikan permasalahan contoh file presentasi editing 

sederhana yang mencakup perintah hyperlink, insert picture, dan diagram. Guru 

membimbing siswa untuk mengemukakan pendapat mengenai cara pembuatan 
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contoh file presentasi. Para siswa menjawab pertanyaan dari guru secara 

bergantian dan guru menanggapi jawaban dari siswa. 

Kegiatan ini berlanjut pada langkah organisasi, dimana guru memberikan 

tugas pada siswa untuk membuat presentasi yang melibatkan perintah hyperlink, 

insert picture, dan diagram. Pada pembuatan presentasi tersebut, siswa 

diperkenankan mengakses materi melalui e-learning dan chatting yang telah 

disediakan. 

Pada langkah investigasi, siswa login e-learning dan mempelajari materi 

perintah hyperlink, insert picture, dan diagram pada program Microsoft Power 

Point. Siswa berkolaborasi dengan guru dan siswa lain melalui chatting untuk 

menggali informasi tentang materi. Pada kegiatan investigasi ini, siswa juga 

melakukan praktik membuat presentasi sesuai dengan contoh file presentasi yang 

disajikan oleh guru guna mencari solusi dan uji coba secara mandiri. 

Setelah hasil uji coba dan praktik dilakukan, dilanjutkan dengan kegiatan 

presentasi berupa siswa mempresentasikan produk yang telah dibuat. Adapun 

siswa lain menanggapi hasil produk dari siswa yang mempresentasikan hasil 

karyanya. Kegiatan ini kemudian berlanjut pada kegiatan analisis, yaitu guru dan 

para siswa lain merefleksikan hasil investigasi dan produk yang dipresentasikan 

oleh siswa. Pada kegiatan analisis ini, guru juga memberikan kesempatan bagi 

siswa yang bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup dilakukan dengan langkah evaluasi berupa 

penyimpulan materi pembelajaran oleh guru dan siswa. Kegiatan ini berlanjut 
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dengan pemberian penugasan oleh guru pada siswa untuk mengerjakan penugasan 

mandiri melalui forum diskusi online dengan e-learning yang dilakukan secara 

asynchronous mandiri maupun kolaboratif. 

Dari deskripsi di atas, dapat diketahui kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

dengan model blended learning pada pertemuan 3 di kelas eksperimen. Adapun 

deskripsi secara kualitatif setiap langkah pembelajaran pada pertemuan 3, baik 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dengan model konvensional, 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Perbandingan Implementasi Pembelajaran dengan Model 

Blended Learning dan Model Konvensional Pertemuan 3 

No. Aspek Model Blended Learning Model Konvensional 

1 Orientasi 90 83 

2 Organisasi 85 80 

3 Investigasi 72,5 55 

4 Presentasi 80 80 

5 Analisis & evaluasi 87 80 

Rata-rata 83 75 

 

Adapun perbandingan pelaksanaan pembelajaran dari tabel 4.4 

digambarkan dalam bagan berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.3. Perbandingan Pembelajaran Blended Learning dan 

Konvensional Pertemuan 3 
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Dari tabel 4.4 dan bagan 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

dengan model blended learning memiliki rata-rata pembelajaran sebesar 83 

kriteria baik dan lebih tinggi daripada pembelajaran dengan model konvensional 

sebesar 75 kriteria baik. Adapun data perbandingan pembelajaran di atas hanya 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar implementasi pembelajaran dengan 

model blended learning dapat dilaksanakan. 

4.1.2.1.2 Hasil Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada 

Pertemuan 4 

Pelaksanaan model pembelajaran blended learning pada pertemuan 4 

adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan berupa langkah orientasi pada pertemuan 4 ini 

diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan ini berlanjut dengan 

memberikan apersepsi tentang cara membuat hyperlink pada slide presentasi 

berupa tanya-jawab dengan siswa. Para siswa aktif menanggapi pertanyaan dari 

guru. Kegiatan ini kemudian berlanjut pada pemberian motivasi tentang 

pentingnya mempelajari perintah sound dan movie dalam membuat presentasi.  

2) Kegiatan Inti 

Langkah orientasi berlanjut pada kegiatan inti yang dilakukan dengan 

guru login pada e-learning untuk mengakses dan mengenalkan materi tentang 

perintah sound dan movie pada slide presentasi. Guru memberikan contoh 

presentasi yang melibatkan perintah sound dan movie. Dari contoh yang 

diberikan, guru membimbing siswa untuk mengemukakan informasi tentang cara 
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membuat presentasi tersebut. Siswa aktif mengemukakan pendapatnya dan guru 

menanggapi pendapat dari siswa tersebut. 

Kegiatan inti berlanjut dengan langkah organisasi dimana guru 

memberikan tugas pada siswa untuk membuat produk presentasi dengan 

melibatkan minimal 3 perintah editing sederhana, seperti: hyperlink, insert 

pictures, diagram, sound, dan movie. Tugas ini diberikan pada siswa untuk 

menginvestigasi dan mengembangkan keterampilannya melalui akses materi di           

e-learning dan chatting. 

Pada langkah investigasi ini, siswa login e-learning dan mengakses 

materi untuk menggali informasi terkait dengan tugas yang diberikan oleh guru. 

Siswa juga berkolaborasi dengan siswa lain dan guru melalui kegiatan chatting 

untuk menggali informasi materi secara mendalam. Setelah penggalian informasi 

selesai, siswa kemudian mempraktikan dan menguji coba materi perintah editing 

sound dan movie pada program Microsoft Power Point. Dari kegiatan praktik ini, 

siswa mencari solusi untuk membuat produk seperti tugas yang disampaikan guru. 

Kegiatan ini berlanjut pada langkah presentasi, dimana siswa diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya dalam membuat produk 

presentasi. Hasil dari produk yang telah dibuat kemudian ditunjukkan dengan 

siswa lain dan guru melalui kegiatan unjuk kerja/presentasi. Dalam presentasi ini, 

para siswa lain dan guru menganalisis serta merefleksikan hasil produk siswa. 

Adapun siswa yang sedang presentasi menanggapi hasil refleksi dari guru dan 

siswa lain. Pada langkah analisis ini, guru juga memberikan kesempatan bertanya 

pada siswa yang belum memahami materi. 
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3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup dilakukan dengan penyimpulan materi pelajaran oleh 

guru dan siswa dan berlanjut dengan pemberian tes akhir pada siswa. Tes akhir ini 

berbentuk pilihan ganda sejumlah 20 pertanyaan yang dilakukan setelah 

pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 

materi pada pokok bahasan editing sederhana untuk membuat presentasi. Guru 

juga memberikan penugasan mandiri pada siswa untuk belajar mandiri dengan 

mengakses e-materi melalui e-learning dan forum diskusi online setelah tes akhir 

dilaksanakan. 

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diketahui kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran dengan model blended learning pada kelompok eksperimen 

pertemuan 4. Berikut ini adalah deskripsi secara kualitatif setiap langkah dari 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan 4, baik pada kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol, adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.5. Perbandingan Implementasi Pembelajaran dengan Model 

Blended Learning dan Model Konvensional Pertemuan 4 

No. Aspek 
Model Blended 

Learning 

Model 

Konvensional 

1 Orientasi 90 83 

2 Organisasi 80 80 

3 Investigasi 80 58 

4 Presentasi 80 80 

5 Analisis & evaluasi 97 80 

Rata-rata 85 76 

 

Adapun perbandingan pelaksanaan pembelajaran dari tabel 4.5 

digambarkan dalam bagan berikut. 
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Bagan 4.4. Perbandingan Pembelajaran Blended Learning dan 

Konvensional Pertemuan 4 

 

Dari tabel 4.5 dan bagan 4.4 di atas, diketahui bahwa pembelajaran 

dengan model blended learning memiliki rata-rata pembelajaran sebesar 85 

kriteria baik dan lebih tinggi daripada pembelajaran dengan model konvensional 

sebesar 76 kriteria baik. Adapun data perbandingan pembelajaran di atas hanya 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar implementasi pembelajaran dengan 

model blended learning dapat dilaksanakan. 

4.1.2.1.3 Hasil Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada 

Pertemuan 5 

Deskripsi hasil implementasi model pembelajaran blended learning pada 

pertemuan 5, yaitu sebagai berikut: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Langkah orientasi pada kegiatan pendahuluan diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran dan dilanjut dengan apersepsi tentang editing 

sederhana pada presentasi berupa tanya-jawab. Dalam apersepsi ini, guru bertanya 
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tentang cara menyisipkan video pada program Microsoft Power Point untuk 

mengingat kembali pengetahuan siswa pada pertemuan sebelumnya.  

Setelah apersepsi dilaksanakan, kegiatan berlanjut pada pemberian 

motivasi tentang pentingnya mempelajari perintah efek yang menarik dalam 

membuat presentasi. Guru kemudian memberikan tes awal berupa tes pilihan 

ganda sejumlah 20 pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum 

dilaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

Langkah orientasi masih berlanjut pada kegiatan inti yang diawali dengan 

guru login e-learning untuk mengakses dan mengenalkan materi secara online. 

Guru juga memberikan contoh presentasi yang melibatkan perintah efek yang 

menarik pada file presentasi, diantaranya: slide lay-out, slide design, dan 

animation text. Dari contoh presentasi tersebut, guru membimbing siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya mengenai cara membuat presentasi seperti contoh. 

Siswa aktif mengemukakan pendapat masing-masing. Guru menanggapi pendapat 

siswa dan membagi siswa ke dalam 8 kelompok untuk berdiskusi. 

Kegiatan ini berlanjut dengan langkah organisasi dimana siswa mulai 

mengorganisasikan pengalaman belajarnya secara berkelompok. Pada organisasi 

ini, guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk merancang sebuah 

produk presentasi yang melibatkan perintah slide lay-out, slide design, dan 

animation text melalui akses materi pada e-learning dan chatting. Siswa 

kemudian mulai menginvestigasi dan mengakses materi dalam e-learning secara 

berkelompok. Hasil investigasi yang didapat kemudian dipraktikan dalam 
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program Microsoft Power Point. Adapun peran guru pada kegiatan investigasi 

adalah mengawasi dan menjelaskan materi jika terdapat siswa yang belum paham. 

Hasil pemahaman siswa melalui praktik secara berkelompok berlanjut 

dengan kegiatan perancangan produk presentasi. Dimana hasil perancangan 

produk tersebut kemudian dipresentasikan secara berkelompok. Adapun guru dan 

siswa dalam kelompok lain menganalisis serta merefleksikan hasil produk 

kelompok yang sedang presentasi. Dalam kegiatan analisis ini, para siswa dan 

guru saling menanggapi karya produk masing-masing kelompok. Guru juga 

memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk bertanya jika masih terdapat hal-

hal yang belum dipahami dalam pembelajaran. 

3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup dilakukan berupa langkah evaluasi dimana guru dan 

siswa menyimpulkan materi yang dipelajari. Guru juga memberikan tugas 

terstruktur pada kelompok untuk mengerjakan project work online yang diakses 

melalui e-learning secara asynchronous kolaboratif. Siswa juga diperkenankan 

mempelajari materi secara asynchronous mandiri melalui belajar mandiri dengan 

e-materi pada e-learning.. 

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diketahui kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran dengan model blended learning pada kelompok eksperimen 

pertemuan 5. Berikut ini adalah deskripsi secara kualitatif setiap langkah dari 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan 5, baik pada kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol dengan model konvensional, adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.6. Perbandingan Implementasi Pembelajaran dengan Model 

Blended Learning dan Model Konvensional Pertemuan 5 

No. Aspek 
Model Blended 

Learning 

Model 

Konvensional 

1 Orientasi 95 83 

2 Organisasi 80 80 

3 Investigasi 85 60 

4 Presentasi 85 80 

5 

Analisis & 

evaluasi 97 80 

  Rata-rata 88 77 

Adapun perbandingan pelaksanaan pembelajaran dari tabel 4.6 

digambarkan dalam bagan berikut. 

 
Bagan 4.5. Perbandingan Pembelajaran Blended Learning dan 

Konvensional Pertemuan 5 

 

Dari tabel 4.6 dan bagan 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

dengan model blended learning memiliki rata-rata pembelajaran sebesar 88 

kriteria sangat baik dan lebih tinggi daripada pembelajaran dengan model 

konvensional sebesar 77 kriteria baik. Adapun data perbandingan pembelajaran di 

atas hanya digunakan untuk mengetahui seberapa besar implementasi 

pembelajaran dengan model blended learning dapat dilaksanakan. 
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4.1.2.1.4 Hasil Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada 

Pertemuan 6 

Hasil implementasi model pembelajaran pada pertemuan 6 adalah: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Langkah orientasi pada kegiatan pendahuluan dimulai dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan berlanjut pada apersepsi berupa tanya-

jawab tentang cara membuat animation text yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Kegiatan ini berlanjut dengan pemberian motivasi tentang efek yang 

menarik dalam membuat presentasi. 

2) Kegiatan Inti 

Langkah orientasi berlanjut pada kegiatan inti, dimana guru mulai 

mengakses dan mengenalkan materi secara online dalam e-learning. Guru juga 

memberikan contoh presentasi yang melibatkan perintah custom animation dan 

slide transition. Dari contoh yang diberikan, guru membimbing siswa 

mengemukakan pendapatnya tentang langkah-langkah membuat presentasi seperti 

contoh. Dalam hal ini, siswa aktif mengemukakan pendapat masing-masing dan 

guru menanggapi pendapat siswa. Setelah kegiatan menanggapi selesai, guru 

membagi siswa ke dalam 8 kelompok untuk berdiskusi bersama. 

Guru kemudian mengorganisasikan pengalaman belajar siswa melalui 

pemberian tugas kelompok untuk membuat rancangan produk presentasi yang 

melibatkan minimal 3 perintah efek presentasi, seperti: slide lay-out, slde design, 

animation text, custom animation, dan slide transition. Siswa mulai mengerjakan 

tugas secara kelompok dengan menginvestigasi materi perintah custom animation 
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dan slide transition secara online dan berkolaborasi antar guru dan siswa lain 

untuk mengkonstruksikan pengetahuannya. 

Hasil investigasi yang didapat, siswa berkelompok mempraktikan 

pengetahuan yang diperolehnya dalam program Microsoft Power Point. Dalam hal 

ini, guru mengawasi kegiatan siswa berkelompok dan menjelaskan hal-hal yang 

belum dipahami siswa. Kegiatan investigasi yang telah dilaksanakan berlanjut 

pada presentasi, dimana siswa berkelompok membuat rancangan produk sesuai 

tugas yang diberikan guru dan dipresentasikan di hadapan kelompok lain.  

Guru dan siswa pada kelompok lain menganalisis dan merefleksikan 

hasil rancangan produk kelompok yang sedang presentasi. Para siswa dan guru 

menilai serta menanggapi hasil kelompok yang sedang presentasi. Guru juga 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya jika terdapat hal-hal yang 

belum dipahami secara mendalam. 

3) Kegiatan Penutup 

Pada langkah evaluasi dalam kegiatan penutup ini, guru dan siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru juga memberikan tes akhir 

berupa tes pilihan ganda dengan 20 pertanyaan yang bertujuan mengetahui 

kemampuan akhir siswa setelah kegiatan pembelajaran. Di akhir pertemuan, guru 

memberikan tugas belajar mandiri dan tugas terstruktur kelompok untuk membuat 

rancangan presentasi yang diunggah melalui project work online di e-learning. 

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diketahui kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran dengan model blended learning pada kelompok eksperimen 

pertemuan 6. Berikut ini adalah deskripsi secara kualitatif setiap langkah dari 
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kegiatan pembelajaran pada pertemuan 6, baik pada kelompok eksperimen yang 

menggunakan model blended learning maupun kelompok kontrol dengan model 

konvensional, adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Perbandingan Implementasi Pembelajaran dengan Model 

Blended Learning dan Model Konvensional Pertemuan 6 

No. Aspek 
Model Blended 

Learning 

Model 

Konvensional 

1 Orientasi 98 83 

2 Organisasi 85 80 

3 Investigasi 88 60 

4 Presentasi 85 80 

5 Analisis & evaluasi 97 80 

  Rata-rata 90 77 

 

Adapun perbandingan pelaksanaan pembelajaran dari tabel 4.7 

digambarkan dalam bagan berikut. 

 
Bagan 4.6 Perbandingan Pembelajaran Blended Learning dan 

Konvensional Pertemuan 6 

 

Dari tabel 4.7 dan bagan 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

dengan model blended learning pertemuan 6 memiliki rata-rata pembelajaran 

sebesar 90 kriteria sangat baik dan lebih tinggi daripada pembelajaran dengan 
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model konvensional sebesar 77 kriteria baik. Adapun data perbandingan 

pembelajaran di atas hanya digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

implementasi pembelajaran dengan model blended learning dapat dilaksanakan. 

4.1.2.1.5 Rekapitulasi Hasil Implementasi Model Pembelajaran Blended 

Learning  

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan 

model blended learning selama 4 pertemuan, diperoleh deskripsi rata-rata  

kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 4.8  Rata-Rata Implementasi Kegiatan Pembelajaran dengan Model 

Blended Learning  

Pertemuan Blended learning Kriteria 

3 83 Baik 

4 85 Baik 

5 88 Sangat baik 

6 90 Sangat baik 

Rata-rata 86,5 Baik 

 

Data tabel 4.8 di atas, menunjukkan rata-rata implementasi kegiatan 

pembelajaran dengan blended learning yang dijelaskan pada bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.7 Rata-Rata Implementasi Kegiatan Pembelajaran dengan 

Model Blended Learning  
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Berdasarkan data tabel 4.8 dan bagan 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa 

rata-rata implementasi kegiatan pembelajaran dengan model blended learning 

telah dapat dilaksanakan dengan baik pada pertemuan 3 dan 4, sedangkan pada 

pertemuan 5 dan 6 terlaksana dengan kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan 

pelaksanaan pembelajaran pada pokok bahasan editing sederhana untuk membuat 

presentasi dan efek yang menarik pada file presentasi dapat dilaksanakan dengan 

baik sesuai perencanaan pembelajaran menggunakan model blended learning. 

Secara lebih detail dapat dilihat pada lampiran 31 halaman 277. 

 

4.1.2.2 Hasil Persentase Pembelajaran Tatap Muka dan Online 

Berdasarkan hasil observasi implementasi pembelajaran dengan model 

blended learning selama 4 pertemuan, maka diperoleh hasil persentase berikut. 

Tabel 4.9  Persentase Pembelajaran Tatap Muka dan Online dalam Model 

Blended Learning 

No. Pembelajaran Persentase Kriteria 

1.  Tatap muka 56,57 % Sesuai proporsi 

2.  Online 43,33% Sesuai proporsi 

 

Dari data tabel 4.9 di atas, maka apabila digambarkan dalam bagan 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.8 Persentase Pembelajaran Tatap Muka dan Online dalam 

Model Blended Learning 
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Berdasarkan hasil tabel 4.9 dan bagan 4.8 menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model blended learning telah dilaksanakan dengan 

mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan online. Adapun proporsi dari 

kegiatan pembelajaran tatap muka dan online didapat berdasarkan jumlah kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada kegiatan pembelajaran tatap muka 

dilaksanakan sebesar 56,57% yang diperoleh dari jumlah kegiatan pembelajaran 

tatap muka sebanyak 17 kegiatan. Sedangkan kegiatan pembelajaran online 

sebesar 43,33% diperoleh dari jumlah kegiatan pembelajaran online sebanyak 13 

kegiatan dari jumlah total keseluruhan kegiatan sebanyak 30. Secara lebih detail 

dapat dilihat pada lampiran 31 halaman 277. 

 

4.1.2.3 Hasil Bukti Pengamatan Model Pembelajaran Blended Learning dan 

Model Konvensional 

Dari hasil pengamatan implementasi pembelajaran KKPI kelas XI pada 

pokok bahasan editing sederhana untuk membuat presentasi dan efek yang 

menarik pada file presentasi, maka diperoleh bukti berikut. 

Tabel 4.10 Bukti Pengamatan Pembelajaran dengan Model Blended 

Learning dan Model Konvensional 

Aspek 

Antusias Bukti 
Pembelajaran 

Model Blended 

Learning 

Pembelajaran 

Model 

Konvensional 

Pembelajaran Model 

Blended Learning 

Pembelajaran Model 

Konvensional 

Suasana 

pembelajara 

dan kegiatan 

awal 

pembelajaran   

Guru 

mempersiapkan 

pembelajaran 

dan siswa 

antusias untuk 

membuka 

program Power 

Point 

Siswa kurang 

antusias saat 

persiapan awal 

pembelajaran  
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Siswa antusias 

dan disiplin 

dalam 

mengerjakan 

pretest 

Siswa cukup 

antusias saat 

mengerjakan 

pretest 

  
Siswa 

mengerjakan 

soal pretest 

dengan disiplin 

dan mandiri. 

Ada sebagian 

siswa yang 

kurang disiplin 

saat pelaksanaan 

pretest  

  
Suasana 

pembelajaran 

Siswa antusias 

terhadap 

penjelasan 

materi yang 

disampaikan 

guru. 

Sebagian siswa 

antusias 

terhadap materi 

yang 

disampaikan 

guru dan 

sebagian siswa 

lainnya sibuk 

sendiri. 

  

Siswa cukup 

memperhatikan 

penyampaian 

materi dari guru, 

namun ada 

siswa lain yang 

langsung 

mempraktikan 

materi karena 

rasa ingin tahu 

Sebagian siswa 

memperhatikan 

penyampaian 

materi oleh guru 

namun ada pula 

yang kurang 

memperhatikan 
  

Kegiatan 

pembelajaran, 
keaktifan, dan 

motivasi belajar 

Siswa aktif 

melakukan 

investigasi 

mandiri melalui   

e-learning 

Siswa praktik 

secara mandiri 

dan didampingi 

guru  

 

 

   
Siswa aktif 

melakukan 

investigasi 

kelompok melalui  

e-learning 

Siswa lebih aktif 

praktik dan 

kurang 

memperhatikan 

penyampaian 

materi oleh guru 
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Siswa melakukan 

praktik mandiri 

dari hasil 

investigasi. 

Siswa melakukan 

praktik mandiri 

dan ada pula 

siswa yang 

kesulitan dalam 

praktik mandiri. 

  
Siswa melakukan 

investigasi 

kelompok dengan 

saling bekerja 

sama. 

Siswa melakukan 

praktik dan siswa 

lain hanya 

memperhatikan 

saja. 

  
Siswa aktif 

melakukan 

praktik secara 

kelompok dan 

saling bekerja 

sama. 

Siswa aktif 

melakukan 

praktik dan siswa 

lain hanya 

memperhatikan 

saja. 

 
 

Siswa antusias 

dan sangat 

memperhatikan 

saat siswa lain 

sedang presentasi 

di depan kelas. 

Siswa kurang 

memperhatikan 

siswa lain yang 

sedang presentasi 

di depan kelas 

 
 

 

Antusiasme siswa 

saat 

memperhatikan 

siswa lain yang 

sedang presentasi 

dan siswa tampak 

sangat 

termotivasi. 

Siswa kurang 

memperhatikan 

saat siswa lain 

sedang presentasi 

di depan kelas dan 

kurang 

termotivasi. 

  
Siswa tampak 

antusias dalam 

mengerjakan 

posttest dengan 

disiplin. 

Siswa tampak 

kurang antusias 

dalam 

mengerjakan 

posttest dengan 

kurang disiplin 

dan kurang 

bersemangat.   
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Siswa tampak 

antusias dalam 

mengisi angket 

keefektifan 

pembelajaran 

dengan tertib. 

Siswa tampak 

kurang antusias 

dalam mengisi 

keterlibatan 

pengisian angket. 

 

 

   
Siswa tampak 

disiplin dan 

bergiliran dengan 

rapi saat 

pengumpulan 

postest 

Siswa cukup 

disiplin saat 

pengumpulan 

postest, namun 

ada siswa lain 

yang sedikit 

gaduh 

 
 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan implementasi pembelajaran KKPI kelas 

XI di atas, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model blended learning 

mampu meningkatkan antusias siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa tampak 

lebih antusias, semangat, termotivasi, dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. 

Hal ini menunjukkan pembelajaran dengan model blended learning mampu 

memberikan pengalaman belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan model 

konvensional. Pada pembelajaran konvensional, sebagian siswa tampak lebih 

sibuk sendiri selama proses pembelajaran berlangsung.  

 

4.1.3 Hasil Keefektifan Model Pembelajaran Blended Learning 

4.1.3.1 Matching Data Awal 

Secara lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut. 

3.7.3.4 Jenis Kelamin 

Hipotesis matching jenis kelamin dari sampel penelitian adalah: 

   : tidak terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen 
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   : terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen 

Hasil data tentang jenis kelamin siswa yang menjadi sampel penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin 

Sampel Kelompok Jumlah 

Kontrol Eksperimen 

Laki laki 38 36 74 

Perempuan 0 2 2 

Jumlah 38 38 76 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, tampak bahwa pada kelompok kontrol 

terdapat 38 siswa berjenis kelamin laki-laki sedangkan pada kelompok 

eksperimen  terdapat 36 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 2 siswa berjenis 

kelamin perempuan. Dari hasil perhitungan diperoleh    
      = 0,513 dengan 

taraf kesalahan 5%, dan dk=1, sedangkan harga   
     = 3,841. Karena    

      < 

  
     , maka    yang berbunyi tidak terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin 

antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua kelompok mempunyai kondisi yang sama ditinjau dari 

jumlah jenis kelaminnya. Adapun perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada 

lampiran 55 halaman 316. 

3.7.3.5 Umur 

Hipotesis yang dirumuskan dalam pengujian matching umur adalah: 

   : tidak terdapat perbedaan umur antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen 
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   : terdapat perbedaan umur antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen 

Hasil data tentang umur/usia siswa yang menjadi sampel penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Umur 

Sampel Kelompok Jumlah 

Kontrol Eksperimen 

Usia 16 33 34 67 

Usia 17 5 4 9 

Jumlah 38 38 76 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, tampak bahwa pada kelompok kontrol 

terdapat 33 siswa berusia 16 tahun dan 5 siswa berusia 17 tahun, sedangkan pada 

kelompok eksperimen  terdapat 34 siswa berusia 16 tahun dan 4 siswa berusia 17 

tahun. Dari hasil perhitungan diperoleh    
      = 0,504 dengan taraf kesalahan 

5%, dan dk=1, sedangkan harga   
     = 3,841. Karena    

      <   
     , maka 

   yang berbunyi tidak terdapat perbedaan umur antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok 

mempunyai kondisi yang sama ditinjau dari umurnya. Adapun secara lebih rinci 

dapat dilihat pada lampiran 54 halaman 315. 

3.7.3.6 Nilai Pretest 

4.1.3.1.3.1 Nilai Pretest Ulangan Harian 1 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui pretest, diperoleh rata-rata 

nilai Ulangan Harian 1 (UH 1) pada kelompok kontrol sebesar 76,18; nilai 

terendah 70 dengan standar deviasi 5,125,  dan nilai tertinggi 85. Sedangkan pada 
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kelompok eksperimen diperoleh nilai rata-rata 76,32; nilai terendah sebesar 70 

dengan standar deviasi 5,158 dan nilai tertinggi 85. Apabila ditampilkan pada 

daftar distribusi akan tampak seperti tabel 4.13 berikut : 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest UH 1 

No. 
Rentang 

Nilai 
Kategori 

Kontrol Eksperimen 

F % F % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

85-100 

82-84 

79-81 

76-78 

73-75 

70-72 

Sangat baik 

Amat baik 

Baik 

Cukup baik 

Cukup 

Kurang baik 

5 

0 

10 

0 

12 

11 

13,158% 

0% 

26,316 % 

0% 

31,579% 

28,947% 

5 

0 

11 

0 

11 

11 

13,158 % 

0% 

28,947% 

0% 

28,947 % 

28,947% 

Jumlah 38 100% 38 100% 

 

Gambaran pretest dari kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada bagan 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.9. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest UH 1 

Berdasarkan bagan 4.9 di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest 

pada kelompok eksperimen memiliki kondisi awal baik (76,32%) sedangkan pada 

kelompok kontrol juga memiliki kondisi awal yang sama yaitu baik (76,18%). 

Dengan demikian terlihat bahwa kedua kelompok pada kondisi awal ini memiliki 

kemampuan yang relatif sama dan berada pada kategori cukup. 
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4.1.3.1.3.2 Nilai Pretest Ulangan Harian 2 

Berdasarkan hasil pretest Ulangan Harian 2 (UH 2), diperoleh rata-rata 

nilai pada kelompok kontrol sebesar 75,13; nilai terendah 65 dengan standar 

deviasi 5,634,  dan nilai tertinggi 85. Sedangkan pada kelompok eksperimen 

diperoleh nilai rata-rata 75,26; nilai terendah sebesar 65 dengan standar deviasi 

5,689 dan nilai tertinggi 85. Apabila ditampilkan pada daftar distribusi akan 

tampak seperti tabel 4.14 berikut : 

Tabel 4.14. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest UH 2 

No. 
Rentang 

Nilai 
Kategori 

Kontrol Eksperimen 

F % F % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

86-100 

82-85 

78-81 

74-77 

70-73 

65-69 

Sangat baik 

Amat baik 

Baik 

Cukup baik 

Cukup 

Kurang baik 

0 

4 

9 

12 

10 

3 

0% 

10,53% 

23,68% 

31,58% 

26,32% 

7,89% 

0 

5 

7 

14 

9 

3 

0% 

13,16% 

18,42% 

36,84% 

23,68% 

7,89% 

Jumlah 38 100% 38 100% 

 

Gambaran pretest dari kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada grafik 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.10. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest UH 2 
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Berdasarkan bagan 4.10  di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

pretest pada kelompok eksperimen memiliki kondisi awal cukup baik (75,26%) 

sedangkan pada kelompok kontrol juga memiliki kondisi awal yang sama yaitu 

cukup baik (75,13%). Dengan demikian terlihat bahwa kedua kelompok pada 

kondisi awal ini memiliki kemampuan yang relatif sama dan berada pada kategori 

cukup baik. 

3.7.3.7 Pengajar, Tahun Masuk, dan Mata Pelajaran  

Untuk matching pengajar, tahun masuk, dan mata pelajaran dilihat dari 

data berikut. 

Tabel 4.15. Data Pengajar, Tahun Masuk dan Mata Pelajaran 

 Pengajar Tahun 

masuk 

siswa 

Mata 

pelajaran 

Kelompok 

kontrol 

Berlian Setiaji, S.Kom 2012 KKPI 

Kelompok 

eksperimen 

Berlian Setiaji, S.Kom 2012 KKPI 

 

Berdasarkan tabel 4.15  menunjukkan bahwa antara kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen mempunyai kesamaan dalam pengajar, tahun masuk, 

dan mata pelajaran yang sama. Adapun secara terperinci dapat dilihat dalam 

lampiran 52 halaman 313 dan lampiran 53 halaman 314. 

 

4.1.3.2 Hasil Belajar Siswa 

4.1.3.2.1 Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Tes 

Berdasarkan hasil uji coba soal Ulangan Harian 1 (UH ) dan Ulangan 

Harian 2 (UH 2), diperoleh hasil validitas dan reliabilitas sebagai berikut. 
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Tabel 4.16. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Uji Coba Soal UH 1 

dan UH 2 

Aspek Materi Jumlah 

butir 

Komposisi 

validitas 

item 

No. butir soal 

valid 

No. butir 

soal tidak 

valid 

Reliabilitas 

total 

(Alpha) 

Uji Coba 

Soal 

UH1 

Editing 

sederhana 

untuk 

membuat 

presentasi 

25 20 butir 

diterima 

5 butir 

gugur 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 22, 

24, 25 

6, 12, 16, 

21, 23 

0,801 

Uji Coba 

Soal UH 

2 

Efek yang 

menarik 

pada file 

presentasi 

25 20 butir 

diterima 

5 butir 

gugur 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25 

5, 6, 8, 18, 

19 

0,794 

 

Dari tabel 4.16 menunjukkan bahwa hasil uji coba soal UH 1 didapat 20 

butir soal valid dengan reliabilitas 0,801. Sedangkan hasil uji coba soal UH 2 

didapat 20 butir soal valid dengan reliabilitas 0,794. Adapun secara terperinci 

validitas dan reliabilitas UH 1 dapat dilihat pada lampiran 33 halaman 281 

sedangkan UH 2 pada lampiran 34 halaman 283. 

4.1.3.2.2 Hasil Analisis Indeks Kesukaran dan Daya Pembeda Tes 

Dari hasil analisis uji coba soal UH 1 dan UH 2 mengenai indeks 

kesukaran dan daya pembeda soal, diperoleh hasil berikut. 

Tabel 4.17. Hasil Analisis Indeks Kesukaran dan Daya Pembeda Uji 

Coba Soal UH 1 dan UH 2 

Aspek Materi Jumlah 

butir 
Komposisi 

indeks 

kesukaran 

item 

No. butir soal 

sesuai indeks 

kesukaran 

Komposisi 

daya 

pembeda 

soal 

No.butir 

sesuai 

daya 

pembeda 

soal 

Uji Coba 

Soal UH1 

Editing 

sederhana 

untuk 

membuat 

presentasi 

25 20 butir 

sedang 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 22, 

24, 25 

14 butir 

baik/cukup 

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 9, 13, 

17, 18, 20, 

22, 24, 25  
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5 butir 

sukar 

6, 12, 16, 21, 

23 

6 butir 

sedang 

8, 10, 11, 

14, 15, 19,  

1 butir 

jelek 

16 

4 butir 

sangat 

jelek 

6, 12, 21, 

23 

Uji Coba 

Soal UH 2 

Efek yang 

menarik 

pada file 

presentasi 

25 22 butir 

sedang 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 

17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 

15 butir 

baik/cukup 

1, 2, 3, 4, 

7, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 17, 20, 

21, 25 

3 butir 

sukar 

5, 8, 18 5 butir 

sedang 

15, 16, 11, 

23, 24 

5 butir 

sangat 

jelek 

5, 6, 8, 18, 

19 

 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, mengandung makna bahwa pada uji coba 

soal UH 1 dan UH 2 mempunyai indeks kesukaran dan daya pembeda soal yang 

berbeda-beda tiap soalnya dengan disesuaikan pada klasifikasi indeks kesukaran 

dan daya pembeda soal yang telah ditentukan. Adapun secara terperinci indeks 

kesukaran dan daya pembeda soal UH 1 dapat dilihat pada lampiran 33 halaman 

281 sedangkan UH 2 pada lampiran 34 halaman 283. 

4.1.3.2.3 Hasil Analisis Uji Syarat  

4.1.3.2.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Hipotesis pada uji normalitas adalah sebagai berikut: 

   : populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  

berdistribusi tidak normal. 

   : populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  

berdistribusi normal. 
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Berdasarkan hasil uji normalitas dari nilai pretest UH 1, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.18. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

(Pretest UH 1) 

Kelompok/Variabel Kolmogorov-

Smirnov 

Sig. Std. 

Deviation 

Keterangan 

Eksperimen 1,131 0,154 5,158 Normal 

Kontrol 1,212 0,106 5,125 Normal 

 

Berdasarkan 4.18 di atas, menunjukkan bahwa hasil uji normalitas  One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Pretest UH 1) pada kelompok eksperimen 

dengan signifikansi 0,154 dan kelompok kontrol dengan signifikansi 0,106. Hasil 

signifikansi ini termasuk dalam kategori normal.  

Sedangkan hasil uji normalitas nilai pretest UH 2 dapat dilihat dari tabel 

berikut. 

Tabel 4.19. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

(Pretest UH 2) 

Kelompok/Variabel Kolmogorov-

Smirnov 

Sig. Std. 

Deviation 

Keterangan 

Eksperimen 1,249 0,088 5,689 Normal 

Kontrol 1,031 0,238 5,634 Normal 

 

Berdasarkan 4.19 di atas, menunjukkan bahwa hasil uji normalitas  One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Pretest UH 1) pada kelompok eksperimen 

dengan signifikansi 0,088 dan kelompok kontrol dengan signifikansi 0,238. Hasil 

signifikansi ini termasuk dalam kategori normal.  Karena p value Sig>0,05, maka 

   yang berbunyi populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

berdistribusi normal diterima. Adapun data hasil uji normalitas secara detail dapat 
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dilihat pada lampiran 37 halaman 289  untuk UH 1 dan lampiran 43 halaman 300 

untuk UH 2. 

4.1.3.2.3.2 Hasil Uji Homogenitas 

Hipotesis pada uji homogenitas adalah sebagai berikut: 

   : populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Pretest) 

mempunyai varians yang tidak sama. 

   : populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Pretest) 

mempunyai varians yang sama. 

Berdasarkan hasil uji homogenitas nilai pretest UH 1 pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dengan Levene Test, diperoleh hasil 

sebagaimana tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 4.20. Hasil Uji Homogenitas Data Pretest UH 1 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

.023 1 74 .881 

 

Sedangkan hasil uji homogenitas nilai pretest UH 2 dapat dilihat dari 

tabel berikut. 

Tabel 4.21. Hasil Uji Homogenitas Data Pretest UH 2 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

.009 1 74 .926 

 

Dari tabel 4.20 di atas, diperoleh hasil Levene Statistic  0,023 dengan 

nilai sig. 0,881. Hasil ini merupakan kolaborasi dari nilai pretest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol yang kemudian dibandingkan dengan nilai α = 
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0,05. Sedangkan berdasarkan tabel 4.21, diperoleh hasil Levene Statistic  0,009 

dengan nilai sig. 0,926. Karena p value Sig>0,05, maka    yang berbunyi 

populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Pretest) mempunyai 

varians yang sama diterima. Adapun secara lebih detail uji homogenitas ini dapat 

dilihat pada lampiran 37 halaman 289  untuk UH 1 dan lampiran 43 halaman 300 

untuk UH 2. 

 

4.1.3.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis   

4.1.3.2.4.1 Hasil Uji Hipotesis 1 

Sebelum dilakukan uji hipotesis 1, maka diperlukan uji kesamaan varians 

melalui uji F dan uji kesamaan rata-rata data posttest UH 1 serta posttest UH 2. 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut: 

   : varians homogen 

   : varians tidak homogen 

Adapun hasil uji F sebagaimana tertera dalam tabel berikut. 

Tabel 4.22. Hasil Uji F Posttest UH 1 serta Posttest UH 2 

Data 

Posttest 
               Hasil  

Uji F 

UH 1 

dan  

UH 2 

1,095 1,77 Karena        <       , maka 

terima Ho, berarti varians 

homogen 

 

Hasil dari tabel 4.22 di atas, menunjukkan varians homogen karena 

       <       sehingga terima     Hal ini berarti bahwa data nilai posttest UH 1 

dan UH 2 pada kelompok mempunyai varians yang homogen. Secara lebih detail 

terdapat pada lampiran 47 halaman 307. 
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Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis 1 dengan uji pihak kanan. 

Hipotesis 1 adalah sebagai berikut: 

    : nilai hasil belajar kelompok yang menggunakan model blended 

learning ≤ 75. 

   : nilai hasil belajar kelompok yang menggunakan model blended 

learning˃75. 

Hasil dari uji hipotesis 2 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 4.23. Hasil Uji Hipotesis 1 Berdasarkan Rata-Rata Data Posttest 

UH 1 serta Posttest UH 2 

Data 

Posttest 

               Sig. Hasil uji kesamaan 

UH 1 

dan  

UH 2 

1,930 1,47 0,05                      , maka terima    yang 

berarti bahwa nilai hasil belajar kelompok 

yang menggunakan model blended 

learning>75. 

 

Dari tabel 4.23 menunjukkan bahwa        = 1,930 dan        =1,47 

dengan sig.=0,05.                      , maka    yang berbunyi nilai hasil 

belajar kelompok yang menggunakan model blended learning>75 diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai hasil belajar dengan model blended learning lebih 

tinggi daripada nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Secara lebih detail 

dapat dilihat pada lampiran 47 halaman 307. 
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4.1.3.2.4.2 Hasil Uji Hipotesis 2 

Sebelum dilakukan uji hipotesis 2, maka diperlukan uji kesamaan varians 

melalui uji F dan uji kesamaan rata-rata data pretest UH 1 serta pretest UH 2. 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut: 

   : varians homogen 

   : varians tidak homogen 

Sedangkan hipotesis uji kesamaan rata-rata data pretest UH 1 serta 

pretest  UH 2 adalah sebagai berikut: 

        rata-rata kelompok eksperimen sama dengan nilai rata-rata pretest 

kelompok kontrol 

        rata-rata kelompok eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata 

pretest kelompok kontrol 

 Adapun hasil uji F dan uji kesamaan rata-rata data pretest UH 1 serta 

pretest UH 2 sebagaimana tertera dalam tabel berikut. 

Tabel 4.24. Hasil Uji F dan Uji Kesamaan Rata-Rata Data Pretest UH 1 

serta Pretest UH 2 

Data 

Pretest 
               Hasil  

Uji F 
               Hasil uji kesamaan 

UH 1 1,006 1,77 

 

Karena 

       <      , 

maka terima 

  , berarti 

varians 

homogen 

0,119 1,47 Karena        <        
maka terima   , berarti 

nilai rata-rata pretest 

kelompok eksperimen 

sama dengan nilai 

rata-rata pretest 

kelompok kontrol. 

UH 2 1,009 1,77 0,100 1,47 

 

Hasil dari tabel 4.24 di atas, menunjukkan varians homogen karena 

       <       sehingga terima     Hal ini berarti bahwa kelompok eksperimen 
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dan kelompok kontrol mempunyai varians yang homogen dengan didasarkan dari 

data pretest UH 1 dan UH 2. Adapun dari uji kesamaan rata-rata nilai pretest UH 

1 dan UH 2 menunjukkan        <      , sehingga    yang berbunyi nilai rata-

rata pretest kelompok eksperimen sama dengan nilai rata-rata pretest kelompok 

kontrol diterima. Secara lebih detail terdapat pada lampiran 37 halaman 289 untuk 

UH 1 dan lampiran 43 halaman 300 untuk UH 2. 

Berdasarkan hasil uji F dan uji kesamaan rata-rata pretest UH 1 dan UH 

2 di atas, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis 2 dengan uji dua pihak. 

Adapun hipotesis 2 adalah sebagai berikut: 

   : tidak ada perbedaan antara hasil belajar kelompok yang 

menggunakan model blended learning dengan kelompok yang 

tidak menggunakan model blended learning dalam pembelajaran 

KKPI. 

   : ada perbedaan antara hasil belajar kelompok yang menggunakan 

model blended learning dengan kelompok yang tidak 

menggunakan model blended learning dalam pembelajaran KKPI 

Hasil dari uji hipotesis 2 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 4.25. Hasil Uji Hipotesis 2 Berdasarkan Rata-Rata Data Posttest 

UH 1 serta Posttest UH 2 

Data 

Posttest 

Nilai Rata-Rata 
               Sig. Hasil uji kesamaan 

Eksperimen Kontrol 

UH 1 82,63 79,87 2,228 1,47 0,05 

 

Karena        >      , maka 

terima    yang berarti bahwa ada 

perbedaan antara hasil belajar 

kelompok yang menggunakan 

UH 2 85,13 78,95 4,541 1,47 0,05 
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model blended learning dengan 

kelompok yang tidak 

menggunakan model blended 

learning dalam pembelajaran 

KKPI. 

 

Dari tabel 4.23 menunjukkan bahwa          pada posttest UH 1 sebesar 

2,228 sedangkan          pada  posttest UH 2 sebesar 4,541, dan        adalah 

1,47. Karena        >      , sehingga    yang berbunyi ada perbedaan antara 

hasil belajar kelompok yang menggunakan model blended learning dengan 

kelompok yang tidak menggunakan model blended learning dalam pembelajaran 

KKPI diterima. Secara lebih detail dapat dilihat pada lampiran 40 halaman 295 

untuk UH 1 dan lampiran 46  halaman 306  untuk UH 2. 

 

4.1.3.3 Hasil Angket Keaktifan Belajar Siswa dan Motivasi Belajar Siswa 

4.1.3.3.1 Validitas dan Reliabilitas Angket 

Berdasarkan hasil uji coba angket keaktifan dan motivasi belajar siswa, 

diperoleh hasil validitas dan reliabilitas sebagai berikut. 

Tabel 4.26. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Keaktifan 

dan  Motivasi Belajar Siswa 

Aspek Jumlah 

butir 

Komposisi 

validitas item 

Reliabilitas 

total (Alpha) 

Keaktifan Siswa 10  10 butir valid 0,609 

reliabel 

Motivasi belajar siswa 10 10 butir valid 0,488 

reliabel 

Jumlah total  20 20 butir valid  
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Dari tabel 4.26 menunjukkan bahwa 20 butir valid dan reliabel dengan           

reliabilitas         keaktifan belajar siswa sebesar 0,609 serta         motivasi 

belajar siswa lebih tinggi daripada        0,320. Dengan demikian, angket 

keaktifan dan motivasi belajar siswa dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang keefektifan pembelajaran. Adapun secara terperinci validitas dan 

reliabilitas angket keaktifan belajar siswa pada lampiran 48 halaman 309 

sedangkan validitas dan reliabilitas angket motivasi belajar siswa pada lampiran 

49 halaman 310. 

4.1.3.3.2 Hasil Deskriptif Persentase Keaktifan dan Motivasi Belajar Siswa 

Dari hasil pengumpulan data tentang keefektifan pembelajaran, 

khususnya pada keaktifan dan motivasi belajar siswa diperoleh hasil seperti 

tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 4.27. Hasil Analisis Angket Keaktifan dan Motivasi Belajar Siswa 

Pertemuan Aspek % Ket. 

3-4 Keaktifan Belajar 

Siswa 

85,3 Sangat baik 

5-6 87,4 Sangat baik 

3-4 Motivasi belajar 

siswa 

86,6 Sangat baik 

5-6 89,9 Sangat baik 

Secara lebih detail dapat dilihat dari bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.11. Hasil Analisis Angket Keaktifan dan Motivasi Belajar Siswa 
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Berdasarkan tabel 4.27 dan bagan 4.11 menunjukkan bahwa keaktifan 

dan motivasi belajar siswa mulai dari pertemuan 3-4 hingga 5-6 mengalami 

peningkatan. Dari hasil keaktifan belajar siswa pada pertemuan 3-4 mencapai 

85,3% dalam kategori sangat baik dan pada pertemuan 5-6 mencapai 87,4% 

dalam kategori sangat baik pula. Hal ini menunjukkan bahwa: 

1) siswa aktif bertanya, mengerjakan tugas, menanggapi pertanyaan, dan 

menjawab pertanyaan yang dilihat dari tingkat keseringan dan keterlibatan 

siswa dalam melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran secara fisik; 

2) siswa aktif mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, mencari 

solusi, membandingkan konsep, melakukan percobaan, dan menyimpulkan 

hasil percobaan yang dilihat dari tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran baik secara tatap muka maupun online. Aktivitas siswa ini tidak 

hanya dilihat secara fisik secara keseluruhan namun juga dilihat melalui 

pengamatan secara psikis. 

Sedangkan hasil motivasi belajar siswa pada pertemuan 3-4 mencapai 

86,6% dalam kategori sangat baik dan pada pertemuan 5-6 mencapai 89,9% 

dalam kategori sangat baik pula. Hal ini menunjukkan bahwa: 

1) siswa mempunyai hasrat dan keinginan yang kuat untuk berhasil dalam 

pembelajaran KKPI dengan model blended learning dilihat dari antusiasme 

siswa dalam mengikuti pembelajaran; 

2) siswa mempunyai dorongan dan kebutuhan belajar yang kuat pada 

pembelajaran KKPI dengan model blended learning dilihat dari motivasi 

adanya pemenuhan kompetensi diri;  
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3) siswa mempunyai harapan, cita-cita, pengalaman belajar, dan penghargaan 

dalam pembelajaran KKPI dengan model blended learning dilihat dari 

motivasi belajar siswa yang kuat untuk menggali dan mengembangkan 

kompetensinya dalam pembelajaran; 

4) siswa mempunyai motivasi yang tinggi dilihat dari kegiatan pembelajaran dan 

lingkungan belajar yang kondusif pada pembelajaran KKPI dengan model 

blended learning. 

Berdasarkan hasil dan deskripsi di atas, maka pembelajaran KKPI 

dengan model blended learning mampu memberikan ruang bagi siswa untuk 

terlibat aktif dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam aktivitas kegiatan 

pembelajaran. Hal ini memberikan gambaran tentang penerapan pembelajaran 

KKPI dengan model blended learning dapat dilaksanakan dengan sangat baik. 

Adapun hasil angket keaktifan dan motivasi belajar secara lebih lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 50 halaman 311 dan 51 halaman 312. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1  Pembahasan Perencanaan Model Pembelajaran 

Berdasarkan hasil uji kelayakan dapat diketahui bahwa perencanaan 

pembelajaran pada materi pengoperasian software presentasi dengan pokok 

bahasan editing sederhana untuk membuat presentasi dan efek yang menarik pada 

file presentasi dibuat dengan model blended learning. Penyusunan perencanaan 

pembelajaran ini dibuat dengan memperhatikan karakteristik, kunci, dan 

komponen model blended learning. Adapun perencanaan pembelajaran dengan 
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model blended learning ini telah divalidasi oleh ahli dan dinyatakan layak 

digunakan dalam penelitian serta sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. 

4.2.1.1 Validasi Ahli Materi Pembelajaran 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian kelayakan 

perencanaan pembelajaran dengan model blended learning oleh ahli materi 

pembelajaran menyatakan sangat layak, dilihat dari aspek dasar pertimbangan 

pemilihan model pembelajaran blended learning dan komponen sistem 

pembelajaran yang menunjukkan persentase 94% dari skor persentase maksimal 

100%. 

Penilaian ahli materi pembelajaran dari aspek dasar pertimbangan 

pemilihan model pembelajaran blended learning mendapat penilaian 94% dalam 

kategori sangat layak. Hal ini diartikan bahwa perencanaan pembelajaran model 

blended learning yang telah dibuat sesuai dengan teori Rusman (2013: 133), yang 

menunjukkan bahwa seorang guru perlu memperhatikan dasar pertimbangan 

pemilihan model pembelajaran, mencakup: tujuan yang hendak dicapai, 

bahan/materi pembelajaran, sudut pandang peserta didik/siswa, dan hal-hal yang 

bersifat nonteknis berupa efektivitas dan efisiensi.  

Senada dengan teori dari Rusman (2013: 133), perencanaan pembelajaran 

model blended learing ini juga sesuai dengan teori dari Trianto (2007: 2) yang 

menyatakan bahwa pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh materi 

yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, serta tingkat 

kemampuan peserta didik. Dari penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa 

pemilihan model blended learning dalam pembelajaran telah memperhatikan 
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dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran berdasarkan teori dari Rusman 

(2013: 133) dan Trianto (2007: 2). 

Berdasarkan hasil validasi ahli materi pembelajaran dari aspek dasar 

pertimbangan pemilihan model pembelajaran blended learning menunjukkan: 

1) adanya kesesuaian tujuan model blended learning dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai; 

2) ketersediaan bahan/sumber belajar pada model blended learning yang relevan 

dengan materi pembelajaran; 

3) kesesuaian model blended learning dengan tingkat kematangan dan gaya 

belajar siswa, dan 

4) pemilihan model blended learning dalam pembelajaran dinyatakan efektif 

dan efisien untuk penguasaan kompetensi teori maupun praktik bagi peserta 

didik.  

Dari hasil di atas, mencerminkan bahwa perangkat pembelajaran yang 

dibuat dengan model blended learning telah dipertimbangkan mampu 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta menjadi suplemen 

dalam pembelajaran tatap muka. Terkait dengan pembelajaran model blended 

learning sebagai suplemen pembelajaran tatap muka, memberikan peluang dapat 

menuntaskan cakupan materi pelajaran yang luas dan mampu memberikan 

keseimbangan penguasaan kompetensi teori dan praktik. 

Sedangkan hasil validasi ahli materi pembelajaran dari aspek komponen 

sistem pembelajaran mendapat penilaian 94% dalam kategori sangat layak. Hal ini 

mencerminkan bahwa perencanaan pembelajaran model blended learning yang 
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telah dibuat sesuai dengan teori Wina Sanjaya (2006: 59). Sebagaimana 

dikemukakan Wina Sanjaya (2006: 59) bahwa seorang guru dalam merancang  

pembelajaran seharusnya mampu mensinkronisasikan komponen-komponen 

pembelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh, meliputi: tujuan, isi/materi, 

metode, media, dan evaluasi. 

Senada dengan pernyataan di atas, maka perencanaan pembelajaran 

model blended learning yang telah dibuat juga sesuai dengan teori Nana Sudjana 

(2009: 30) yang menyatakan bahwa proses belajar-mengajar (pengajaran) pada 

dasarnya tidak lain ialah proses mengkoordinasi sejumlah komponen (tujuan, 

bahan, metode dan alat, serta penilaian)  agar satu sama lain saling berhubungan 

dan saling berpengaruh sehingga menumbuhkan kegiatan belajar pada siswa 

seoptimal mungkin menuju perubahan perilaku sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan hasil validasi dari aspek komponen sistem pembelajaran 

oleh ahli materi pembelajaran menunjukkan: 

1) adanya kesesuaian tujuan model blended learning dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai; 

2) kesesuaian materi pembelajaran dengan model blended learning; 

3) kesesuaian metode yang digunakan dalam model blended learning dengan 

metode pembelajaran; 

4) ketepatan media pada model blended learning yang mendukung kegiatan 

pembelajaran, serta  
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5) kesesuaian evaluasi pada model blended learning yang mendukung kegiatan 

pembelajaran KKPI. 

Dari hasil analisis kedua aspek tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

perencanaan pembelajaran dengan model blended learning yang telah dibuat 

sangat layak dan sesuai dengan dasar pertimbangan serta komponen sistem 

pembelajaran, sehingga menurut ahli materi pembelajaran perencanaan 

pembelajaran tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam implementasi 

kegiatan pembelajaran. 

 

4.2.1.2 Validasi Ahli Model Pembelajaran 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian kelayakan oleh ahli 

model pembelajaran menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran dengan model 

blended learning sangat layak dengan persentase 85% ditinjau dari aspek 

komponen perangkat pembelajaran dan layak dengan persentase 80% ditinjau dari 

kunci model blended learning. Dari aspek komponen perangkat pembelajaran 

dengan model blended learning mendapat skor 85% dalam kategori sangat layak. 

Hal ini diartikan bahwa perencanaan pembelajaran dengan model blended 

learning yang dibuat sesuai dengan konten dari perencanaan proses pembelajaran 

pada Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah.  

Pada perencanaan proses pembelajaran menurut Permendiknas No. 41 

tahun 2007 mencakup silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 
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(KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dari hasil penilaian ahli 

model pembelajaran mengenai komponen perangkat pembelajaran dengan model 

blended learning menunjukkan bahwa: 

1) terdapat kejelasan identitas mata pelajaran, rumusan standar kompetensi 

(SK), rumusan kompetensi dasar (KD), dan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi;  

2) terdapat kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar, 

kesesuaian urutan penyajian materi ajar; 

3) terdapat kecukupan pengelolaan waktu dengan alokasi waktu pembelajaran; 

4) terdapat kesesuaian metode pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang dicapai; 

5) terdapat kejelasan penilaian hasil belajar dan kecukupan sumber belajar. 

Sedangkan penilaian dari aspek kunci model blended learning oleh ahli 

model pembelajaran mendapat skor 80% dalam kategori layak. Hal ini 

menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran yang telah dibuat didasarkan pada 

pertimbangan kunci model blended learning. Terkait dengan pertimbangan 

tersebut, maka perencanaan pembelajaran ini sesuai dengan teori Jared M.Carman 

(2005: 2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

blended learning harus mencakup 5 (lima) kunci blended learning, yaitu: live 

event, self-paced learning, collaboration, assessment, dan performance support 

materials. 
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Penilaian aspek kunci model blended learning oleh ahli model 

pembelajaran menunjukkan bahwa: 

1) tersedianya karakteristik dan kegiatan pembelajaran tatap muka (live event) 

pada perencanaan pembelajaran dengan model blended learning secara jelas 

dan kurang tersistematis; 

2) tersedianya akses belajar mandiri (self-paced learning) pada perencanaan 

pembelajaran dengan model blended learning; 

3) tersedianya kolaborasi (collaboration) dan keterlibatan antara pendidik dan 

peserta didik dalam perencanaan pembelajaran dengan model blended 

learning; 

4) tersedianya penilaian hasil belajar yang dilakukan secara tatap muka dan 

online baik secara tes maupun non tes; 

5) tersedianya dukungan bahan belajar (performance support materials) yang 

mendukung pembelajaran dengan model blended learning. 

Berdasarkan deskripsi dari hasil penilaian oleh ahli model pembelajaran 

di atas, menggambarkan bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat telah 

sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran menurut Permendiknas No. 41 

tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

serta kunci model blended learning menurut Jared M.Carman (2005: 2). Dengan 

demikian, perencanaan pembelajaran dengan model blended learning sudah layak 

dan dapat digunakan pada kegiatan implementasi pembelajaran KKPI kelas XI, 

khususnya pada pokok bahasan editing sederhana untuk membuat presentasi dan 

efek yang menarik pada file presentasi. 
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4.2.2 Pembahasan Implementasi Model Pembelajaran 

4.1.2.4 Persentase Implementasi Model Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi implementasi pembelajaran dengan model 

blended learning selama 4 pertemuan, maka dideskripsikan pembahasan dari 

masing-masing pertemuan sebagai berikut. 

4.2.2.1.1 Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada 

Pertemuan 3 

Hasil implementasi model pembelajaran blended learning pada 

pertemuan 3 mengkaji pokok bahasan editing sederhana untuk membuat 

presentasi, khususnya pokok materi hyperlink, insert picture, dan diagram. 

Implementasi pembelajaran dilaksanakan melalui (1) pembelajaran synchronous 

(pembelajaran tatap muka berupa ceramah konstruktif, praktik, dan presentasi) 

dan syncronous mandiri/online berupa chatting) serta (2) pembelajaran 

asynchronous (asynchronous mandiri/online berupa belajar mandiri dengan             

e-materi dan asynchronous kolaboratif/online berupa forum diskusi online) 

dengan pendekatan konstruktif.  

Pelaksanaan pembelajaran  synchronous dilakukan secara bersama-sama 

dalam ruang laboratorium komputer dan waktu yang sama, sedangkan 

pembelajaran asynchronous dilakukan secara mandiri oleh siswa kapan pun dan 

dimana pun. Dari deskripsi di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran dengan model blended learning pada pertemuan 3 sesuai dengan 

teori dari Uwes A.Chaeruman (2011). Dalam teorinya, Uwes A. Chaeruman 

(2011) menyatakan bahwa blended learning sebagai pembelajaran yang 
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mengkombinasikan setting pembelajaran synchronous dan asynchronous secara 

tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 3 menunjukkan 

adanya pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran synchronous dan 

asynchronous dengan pendekatan konstruktif untuk mengkonstruksikan 

pengetahuan siswa. Adapun pelaksanaan pembelajaran dengan model blended 

learning dilakukan secara tatap muka di ruang laboratorium komputer dan online 

dengan akses e-learning. Hal ini sesuai dengan teori dari Cheung dan Hew (2011: 

1319) yang menyatakan bahwa blended learning merupakan kombinasi antara 

face to face learning dan online learning.  

Senada dengan teori Cheung dan Hew (2011: 1319), pelaksanaan 

pembelajaran dengan model blended learning pada pertemuan 3 telah sesuai 

dengan teori Elenana Mosa (2006) dalam Cepi Riyana (2009: 21) yang berarti 

bahwa pembelajaran telah mengandung 2 unsur utama blended learning yaitu 

pembelajaran di kelas (classroom lesson) dan online learning. 

Adapun langkah kegiatan pembelajaran dengan model blended learning 

mencakup: kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Hal ini menunjukkan 

implementasi kegiatan pembelajaran telah sesuai dengan Permendiknas No. 41 

tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran pertemuan 3 yang meliputi: 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, dijabarkan secara mendalam pada 
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langkah orientasi, organisasi, investigasi, presentasi, analisis dan evaluasi. 

Langkah-langkah ini telah sesuai dengan teori dari Arend (2008: 57) yang 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning), meliputi: orientasi, organisasi, investigasi, presentasi, analisis dan 

evaluasi. Hal ini juga sesuai dengan model blended learning Dian Wahyuningsih 

(2013: 39) yang didalamnya terdapat blended learning (pembelajaran bercampur) 

dan constructive approach (pendekatan konstruktif). 

Aktivitas kegiatan orientasi pada pertemuan 3 dilakukan dengan kegiatan 

ceramah konstruktif yang memacu siswa untuk menggunakan pengetahuannya 

dalam mengkonstruksikan pemahaman secara mandiri. Hal ini sesuai dengan teori 

dari Jean Piaget (1963) dalam Miftahul Huda (2013: 43) yang berarti bahwa siswa 

mengkonstruksikan pemahamannya sendiri dengan mencari keseimbangan antara 

struktur pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang telah 

diperolehnya melalui asimilasi dan akomodasi.  

Kegiatan pengkonstruksian pengetahuan baru pada pertemuan 3 ini juga 

memacu siswa untuk berpikir abstrak, logis, dan mampu menarik kesimpulan dari 

informasi yang tersedia. Hal ini sesuai dengan teori Piaget dalam Achmad Rifai 

(2009: 30) dimana aktivitas belajar ditekankan pada proses internal dalam 

berpikir, yakni pengolahan informasi berupa pengkonstruksian pemahaman siswa 

berdasarkan usia. 

Sedangkan aktivitas kegiatan organisasi, investigasi, presentasi, analisis 

dan evaluasi menunjukkan bahwa siswa belajar aktif dalam menggali informasi 

terkait materi hyperlink, picture, dan diagram melalui chatting, diskusi online, 
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dan presentasi. Aktivitas belajar siswa ini sesuai dengan teori konstruktivisme 

Vygotsky (1978) dalam Achmad Rifai (2009: 34) yang menyatakan bahwa 

kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan, dimana 

interaksi sosial dengan orang lain dapat memacu pengkonstruksian ide-ide baru 

dan meningkatkan intelektual siswa. 

Adapun rata-rata implementasi kegiatan pembelajaran pada pertemuan 3 

adalah sebesar  83 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan model blended 

learning. 

4.2.2.1.2 Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada 

Pertemuan 4 

Hasil implementasi model pembelajaran blended learning pada 

pertemuan 4 mengkaji pokok bahasan editing sederhana untuk membuat 

presentasi, khususnya pokok materi sound dan movie. Implementasi pembelajaran 

dengan model blended learning pada pertemuan 4 telah dilaksanakan sesuai 

dengan teori dari Uwes A.Chaeruman (2011) yang mengkombinasikan                      

(1) pembelajaran synchronous (pembelajaran tatap  muka berupa ceramah 

konstruktif, praktik, dan presentasi) dan syncronous mandiri/online berupa 

chatting) serta (2) pembelajaran asynchronous (asynchronous mandiri/online 

berupa belajar mandiri dengan e-materi dan asynchronous kolaboratif/online 

berupa forum diskusi online) dengan pendekatan konstruktif. 

Pelaksanaan model pembelajaran dengan blended learning pada 

pertemuan 4 dilakukan secara tatap muka di ruang laboratorium komputer dan 
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online dengan akses e-learning. Hal ini sesuai dengan teori dari Cheung dan Hew 

(2011: 1319) yang menyatakan bahwa blended learning merupakan kombinasi 

antara face to face learning dan online learning. Kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran ini juga sesuai dengan teori Elenana Mosa (2006) dalam Cepi 

Riyana (2009: 21) yang berarti bahwa pembelajaran telah mengandung 2 unsur 

utama blended learning yaitu pembelajaran di kelas (classroom lesson) dan online 

learning. 

Adapun langkah kegiatan pembelajaran dengan model blended learning 

telah sesuai dengan Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pelaksanaan proses 

pembelajaran yang meliputi: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, dijabarkan secara 

mendalam pada langkah orientasi, organisasi, investigasi, presentasi, analisis dan 

evaluasi yang sesuai dengan teori dari Arend (2008: 57) yang menggunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem based learning). 

Terkait pelaksanaan pembelajaran dengan model blended learning pada 

pertemuan 4 yang menggunakan pendekatan konstruktif, maka pembelajaran 

tersebut sesuai dengan model blended learning Dian Wahyuningsih (2013: 39) 

yang didalamnya terdapat blended learning (pembelajaran bercampur) dan 

constructive approach (pendekatan konstruktif). Adapun aktivitas kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan teori dari Jean Piaget (1963) dalam Miftahul Huda 

(2013: 43) yang menyatakan bahwa siswa mengkonstruksikan pemahamannya 

sendiri dengan mencari keseimbangan antara struktur pengetahuan yang sudah 
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dimilikinya dengan pengetahuan baru yang telah diperolehnya melalui asimilasi 

dan akomodasi.  

Selain itu, aktivitas pembelajaran pada orientasi juga sesuai dengan teori 

Piaget dalam Achmad Rifai (2009: 30) dimana aktivitas belajar ditekankan pada 

proses internal dalam berpikir, yakni pengolahan informasi berupa 

pengkonstruksian pemahaman siswa berdasarkan usia. Hal ini terlihat dari 

aktivitas siswa yang terlibat aktif dalam mengkonstruksikan pemahaman secara 

mandiri dan berpikir abstrak, logis, serta mampu menarik kesimpulan dari 

informasi yang disampaikan guru.  

Sedangkan pada aktivitas kegiatan organisasi, investigasi, presentasi, 

analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa siswa belajar aktif dalam menggali 

informasi terkait materi video dan sound melalui chatting, diskusi online, dan 

presentasi. Aktivitas belajar siswa ini menunjukkan adanya interaksi sosial dengan 

orang lain, sehingga sesuai dengan teori konstruktivisme Vygotsky (1978) dalam 

Achmad Rifai (2009: 34). Hal ini dapat memacu pengkonstruksian ide-ide baru 

dan meningkatkan intelektual siswa. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh rata-rata 

implementasi kegiatan pembelajaran pada pertemuan 4 adalah sebesar  85 dengan 

kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

4 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan model blended learning. 

Adapun perbedaan mendasar dari pertemuan 3 dan 4 adalah pada pertemuan 3 

dilaksanakan pretest di awal pertemuan, sedangkan pada pertemuan 4 

dilaksanakan posttest di akhir pertemuan.  
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4.2.2.1.3 Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada 

Pertemuan 5 

Berdasarkan hasil implementasi model pembelajaran blended learning  

pada pertemuan 5 mengkaji pokok bahasan efek yang menarik pada file 

presentasi, khususnya pokok materi slide lay-out, slide design, dan animation text. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan model blended learning pada pertemuan 5 telah 

mengacu pada teori dari Uwes A.Chaeruman (2011) yang mengkombinasikan (1) 

pembelajaran synchronous (pembelajaran tatap  muka berupa ceramah konstruktif, 

diskusi kelompok, praktik, dan presentasi) dan syncronous mandiri/online berupa 

chatting) serta (2) pembelajaran asynchronous (asynchronous mandiri/online 

berupa belajar mandiri dengan e-materi dan asynchronous kolaboratif/online 

berupa project work) dengan pendekatan konstruktif. 

Adanya kombinasi pembelajaran synchronous dan asynchronous 

menunjukkan kolaborasi antar kedua pembelajaran tersebut sesuai dengan setting 

model blended learning yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada 

pertemuan 5 ini, diberikan tes awal (pretest) guna mengetahui kemampuan awal 

siswa. Pelaksanaan pembelajaran dengan model blended learning pada pertemuan 

5 dilakukan secara tatap muka di ruang laboratorium komputer dan online dengan 

akses e-learning.  

Adanya kombinasi antara face to face learning dan online learning 

menunjukkan pembelajaran sesuai dengan teori blended learning dari Cheung dan 

Hew (2011: 1319). Selain itu, juga sesuai dengan teori Elenana Mosa (2006) 

dalam Cepi Riyana (2009: 21) yang telah mengandung 2 unsur utama blended 
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learning yaitu pembelajaran di kelas (classroom lesson) dan online learning. 

Dimana langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada pertemuan 5 mencakup 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang sesuai dengan 

Permendiknas No. 41 tahun 2007 mengenai pelaksanaan proses pembelajaran. 

Penjabaran dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup terurai dalam 

langkah orientasi, organisasi, investigasi, analisis dan evaluasi yang disesuaikan 

dengan sintaks dari Arend (2008: 57) menggunakan pendekatan pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning). Terkait pelaksanaan pembelajaran 

dengan pendekatan problem based learning menunjukkan pembelajaran pada 

pertemuan 5 sesuai dengan model blended learning Dian Wahyuningsih (2013: 

39) yang didalamnya terdapat blended learning (pembelajaran bercampur) dan 

constructive approach (pendekatan konstruktif). 

Adapun aktivitas kegiatan pembelajaran sesuai dengan teori dari Jean 

Piaget (1963) dalam Miftahul Huda (2013: 43) yang menyatakan bahwa siswa 

mengkonstruksikan pemahamannya sendiri dengan mencari keseimbangan antara 

struktur pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang telah 

diperolehnya melalui asimilasi dan akomodasi. Selain itu, adanya aktivitas siswa 

yang terlibat aktif dalam mengkonstruksikan pemahaman dengan berpikir abstrak, 

logis, dan mampu menarik kesimpulan dari informasi yang disampaikan guru, 

menunjukkan aktivitas pembelajaran pada orientasi sesuai dengan teori Piaget 

dalam Achmad Rifai (2009: 30) berdasarkan usia.  

Sedangkan pada aktivitas kegiatan organisasi, investigasi, presentasi, 

analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa siswa belajar aktif dalam menggali 
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informasi tentang materi slide lay-out, slide design, dan animation text melalui 

diskusi kelompok, praktik, presentasi, dan project work. Aktivitas belajar siswa 

ini menunjukkan adanya interaksi sosial dengan orang lain, sehingga sesuai 

dengan teori konstruktivisme Vygotsky (1978) dalam Achmad Rifai (2009: 34) 

yang memacu pengkonstruksian ide-ide baru dan meningkatkan intelektual siswa. 

Adapun berdasarkan observasi peneliti, diperoleh rata-rata implementasi 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan 5 adalah sebesar  88 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran pada pertemuan 5 

dengan model blended learning dapat dilaksanakan dengan sangat baik.  

4.2.2.1.4 Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada 

Pertemuan 6 

Pada implementasi model pembelajaran blended learning pertemuan 6 

mengkaji pokok bahasan efek yang menarik pada file presentasi, khususnya pokok 

materi custom animation, dan slide transition. Pelaksanaan pembelajaran ini 

mengkombinasikan (1) pembelajaran synchronous (pembelajaran tatap  muka 

berupa ceramah konstruktif, diskusi kelompok, praktik, dan presentasi) dan 

syncronous mandiri/online berupa chatting) serta (2) pembelajaran asynchronous 

(asynchronous mandiri/online berupa belajar mandiri dengan e-materi dan 

asynchronous kolaboratif/online berupa project work) dengan pendekatan 

konstruktif. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pembelajaran pertemuan 6 telah 

mengacu pada teori dari Uwes A.Chaeruman (2011). 

Setting pembelajaran berupa kombinasi pembelajaran synchronous dan 

asynchronous ini dilakukan secara tepat guna untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran. Perbedaan mendasar pada pertemuan 5 dan 6 ini adalah pada 

pertemuan 5 diberikan tes awal (pretest), sedangkan pada pertemuan 6 diberikan 

tes akhir (posttest) di akhir pertemuan untuk mengetahui kemampuan siswa 

setelah dilakukan treatment.  

Pelaksanaan pembelajaran dengan model blended learning pada 

pertemuan 5 dilakukan secara tatap muka di ruang laboratorium komputer dan 

online dengan akses e-learning. Hal ini menunjukkan pembelajaran sesuai dengan 

teori blended learning dari Cheung dan Hew (2011: 1319) yang 

mengkombinasikan face to face dan online learning. Selain itu, juga sesuai 

dengan teori Elenana Mosa (2006) dalam Cepi Riyana (2009: 21) yang telah 

mengandung 2 unsur utama blended learning yaitu pembelajaran di kelas 

(classroom lesson) dan online learning.  

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada pertemuan 6 ini telah 

disesuaikan dengan Permendiknas No. 41 tahun 2007 mengenai pelaksanaan 

proses pembelajaran yang meliputi: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Dimana penjabaran dari kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup terurai dalam langkah orientasi, organisasi, investigasi, analisis dan 

evaluasi yang disesuaikan dengan sintaks dari Arend (2008: 57) menggunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem based learning). 

 Terkait pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan problem based 

learning menunjukkan pembelajaran pada pertemuan 6 sesuai dengan model 

blended learning Dian Wahyuningsih (2013: 39) yang didalamnya terdapat 

blended learning (pembelajaran bercampur) dan constructive approach 
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(pendekatan konstruktif). Adapun siswa mengkonstruksikan pemahamannya 

dengan mencari keseimbangan antara struktur pengetahuan yang sudah 

dimilikinya dengan pengetahuan baru yang telah diperolehnya melalui asimilasi 

dan akomodasi. Hal ini sesuai dengan teori dari Jean Piaget (1963) dalam 

Miftahul Huda (2013: 43). 

Adanya aktivitas siswa yang terlibat aktif dalam mengkonstruksikan 

pemahaman dengan berpikir abstrak, logis, dan mampu menarik kesimpulan dari 

informasi yang disampaikan guru, menunjukkan aktivitas pembelajaran pada 

orientasi sesuai dengan karakteristik siswa berdasarkan usia dalam teori Piaget 

dalam Achmad Rifai (2009: 30).  

Sedangkan pada aktivitas kegiatan organisasi, investigasi, presentasi, 

analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa siswa belajar aktif dalam menggali 

informasi tentang materi custom animation dan slide transition melalui diskusi 

kelompok, praktik, presentasi, dan project work. Aktivitas belajar siswa ini 

menunjukkan adanya interaksi sosial dengan orang lain, sehingga sesuai dengan 

teori konstruktivisme Vygotsky (1978) dalam Achmad Rifai (2009: 34) yang 

memacu pengkonstruksian ide-ide baru dan meningkatkan intelektual siswa. 

Berdasarkan observasi peneliti, diperoleh rata-rata implementasi kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan 6 adalah sebesar  90 dengan kategori sangat baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran pada pertemuan 6 dengan 

model blended learning dapat dilaksanakan dengan sangat baik.  
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4.2.2.1.5 Rekapitulasi Implementasi Model Pembelajaran Blended 

Learning 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan model blended learning 

dilaksanakan dalam 4 pertemuan. Secara garis besar, implementasi kegiatan 

pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Hal ini terlihat dari 

hasil rata-rata implementasi pada pertemuan 3 mencapai 83 dengan kategori baik, 

pertemuan 4 mencapai 85 kategori baik, pertemuan 5 mencapai 88 kategori sangat 

baik, dan pertemuan 6 mencapai 90 kategori sangat baik.  

Berdasarkan hasil di atas, apabila diambil rata-rata adalah sebesar 86,5 

kategori baik. Dari rata-rata sebesar 86,5 tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi pembelajaran dengan model blended learning pada mata pelajaran 

KKPI kelas XI di SMK Negeri 2 Purwodadi telah berhasil dilaksanakan dengan 

baik. Adapun  pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan: 

1) teori model blended learning dari Uwes A.Chaeruman (2011) yang 

mengkombinasikan setting pembelajaran synchronous dan asynchronous 

secara tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran; 

2) teori Cheung dan Hew (2011: 1319) yang mengkombinasikan kegiatan 

pembelajaran face to face dan online learning; 

3) teori Elenana Mosa (2006) dalam Cepi Riyana (2009: 21) yang mencakup 2 

unsur utama blended learning yaitu pembelajaran di kelas (classroom lesson) 

dan online learning; 
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4) Permendiknas No. 41 tahun 2007 mengenai pelaksanaan proses 

pembelajaran, meliputi: kegiatan pandahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup;  

5) sintaks langkah-langkah pembelajaran dari Arend (2008: 57) yang 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning) dalam implementasi pembelajaran dengan model blended learning), 

meliputi: orientasi, organisasi, investigasi, analisis dan evaluasi; 

6) teori Dian Wahyuningsih (2013: 39) yang menyatakan blended learning by 

constructive approach memuat blended learning (pembelajaran bercampur) 

dan constructive approach (pendekatan konstruktif); 

7) teori Jean Piaget (1963) dalam Miftahul Huda (2013: 43) yang menyatakan 

siswa mengkonstruksikan pemahamannya sendiri dengan mencari 

keseimbangan antara struktur pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan 

pengetahuan baru yang telah diperolehnya melalui asimilasi dan akomodasi. 

Siswa mengkonstruksikan pemahaman dengan berpikir abstrak, logis, dan 

mampu menarik kesimpulan dari informasi yang disampaikan guru sesuai 

karakteristik siswa berdasarkan usia dalam teori Piaget dalam Achmad Rifai 

(2009: 30); 

8) teori konstruktivisme Vygotsky (1978) dalam Achmad Rifai (2009: 34) yaitu 

kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan. Dimana 

interaksi sosial dengan orang lain dapat memacu pengkonstruksian ide-ide 

baru dan meningkatkan perkembangan intelektual peserta didik.  
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4.1.2.5 Persentase Pembelajaran Tatap Muka dan Online 

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran pada mata 

pelajaran KKPI kelas XI selama 4 pertemuan diperoleh bahwa pembelajaran 

secara tatap muka mencapai 56, 57% dan pembelajaran online mencapai 43,33%. 

Persentase ini didapat berdasarkan jumlah kegiatan pembelajaran secara tatap 

muka dan online dibandingkan dengan jumlah total kegiatan pembelajaran. 

Persentase kegiatan pembelajaran tatap muka dan online di atas telah 

sesuai dengan teori dari Allen, dkk (2007: 5) tentang proportion of content 

delivered online yang menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan tipe kelas 

blended/hybrid berada pada rentang 30 hingga 79% yang didalamnya terdapat 

kombinasi pembelajaran online dan tatap muka. Dengan demikian, persentase 

pembelajaran yang dilaksanakan pada mata pelajaran KKPI kelas XI di SMK 

Negeri 2 Purwodadi telah sesuai dengan proporsi model blended learning, dimana 

sebagian pembelajaran dilakukan secara online dan sebagian dilakukan dengan 

tatap muka. 

 

4.1.2.6 Bukti Pengamatan Pembelajaran dengan Model Blended Learning 

dan Model Konvensional 

Berdasarkan hasil bukti pengamatan kegiatan pembelajaran dengan 

model blended learning dan model konvensional selama masing-masing 4 

pertemuan, diperoleh perbandingan antara kedua pembelajaran tersebut. Pada 

pelaksanaan pembelajaran dengan model blended learning tampak bahwa suasana 

pembelajaran lebih kondusif dimana siswa antusias, disiplin, dan termotivasi 
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selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada saat pemberian pretest dan 

posttest, siswa terlihat disiplin dalam mengerjakan soal. Demikian pula, siswa 

memperhatikan dan merespon dengan baik saat pengisian angket mengenai 

keefektifan pembelajaran. 

Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan model blended 

learning, siswa sangat memperhatikan penyampaian materi oleh guru baik secara 

online maupun  tatap muka. Penyampaian materi yang dilakukan secara online 

lebih mengarah pada teori dimana siswa dapat melakukan investigasi secara 

mandiri maupun kelompok dengan optimal. Sedangkan penyampaian materi tatap 

muka lebih diarahkan pada pengalaman belajar psikomotorik. Selama 

pembelajaran, siswa juga melakukan uji coba praktik mandiri maupun kelompok 

sesuai tugas dan instruksi dari guru. Hal ini memicu kegiatan pengkonstruksian 

ide-ide yang membangun dari siswa sehingga meningkatkan penguasaan 

kompetensi teori dan praktik.  

Pada kegiatan praktik ini, peran guru adalah mengawasi dan memberikan 

penjelasan saat siswa bertanya dan mengalami kesulitan. Adapun penyampaian 

materi secara online dan tatap muka agar semua materi dapat tersampaikan secara 

tuntas meskipun cakupannya luas. Setelah kegiatan praktik selesai, berlanjut pada 

presentasi. Saat pelaksanaan presentasi, siswa lain sangat memperhatikan dan 

tampak antusias serta termotivasi dengan siswa yang sedang presentasi. Ada pula 

siswa yang bertanya dan memberikan pertanyaan pada siswa yang sedang 

presentasi. Dalam hal ini, guru memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksikan ide-
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idenya sendiri. Hal ini menunjukkan siswa memiliki keaktifan dan motivasi 

belajar yang tinggi. 

Sedangkan pada kegiatan pembelajaran konvensional, siswa terlihat 

kurang konsentrasi selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada sebagian siswa 

yang lebih sibuk sendiri dan kurang memperhatikan penyampaian materi oleh 

guru. Di samping itu, ada sebagian siswa yang kurang bersemangat dan kurang 

termotivasi saat mengerjakan pretest maupun posttest selama kegiatan 

pembelajaran. 

Pada pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran konvensional, ada pula 

siswa yang belum dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan masih 

mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa saat melakukan praktik 

pembelajaran dimana ada siswa yang lebih memperhatikan siswa lainnya daripada 

praktik secara mandiri.  

Adapun saat pelaksanaan presentasi pada pembelajaran konvensional, 

siswa lain kurang memperhatikan siswa yang sedang presentasi. Dimana siswa 

lain tidak bertanya dan tidak menanggapi penyampaian presentasi yang oleh siswa 

yang sedang presentasi. Hal ini menggambarkan bahwa para siswa kurang 

antusias, kurang aktif, dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan pembahasan perbandingan kedua pembelajaran di atas, 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model konvensional telah 

dilaksanakan dengan cukup baik namun perlu peningkatan konsentrasi, keaktifan, 

dan motivasi siswa dalam belajar. Sedangkan pembelajaran dengan model 

blended learning telah dilaksanakan dengan baik dan perlu perningkatan 
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investigasi mandiri dan kelompok agar siswa lebih aktif dalam pengkonstruksian 

ide yang membangun kompetensi siswa. Dari hasil tersebut, pembelajaran dengan 

model blended learning terbukti dapat menawarkan satu level lebih tinggi 

daripada pengalaman pada pembelajaran tatap muka sebagaimana teori dari 

Dziuban, Hartman, dan Moskal (2004: 3). 

Senada dengan teori Dziuban, Hartman, dan Moskal (2004: 3), 

membuktikan bahwa pembelajaran dengan model blended learning mampu 

membangun rasa kebersamaan di antara peserta didik melalui diskusi, tanya-

jawab, perdebatan kritis, dan berpartisipasi dalam berkomunikasi saat 

pembelajaran sebagaimana sesuai dengan teori Garrisson & Kanuka (2004: 97). 

Hal ini terlihat dari kegiatan presentasi yang melibatkan sejumlah siswa ikut aktif 

dalam bertanya dan menanggapi pertanyaan dari siswa yang sedang presentasi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model 

blended learning dapat digunakan sebagai suplemen kegiatan pembelajaran tatap 

muka dilihat dari adanya akses belajar mandiri secara online yang melengkapi 

kegiatan pembelajaran tatap muka, pengemasan materi yang dapat mencapai 

cakupan yang luas dengan kompetensi teori maupun praktik, dan adanya 

kombinasi pembelajaran tatap muka dan online yang tersistematis sehingga 

mampu membangun pengkonstruksian ide-ide siswa. 
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4.2.3 Pembahasan Keefektifan Model Pembelajaran Blended Learning 

4.2.3.1. Hasil Belajar 

Pembelajaran dengan model blended learning berhasil dilaksanakan 

dengan baik dilihat dari hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dengan nilai lebih dari 75. Hal ini 

sesuai dengan teori Nana Sudjana (2009: 37) yang menyatakan bahwa proses 

pengajaran yang optimal memungkinkan hasil belajar yang optimal pula. Oleh 

karena itu, pembelajaran dengan model blended learning mampu menciptakan 

kondisi pembelajaran yang kondusif sehingga mampu memberikan hasil 

pembelajaran yang optimal. 

Adapun berdasarkan hasil belajar siswa pada Ulangan Harian 1 dan 

Ulangan Harian 2 sebagaimana tertera pada tabel 4.25 halaman 153,  

menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hasil belajar kelompok yang 

menggunakan model blended learning dengan kelompok yang tidak 

menggunakan model blended learning dalam pembelajaran KKPI. Hal ini dilihat 

dari nilai         >      . Dimana         pada posttest UH 1 sebesar  2,228 dan 

         posttest UH 2 sebesar  4,541 serta       . sebesar 1,47.  

Sedangkan dari nilai rata-rata kelompok eksperimen pada posttest UH 1 

sebesar 82,63 dan 85,13 pada posttest UH 2. Sementara itu, pada kelompok 

kontrol mendapat rata-rata pada posttest UH 1 sebesar 79,87 dan 78,95 pada 

posttest UH 2. Dari hasil perbedaan nilai rata-rata kelompok yang menggunakan 

model blended learning dan kelompok yang tidak menggunakan model blended 

learning, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model blended learning 
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dapat menawarkan satu level lebih tinggi daripada pengalaman pada pembelajaran 

tatap muka sebagaimana teori dari Dziuban, Hartman, dan Moskal (2004: 3).  

Pembelajaran dengan model blended learning dapat meningkatkan 

komunikasi dengan siswa dan pengalaman belajar yang lebih tinggi daripada 

pembelajaran konvensional. Hal ini memberikan ruang dan keleluasaan bagi siswa 

dan guru untuk berkomunikasi lebih leluasa sehingga mampu memberikan ruang 

pengkonstruksian ide-ide serta menambah pengalaman belajar yang lebih tinggi.  

Adapun hasil belajar pada kelompok yang menggunakan model blended learning 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak 

menggunakan model blended learning merupakan salah satu kelebihan dan 

dampak dari pengorganisasian pengalaman belajar blended learning. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model 

blended learning dinyatakan efektif dilaksanakan dengan baik yang dilihat dari 

segi hasil berupa hasil belajar siswa. 

 

4.2.3.2. Keaktifan dan Motivasi Belajar Siswa 

Meninjau dari hasil tabel 4.27 dan bagan 4.11 halaman 155 menunjukkan 

bahwa pembelajaran KKPI dengan model blended learning telah dilaksanakan 

dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari bagan keaktifan dan motivasi belajar 

siswa yang mengalami peningkatan dari pertemuan 3-4 hingga 5-6. Peningkatan 

ini dilihat dari laju grafik yang semakin naik dari pertemuan sebelumnya. 

Adapun keaktifan belajar siswa yang termasuk kategori sangat baik yaitu 

sebesar 85,3% pada pertemuan 3-4 dan 87,4% pada pertemuan 5-6 
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menggambarkan keefektifan pembelajaran, yaitu siswa selalu aktif dalam kegiatan 

fisik berupa bertanya, mengerjakan tugas, menanggapi pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, berlatih keterampilan, serta  kegiatan psikis berupa memecahkan 

masalah, membandingkan konsep, dan menyimpulkan hasil percobaan 

sebagaimana teori Dimyati dan Mudjiono (2009: 45). Keaktifan belajar siswa 

dalam kegiatan pembelajaran baik secara fisik maupun psikis menunjukkan 

bahwa siswa terlibat aktif pada aktivitas belajar. Dalam hal ini, siswa merasa 

senang dan selalu ingin tahu untuk terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran.  

Sedangkan dari motivasi belajar siswa termasuk kategori sangat baik 

yaitu sebesar 86,6% pada pertemuan 3-4 dan 89,9% pada pertemuan 5-6 

menggambarkan keefektifan pembelajaran, dimana siswa mempunyai usaha gerak 

yang kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditinjau dari indikator 

motivasi belajar siswa, meliputi: hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam 

belajar, kegiatan yang menarik dalam belajar, serta lingkungan belajar yang 

kondusif (Hamzah B.Uno, 2011: 23). 

Adanya hasrat dan keinginan yang kuat untuk berhasil dalam 

pembelajaran KKPI dengan model blended learning dapat dilihat dari antusiasme 

siswa saat mengikuti pembelajaran. Dorongan dan kebutuhan belajar yang dilihat 

dari motivasi siswa untuk memenuhi kompetensi diri. Adanya harapan, cita-cita, 

pengalaman belajar, dan penghargaan dalam pembelajaran dengan motivasi 

belajar siswa yang kuat untuk menggali dan mengembangkan kompetensinya, 
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serta motivasi yang tinggi terhadap kegiatan dan lingkungan belajar yang kondusif 

dengan pembelajaran KKPI model blended learning. 

Senada dengan teori Hamzah B.Uno (2011: 23), motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran dengan model blended learning juga sesuai pada teori 

Dimyati dan Mudjiono (2009: 80) yang ditinjau dari 3 komponen motivasi, 

diantaranya: kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti pembelajaran KKPI dengan model 

blended learning karena kebutuhan, dorongan, dan tujuan. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran KKPI 

dengan model blended learning terbukti efektif ditinjau dari segi hasil berupa 

hasil belajar siswa dan segi proses berupa keaktifan dan motivasi belajar siswa. 

Hal ini menggambarkan kriteria keberhasilan pengajaran menurut Nana Sudjana 

(2009: 34) yang ditinjau dari segi proses dan hasil tercapai. 

Hasil kriteria keberhasilan pengajaran pada pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning yang efektif, memberikan gambaran bahwa pembelajaran 

dilaksanakan dengan situasi yang menarik, menyenangkan, dan didukung oleh 

guru serta lingkungan belajar yang efektif sehingga sesuai dengan teori Suyono 

dan Hariyanto (2011: 212). Selain itu, pembelajaran KKPI dengan model blended 

learning terbukti efektif dan sesuai dengan teori Benny A.Pribadi (2010: 183) 

yaitu dengan adanya fasilitasi aktivitas belajar untuk mencapai tingkat kompetensi 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang optimal. 
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4.3 Kendala dan Solusi 

Pelaksanaan proses penelitian pada siswa kelas XI SMK Negeri 2 

Purwodadi tidak luput dari kendala yang dihadapi di lapangan. Kendala-kendala 

tersebut tidak menghalangi peneliti melakukan penelitian tersebut. Adapun 

kendala tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti awalnya tidak menguasai implementasi pembelajaran dengan model 

blended learning. Model blended learning merupakan model pembelajaran 

yang baru dan masih jarang diimplementasikan untuk pendidikan di 

Indonesia, khususnya pada tingkat SMK; 

2) Peneliti awalnya mempunyai kesulitan dalam menerapkan akses e-learning 

yang dapat diakses secara optimal oleh seluruh siswa dengan serempak, 

terkait dengan terbatasnya bandwith. 

3) Pada implementasi pembelajaran synchronous online belum dapat 

dilaksanakan video conference dan audio converence karena terbatasnya 

bandwith dan kapasitas e-learning yang disediakan oleh sekolah. 

Adapun solusi yang dilakukan peneliti dalam mengatasi kendala-kendala 

tersebut adalah: 

1) Peneliti berusaha untuk bisa memahami model blended learning dengan 

melakukan studi pustaka melalui jurnal penelitian nasional dan internasional, 

serta referensi lainnya yang terkait; 

2) Peneliti berusaha menyediakan akses e-learning secara optimal dalam 

pembelajaran dengan melakukan akses secara kelompok  dalam synchronous 
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online. Peneliti juga menyediakan akses secara asynchronous mandiri dan 

kolaboratif yang dapat mengakses e-learning kapan saja dan dimana saja; 

3) Perlu adanya penambahan bandwith dan kapasitas e-learning yang disediakan 

oleh sekolah untuk dapat menerapkan synchronous online berupa video 

conference dan audio conference.  

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran di kelas dan dapat digunakan sebagai solusi terbaik untuk 

permasalahan pembelajaran KKPI, khususnya pada pokok bahasan editing 

sederhana untuk membuat presentasi dan efek yang menarik pada file presentasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Perencanaan pembelajaran KKPI dengan model blended learning pada 

materi pengoperasian software presentasi, pokok bahasan editing sederhana 

untuk membuat presentasi dan efek yang menarik pada file presentasi layak 

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Ditinjau dari 

dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran blended learning, 

menunjukkan tujuan yang hendak dicapai, materi pembelajaran, sudut 

pandang siswa, efektivitas dan efisiensi sesuai dengan konten pembelajaran 

KKPI. Ditinjau dari komponen sistem pembelajaran menunjukkan tujuan, 

materi, metode, media, dan evaluasi model blended learning sesuai dengan 

pokok bahasan materi pembelajaran KKPI. Dari komponen perangkat 

pembelajaran model blended learning menunjukkan  adanya identitas mata 

pelajaran, SK, KD, indikator, tujuan, alokasi waktu, metode, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar yang sesuai dengan komponen 

perangkat pembelajaran KKPI. Dari kunci model blended learning 

menunjukkan adanya live event, self paced learning, collaboration, 

assesment, and performance support learning yang sesuai dengan materi 

dan kegiatan pembelajaran KKPI; 
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5.1.2 Model pembelajaran blended learning dapat diimplementasikan sesuai 

perencanaan pembelajaran yang mencakup: orientasi, organisasi, 

investigasi, presentasi, analisis, dan evaluasi serta mengkombinasikan 

setting pembelajaran synchronous dan asynchronous. Adapun implementasi 

model pembelajaran blended learning sesuai dengan proportion of content 

delivered online tipe kelas blended/hybrid dengan adanya kombinasi 

pembelajaran tatap muka dan online pada rentang antara 30-79%. 

Implementasi model pembelajaran blended learning dapat digunakan 

sebagai suplemen kegiatan pembelajaran tatap muka dengan adanya akses 

belajar secara online, menuntaskan penyampaian materi dalam cakupan 

yang luas dengan kompetensi teori maupun praktik, dan adanya kombinasi 

pembelajaran tatap muka dan online yang tersistematis sehingga mampu 

membangun pengkonstruksian ide-ide siswa; 

5.1.3 Pembelajaran dengan model blended learning terbukti efektif ditinjau dari 

segi: (a) hasil belajar KKPI yang menggunakan model blended learning >75 

dan ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok yang 

menggunakan model blended learning dan kelompok yang tidak 

menggunakan model blended learning; (b) proses berupa peningkatan 

keaktifan dan motivasi belajar siswa yang lebih baik.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan: 
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5.2.1 Perlunya pengembangan model blended learning sebagai suplemen 

pembelajaran tatap muka pada mata pelajaran KKPI dan mata pelajaran 

yang lain; 

5.2.2 Perlunya penelitian lanjutan mengenai implementasi model pembelajaran 

blended learning yang mengkaji tentang pengawasan dan pengelolaan 

proses pembelajaran; 

5.2.3 Guru hendaknya membekali diri untuk lebih baik dalam menerapkan model 

pembelajaran blended learning dan menciptakan suasana pembelajaran yang 

menarik, menyenangkan, dan menantang; 

5.2.4 Direkomendasikan perlunya penambahan bandwith dan kapasitas                         

e-learning di SMK N 2 Purwodadi agar dapat melaksanakan synchronous 

online berupa video conference dan audio conference; 

5.2.5 Direkomendasikan untuk menerapkan model pembelajaran blended learning 

pada siswa kelas XII di SMK Negeri 2 Purwodadi saat dilaksanakan 

prakerin. 
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Kisi-Kisi Instrumen Angket Perencanaan Model Pembelajaran  

Blended Learning 

1. Ahli Model Pembelajaran 

Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No.Item Bentuk 

Instrumen 

Komponen 

perangkat 

pembelajaran 

dengan model 

blended 

learning 

a. identitas mata pelajaran 1 1 Checklist 

b. standar kompetensi 1 2 Checklist 

c. kompetensi dasar 1 3 Checklist 

d. indikator pencapaian 

kompetensi 

1 4 Checklist 

e. tujuan pembelajaran 1 5 Checklist 

f. materi ajar 1 6 Checklist 

g. alokasi waktu 1 7 Checklist 

h. metode pembelajaran 1 8 Checklist 

i. kegiatan pembelajaran 1 9 Checklist 

j. penilaian hasil belajar 1 10 Checklist 

k. sumber belajar 1 11 Checklist 

l. kelengkapan perangkat 

pembelajaran 

1 12 Checklist 

Kunci model 

blended 

learning 

a. live event (pembelajaran 

tatap muka) 

2 1, 2 Checklist 

b. self paced learning 

(belajar mandiri) 

2 3, 4 Checklist 

c. collaboration (kolaborasi) 2 5, 6 Checklist 

d. assesment (penilaian) 2 7, 8 Checklist 

e. performance support 

materials (dukungan 

bahan belajar) 

2 9, 10 Checklist 

 

2. Ahli Materi 

Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No.Item Bentuk 

Instrumen 

Dasar 

pertimbangan 

pemilihan 

model 

pembelajaran 

a. tujuan yang hendak dicapai 2 1, 2 Checklist 

b. bahan/materi pembelajaran 2 3,4 Checklist 

c. sudut pandang peserta 

didik 

2 5, 6 Checklist 

d. efektivitas dan efisiensi 4 7, 8,9,10 Checklist 

Komponen 

Sistem 

Pembelajaran 

a. tujuan 1 1 Checklist 

b. isi/materi 3 2, 3, 4 Checklist 

c. metode 2 5, 6 Checklist 

d. media 2 7, 8 Checklist 

e. evaluasi 2 9, 10 Checklist 

Lampiran 1 
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Kisi-Kisi Instrumen Observasi 

 

Aspek Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning 

Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No.Item Bentuk 

Instrumen 

1) Orientasi a. persiapan pembelajaran 2 1, 2 Checklist 

b. penyampaian tujuan 

pembelajaran 

2 3, 4 Checklist 

c. pengenalan materi 4 5, 7, 8, 9 Checklist 

2) Organisasi a. pengorganisasian 

pengalaman belajar siswa 

2 10, 11 Checklist 

b. pendefinisian tugas belajar 

siswa terkait masalah yang 

dikaji dalam materi 

2 12, 13 Checklist 

 

3) Investigasi a. investigasi mandiri dan 

kelompok 

2 14, 15 Checklist 

b. pengumpulan informasi 

terkait masalah yang dikaji 

dalam materi 

 

2 16, 17 Checklist 

c. pelaksanaan eksperimen 

terkait masalah yang dikaji 

dalam materi 

 

2 18, 19 Checklist 

 d. solusi terkait masalah yang 

dikaji dalam materi 

2 20, 21 Checklist 

4) Presentasi a. pengembangan karya; 2 22, 23 Checklist 

b. penyajian karya 2 24, 25 Checklist 

5) Analisis dan 

evaluasi 

a. refleksi investigasi 3 26, 27, 

28 

Checklist 

b. evaluasi hasil belajar dan 

karya 

3 6, 29, 30,  Checklist 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA ULANGAN HARIAN 1 

 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Purwodadi 

Mata Pelajaran   : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester   : XI/2 

Alokasi Waktu  :  20 Menit  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Kognitif 

C1 C2 C3 C4, C5, C6 

 2. Mengoperasikan sistem 

operasi software 

2.1 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

 Mengoperasikan editing 

sederhana hyperlink. 

 Editing 

hyperlink. 

16 20, 24  22, 25 

   Mengoperasikan editing 

sederhana pemasukan 

picture; 

 Editing 

picture 

1 2, 6 3 4 

 

 Mengoperasikan editing 

sederhana diagram; 

 Editing 

diagram 

 7 8 9, 21 

 Mengoperasikan editing 

sederhana sound; 

 Editing 

sound 

 12, 13 10, 18 15 

 Mengoperasikan editing 

sederhana movie; 

 Editing 

movie  

17 11, 19 23 14 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA ULANGAN HARIAN 2 

 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Purwodadi 

Mata Pelajaran   : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester   : XI/2 

Alokasi Waktu  :  20 Menit  

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Kognitif 

C1 C2 C3 C4, C5, C6 

 2. Mengoperasikan 

sistem operasi 

software 

2.1 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

 Mengoperasikan efek slide 

lay-out; 

 Efek slide 

lay-out; 

1, 5 2, 3 4  

 Mengoperasikan efek slide 

design; 

 Efek slide 

design; 

7 9 10 11, 18 

 Mengoperasikan efek 

animation text; 

 Efek 

animation 

text; 

19 12, 14  13, 15 

 Mengoperasikan efek 

costum animation; 

 Efek 

costum 

animation; 

6, 16 20 17 21 

  

 Mengoperasikan efek slide 

transition. 

 Efek slide 

transition. 

8 22, 24 23 25 
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KISI-KISI SOAL PRETEST ULANGAN HARIAN 1 
 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Purwodadi 

Mata Pelajaran   : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester   : XI/2 

Alokasi Waktu  :  15 Menit  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Kognitif 

C1 C2 C3 C4, C5, C6 

 2. Mengoperasikan sistem 

operasi software 

2.1 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

 Mengoperasikan editing 

sederhana hyperlink. 

 Editing 

hyperlink. 

 17, 19 18 20 

   Mengoperasikan editing 

sederhana pemasukan 

picture; 

 Editing 

picture 

1 2 3 4 

 

 Mengoperasikan editing 

sederhana diagram; 

 Editing 

diagram 

5 6 7 8 

 Mengoperasikan editing 

sederhana sound; 

 Editing 

sound 

11 9 15 13 

 Mengoperasikan editing 

sederhana movie; 

 Editing 

movie  

14 16 10 12 
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KISI-KISI SOAL POSTTEST ULANGAN HARIAN 1 

 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Purwodadi 

Mata Pelajaran   : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester   : XI/2 

Alokasi Waktu  :  15 Menit  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Kognitif 

C1 C2 C3 C4,  C5, C6 

 2. Mengoperasikan sistem 

operasi software 

2.1 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

 Mengoperasikan editing 

sederhana hyperlink. 

 Editing 

hyperlink. 

 7, 17 18 20 

   Mengoperasikan editing 

sederhana pemasukan 

picture; 

 Editing 

picture 

2 4 

 

5 19 

 Mengoperasikan editing 

sederhana diagram; 

 Editing 

diagram 

1 3 6 8 

 Mengoperasikan editing 

sederhana sound; 

 Editing 

sound 

12 9 16 13 

 Mengoperasikan editing 

sederhana movie; 

 Editing 

movie  

15 11 10 14 
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KISI-KISI SOAL PRETEST ULANGAN HARIAN 2 

 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Purwodadi 

Mata Pelajaran   : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester   : XI/2 

Alokasi Waktu  :  15 Menit  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Kognitif 

C1 C2 C3 C4, C5, C6 

 2. Mengoperasikan sistem 

operasi software 

2.1 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

 Mengoperasikan efek 

slide lay-out; 

 Efek slide 

lay-out; 

1 2, 3 4  

 Mengoperasikan efek 

slide design; 

 Efek slide 

design; 

5 6 7 8 

 Mengoperasikan efek 

animation text; 

 Efek 

animation 

text; 

 9, 11 10 12 

 Mengoperasikan efek 

costum animation; 

 Efek 

costum 

animation; 

13 15 14 16 

 Mengoperasikan efek 

slide transition. 

 Efek slide 

transition. 

17  19, 20 18 
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KISI-KISI SOAL POSTTEST ULANGAN HARIAN 2 

 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Purwodadi 

Mata Pelajaran   : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester   : XI/2 

Alokasi Waktu  :  15 Menit  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Kognitif 

C1 C2 C3 C4, C5, C6 

 2. Mengoperasikan sistem 

operasi software 

2.1 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

 Mengoperasikan efek 

slide lay-out; 

 Efek slide 

lay-out; 

3  4,6 5  

 Mengoperasikan efek 

slide design; 

 Efek slide 

design; 

1 2 7 10 

 Mengoperasikan efek 

animation text; 

 Efek 

animation 

text; 

 8, 11 9 12 

 Mengoperasikan efek 

costum animation; 

 Efek 

costum 

animation; 

13 14  15 16 

 Mengoperasikan efek 

slide transition. 

 Efek slide 

transition. 

18  17, 20 19 
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Kisi-Kisi Instrumen Angket Keefektifan Model Pembelajaran 

Blended Learning 

 

Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No.Item Bentuk 

Instrumen 

Keaktifan 

belajar siswa 

a. bertanya 1 1 Checklist 

b. mengerjakan tugas 1 2 Checklist 

c. menanggapi pertanyaan 1 3 Checklist 

d. menjawab pertanyaan 1 4 Checklist 

e. berlatih keterampilan 1 5 Checklist 

f. memecahkan masalah 2 6, 7 Checklist 

g. membandingkan konsep 1 8 Checklist 

h. menyimpulkan hasil 

percobaan 

2 9, 10 Checklist 

Motivasi belajar 

siswa 

a. hasrat dan keinginan 

berhasil 

2 11, 12 Checklist 

b. dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar 

2 13, 14 Checklist 

c. harapan dan cita-cita 

masa depan 

2 15, 16 Checklist 

d. penghargaan dalam 

belajar 

1 17, 18 Checklist 

e. kegiatan yang menarik 

dalam belajar 

1 19 Checklist 

f. lingkungan belajar yang 

kondusif 

1 20 Checklist 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MODEL PEMBELAJARAN 

 

Nama  : Rita Kurniawati 

NIM  : 1102410004 

Validator : ................. 

Judul Skripsi : Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning pada Mata 

Pelajaran Keterampilan Komputer Dan Pengelolaan Informasi 

(KKPI) Kelas XI di SMK Negeri 2 Purwodadi 

 

Petunjuk : 

1. Lembar validasi ini diisi oleh validator yang telah ditunjuk. 

2. Validasi dimaksudkan untuk mengungkapkan penilaian validator terhadap 

instrumen skripsi mahasiswa yang bersangkutan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian validator. 

4. Penilaian dimulai dengan rentang sangat tidak setuju sampai dengan sangat 

setuju, berikut dijelaskan keterangan dari skala yang digunakan: 

a. SS : sangat setuju 

b. S : setuju 

c. KS : kurang setuju 

d. TS : tidak setuju 

e. STS : sangat tidak setuju 

5. Komentar dan saran dari validator, dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan. 

6. Atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator model pembelajaran dari skripsi 

mahasiswa yang bersangkutan, diucapkan terima kasih. 
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Lembar Validasi 1 

Komponen Perangkat Pembelajaran dengan Model Blended Learning 

 

No. Indikator 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 

1.  Kejelasan identitas mata pelajaran      

2.  Kejelasan rumusan standar kompetensi      

3.  Kejelasan rumusan kompetensi dasar       

4.  Kejelasan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi dengan kompetensi dasar 

     

5.  Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 

kompetensi dasar 

     

6.  Kesesuaian urutan penyajian materi ajar      

7.  Kecukupan pengelolaan waktu sesuai alokasi waktu       

8.  Kesesuaian metode pembelajaran dengan kegiatan 

pembelajaran 

     

9.  Kesesuaian langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

dengan tujuan pembelajaran 

     

10.  Kejelasan penilaian hasil belajar      

11.  Kecukupan sumber belajar      

12.  Kelengkapan perangkat pembelajaran      

 

Catatan/Komentar/Saran: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Instrumen ini dinyatakan: 

1. Layak digunakan dalam penelitian tanpa revisi. 

2. Layak digunakan dalam penelitian dengan revisi. 

3. Tidak layak digunakan dalam penelitian. 

 

        Semarang, ............................. 

        Validator 

 

 

        ............................................... 
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Lembar Validasi 2 

Kunci Model Blended Learning 

 

No. Indikator 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 

1.  Ketersediaan pembelajaran tatap muka (live event) 

dalam model blended learning. 

     

2.  Kejelasan karakteristik pembelajaran tatap muka 

dalam perencanaan pembelajaran dengan model 

blended learning. 

     

3.  Ketersediaan akses belajar mandiri (self paced 

learning) untuk mendukung pembelajaran dengan 

model blended learning. 

     

4.  Kecukupan akses belajar mandiri dalam 

pembelajaran dengan model blended learning. 

     

5.  Keterlibatan pendidik dan peserta didik dalam 

kolaborasi (collaboration) yang disajikan dalam 

model blended learning. 

     

6.  Ketersediaan kolaborasi dalam dalam pembelajaran 

dengan model blended learning 

     

7.  Ketersediaan penilaian (assesment) yang disajikan 

dalam model blended learning. 

     

8.  Kecukupan penilaian dalam pembelajaran dengan 

model blended learning 

     

9.  

 

Kecukupan dukungan bahan belajar (performance 

support materials) dalam pembelajaran dengan 

model blended learning 

     

10.  Ketersediaan dukungan bahan belajar cetak dan 

digital dalam pembelajaran dengan model blended 

learning 

     

Catatan/Komentar/Saran: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Instrumen ini dinyatakan: 

1. Layak digunakan dalam penelitian tanpa revisi. 

2. Layak digunakan dalam penelitian dengan revisi. 

3. Tidak layak digunakan dalam penelitian. 

        Semarang, ............................. 

        Validator 

 

         

        ............................................... 
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Rubrik Validasi 1 

Komponen Perangkat Pembelajaran dengan Model Blended Learning 

 

No. Aspek yang Diamati 
Norma Penilaian  

SS S KS TS STS 

1.  Kejelasan identitas mata 

pelajaran 

Identitas mata pelajaran, 

meliputi: satuan 

pendidikan, kelas, 

semester, mata 

pelajaran/tema 

pelajaran, dan jumlah 

pertemuan. 

Identitas mata 

pelajaran, meliputi: 

satuan pendidikan, 

kelas, semester, dan 

mata pelajaran/tema 

pelajaran. 

Identitas mata 

pelajaran, meliputi: 

satuan pendidikan, 

kelas, dan semester. 

Identitas mata 

pelajaran, meliputi: 

satuan pendidikan, 

dan kelas. 

Identitas mata 

pelajaran hanya ada 

satuan pendidikan. 

2.  Kejelasan rumusan standar 

kompetensi (SK) 

SK dirumuskan dengan 

sangat jelas 

SK dirumuskan 

dengan jelas 

SK dirumuskan 

dengan cukup jelas 

SK dirumuskan 

dengan kurang jelas 

SK dirumuskan 

dengan tidak jelas. 

3.  Kejelasan rumusan 

kompetensi dasar (KD) 

KD dirumuskan dengan 

sangat jelas 

KD dirumuskan 

dengan jelas 

KD dirumuskan 

dengan cukup  jelas 

KD dirumuskan 

dengan kurang jelas 

KD dirumuskan 

dengan tidak jelas 

4.  Kejelasan rumusan 

indikator pencapaian 

kompetensi dengan 

kompetensi dasar 

Indikator mengandung 

rumusan audience, 

behavior, dan condition.  

Indikator mengandung 

rumusan audience dan 

behavior. 

Indikator mengandung 

rumusan audience. 

Sebagian indikator 

tidak mengandung 

rumusan audience, 

behavior, dan 

condition. 

Semua indikator 

tidak mengandung 

rumusan audience, 

behavior, dan 

condition. 

5.  Kesesuaian tujuan 

pembelajaran dengan 

kompetensi dasar 

Tujuan pembelajaran 

mengandung rumusan 

audience, behavior, 

condition, dan degree. 

Tujuan pembelajaran 

mengandung rumusan 

audience, behavior, 

dan condition. 

Tujuan pembelajaran 

mengandung rumusan 

audience dan 

behavior. 

Tujuan pembelajaran 

mengandung 

rumusan audience 

saja. 

Tujuan pembelajaran 

tidak  mengandung 

rumusan audience, 

behavior, condition, 

dan degree. 

6.  Kesesuaian urutan 

penyajian materi ajar 

Materi disajikan pada 

konsep umum menuju 

khusus secara urut tiap 

Materi disajikan pada 

konsep umum menuju 

khusus secara 

Materi disajikan pada 

konsep umum saja 

secara urut.  

Materi disajikan pada 

konsep umum saja 

secara bergantian. 

Materi disajikan pada 

konsep acak. 
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konsepnya. bergantian. 

7.  Kecukupan pengelolaan 

waktu sesuai alokasi waktu  

Proporsi waktu teori dan 

praktik dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan beban belajar 

dan  mencukupi langkah 

1 hingga 5 pada 

kegiatan pembelajaran 

dengan blended 

learning. 

Proporsi waktu teori 

dan praktik sesuai 

dengan beban belajar 

dan hanya mencukupi 

langkah 1 hingga 4 

pada kegiatan 

pembelajaran dengan 

blended learning. 

Proporsi waktu teori 

dan praktik sesuai 

dengan beban belajar 

dan hanya mencukupi 

langkah 1 hingga 3 

pada kegiatan 

pembelajaran dengan 

blended learning. 

Proporsi waktu teori 

dan praktik tidak 

sesuai dengan beban 

belajar dan hanya 

mencukupi langkah 1 

hingga 2 saja pada 

kegiatan 

pembelajaran dengan 

blended learning. 

Proporsi waktu teori 

dan praktik tidak 

sesuai dengan beban 

belajar dan hanya 

mencukupi langkah 1 

saja pada kegiatan 

pembelajaran dengan 

blended learning. 

8.  Kesesuaian metode 

pembelajaran dengan 

kegiatan pembelajaran 

Metode pembelajaran 

sesuai dengan situasi 

dan kondisi siswa, 

karakteristik blended 

learning, karakteristik 

indikator, serta 

kompetensi yang hendak 

dicapai. 

Metode pembelajaran 

sesuai dengan situasi 

dan kondisi siswa, 

karakteristik blended 

learning, serta 

karakteristik indikator. 

Metode pembelajaran 

sesuai dengan situasi 

dan kondisi siswa serta 

karakteristik blended 

learning,. 

Metode 

pembelajaran tidak 

sesuai dengan situasi 

dan kondisi siswa 

saja. 

Metode 

pembelajaran tidak 

sesuai dengan situasi 

dan kondisi siswa, 

karakteristik 

indikator, serta 

kompetensi yang 

hendak dicapai. 

9.  Kesesuaian langkah-

langkah kegiatan 

pembelajaran dengan 

tujuan pembelajaran 

Langkah pembelajaran 

dengan blended learning 

mencakup kegiatan 

orientasi, organisasi, 

investigasi, presentasi, 

serta analisis dan 

evaluasi yang diberi 

penjelasan setiap poin. 

Langkah pembelajaran 

dengan blended 

learning mencakup 

orientasi, organisasi, 

investigasi, presentasi 

yang diberi penjelasan 

setiap poin. 

Langkah pembelajaran 

dengan blended 

learning mencakup 

kegiatan orientasi, 

organisasi, dan 

investigasi yang diberi 

penjelasan setiap poin. 

Langkah 

pembelajaran dengan 

blended learning 

mencakup kegiatan 

orientasi dan 

organisasi yang 

diberi penjelasan 

setiap poin. 

Langkah 

pembelajaran dengan 

blended learning 

tidak mencakup 

kegiatan orientasi, 

organisasi, 

investigasi, 

presentasi, serta 

analisis dan evaluasi. 

10.  Kejelasan penilaian hasil 

belajar 

Terdapat kombinasi 

bentuk penilaian tatap 

muka dan online yang 

mencakup kognitif, 

Terdapat kombinasi 

bentuk penilaian tatap 

muka dan online yang 

mencakup kognitif, 

Terdapat kombinasi 

bentuk penilaian tatap 

muka dan online yang 

mencakup kognitif 

Terdapat kombinasi 

bentuk penilaian 

tatap muka dan 

online yang tidak 

Hanya mencakup 

salah satu bentuk 

penilaian 

pembelajaran (tatap 
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afektif, dan 

psikomotorik 

dan afektif. saja. mencakup kognitif, 

afektif, dan 

psikomotorik. 

muka/ online). 

11.  Kecukupan sumber belajar Sumber belajar tersedia 

dengan kombinasi 

bentuk pembelajaran 

tatap muka dan online, 

dengan proporsi yang 

seimbang dan bervariasi. 

Sumber belajar 

tersedia dengan 

kombinasi bentuk 

pembelajaran tatap 

muka dan online, 

dengan proporsi yang 

seimbang dan kurang 

bervariasi. 

Sumber belajar 

tersedia dengan 

kombinasi bentuk 

pembelajaran tatap 

muka dan online, 

dengan proporsi yang 

seimbang. 

Sumber belajar 

tersedia dengan 

kombinasi bentuk 

pembelajaran tatap 

muka dan online, 

dengan proporsi yang 

belum seimbang. 

Sumber belajar 

tersedia hanya 

mencakup salah satu 

bentuk pembelajaran 

pembelajaran (tatap 

muka/ online) 

12.  Kelengkapan perangkat 

pembelajaran 

Perangkat pembelajaran, 

meliputi:  

 identitas mata 

pelajaran; 

 SK; 

 KD; 

 indikator pencapaian 

kompetensi/indikator 

pembelajaran; 

 tujuan pembelajaran; 

 materi ajar 

 alokasi waktu; 

 metode pembelajaran; 

 langkah-langkah 

kegiatan 

pembelajaran; 

 penilaian hasil belajar; 

 sumber belajar. 

 

Perangkat 

pembelajaran, 

meliputi:  

 identitas mata 

pelajaran; 

 SK; 

 KD; 

 indikator pencapaian 

kompetensi/indikator 

pembelajaran; 

 tujuan pembelajaran; 

 materi ajar 

 alokasi waktu; 

 metode 

pembelajaran; 

 langkah-langkah 

kegiatan 

pembelajaran. 

 

Perangkat 

pembelajaran, 

meliputi:  

 identitas mata 

pelajaran; 

 SK; 

 KD; 

 indikator pencapaian 

kompetensi/indikator 

pembelajaran; 

 tujuan pembelajaran; 

 materi ajar 

 alokasi waktu. 

 

Perangkat 

pembelajaran, 

meliputi:  

 identitas mata 

pelajaran; 

 SK; 

 KD; 

 indikator 

pencapaian 

kompetensi/indikat

or pembelajaran. 

Perangkat 

pembelajaran, 

meliputi:  

 identitas mata 

pelajaran; 

 SK. 
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Rubrik Validasi 2 

Kunci Model Blended Learning dalam Perangkat Pembelajaran 

 

No. Aspek yang Diamati 
Norma Penilaian 

SS S KS TS STS 

1.  Ketersediaan 

pembelajaran tatap muka 

(live event) dalam model 

blended learning. 

Terdapat kegiatan 

pembelajaran tatap muka 

yang disusun secara jelas 

dan tersistematis. 

Terdapat kegiatan 

pembelajaran tatap muka 

yang disusun secara jelas 

dan kurang tersistematis. 

Terdapat kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka yang disusun 

secara kurang jelas. 

Terdapat kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka yang disusun 

secara tidak jelas. 

Terdapat kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka yang disusun 

secara tidak jelas 

dan tidak 

tersistematis. 

2.  Kejelasan karakteristik 

pembelajaran tatap muka 

dalam perencanaan 

pembelajaran dengan 

model blended learning. 

Terdapat strategi dan 

metode pembelajaran 

tatap muka yang sangat 

sesuai dengan model 

blended learning. 

Terdapat strategi dan 

metode pembelajaran 

tatap muka yang sesuai 

dengan model blended 

learning.. 

Terdapat strategi dan 

metode pembelajaran 

tatap muka yang 

kurang sesuai dengan 

model blended 

learning. 

Terdapat strategi dan 

metode pembelajaran 

tatap muka yang tidak 

sesuai dengan model 

blended learning. 

Terdapat strategi 

dan metode 

pembelajaran yang 

tidak sesuai sama 

sekali dengan 

model blended 

learning. 

3.  Ketersediaan akses 

belajar mandiri (self 

paced learning) untuk 

mendukung 

pembelajaran dengan 

model blended learning.  

Terdapat akses belajar 

mandiri yang 

memungkinkan peserta 

didik dapat belajar 

dimana saja dan kapan 

saja dengan dukungan 

bahan ajar cetak maupun 

digital. 

Terdapat akses belajar 

mandiri yang 

memungkinkan peserta 

didik dapat belajar 

dimana saja dan kapan 

saja dengan dukungan 

bahan ajar cetak dan 

sebagian digital. 

Terdapat akses belajar 

mandiri yang 

memungkinkan peserta 

didik dapat belajar 

dimana saja dengan 

dukungan bahan ajar 

cetak. 

Terdapat akses belajar 

mandiri yang 

memungkinkan peserta 

didik dapat belajar 

dimana saja dengan 

dukungan bahan ajar 

sebagian cetak. 

Tidak ada akses 

belajar mandiri 

yang 

memungkinkan 

peserta didik dapat 

belajar dimana saja 

dan kapan saja 

dengan dukungan 

bahan ajar cetak 

maupun digital. 
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4.  Kecukupan akses belajar 

mandiri dalam 

pembelajaran dengan 

model blended learning. 

Terdapat akses belajar 

mandiri berupa teks, 

video, dokumen, internet, 

audio, animasi, simulasi. 

Terdapat akses belajar 

mandiri berupa teks, 

video, dokumen, internet 

audio, animasi. 

Terdapat akses belajar 

mandiri berupa teks, 

video, dokumen, 

internet audio. 

Terdapat akses belajar 

mandiri berupa teks, 

video, dokumen, 

internet. 

Terdapat akses 

belajar mandiri 

berupa teks, video, 

dokumen, internet 

audio, animasi, 

simulasi. 

5.  Keterlibatan pendidik dan 

peserta didik dalam 

kolaborasi 

(collaboration) yang 

disajikan dalam model 

blended learning. 

Terdapat kombinasi 

kolaborasi antar pendidik 

dan peserta didik baik 

pada pembelajaran tatap 

muka (contoh: diskusi) 

maupun online (contoh: 

chatting, project work, 

forum diskusi online). 

Terdapat kombinasi 

kolaborasi antar pendidik 

dan peserta didik baik 

pada pembelajaran tatap 

muka (contoh: diskusi) 

maupun online (contoh: 

chatting, project work). 

Terdapat kombinasi 

kolaborasi antar 

pendidik dan peserta 

didik baik pada 

pembelajaran tatap 

muka (contoh: 

diskusi) maupun 

online (contoh: 

chatting). 

Terdapat kombinasi 

kolaborasi antar 

pendidik dan peserta 

didik baik pada 

pembelajaran tatap 

muka saja (contoh: 

diskusi). 

Tidak terdapat 

kombinasi 

kolaborasi antar 

pendidik dan 

peserta didik baik 

pada pembelajaran 

tatap muka 
(contoh: diskusi) 

maupun online 

(contoh: chatting, 

project work, forum 

diskusi online). 

6.  Ketersediaan kolaborasi 

dalam dalam 

pembelajaran dengan 

model blended learning 

Terdapat ruang bagi 

pendidik dan peserta didik 

untuk berinteraksi sosial, 

berkomunikasi 2 arah, 

pengkonstruksian 

pengetahuan, dan dan 

bertukar pikiran secara 

tatap muka maupun 

online. 

Terdapat ruang bagi 

pendidik dan peserta didik 

untuk berinteraksi sosial, 

berkomunikasi 2 arah, 

pengkonstruksian 

pengetahuan secara tatap 

muka maupun online. 

Terdapat ruang bagi 

pendidik dan peserta 

didik untuk 

berinteraksi sosial dan 

berkomunikasi 2 arah 

secara tatap muka 

maupun online. 

Terdapat ruang bagi 

pendidik dan peserta 

didik untuk 

berinteraksi sosial 

secara tatap muka 

maupun online. 

Tidak terdapat 

ruang bagi pendidik 

dan peserta didik 

untuk berinteraksi 

sosial, 

berkomunikasi 2 

arah, 

pengkonstruksian 

pengetahuan secara 

tatap muka maupun 

online. 

7.  Ketersediaan penilaian 

(assesment) yang 

Terdapat penilaian hasil 

belajar secara tatap muka 

Terdapat penilaian hasil 

belajar secara tatap muka 

Terdapat sebagian 

penilaian hasil belajar 

Terdapat sebagian 

penilaian hasil belajar 

Tidak terdapat 

penilaian hasil 
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disajikan dalam model 

blended learning. 

dan online dengan 

seimbang. 

dan online dengan kurang 

seimbang. 

secara tatap muka dan 

sebagian online. 

secara tatap muka saja. belajar secara tatap 

muka dan online. 

8.  Kecukupan penilaian 

dalam pembelajaran 

dengan model blended 

learning  

Terdapat penilaian 

berbentuk tes berupa tes 

pilihan ganda, tes praktik, 

penugasan mandiri dan 

nontes berupa observasi 

sikap terhadap 

pembelajaran serta 

chatting 

Terdapat penilaian 

berbentuk tes berupa tes 

pilihan ganda, tes praktik, 

penugasan mandiri dan 

nontes berupa observasi 

sikap terhadap 

pembelajaran. 

Terdapat penilaian 

berbentuk tes saja 

berupa tes pilihan 

ganda, tes praktik, 

penugasan mandiri. 

Terdapat penilaian 

berbentuk tes saja 

berupa tes pilihan 

ganda, tes praktik. 

Tidak terdapat 

penilaian berbentuk 

tes berupa tes 

pilihan ganda, tes 

praktik, penugasan 

mandiri dan nontes 

berupa observasi 

sikap terhadap 

pembelajaran serta 

chatting 

9.  Kecukupan dukungan 

bahan belajar 

(performance support 

materials) dalam 

pembelajaran dengan 

model blended learning 

Terdapat bahan belajar 

yang sangat mendukung 

pembelajaran tatap muka 

dan online.  

Terdapat bahan belajar 

yang mendukung 

pembelajaran tatap muka 

dan online. 

Terdapat bahan belajar 

yang cukup 

mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online. 

Terdapat bahan belajar 

yang kurang 

mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online. 

Terdapat bahan 

belajar yang tidak 

mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online. 

10.  Ketersediaan dukungan 

bahan belajar cetak dan 

digital dalam 

pembelajaran dengan 

model blended learning 

Terdapat bahan belajar 

cetak berupa buku, modul 

dan bahan belajar digital 

berupa presentasi, file 

dokumen pdf, html, 

flv/video. 

Terdapat bahan belajar 

cetak berupa buku, modul 

dan bahan belajar digital 

berupa presentasi, file 

dokumen pdf, html. 

Terdapat bahan belajar 

cetak berupa buku, 

modul dan bahan 

belajar digital berupa 

presentasi, file 

dokumen pdf 

Terdapat bahan belajar 

cetak berupa buku dan 

bahan belajar digital 

berupa presentasi. 

Tidak terdapat 

bahan belajar cetak 

berupa buku, modul 

dan bahan belajar 

digital berupa 

presentasi, file 

dokumen pdf, html, 

flv. 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

 

Nama  : Rita Kurniawati 

NIM  : 1102410004 

Validator : ................. 

Judul Skripsi : Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning pada Mata 

Pelajaran Keterampilan Komputer Dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas XI di SMK Negeri 2 Purwodadi 

 

Petunjuk : 

1. Lembar validasi ini diisi oleh validator yang telah ditunjuk. 

2. Validasi dimaksudkan untuk mengungkapkan penilaian validator terhadap 

instrumen skripsi mahasiswa yang bersangkutan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian validator. 

4. Penilaian dimulai dengan rentang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju, 

berikut dijelaskan keterangan dari skala yang digunakan: 

a. SS : sangat setuju 

b. S : setuju 

c. KS : kurang setuju 

d. TS : tidak setuju 

e. STS : sangat tidak setuju 

5. Komentar dan saran dari validator, dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 

6. Atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator materi pembelajaran dari skripsi 

mahasiswa yang bersangkutan, diucapkan terima kasih. 
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Lembar Validasi 1 

Dasar Pertimbangan Pemilihan Pembelajaran 

dengan Model Blended Learning 

No. Indikator 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 

1.  Kesesuaian tujuan model blended learning 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

     

2.  Pencapaian tujuan pembelajaran memerlukan 

keterampilan akademik. 

     

3.  Akses materi pembelajaran memerlukan prasyarat 

tertentu. 

     

4.  Ketersediaan bahan/sumber-sumber yang relevan 

untuk materi pembelajaran. 

     

5.  Kesesuaian model blended learning dengan tingkat 

kematangan siswa. 
     

6.  Kesesuaian model blended learning dengan gaya 

belajar siswa 
     

7.  Model blended learning dapat digunakan sebagai 

suplemen dalam kegiatan pembelajaran. 
     

8.  Model blended learning dapat digunakan untuk 

membantu menuntaskan materi pelajaran yang 

memiliki cakupan materi luas. 

     

9.  Model blended learning dapat digunakan untuk 

membantu penguasaan kompetensi teori dan praktik 

siswa. 

     

10.  Model blended learning efektif dan efisien untuk 

penguasaan kompetensi teori dan praktik sehingga 

melengkapi kegiatan pembelajaran tatap muka. 

     

Catatan/Komentar/Saran: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Instrumen ini dinyatakan: 

1. Layak digunakan dalam penelitian tanpa revisi. 

2. Layak digunakan dalam penelitian dengan revisi. 

3. Tidak layak digunakan dalam penelitian. 

        

        Purwodadi, ............................. 

        Validator 

 

 

        ............................................... 

        NIP. 
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Lembar Validasi 2 

Komponen Sistem Pembelajaran dengan Model Blended Learning 

 

No. Indikator 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 

1.  Kesesuaian tujuan model blended learning dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

     

2.  Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran.      

3.  Kejelasan materi pembelajaran.      

4.  Kesesuaian materi pembelajaran dengan model 

blended learning. 

     

5.  Kesesuaian metode dengan model blended 

learning. 

     

6.  Kesesuaian metode terhadap materi pembelajaran.      

7.  Ketepatan media dengan model blended learning      

8.  Ketepatan media dengan materi pembelajaran      

9.  Kesesuaian evaluasi dengan model blended 

learning. 

     

10.  Kecukupan evaluasi pembelajaran.      

 

Catatan/Komentar/Saran: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Instrumen ini dinyatakan: 

1. Layak digunakan dalam penelitian tanpa revisi. 

2. Layak digunakan dalam penelitian dengan revisi. 

3. Tidak layak digunakan dalam penelitian. 

 

       Purwodadi, ............................. 

        Validator 

 

 

        ............................................... 

        NIP.  
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Rubrik Validasi 1 

Dasar Pertimbangan Pemilihan Pembelajaran dengan Model Blended Learning 

No. Aspek yang Diamati 
Norma Penilaian 

SS S KS TS STS 

1.  Kesesuaian tujuan model 

blended learning dengan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

Tujuan model blended 

learning sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

yang mengandung 

rumusan audience, 

behavior, condition, dan 

degree. 

Tujuan model blended 

learning sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang 

mengandung rumusan 

audience, behavior, dan 

condition. 

Tujuan model blended 

learning sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

yang mengandung 

rumusan audience dan 

behavior. 

Tujuan model sesuai 

dengan blended 

learning tujuan 

pembelajaran yang 

mengandung 

rumusan audience 

saja. 

Tujuan model 

blended learning 

tidak sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

dan tidak 

mengandung 

rumusan audience, 

behavior, condition, 

dan degree. 

2.  Pencapaian tujuan 

pembelajaran 

memerlukan 

keterampilan akademik. 

Tujuan pembelajaran 

mengandung 

kompetensi kognitif, 

afektif, dan 

psikomotorik. 

Tujuan pembelajaran 

mengandung kompetensi 

kognitif dan afektif. 

Tujuan pembelajaran 

mengandung 

kompetensi kognitif 

saja. 

Sebagian tujuan 

pembelajaran tidak 

mengandung 

kompetensi kognitif, 

afektif, dan 

psikomotorik. 

Semua tujuan 

pembelajaran tidak 

mengandung 

kompetensi kognitif, 

afektif, dan 

psikomotorik. 

3.  Akses materi 

pembelajaran 

memerlukan prasyarat 

tertentu. 

Akses materi pada 

pembelajaran tatap 

muka harus memiliki 

bahan ajar cetak, pada e-

learning harus 

terkoneksi internet dan 

login terlebih dahulu. 

Akses materi pada 

pembelajaran tatap muka 

harus memiliki bahan ajar 

cetak, pada e-learning 

harus terkoneksi internet 

tanpa login terlebih 

dahulu 

Akses materi pada 

pembelajaran tatap 

muka harus memiliki 

bahan ajar cetak 

Akses materi 

pembelajaran tidak 

tidak harus memiliki 

bahan ajar cetak. 

Akses materi 

pembelajaran tidak 

harus memiliki bahan 

ajar cetak, tidak 

harus terkoneksi 

internet dan tidak 

login pada          e-

learning. 

4.  Ketersediaan 

bahan/sumber-sumber 

Bahan ajar tersedia 

dalam bentuk cetak, file 

Bahan ajar tersedia dalam 

bentuk cetak, file 

Bahan ajar tersedia 

dalam bentuk cetak, 

Bahan ajar tersedia 

dalam bentuk cetak 

Bahan ajar tidak 

tersedia dalam 

Lampiran 13 
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yang relevan untuk 

materi pembelajaran. 

dokumen, video, 

presentasi, dan internet 

yang dapat diakses 

secara langsung maupun 

dengan online. 

dokumen, video, dan 

presentasi yang dapat 

diakses secara langsung 

maupun dengan online. 

file dokumen, dan 

video yang dapat 

diakses secara 

langsung maupun 

dengan online. 

dan file dokumen 

yang dapat diakses 

secara langsung 

maupun dengan 

online. 

bentuk cetak, file 

dokumen, video, 

presentasi dan 

internet. 

5.  Kesesuaian model 

blended learning dengan 

tingkat kematangan 

siswa. 

Model blended learning 

sesuai dengan 

karakteristik, usia, gaya 

belajar, dan kecakapan 

berpikir siswa. 

Model blended learning 

sesuai dengan 

karakteristik, usia, dan 

gaya belajar siswa. 

Model blended 

learning sesuai dengan 

karakteristik siswa dan 

usia. 

Model blended 

learning sesuai 

dengan karakteristik 

siswa. 

Model blended 

learning tidak sesuai 

dengan karakteristik, 

usia, gaya belajar, 

dan kecakapan 

berpikir siswa. 

6.  Kesesuaian model 

blended learning dengan 

gaya belajar siswa 

Model blended learning  

sesuai dengan cara 

berpikir, cara belajar 

siswa, cara 

mengkostruksikan ide, 

dan cara komunikasi 

siswa dalam belajar. 

Model blended learning  

sesuai dengan cara 

berpikir, cara 

mengkostruksikan ide,  

dan cara belajar siswa. 

Model blended 

learning  sesuai 

dengan cara berpikir 

dan cara 

mengkostruksikan ide. 

Model blended 

learning  sesuai 

dengan cara berpikir. 

Model blended 

learning  tidak sesuai 

dengan cara berpikir, 

cara belajar siswa, 

cara 

mengkostruksikan 

ide, dan cara 

komunikasi siswa 

dalam belajar. 

7.  Model blended learning 

dapat digunakan sebagai 

suplemen dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran 

juga dilakukan dengan 

pembelajaran online dan 

belajar mandiri sehingga 

melengkapi kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka. 

Kegiatan pembelajaran 

juga dilakukan dengan 

pembelajaran online dan 

sebagian belajar mandiri 

sehingga melengkapi 

kegiatan pembelajaran 

tatap muka. 

Kegiatan pembelajaran 

juga dilakukan dengan 

sebagian pembelajaran 

online dan sebagian 

belajar mandiri 

sehingga melengkapi 

kegiatan pembelajaran 

tatap muka. 

Kegiatan 

pembelajaran juga 

dilakukan dengan 

sebagian 

pembelajaran online 

saja sehingga 

melengkapi kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka. 

Kegiatan 

pembelajaran tidak 

dilakukan dengan 

pembelajaran online 

dan belajar mandiri 

sehingga tidak 

melengkapi kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka. 

8.  Model blended learning Materi pelajaran 

dikemas secara 

Materi pelajaran dikemas 

secara tersistematis 

Materi pelajaran 

dikemas secara 

Materi pelajaran 

dikemas secara 

Materi pelajaran 

dikemas secara 
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dapat digunakan untuk 

membantu menuntaskan 

materi pelajaran yang 

memiliki cakupan materi 

luas. 

tersistematis sehingga 

semua cakupan materi 

dapat termuat dalam 

kegiatan pembelajaran, 

baik pada pembelajaran 

tatap muka maupun 

online. 

sehingga sebagian besar 

cakupan materi dapat 

termuat dalam kegiatan 

pembelajaran, baik pada 

pembelajaran tatap muka 

maupun online. 

tersistematis sehingga 

sebagian cakupan 

materi dapat termuat 

dalam kegiatan 

pembelajaran, baik 

pada pembelajaran 

tatap muka maupun 

online. 

tersistematis 

sehingga hanya 

sedikit cakupan 

materi yang dapat 

termuat dalam 

kegiatan 

pembelajaran, baik 

pada pembelajaran 

tatap muka maupun 

online. 

tersistematis 

sehingga tidak semua 

cakupan materi dapat 

termuat dalam 

kegiatan 

pembelajaran, baik 

pada pembelajaran 

tatap muka, online, 

maupun belajar 

mandiri. 

9.  Model blended learning 

dapat digunakan untuk 

membantu penguasaan 

kompetensi teori dan 

praktik siswa. 

Kompetensi teori dan 

praktik dikemas secara 

tersistematis dalam 

kegiatan pembelajaran 

tatap muka dan online. 

Kompetensi teori dan 

praktik dikemas secara 

tersistematis dalam 

kegiatan pembelajaran 

tatap muka dan sebagian 

online. 

Kompetensi teori dan 

praktik dikemas secara 

tersistematis dalam 

kegiatan pembelajaran 

sebagian tatap muka 

dan sebagian online. 

Kompetensi teori dan 

praktik dikemas 

secara tersistematis 

dalam sebagian 

kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka saja. 

Kompetensi teori dan 

praktik tidak dikemas 

secara tersistematis 

dalam kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka dan online. 

10.  Model blended learning 

efektif dan efisien untuk 

penguasaan kompetensi 

teori dan praktik sehingga 

melengkapi kegiatan 

pembelajaran tatap muka. 

Kegiatan pembelajaran 

dengan model blended 

learning diorganisasikan 

dengan sangat baik, 

mencakup kompetensi 

teori dan praktik 

sehingga melengkapi 

kegiatan pembelajaran 

tatap muka 

Kegiatan pembelajaran 

dengan model blended 

learning diorganisasikan 

dengan baik, mencakup 

kompetensi teori dan 

praktik sehingga 

melengkapi kegiatan 

pembelajaran tatap muka 

 

Kegiatan pembelajaran 

dengan model blended 

learning 

diorganisasikan 

dengan cukup baik, 

mencakup kompetensi 

teori dan praktik 

sehingga melengkapi 

kegiatan pembelajaran 

tatap muka 

Kegiatan 

pembelajaran dengn 

model blended 

learning 

diorganisasikan 

dengan kurang baik, 

mencakup 

kompetensi teori dan 

praktik sehingga 

melengkapi kegiatan 

pembelajaran tatap 

muka. 

Kegiatan 

pembelajaran dengan 

model blended 

learning 

diorganisasikan 

dengan tidak baik 

dan tidak mencakup 

kompetensi teori dan 

praktik  
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Rubrik Validasi 2 

Komponen Sistem Pembelajaran dengan Model Blended Learning 

 

No. Aspek yang Diamati 
Norma Penilaian  

SS S KS TS STS 

1.  Kesesuaian tujuan 

model blended learning 

dengan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

Model pembelajaran 

blended learning 

mampu mencapai 

tujuan pembelajaran 

pada poin 1-5 pada 

setiap pertemuan. 

Model pembelajaran 

blended learning 

mampu mencapai 

tujuan pembelajaran 

pada poin 1-4 pada 

setiap pertemuan. 

Model pembelajaran 

blended learning mampu 

mencapai tujuan 

pembelajaran pada poin 

1-3 pada setiap 

pertemuan. 

Model pembelajaran 

blended learning 

mampu mencapai 

tujuan pembelajaran 

pada poin 1-2 pada 

setiap pertemuan. 

Model pembelajaran 

blended learning 

hanya mampu 

mencapai tujuan 

pembelajaran pada 

poin 1 saja pada setiap 

pertemuan. 

2.  Kejelasan materi 

pembelajaran. 

Materi disebutkan 

dengan memberi 

penjelasan teori dan 

praktik secara detail 

Materi disebutkan 

dengan memberi 

penjelasan teori dan 

praktik secara kurang 

detail 

Materi disebutkan dengan 

memberi penjelasan teori 

dan praktik secara singkat 

Materi disebutkan 

dengan memberi 

penjelasan teori dan 

praktik secara singkat 

sekali 

Materi disebutkan 

dengan memberi 

penjelasan teori dan 

praktik secara acak 

3.  Kesesuaian materi 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

Materi pembelajaran 

mampu mencapai 

tujuan pembelajaran 

pada poin 1-5 pada 

setiap pertemuan. 

Materi pembelajaran 

mampu mencapai 

tujuan pembelajaran 

pada poin 1-4 pada 

setiap pertemuan. 

Materi pembelajaran 

mampu mencapai tujuan 

pembelajaran pada poin 

1-3 pada setiap 

pertemuan. 

Materi pembelajaran 

mampu mencapai 

tujuan pembelajaran 

pada poin 1-2 pada 

setiap pertemuan. 

Materi pembelajaran 

mampu mencapai 

tujuan pembelajaran 

pada poin 1 saja pada 

setiap pertemuan. 

4.  Kesesuaian materi 

pembelajaran dengan 

model blended learning. 

Sifat dan karakteristik 

materi bisa diajarkan 

secara urut dan tertib  

dalam setiap langkah 

model blended 

learning. 

Sifat dan karakteristik 

materi bisa diajarkan 

secara urut tetapi tidak 

tertib dalam setiap 

langkah model 

blended learning. 

 

Sifat dan karakteristik 

materi bisa diajarkan 

secara tidak dalam setiap 

langkah model blended 

learning. 

Sifat dan karakteristik 

materi bisa diajarkan 

secara tidak urut dalam 

setiap langkah model 

blended learning. 

Sifat dan karakteristik 

materi bisa diajarkan 

secara tidak urut dan 

tidak tertib  dalam 

setiap langkah model 

blended learning. 
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5.  Kesesuaian metode 

terhadap materi 

pembelajaran. 

Metode pembelajaran 

bervariasi, saling 

berkesinambungan, 

dan sesuai untuk 

materi pembelajaran 

teori dan praktik. 

Metode pembelajaran 

bervariasi dan saling 

berkesinambungan 

untuk materi 

pembelajaran teori dan 

praktik. 

Metode pembelajaran 

bervariasi untuk materi 

pembelajaran teori dan 

praktik. 

Metode pembelajaran  

kurang bervariasi 

untuk materi 

pembelajaran teori dan 

praktik. 

Metode pembelajaran 

tidak bervariasi, tidak 

berkesinambungan 

untuk materi 

pembelajaran teori dan 

praktik. 

6.  Kesesuaian metode 

dengan model blended 

learning. 

Metode pembelajaran 

sangat mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online 

dengan proporsional. 

Metode pembelajaran 

mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online 

dengan proporsional. 

Metode pembelajaran 

mendukung pembelajaran 

tatap muka dan online 

dengan kurang 

proporsional. 

Metode pembelajaran 

kurang mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online. 

Metode pembelajaran 

tidak mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online. 

7.  Ketepatan media 

dengan materi 

pembelajaran 

Media pembelajaran 

bervariasi dan 

berkesinambungan 

untuk materi 

pembelajaran teori dan 

praktik. 

Media pembelajaran 

bervariasi dan kurang 

berkesinambungan 

untuk materi 

pembelajaran teori dan 

praktik. 

Media pembelajaran 

bervariasi untuk materi 

pembelajaran teori dan 

praktik. 

Media pembelajaran 

kurang bervariasi 

untuk materi 

pembelajaran teori dan 

praktik. 

Media pembelajaran 

tidak bervariasi dan 

tidak 

berkesinambungan 

untuk materi 

pembelajaran teori dan 

praktik. 

8.  Ketepatan media 

dengan model blended 

learning 

Media pembelajaran  

sangat mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online 

dengan proporsional. 

Media pembelajaran 

mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online 

dengan proporsional. 

Media pembelajaran 

mendukung pembelajaran 

tatap muka dan online 

dengan kurang 

proporsional. 

Media pembelajaran 

kurang mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online. 

Media pembelajaran 

tidak mendukung 

pembelajaran tatap 

muka dan online. 

9.  Kesesuaian evaluasi 

dengan model blended 

learning. 

Evaluasi sesuai dengan 

bentuk pembelajaran 

tatap muka dan online 

dengan seimbang. 

Evaluasi sesuai dengan 

bentuk pembelajaran 

tatap muka dan online 

dengan kurang 

seimbang. 

 

 

Evaluasi sesuai dengan 

bentuk pembelajaran tatap 

muka saja. 

Evaluasi sesuai dengan 

sebagian bentuk 

pembelajaran tatap 

muka saja. 

Evaluasi tidak sesuai 

dengan bentuk 

pembelajaran tatap 

muka dan online 

dengan seimbang. 



220 

 

 

 

10.  Kecukupan evaluasi 

pembelajaran. 

Terdapat evaluasi 

proses dan hasil dalam 

setiap kegiatan belajar. 

Terdapat evaluasi 

proses dalam setiap 

kegiatan belajar dan 

hasil di akhir kegiatan 

belajar. 

Terdapat evaluasi proses 

dalam setiap kegiatan 

belajar dan sebagian hasil 

di akhir kegiatan belajar. 

Hanya terdapat 

evaluasi proses dan 

hasil di akhir kegiatan 

belajar. 

Hanya terdapat 

evaluasi hasil di akhir 

kegiatan belajar. 
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Pedoman Observasi 

Implementasi Pembelajaran dengan Model Blended Learning  

pada Mata Pelajaran KKPI 

 

Materi   : Pengoperasian Software Presentasi 

Pokok Bahasan : ................................................... 

     ................................................... 

Pertemuan   : ........ 

Pelaksanaan  : ................................................... 

Keterangan Penilaian : 

a. SS : Sangat setuju 

b. S : Setuju 

c. KS : Kurang setuju 

d. TS : Tidak setuju  

e. STS : Sangat tidak setuju 

No. Aspek yang Diamati 
Pembelajaran Model Blended 

Learning 

Pembelajaran Model Konvensional 

SS S KS TS STS *Ket. SS S KS TS STS *Ket. 

1.  Guru mempersiapkan peserta 

didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

            

2.  Siswa melakukan login dalam 

course KKPI pada E-learning 

SMK Negeri 2 Purwodadi di awal 

KBM. 

            

3.  Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan tugas belajar 

siswa atas dasar materi yang 

diajarkan. 

            

4.  Guru memotivasi siswa terkait 

tujuan pembelajaran dan materi 

yang dibahas. 

            

5.  Guru menjelaskan materi dengan 

menghubungkan pengetahuan 

baru dan pengetahuan lama yang 

telah dimiliki siswa. 

            

6.  Guru memberikan tes awal pada 

siswa. 

            

7.  Guru menyampaikan materi dari 

umum ke khusus melalui online. 

            

8.  Terdapat penggunaan media 

pembelajaran bentuk cetak untuk 

mendukung pengenalan materi. 

            

9.  Terdapat penggunaan media 

pembelajaran bentuk digital 
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secara online untuk mendukung 

pengenalan materi. 

10.  Guru membimbing siswa 

mengemukakan informasi tentang 

masalah yang terkait topik. 

            

11.  Siswa aktif mengemukakan 

informasi tentang masalah yang 

terkait topik. 

            

12.  Guru menyampaikan tugas 

belajar siswa baik secara tatap 

muka 

            

13.  Guru menyampaikan tugas 

belajar siswa melalui online 

            

14.  Siswa melakukan investigasi 

online terkait masalah yang dikaji 

secara mandiri 

            

15.  Siswa melakukan investigasi 

online terkait masalah yang dikaji 

secara berkelompok 

            

16.  Siswa aktif menggali informasi 

terkait masalah yang dikaji 

melalui pembelajaran online 

secara mandiri 

            

17.  Siswa aktif menggali informasi 

terkait masalah yang dikaji 

melalui pembelajaran online 

secara berkelompok 

            

18.  Siswa aktif melakukan 

eksperimen untuk memecahkan 

masalah dari hasil investigasi 

online secara mandiri 

            

19.  Siswa aktif melakukan 

eksperimen untuk memecahkan 

masalah dari hasil investigasi 

online secara kelompok 

            

20.  Siswa aktif mengembangkan 

pemikirannya sendiri untuk 

mencari solusi permasalahan 

secara online 

            

21.  Siswa aktif mengembangkan 

pemikiran kelompok untuk 

mencari solusi permasalahan 

secara online 

            

22.  Siswa mengembangkan 

pengetahuannya dengan membuat 

karya secara mandiri 

            

23.  Siswa mengembangkan 

pengetahuannya dengan membuat 

karya secara berkelompok 

            

24.  Siswa aktif mempresentasikan             
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karya secara mandiri 

25.  Siswa aktif mempresentasikan 

karya secara berkelompok 

            

26.  Guru bersama siswa lain 

merefleksi hasil investigasi siswa 

yang sedang presentasi 

            

27.  Siswa yang sedang presentasi 

menanggapi hasil refleksi guru 

dan siswa lain 

            

28.  Guru dan siswa menyimpulkan 

inti materi yang telah dipelajari 

pada kegiatan pembelajaran kali 

ini secara bersama-sama. 

            

29.  Guru memberikan tes akhir pada 

siswa. 

            

30.  Guru memberikan tugas belajar 

mandiri pada siswa melalui                

e-learning. 

            

 

*) T: Pembelajaran Tatap Muka, O: Pembelajaran Online (E-learning 

 

Catatan: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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Rubrik Pedoman Observasi Implementasi Pembelajaran dengan Model Blended Learning  

pada Mata Pelajaran KKPI 

 

No. Aspek yang Diamati 
Norma Penilaian 

SS S KS TS STS 

1.  Guru mempersiapkan 

peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

Guru selalu 

mempersiapkan secara 

fisik dan psikis siswa 

sebelum kegiatan 

pembelajaran 

Guru sering 

mempersiapkan secara 

fisik dan psikis siswa 

sebelum kegiatan 

pembelajaran 

Guru terkadang 

mempersiapkan secara 

fisik dan psikis siswa 

sebelum kegiatan 

pembelajaran 

Guru tidak pernah 

mempersiapkan secara 

fisik dan psikis siswa 

sebelum kegiatan 

pembelajaran 

Guru tidak pernah sama 

sekali mempersiapkan 

secara fisik dan psikis 

siswa sebelum kegiatan 

pembelajaran 

2.  Siswa melakukan login 

dalam course KKPI pada 

E-learning SMK Negeri 2 

Purwodadi di awal KBM. 

Siswa selalu login 

dalam course saat 

pembelajaran KKPI 

Siswa sering login 

dalam course saat 

pembelajaran KKPI 

Siswa terkadang login 

dalam course saat 

pembelajaran KKPI 

Siswa tidak pernah 

login dalam course 

saat pembelajaran 

KKPI 

Siswa tidak pernah sama 

sekali login dalam course 

saat pembelajaran KKPI 

3.  Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan tugas 

belajar siswa atas dasar 

materi yang diajarkan. 

Guru selalu 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran di awal 

kegiatan pembelajaran 

Guru sering 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran di awal 

kegiatan pembelajaran 

Guru terkadang 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran di awal 

kegiatan pembelajaran 

Guru tidak pernah 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran di awal 

kegiatan pembelajaran 

Guru tidak pernah sama 

sekali menjelaskan tujuan 

pembelajaran di awal 

kegiatan pembelajaran 

4.  Guru memotivasi siswa 

terkait tujuan pembelajaran 

dan materi yang dibahas. 

Guru selalu memberi 

motivasi terkait materi 

yang dibahas 

Guru sering memberi 

motivasi terkait materi 

yang dibahas 

Guru terkadang 

memberi motivasi 

terkait materi yang 

dibahas 

Guru tidak pernah 

memberi motivasi 

terkait materi yang 

dibahas 

Guru tidak pernah sama 

sekali memberi motivasi 

terkait materi yang 

dibahas 

5.  Guru menjelaskan materi 

dengan menghubungkan 

pengetahuan baru dan 

pengetahuan lama yang 

telah dimiliki siswa. 

Guru selalu 

memberikan apersepsi 

di awal pembelajaran 

Guru sering 

memberikan apersepsi 

di awal pembelajaran 

Guru terkadang 

memberikan apersepsi 

di awal pembelajaran 

Guru tidak pernah 

memberikan apersepsi 

di awal pembelajaran 

Guru tidak pernah sama 

sekali memberikan 

apersepsi di awal 

pembelajaran 
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6.  Guru memberikan tes awal 

pada siswa. 

Guru selalu 

memberikan pretest di 

awal kegiatan belajar 

Guru sering 

memberikan pretest di 

awal kegiatan belajar 

Guru terkadang 

memberikan pretest di 

awal kegiatan belajar 

Guru tidak pernah 

memberikan pretest di 

awal kegiatan belajar 

Guru tidak pernah sama 

sekali memberikan pretest 

di awal kegiatan belajar 

7.  Guru menyampaikan 

materi dari umum ke 

khusus melalui online. 

Guru selalu 

menyampaikan materi 

dari umum ke khusus 

secara runtut 

Guru sering 

menyampaikan materi 

dari umum ke khusus 

secara runtut 

Guru terkadang 

menyampaikan materi 

dari umum ke khusus 

secara runtut 

Guru tidak pernah 

menyampaikan materi 

dari umum ke khusus 

secara runtut 

Guru tidak pernah sama 

sekali menyampaikan 

materi dari umum ke 

khusus secara runtut 

8.  Terdapat penggunaan 

media pembelajaran bentuk 

cetak untuk mendukung 

pengenalan materi. 

Selalu menggunakan 

media pembelajaran 

cetak dalam kegiatan 

pembelajaran 

sering menggunakan 

media pembelajaran 

cetak dalam kegiatan 

pembelajaran 

terkadang menggunakan 

media pembelajaran 

cetak dalam kegiatan 

pembelajaran 

tidak pernah 

menggunakan media 

pembelajaran cetak 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

tidak pernah sama sekali 

menggunakan media 

pembelajaran cetak dalam 

kegiatan pembelajaran 

9.  Terdapat penggunaan 

media pembelajaran bentuk 

digital secara online untuk 

mendukung pengenalan 

materi. 

Selalu menggunakan 

media pembelajaran 

digital online dalam 

kegiatan pembelajaran 

sering menggunakan 

media pembelajaran 

digital online dalam 

kegiatan pembelajaran 

terkadang menggunakan 

media pembelajaran 

digital online dalam 

kegiatan pembelajaran 

tidak pernah 

menggunakan media 

pembelajaran digital 

online dalam kegiatan 

pembelajaran 

tidak pernah sama sekali 

menggunakan media 

pembelajaran digital 

online dalam kegiatan 

pembelajaran 

10.  Guru membimbing siswa 

mengemukakan informasi 

tentang masalah yang 

terkait topik. 

Guru selalu 

membimbing siswa 

mengemukakan 

informasi dan 

pendapat 

Guru sering 

membimbing siswa 

mengemukakan 

informasi dan 

pendapat 

Guru terkadang 

membimbing siswa 

mengemukakan 

informasi dan pendapat 

Guru tidak pernah 

membimbing siswa 

mengemukakan 

informasi dan 

pendapat 

Guru tidak pernah sama 

sekali membimbing siswa 

mengemukakan informasi 

dan pendapat 

11.  Siswa aktif mengemukakan 

informasi tentang masalah 

yang terkait topik. 

Siswa selalu 

mengemukakan 

pendapat terkait topik 

pembelajaran 

Siswa sering 

mengemukakan 

pendapat terkait topik 

pembelajaran 

Siswa terkadang 

mengemukakan 

pendapat terkait topik 

pembelajaran 

Siswa tidak pernah 

mengemukakan 

pendapat terkait topik 

pembelajaran 

Siswa tidak pernah sama 

sekali mengemukakan 

pendapat terkait topik 

pembelajaran 

12.  Guru menyampaikan tugas 

belajar siswa baik secara 

tatap muka 

Guru selalu 

menyampaikan tugas 

dalam pembelajaran 

tatap muka 

Guru sering 

menyampaikan tugas 

dalam pembelajaran 

tatap muka 

Guru terkadang 

menyampaikan tugas 

dalam pembelajaran 

tatap muka 

Guru tidak pernah 

menyampaikan tugas 

dalam pembelajaran 

tatap muka 

Guru tidak pernah sama 

sekali menyampaikan 

tugas dalam pembelajaran 

tatap muka 
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13.  Guru menyampaikan tugas 

belajar siswa melalui 

online 

Guru selalu 

menyampaikan tugas 

dalam pembelajaran 

tatap muka 

Guru sering 

menyampaikan tugas 

dalam pembelajaran 

tatap muka 

Guru terkadang 

menyampaikan tugas 

dalam pembelajaran 

tatap muka 

Guru tidak pernah 

menyampaikan tugas 

dalam pembelajaran 

tatap muka 

Guru tidak pernah sama 

sekali menyampaikan 

tugas dalam pembelajaran 

tatap muka 

 

14.  Siswa melakukan 

investigasi online terkait 

masalah yang dikaji secara 

mandiri 

Selalu mencari 

informasi dengan 

online secara mandiri 

dalam belajar 

sering mencari 

informasi dengan 

online secara mandiri 

dalam belajar 

terkadang mencari 

informasi dengan online 

secara mandiri dalam 

belajar 

tidak pernah mencari 

informasi dengan 

online secara mandiri 

dalam belajar 

tidak pernah sama sekali 

mencari informasi dengan 

online secara mandiri 

dalam belajar 

15.  Siswa melakukan 

investigasi online terkait 

masalah yang dikaji secara 

berkelompok 

Selalu mencari 

informasi dengan 

online secara 

kelompok dalam 

belajar 

sering mencari 

informasi dengan 

online secara 

kelompok dalam 

belajar 

terkadang mencari 

informasi dengan online 

secara kelompok dalam 

belajar 

tidak pernah mencari 

informasi dengan 

online secara 

kelompok dalam 

belajar 

tidak pernah sama sekali 

mencari informasi dengan 

online secara kelompok 

dalam belajar 

16.  Siswa aktif menggali 

informasi terkait masalah 

yang dikaji melalui 

pembelajaran online secara 

mandiri 

Selalu 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

mandiri 

sering 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

mandiri 

terkadang 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

mandiri 

tidak pernah 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

mandiri 

tidak pernah sama sekali 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

mandiri 

17.  Siswa aktif menggali 

informasi terkait masalah 

yang dikaji melalui 

pembelajaran online secara 

berkelompok 

Selalu 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

kelompok 

sering 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

kelompok 

terkadang 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

kelompok 

tidak pernah 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

kelompok 

tidak pernah sama sekali 

membandingkan 

informasi dan konsep  

dengan online secara 

kelompok 

18.  Siswa aktif melakukan 

eksperimen untuk 

memecahkan masalah dari 

hasil investigasi online 

secara mandiri 

Selalu menguji coba 

dengan bekal konsep 

dan informasi yang 

diperoleh dengan 

online secara mandiri 

sering menguji coba 

dengan bekal konsep 

dan informasi yang 

diperoleh dengan 

online secara mandiri 

terkadang menguji coba 

dengan bekal konsep 

dan informasi yang 

diperoleh dengan online 

secara mandiri 

tidak pernah menguji 

coba dengan bekal 

konsep dan informasi 

yang diperoleh dengan 

online secara mandiri 

tidak pernah sama sekali 

menguji coba dengan 

bekal konsep dan 

informasi yang diperoleh 

dengan online secara 

mandiri 
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19.  Siswa aktif melakukan 

eksperimen untuk 

memecahkan masalah dari 

hasil investigasi online 

secara kelompok 

Selalu menguji coba 

dengan bekal konsep 

dan informasi yang 

diperoleh dengan 

online secara mandiri 

sering menguji coba 

dengan bekal konsep 

dan informasi yang 

diperoleh dengan 

online secara mandiri 

terkadang menguji coba 

dengan bekal konsep 

dan informasi yang 

diperoleh dengan online 

secara mandiri 

tidak pernah menguji 

coba dengan bekal 

konsep dan informasi 

yang diperoleh dengan 

online secara mandiri 

tidak pernah sama sekali 

menguji coba dengan 

bekal konsep dan 

informasi yang diperoleh 

dengan online secara 

mandiri 

20.  Siswa aktif 

mengembangkan 

pemikirannya sendiri untuk 

mencari solusi 

permasalahan secara online 

Selalu 

mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara mandiri 

sering 

mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara mandiri 

terkadang 

mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara mandiri 

tidak pernah 

mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara mandiri 

tidak pernah sama sekali 

mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara mandiri 

21.  Siswa aktif 

mengembangkan 

pemikiran kelompok untuk 

mencari solusi 

permasalahan secara online 

Selalu 

mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara 

kelompok 

Sering 

mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara 

kelompok 

Terkadang 

mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara kelompok 

tidak pernah 

mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara 

kelompok 

tidak pernah sama sekali 

Selalu mengembangkan 

pemikirannya dengan 

online untuk mencari 

solusi secara kelompok 

22.  Siswa mengembangkan 

pengetahuannya dengan 

membuat karya secara 

mandiri 

Selalu membuat 

karya/produk dengan 

bekal pengetahuannya 

secara mandiri 

Sering membuat 

karya/produk dengan 

bekal pengetahuannya 

secara mandiri 

Terkadang membuat 

karya/produk dengan 

bekal pengetahuannya 

secara mandiri 

tidak pernah membuat 

karya/produk dengan 

bekal pengetahuannya 

secara mandiri 

tidak pernah sama sekali 

membuat karya/produk 

dengan bekal 

pengetahuannya secara 

mandiri 

23.  Siswa mengembangkan 

pengetahuannya dengan 

membuat karya secara 

berkelompok 

Selalu membuat 

karya/produk dengan 

bekal pengetahuannya 

secara kelompok 

Sering membuat 

karya/produk dengan 

bekal pengetahuannya 

secara kelompok 

Terkadang membuat 

karya/produk dengan 

bekal pengetahuannya 

secara kelompok 

tidak pernah membuat 

karya/produk dengan 

bekal pengetahuannya 

secara kelompok 

tidak pernah sama sekali 

membuat karya/produk 

dengan bekal 

pengetahuannya secara 

kelompok 

24.  Siswa aktif 

mempresentasikan karya 

secara mandiri 

Selalu menunjukkan 

hasil karya/produk 

secara mandiri 

Sering menunjukkan 

hasil karya/produk 

secara mandiri 

Terkadang menunjukkan 

hasil karya/produk 

secara mandiri 

tidak pernah 

menunjukkan hasil 

karya/produk secara 

tidak pernah sama sekali 

menunjukkan hasil 

karya/produk secara 



228 

 

 

 

mandiri mandiri 

25.  Siswa aktif 

mempresentasikan karya 

secara berkelompok 

Selalu menunjukkan 

hasil karya/produk 

secara kelompok 

Sering menunjukkan 

hasil karya/produk 

secara kelompok 

Terkadang menunjukkan 

hasil karya/produk 

secara kelompok 

tidak pernah 

menunjukkan hasil 

karya/produk secara 

kelompok 

tidak pernah sama sekali 

menunjukkan hasil 

karya/produk secara 

kelompok 

26.  Guru bersama siswa lain 

merefleksi hasil investigasi 

siswa yang sedang 

presentasi 

Guru dan siswa selalu 

merefleksi 

karya/produk siswa 

yang sedang presentasi 

Guru dan siswa sering 

merefleksi 

karya/produk siswa 

yang sedang presentasi  

Guru dan siswa 

terkadang merefleksi 

karya/produk siswa 

yang sedang presentasi  

Guru dan siswa tidak 

pernah merefleksi 

karya/produk siswa 

yang sedang presentasi  

Guru dan siswa tidak 

pernah sama sekali 

merefleksi karya/produk 

siswa yang sedang 

presentasi 

27.  Siswa yang sedang 

presentasi menanggapi 

hasil refleksi guru dan 

siswa lain 

Siswa selalu 

menanggapi hasil 

refleksi guru dan 

teman lainnya  

Siswa selalu 

menanggapi hasil 

refleksi guru dan 

teman lainnya Sering 

Siswa terkadang 

menanggapi hasil 

refleksi guru dan teman 

lainnya 

Siswa tidak pernah 

menanggapi hasil 

refleksi guru dan 

teman lainnya  

Siswa tidak pernah sama 

sekali menanggapi hasil 

refleksi guru dan teman 

lainnya  

28.  Guru dan siswa 

menyimpulkan inti materi 

yang telah dipelajari pada 

kegiatan pembelajaran kali 

ini secara bersama-sama. 

sering 

Guru dan siswa selalu 

menyimpulkan inti 

materi dari kegiatan 

pembelajaran 

Guru dan siswa sering 

menyimpulkan inti 

materi dari kegiatan 

pembelajaran 

Guru dan siswa 

terkadang 

menyimpulkan inti 

materi dari kegiatan 

pembelajaran 

Guru dan siswa tidak 

pernah menyimpulkan 

inti materi dari 

kegiatan pembelajaran 

Guru dan siswa tidak 

pernah sama sekali 

menyimpulkan inti materi 

dari kegiatan 

pembelajaran 

29.  Guru memberikan tes akhir 

pada siswa. 

Guru selalu 

memberikan posttest 

pada siswa 

Guru sering 

memberikan posttest 

pada siswa  

Guru terkadang 

memberikan posttest 

pada siswa 

Guru tidak pernah 

memberikan posttest 

pada siswa 

Guru tidak pernah sama 

sekali memberikan 

posttest pada siswa 

30.  Guru memberikan tugas 

belajar mandiri pada siswa 

melalui e-learning. 

Guru selalu memberi 

tugas belajar mandiri 

pada siswa 

Guru sering memberi 

tugas belajar mandiri 

pada siswa 

Guru terkadang 

memberi tugas belajar 

mandiri pada siswa 

Guru tidak pernah 

memberi tugas belajar 

mandiri pada siswa 

Guru tidak pernah sama 

sekali memberi tugas 

belajar mandiri pada 

siswa 
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SOAL UJI COBA ULANGAN HARIAN 1 

SMK NEGERI 2 PURWODADI 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Mata Pelajaran   : KKPI 

Materi     : Editing sederhana untuk membuat 

presentasi 

Pertemuan   : 3 

Kelas/Kompetensi Keahlian : XI/ TOKR 

Hari/Tanggal   :  

Waktu    : 20 menit 
 

SOAL: 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Menambahkan gambar ke dalam materi presentasi yang berasal dari default 

power point merupakan fungsi dari... 

a. Insert word art 

b. Insert clip art  

c. Insert table 

d. Insert template 

e. Benar semua   

2.  Ikon perintah di samping digunakan untuk...  

a. Menyisipkan efek warna pada gambar 

b. Memberi efek bayangan pada gambar 

c. Menyisipkan gambar pada slide presentasi 

d. Menyisipkan album foto pada slide presentasi   

e. Memberi efek bayangan pada album foto 

3. i. klik home 

ii. klik picture 

iii. klik Insert 

iv. klik smartart 

v. klik chart 

Langkah–langkah yang paling tepat untuk menyisipkan gambar file di 

Microsoft Power Point adalah .... 

a. iv dan ii 

b. iii dan i 

c. iii dan ii  

d. iv dan iii 

e. iii dan v 

4. Bagaimanakah cara menyisipkan gambar untuk menjadi background pada 

slide presentasi powerpoint.... 

Lampiran 16 
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a. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from file  reset background 

b. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from clip art  close 

c. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from file  apply  

d. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from clip art  apply 

e. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from clip art  reset background 

5. Perintah membuat diagram pada Microsoft Power Point terdapat pada menu... 

a. Home 

b. Insert 

c. Design 

d. Transition 

e. Animation 

6. Ikon perintah yang tepat untuk menyisipkan gambar dari file yang ada pada 

komputer adalah... 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
7. Diagram yang dapat digunakan pada Microsoft Power Point adalah kecuali ... 

a. list dan process 

b. cycle dan hierarchy 

c. shapes dan pyramid 

d. pyramid dan list 

e. hierarchy dan pyramid 

8. Untuk menyisipkan bagan-bagan seperti struktur organisasi ke dalam 

presentasi power point, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes 

b. Insert   chart 

c. Insert   text box 

d. Insert   picture 

e. Insert   smartArt      

9. Cara membuat diagram serta menyisipkan gambar asli bawaan yang ada pada 

komputer anda ke dalam slide presentasi di lembar kerja Microsoft Power 

Point adalah... 

a. Insert  chart, lalu pilih dan klik  insert picture 

b. Insert  smartArt, pilih dan klik insert clip art           

c. Insert chart, pilih dan klik insert  gambar album 
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d. Insert  smartArt, pilih dan klik insert shapes 

e. Insert smartArt, pilih dan klik insert  chart dan clip art 

10. Perhatikan urutan dibawah ini : 

i. Klik menu insert 

ii. Pilih dan klik sound 

iii. Oke 

Langkah perintah di atas digunakan untuk..... 

a. Menyisipkan video 

b. Mengatur durasi video 

c. Menyisipkan suara 

d. Mengatur efek suara 

e. Merubah bentuk suara   

11. Selain dari clip art gallery, untuk menyisipkan video dari hardisk pada 

naskah digunakan perintah... 

a. Insert, media, video, video from file 

b. Insert, movie, video, video from file 

c. Insert, movie, movie from file 

d. a dan b benar 

e. a dan c benar   

12. Perintah untuk memotong panjang durasi audio yang dimasukan adalah... 

a. trim audio 

b. fade duration 

c. hide duration show 

d. rewind after stopped 

e. loop until playing 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Ikon yang memiliki fungsi menunjukan durasi waktu dari suara yang 

ditambahkan pada slide presentasi ditunjukan oleh nomor... 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

e. 1 

14. Langkah yang paling tepat untuk menyisipkan video dan mengatur kecerahan 

video adalah... 

a. Insert  sound  kemudian klik format  color 

b. Insert  sound  kemudian klik format  brightness and contrast 

c. Insert  video  kemudian klik format  color 

d. Insert  video  kemudian klik format  brightness and contrast 

e. Semua jawaban salah 

15. Perhatikan langkah berikut! 

i. Klik insert 

ii. Klik audio pilih audio from file 
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iii. Klik media 

iv. Pilih file suara 

v. Kemudian klik menu playback pilih icon start 

vi. Pilih across slide 

Cara mengatur suara agar berbunyi secara otomatis ketika semua slide 

presentasi dijalankan adalah... 

a. i, ii, iii, iv, v, dan vi 

b. i, ii, iii, iv, vi, dan v 

c. i, ii, iii, vi, v, dan iv 

d. i, iii, ii, iv, v, dan vi 

e. i, iii, ii, v, iv, dan vi 

16. Perintah yang tepat untuk menghubungkan slide terakhir adalah... 

a. first slide 

b. next slide 

c. last slide   

d. end show 

e. previous slide 

17. Pengaturan editing video terdapat pada menu... 

a. home 

b. insert 

c. design 

d. transition 

e. animation 

18. Langkah pengaturan volume suara tinggi pada slide presentasi yang 

dijalankan adalah... 

a. Klik playback  klik ikon volume  pilih low 

b. Klik playback  klik ikon volume  pilih none 

c. Klik playback  klik ikon volume  pilih medium 

d. Klik playback  klik ikon volume  pilih mute 

e. Klik playback  klik ikon volume  pilih high 

19. Ikon yang paling tepat untuk pengaturan editing video pada slide presentasi 

adalah... 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
20. Berikut ini yang tidak termasuk kegunaan navigasi pada Micosoft Power 

Point adalah... 

a. Mengoperasikan tombol-tombol hyperlink 
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b. Untuk menambah kesan menarik 

c. Mengontrol slide pada saat presentasi 

d. Mengendalikan slide pada saat presentasi 

e. Menghubungkan slide satu dengan slide lainnya 

21. Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

 

Perintah untuk membuat diagram seperti gambar di atas adalah... 

a. Insert  smartArt  list  

b. Insert  smartArt  process 

c. Insert  smartArt  hierarchy 

d. Insert  smartArt  cycle 

e. Insert  smartArt  pyramid 

22. Untuk membuat tombol navigasi pada Microsoft Power Point agar kembali ke 

halaman awal slide presentasi, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes  action button back 

b. Insert  shapes  action button previous 

c. Insert  shapes  action button return 

d. Insert  shapes  action button home  

e. Insert  shapes  action button begining  

23. Perintah untuk memasukan video dari website pada slide presentasi adalah... 

a. video from file 

b. clip art from video 

c. video from website 

d. a dan b benar 

e. a dan c salah 

24.  Berikut ini nama ikon dan fungsinya yang tepat adalah... 

a. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan file lain pada slide presentasi 

b. Hyperlink berfungsi untuk menambah kesan menarik pada slide 

c. Hyperlink berfungsi untuk membantu mengoperasikan slide 

d. Hyperlink berfungsi untuk  membuka file lain 

e. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan audio 

25. Bagaimanakah cara membuat hyperlink? 

a. blok kata/teks pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

b. pilih menu insert  hyperlink, tulis kata/teks untuk nama hyperlink 

tersebut, tentukan tujuan link. 

c. pilih gambar, pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

d. semua jawaban di atas benar 

e. a dan c benar 

 

 

--------------------------------Selamat Mengerjakan------------------------------------ 
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SOAL UJI COBA ULANGAN HARIAN 2 

SMK NEGERI 2 PURWODADI 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Mata Pelajaran   : KKPI 

Materi     : Efek yang menarik pada file 

presentasi 

Pertemuan   : 5 

Kelas/Kompetensi Keahlian : XI/ TOKR 

Hari/Tanggal   :  

Waktu    : 20 menit 
 

SOAL: 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Fasilitas Lay-out Slide digunakan untuk . . .  

a. membuat animasi lay-out   

b. memilih background 

c. memberi spasi                            

d. memberi garis bantu 

e. memilih tata letak slide 

2. Untuk menetapkan slide lay-out yang dipilih menjadi slide layout yang 

diinginkan menggunakan.... 

a. Reapply Layout   

b. Other Layout 

c. Apply to selected slides 

d. Apply all Layout   

e. Content Layout 

3. Untuk memilih layout yang hanya digunakan pada slide yang aktif saat itu, 

kita klik pilihan… 

a. Reapply Layout            

b. Insert New Slide 

c. Apply to Selected slide  

d. Insert Design Template 

e. Apply to all slide 

4. Untuk mengatur layout slide presentasi agar satu slide terbagi menjadi 3 

bagian, maka  perintah yang dilakukan adalah... 

a. Klik kanan  tittle slide 

b. Klik kanan  tittle and content 

c. Klik kanan  comparison 

d. Klik kanan  section header 

e. Klik kanan  two content   

5. Kelompok slide yang terdiri dari gabungan teks, gambar, tabel, dan grafik 

adalah... 
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a. text layout 

b. contents layout  

c. text and contents 

d. picture layout 

e. other layout 

6. Efek yang berfungsi memberikan kesempatan untuk menentukan sendiri 

bagaimana efek atau aksi untuk objek yang dipilih adalah... 

a. entrance 

b. exit 

c. emphasis 

d. motion paths   

e. add effect 

7. Untuk membuat desain pada slide kita bisa menggunakan menu … 

a. Slide Layout  

b. Animation Show 

c. Slide Show 

d. Animation Design 

e. Slide Design 

8. Perpindahan antar slide dengan efek tertentu disebut... 

a. animasi 

b. transisi  

c. slide 

d. presentasi 

e. picture 

9. Jika ingin mulai membuat sebuah file power point baru dengan bebas 

memilih slide design-nya, maka hendaknya memilih... 

a. blank presentation 

b. photo album 

c. from design template 

d. from autocontent Wizard 

e. new presentation 

10. Perhatikan gambar berikut! 

 
Langkah yang paling tepat untuk membuat desain slide seperti gambar di atas 

adalah... 

a. Klik design  background styles 

b. Klik design  slide orientation 
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c. Klik design  themes 

d. Klik design  colors 

e. Klik design  effects 

11. Cara yang paling tepat untuk menambahkan desain slide tertentu pada slide 

yang aktif adalah... 

a. Klik design  themes  apply to all slides 

b. Klik design  themes  apply to selected slide 

c. Klik design  themes  set as default theme 

d. Klik design  themes  add gallery to quick access toolbar 

e. Klik design  themes  browes for themes 

12. Berikut ini yang tidak termasuk dalam efek animasi di Microsoft Power 

Point, kecuali... 

a. Fly in  

b. Rotate 

c. Flip 

d. Float In  

e. Zoom 

13. Cara menambahkan efek pada teks atau objek adalah … 

a. Animation  Custom Animation  Group Animation  Animated 

b. Effect   Group Animation   Animated  Custom Animated 

c. Animation  Effect  Group Animation  Custom Animated 

d. Home  Group Animation  Animated  Custom Animation 

e. Animation  Group Animation  Animated  Custom Animated 

14. Fungsi utama pemberian efek animasi teks pada presentasi adalah... 

a. untuk memperbesar tampilan 

b. untuk memberikan daya tarik 

c. agar presentasi terlihat lebih fokus pada bagian-bagian yang penting 

d. agar dapat dilihat orang lain 

e. agar mudah dalam menyajikannya 

15. Untuk menampilkan tulisan pada slide agar muncul bersamaan dengan 

pergantian slide, maka langkah yang harus dilakukan adalah...   

a. Klik animations  atur duration  pada star pilih on click 

b. Klik animations atur duration pada star pilih after previous 

c. Klik transitions  atur duration pada advace slide pilih with previous  

d. Klik transitions  atur duration  pada advace slide pilih on mouse 

click 

e. A dan d benar   

16. Untuk mengatur durasi waktu pada Microsoft Power Point terdapat pada 

menu.... 

a. Insert 

b. Animation 

c. Design 

d. Review 

e. Home  

17. Langkah-langkah membuat animasi sendiri, yaitu... 

a. Klik kanan  custom animation  
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b. Klik kanan  created animation 

c. Klik insert  animation  custom 

d. Klik kanan  own animation 

e. Klik insert  animation path   

18. Pengaturan slide design agar slide nampak berdiri tegak dengan cara... 

a. Klik design  slide orientation  portrait   

b. Klik design  slide orientation  lanscape 

c. Klik design  slide orientation  colors 

d. Klik design  slide orientation  effectst 

e. Klik design  slide orientation  fonts 

19. Perintah untuk membuat animasi teks muncul dari ke bawah menuju ke atas 

adalah... 

a. float in 

b. split 

c. fly out 

d. fly in    

e. wipe 

20. Fungsi dari animasi exit pada presentasi adalah... 

a. memberikan efek animasi kepada teks atau obyek untuk meninggalkan 

slide presentasi (menjadi tersembunyi) 

b. memberikan efek animasi pada slide untuk segera menutup file 

presentasinya 

c. memberikan efek animasi pada file power point untuk segera menutup 

program power point  

d. memberikan efek animasi pada slide presentasi untuk segera menutup 

slidenya dan membuka slide berikutnya 

e. memberikan efek animasi pada task pane untuk segera meninggalkan file 

power point 

21. Langkah yang tepat untuk membuat efek dengan objek path/garis kurva 

adalah... 

a. animation  custom animation  add effect  motion paths  more 

motion path 

b. animation  custom animation  add effect  exit  more exit 

c. animation  custom animation  add effect  entrance  more 

entrance 

d. animation  custom animation  add effect  emphasis  more 

emphasis 

e. Tidak ada jawaban yang benar 

22. Untuk membuat efek transisi dalam slide kita bisa menggunakan menu … 

a. Slide Layout  

b. Animation Design 

c. Slide Design   

d. Effect Transition 

e. Animation Show 
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23. Fasilitas untuk melakukan pengaturan transisi slide dari atas ke bawah 

menggunakan.... 

 

a. Klik menu transition  push 

b. Klik menu transition  wipe 

c. Klik menu transition  split 

d. Klik menu transition  none 

e. Klik menu transition  zoom 

24.  Perintah di samping pada slide transisi berfungsi untuk... 

a. memberi peralihan slide otomatis dalam sekian detik 

b. memberi peralihan slide dengan cara mengklik mouse 

c. memberi peralihan slide dengan cara tidak mengklik mouse 

d. memberi efek transisi yang berlaku pada semua slide 

e. memberi efek transisi tertentu 

25. Gambar yang tepat untuk mengatur kecepatan efek transisi slide adalah ... 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------Selamat Mengerjakan------------------------------------ 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL UJI COBA ULANGAN HARIAN 1 

 

1. B 

2. D 

3. C 

4. C 

5. B 

6. C 

7. C 

8. E 

9. B 

10. C 

11. E 

12. A 

13. B 

14. D 

15. D 

16. C 

17. B 

18. E 

19. C 

20. B 

21. D 

22. D 

23. C 

24. C 

25. E

 

KUNCI JAWABAN 

SOAL UJI COBA ULANGAN HARIAN 2 

 

1. E 

2. D 

3. C 

4. E 

5. B 

6. D 

7. E 

8. B 

9. A 

10. C 

11. B 

12. B 

13. E 

14. C 

15. C 

16. B 

17. A 

18. A 

19. D 

20. A 

21. D 

22. D 

23. A 

24. B 

25. C 
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SOAL PRETEST ULANGAN HARIAN 1 

SMK NEGERI 2 PURWODADI 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Mata Pelajaran   : KKPI 

Materi     : Editing sederhana untuk membuat 

presentasi 

Pertemuan   : 3 

Kelas/Kompetensi Keahlian : XI/ TITL 

Hari/Tanggal   :  

Waktu    : 15 menit 

 

SOAL: 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Menambahkan gambar ke dalam materi presentasi yang berasal dari default 

power point merupakan fungsi dari... 

a. Insert word art 

b. Insert clip art  

c. Insert table 

d. Insert template 

e. Benar semua   

2.  Ikon perintah di samping digunakan untuk...  

a. Menyisipkan efek warna pada gambar 

b. Memberi efek bayangan pada gambar 

c. Menyisipkan gambar pada slide presentasi 

d. Menyisipkan album foto pada slide presentasi   

e. Memberi efek bayangan pada album foto 

3. i. klik home 

ii. klik picture 

iii. klik Insert 

iv. klik smartart 

v. klik chart 

Langkah–langkah yang paling tepat untuk menyisipkan gambar file di 

Microsoft Power Point adalah .... 

a. iv dan ii 

b. iii dan i 

c. iii dan ii  
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d. iv dan iii 

e. iii dan v 

4. Bagaimanakan cara menyisipkan gambar untuk menjadi background pada 

slide presentasi powerpoint.... 

a. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from file  reset background 

b. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from clip art  close 

c. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from file  apply  

d. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from clip art  apply 

e. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from clip art  reset background 

5. Perintah membuat diagram pada Microsoft Power Point terdapat pada menu... 

a. Home 

b. Insert 

c. Design 

d. Transition 

e. Animation 

6. Diagram yang dapat digunakan pada Microsoft Power Point adalah kecuali ... 

a. list dan process 

b. cycle dan hierarchy 

c. shapes dan pyramid 

d. pyramid dan list 

e. hierarchy dan pyramid 

7. Untuk menyisipkan bagan-bagan seperti struktur organisasi ke dalam 

presentasi power point, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes 

b. Insert   chart 

c. Insert   text box 

d. Insert   picture 

e. Insert   smartArt      

8. Cara membuat diagram serta menyisipkan gambar asli bawaan yang ada pada 

komputer anda ke dalam slide presentasi di lembar kerja Microsoft Power 

Point adalah... 

a. Insert  chart, lalu pilih dan klik  insert picture 

b. Insert  smartArt, pilih dan klik insert clip art           

c. Insert chart, pilih dan klik insert  gambar album 

d. Insert  smartArt, pilih dan klik insert shapes 
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e. Insert smartArt, pilih dan klik insert  chart dan clip art 

9. Perhatikan urutan dibawah ini : 

i. Klik menu insert 

ii. Pilih dan klik sound 

iii. Oke 

Langkah perintah di atas digunakan untuk..... 

a. Menyisipkan video 

b. Mengatur durasi video 

c. Menyisipkan suara 

d. Mengatur efek suara 

e. Merubah bentuk suara   

10. Selain dari clip art gallery, untuk menyisipkan video dari hardisk pada 

naskah digunakan perintah... 

a. Insert, media, video, video from file 

b. Insert, movie, video, video from file 

c. Insert, movie, movie from file 

d. a dan b benar 

e. a dan c benar   

11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Ikon yang memiliki fungsi menunjukan durasi waktu dari suara yang 

ditambahkan pada slide presentasi ditunjukan oleh nomor... 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

e. 1 

12. Langkah yang paling tepat untuk menyisipkan video dan mengatur kecerahan 

video adalah... 

a. Insert  sound  kemudian klik format  color 

b. Insert  sound  kemudian klik format  brightness and contrast 

c. Insert  video  kemudian klik format  color 

d. Insert  video  kemudian klik format  brightness and contrast 

e. Semua jawaban salah 

13. Perhatikan langkah berikut! 

i. Klik insert 

ii. Klik audio pilih audio from file 

iii. Klik media 

iv. Pilih file suara 
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v. Kemudian klik menu playback pilih icon start 

vi. Pilih across slide 

Cara mengatur suara agar berbunyi secara otomatis ketika semua slide 

presentasi dijalankan adalah... 

a. i, ii, iii, iv, v, dan vi 

b. i, ii, iii, iv, vi, dan v 

c. i, ii, iii, vi, v, dan iv 

d. i, iii, ii, iv, v, dan vi 

e. i, iii, ii, v, iv, dan vi 

14. Pengaturan editing video terdapat pada menu... 

a. home 

b. insert 

c. design 

d. transition 

e. animation 

15. Langkah pengaturan volume suara tinggi pada slide presentasi yang 

dijalankan adalah... 

a. Klik playback  klik ikon volume  pilih low 

b. Klik playback  klik ikon volume  pilih none 

c. Klik playback  klik ikon volume  pilih medium 

d. Klik playback  klik ikon volume  pilih mute 

e. Klik playback  klik ikon volume  pilih high 

16. Ikon yang paling tepat untuk pengaturan editing video pada slide presentasi 

adalah... 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
17. Berikut ini yang tidak termasuk kegunaan navigasi pada Micosoft Power 

Point adalah... 

a. Mengoperasikan tombol-tombol hyperlink 

b. Untuk menambah kesan menarik 

c. Mengontrol slide pada saat presentasi 
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d. Mengendalikan slide pada saat presentasi 

e. Menghubungkan slide satu dengan slide lainnya 

18. Untuk membuat tombol navigasi pada Microsoft Power Point agar kembali ke 

halaman awal slide presentasi, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes  action button back 

b. Insert  shapes  action button previous 

c. Insert  shapes  action button return 

d. Insert  shapes  action button home  

e. Insert  shapes  action button begining  

19.  Berikut ini nama ikon dan fungsinya yang tepat adalah... 

a. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan file lain pada slide presentasi 

b. Hyperlink berfungsi untuk menambah kesan menarik pada slide 

c. Hyperlink berfungsi untuk membantu mengoperasikan slide 

d. Hyperlink berfungsi untuk  membuka file lain 

e. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan audio 

20. Bagaimanakah cara membuat hyperlink? 

a. blok kata/teks pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

b. pilih menu insert  hyperlink, tulis kata/teks untuk nama hyperlink 

tersebut, tentukan tujuan link. 

c. pilih gambar, pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

d. semua jawaban di atas benar 

e. a dan c benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------Selamat Mengerjakan------------------------------------ 
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SOAL POSTTEST ULANGAN HARIAN 1 

SMK NEGERI 2 PURWODADI 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Mata Pelajaran   : KKPI 

Materi     : Editing sederhana untuk membuat 

presentasi 

Pertemuan   : 4 

Kelas/Kompetensi Keahlian : XI/ TITL 

Hari/Tanggal   :  

Waktu    : 15 menit 

 

SOAL: 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Perintah membuat diagram pada Microsoft Power Point terdapat pada menu... 

a. Home 

b. Insert 

c. Design 

d. Transition 

e. Animation 

2. Menambahkan gambar ke dalam materi presentasi yang berasal dari default 

power point merupakan fungsi dari... 

a. Insert word art 

b. Insert clip art 

c. Insert table 

d. Insert template 

e. Benar semua   

3. Diagram yang dapat digunakan pada Microsoft Power Point adalah kecuali ... 

a. list dan process 

b. cycle dan hierarchy 

c. shapes dan pyramid 

d. pyramid dan list 

e. hierarchy dan pyramid 

4.  Ikon perintah di samping digunakan untuk...  

a. Menyisipkan efek warna pada gambar 

b. Memberi efek bayangan pada gambar 

Lampiran 20 
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c. Menyisipkan gambar pada slide presentasi 

d. Menyisipkan album foto pada slide presentasi   

e. Memberi efek bayangan pada album foto 

5. i.  klik home 

ii. klik picture 

iii. klik Insert 

iv. klik smartart 

v. klik chart 

Langkah–langkah yang paling tepat untuk menyisipkan gambar file di 

Microsoft Power Point adalah .... 

a. iv dan ii 

b. iii dan i 

c. iii dan ii  

d. iv dan iii 

e. iii dan v 

6. Untuk menyisipkan bagan-bagan seperti struktur organisasi ke dalam 

presentasi power point, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes 

b. Insert   chart 

c. Insert   text box 

d. Insert   picture 

e. Insert   smartArt      

7.  Berikut ini nama ikon dan fungsinya yang tepat adalah... 

a. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan file lain pada slide presentasi 

b. Hyperlink berfungsi untuk menambah kesan menarik pada slide 

c. Hyperlink berfungsi untuk membantu mengoperasikan slide 

d. Hyperlink berfungsi untuk  membuka file lain 

e. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan audio 

8. Cara membuat diagram serta menyisipkan gambar asli bawaan yang ada pada 

komputer anda ke dalam slide presentasi di lembar kerja Microsoft Power 

Point adalah... 

a. Insert  chart, lalu pilih dan klik  insert picture 

b. Insert  smartArt, pilih dan klik insert clip art           

c. Insert chart, pilih dan klik insert  gambar album 

d. Insert  smartArt, pilih dan klik insert shapes 

e. Insert smartArt, pilih dan klik insert  chart dan clip art 

9. Perhatikan urutan dibawah ini : 

i. Klik menu insert 

ii. Pilih dan klik sound 
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iii. Oke 

Langkah perintah di atas digunakan untuk..... 

a. Menyisipkan video 

b. Mengatur durasi video 

c. Menyisipkan suara 

d. Mengatur efek suara 

e. Merubah bentuk suara   

10. Selain dari clip art gallery, untuk menyisipkan video dari hardisk pada 

naskah digunakan perintah... 

a. Insert, media, video, video from file 

b. Insert, movie, video, video from file 

c. Insert, movie, movie from file 

d. a dan b benar 

e. a dan c benar   

11. Ikon yang paling tepat untuk pengaturan editing video pada slide presentasi 

adalah... 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Ikon yang memiliki fungsi menunjukan durasi waktu dari suara yang 

ditambahkan pada slide presentasi ditunjukan oleh nomor... 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

e. 1 

13. Perhatikan langkah berikut! 

i. Klik insert 

ii. Klik audio pilih audio from file 

iii. Klik media 
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iv. Pilih file suara 

v. Kemudian klik menu playback pilih icon start 

vi. Pilih across slide 

Cara mengatur suara agar berbunyi secara otomatis ketika semua slide 

presentasi dijalankan adalah... 

a. i, ii, iii, iv, v, dan vi 

b. i, ii, iii, iv, vi, dan v 

c. i, ii, iii, vi, v, dan iv 

d. i, iii, ii, iv, v, dan vi 

e. i, iii, ii, v, iv, dan vi 

14. Langkah yang paling tepat untuk menyisipkan video dan mengatur kecerahan 

video adalah... 

a. Insert  sound  kemudian klik format  color 

b. Insert  sound  kemudian klik format  brightness and contrast 

c. Insert  video  kemudian klik format  color 

d. Insert  video  kemudian klik format  brightness and contrast 

e. Semua jawaban salah 

15. Pengaturan editing video terdapat pada menu... 

a. home 

b. insert 

c. design 

d. transition 

e. animation 

16. Langkah pengaturan volume suara tinggi pada slide presentasi yang 

dijalankan adalah... 

a. Klik playback  klik ikon volume  pilih low 

b. Klik playback  klik ikon volume  pilih none 

c. Klik playback  klik ikon volume  pilih medium 

d. Klik playback  klik ikon volume  pilih mute 

e. Klik playback  klik ikon volume  pilih high 

17. Berikut ini yang tidak termasuk kegunaan navigasi pada Micosoft Power 

Point adalah... 

a. Mengoperasikan tombol-tombol hyperlink 

b. Untuk menambah kesan menarik 

c. Mengontrol slide pada saat presentasi 

d. Mengendalikan slide pada saat presentasi 

e. Menghubungkan slide satu dengan slide lainnya 

18. Untuk membuat tombol navigasi pada Microsoft Power Point agar kembali ke 

halaman awal slide presentasi, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes  action button back 
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b. Insert  shapes  action button previous 

c. Insert  shapes  action button return 

d. Insert  shapes  action button home  

e. Insert  shapes  action button begining 

19. Bagaimanakan cara menyisipkan gambar untuk menjadi background pada 

slide presentasi powerpoint.... 

a. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from file  reset background 

b. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from clip art  close 

c. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from file  apply  

d. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from clip art  apply 

e. Klik design  pilih dan klik background style  format background  

picture or texture fill  insert from clip art  reset background 

20. Bagaimanakah cara membuat hyperlink? 

a. blok kata/teks pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

b. pilih menu insert  hyperlink, tulis kata/teks untuk nama hyperlink 

tersebut, tentukan tujuan link. 

c. pilih gambar, pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

d. semua jawaban di atas benar 

e. a dan c benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------Selamat Mengerjakan------------------------------------ 
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KUNCI JAWABAN 

PRETEST ULANGAN HARIAN 1 

 

1. B 

2. D 

3. C 

4. C 

5. B 

6. C 

7. E 

8. B 

9. C 

10. E 

11. B 

12. D 

13. D 

14. B 

15. E 

16. C 

17. B 

18. D 

19. C 

20. E 

 

KUNCI JAWABAN 

SOAL POSTTEST ULANGAN HARIAN 1 

 

1. B 

2. B 

3. C 

4. D 

5. C 

6. E 

7. C 

8. B 

9. C 

10. E 

11. C 

12. B 

13. D 

14. D 

15. B 

16. E 

17. B 

18. D 

19. C 

20. E 
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SOAL PRETEST ULANGAN HARIAN 2 

SMK NEGERI 2 PURWODADI 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Mata Pelajaran   : KKPI 

Materi     : Efek yang menarik pada file 

presentasi 

Pertemuan   : 5 

Kelas/Kompetensi Keahlian : XI/ TITL 

Hari/Tanggal   :  

Waktu    : 15 menit 
 

SOAL: 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Fasilitas Lay-out Slide digunakan untuk . . .  

a. membuat animasi lay-out   

b. memilih background 

c. memberi spasi                            

d. memberi garis bantu 

e. memilih tata letak slide 

2. Untuk menetapkan slide lay-out yang dipilih menjadi slide layout yang 

diinginkan menggunakan.... 

a. Reapply Layout   

b. Other Layout 

c. Apply to selected slides 

d. Apply all Layout   

e. Content Layout 

3. Untuk memilih layout yang hanya digunakan pada slide yang aktif saat itu, 

kita klik pilihan… 

a. Reapply Layout            

b. Insert New Slide 

c. Apply to Selected slide  

d. Insert Design Template 

e. Apply to all slide 

4. Untuk mengatur layout slide presentasi agar satu slide terbagi menjadi 3 

bagian, maka  perintah yang dilakukan adalah... 

a. Klik kanan  tittle slide 
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b. Klik kanan  tittle and content 

c. Klik kanan  comparison 

d. Klik kanan  section header 

e. Klik kanan  two content   

5. Untuk membuat desain pada slide kita bisa menggunakan menu … 

a. Slide Layout  

b. Animation Show 

c. Slide Show 

d. Animation Design 

e. Slide Design 

6. Jika ingin mulai membuat sebuah file power point baru dengan bebas 

memilih slide design-nya, maka hendaknya memilih... 

a. blank presentation 

b. photo album 

c. from design template 

d. from autocontent Wizard 

e. new presentation 

7. Perhatikan gambar berikut! 

 
Langkah yang paling tepat untuk membuat desain slide seperti gambar di atas 

adalah... 

a. Klik design  background styles 

b. Klik design  slide orientation 

c. Klik design  themes 

d. Klik design  colors 

e. Klik design  effects 

8. Cara yang paling tepat untuk menambahkan desain slide tertentu pada slide 

yang aktif adalah... 

a. Klik design  themes  apply to all slides 

b. Klik design  themes  apply to selected slide 

c. Klik design  themes  set as default theme 

d. Klik design  themes  add gallery to quick access toolbar 
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e. Klik design  themes  browes for themes 

9. Berikut ini yang tidak termasuk dalam efek animasi di Microsoft Power 

Point, kecuali... 

a. Fly in  

b. Rotate 

c. Flip 

d. Float In  

e. Zoom 

10. Cara menambahkan efek pada teks atau objek adalah … 

a. Animation  Custom Animation  Group Animation  Animated 

b. Effect   Group Animation   Animated  Custom Animated 

c. Animation  Effect  Group Animation  Custom Animated 

d. Home  Group Animation  Animated  Custom Animation 

e. Animation  Group Animation  Animated  Custom Animated 

11. Fungsi utama pemberian efek animasi teks pada presentasi adalah... 

a. untuk memperbesar tampilan 

b. untuk memberikan daya tarik 

c. agar presentasi terlihat lebih fokus pada bagian-bagian yang penting 

d. agar dapat dilihat orang lain 

e. agar mudah dalam menyajikannya 

12. Untuk menampilkan tulisan pada slide agar muncul bersamaan dengan 

pergantian slide, maka langkah yang harus dilakukan adalah...   

a. Klik animations  atur duration  pada star pilih on click 

b. Klik animations atur duration pada star pilih after previous 

c. Klik transitions  atur duration pada advace slide pilih with previous  

d. Klik transitions  atur duration  pada advace slide pilih on mouse 

click 

e. A dan d benar   

13. Untuk mengatur durasi waktu pada Microsoft Power Point terdapat pada 

menu.... 

a. Insert 

b. Animation 

c. Design 

d. Review 

e. Home  

14. Langkah-langkah membuat animasi sendiri, yaitu... 

a. Klik kanan  custom animation  

b. Klik kanan  created animation 

c. Klik insert  animation  custom 

d. Klik kanan  own animation 
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e. Klik insert  animation path   

15. Fungsi dari animasi exit pada presentasi adalah... 

a. memberikan efek animasi kepada teks atau obyek untuk meninggalkan 

slide presentasi (menjadi tersembunyi) 

b. memberikan efek animasi pada slide untuk segera menutup file 

presentasinya 

c. memberikan efek animasi pada file power point untuk segera menutup 

program power point  

d. memberikan efek animasi pada slide presentasi untuk segera menutup 

slidenya dan membuka slide berikutnya 

e. memberikan efek animasi pada task pane untuk segera meninggalkan file 

power point 

16. Langkah yang tepat untuk membuat efek dengan objek path/garis kurva 

adalah... 

a. animation  custom animation  add effect  motion paths  more 

motion path 

b. animation  custom animation  add effect  exit  more exit 

c. animation  custom animation  add effect  entrance  more 

entrance 

d. animation  custom animation  add effect  emphasis  more 

emphasis 

e. Tidak ada jawaban yang benar 

17. Untuk membuat efek transisi dalam slide kita bisa menggunakan menu … 

a. Slide Layout  

b. Animation Design 

c. Slide Design   

d. Effect Transition 

e. Animation Show 

18. Fasilitas untuk melakukan pengaturan transisi slide dari atas ke bawah 

menggunakan.... 

a. Klik menu transition  push 

b. Klik menu transition  wipe 

c. Klik menu transition  split 

d. Klik menu transition  none 

e. Klik menu transition  zoom 

19.  Perintah di samping pada slide transisi berfungsi untuk... 

a. memberi peralihan slide otomatis dalam sekian detik 

b. memberi peralihan slide dengan cara mengklik mouse 

c. memberi peralihan slide dengan cara tidak mengklik mouse 

d. memberi efek transisi yang berlaku pada semua slide 
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e. memberi efek transisi tertentu 

20. Gambar yang tepat untuk mengatur kecepatan efek transisi slide adalah ... 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------Selamat Mengerjakan-------------------------------------- 
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SOAL POSTTEST ULANGAN HARIAN 2 

SMK NEGERI 2 PURWODADI 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Mata Pelajaran   : KKPI 

Materi     : Efek yang menarik pada file 

presentasi 

Pertemuan   : 6 

Kelas/Kompetensi Keahlian : XI/ TITL 

Hari/Tanggal   :  

Waktu    : 15 menit 
 

SOAL: 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Untuk membuat desain pada slide kita bisa menggunakan menu … 

a. Slide Layout  

b. Animation Show 

c. Slide Show 

d. Animation Design 

e. Slide Design 

2. Jika ingin mulai membuat sebuah file power point baru dengan bebas 

memilih slide design-nya, maka hendaknya memilih... 

a. blank presentation 

b. photo album 

c. from design template 

d. from autocontent Wizard 

e. new presentation 

3. Lay-out Slide digunakan untuk . . .  

a. membuat animasi lay-out   

b. memilih background 

c. memberi spasi                            

d. memberi garis bantu 

e. memilih tata letak slide 

4. Untuk memilih layout yang hanya digunakan pada slide yang aktif saat itu, 

kita klik pilihan… 

a. Reapply Layout            

b. Insert New Slide 

c. Apply to Selected slide  
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d. Insert Design Template 

e. Apply to all slide 

5. Untuk mengatur layout slide presentasi agar satu slide terbagi menjadi 3 

bagian, maka  perintah yang dilakukan adalah... 

a. Klik kanan  tittle slide 

b. Klik kanan  tittle and content 

c. Klik kanan  comparison 

d. Klik kanan  section header 

e. Klik kanan  two content   

6. Untuk menetapkan slide lay-out yang dipilih menjadi slide layout yang 

diinginkan menggunakan.... 

a. Reapply Layout   

b. Other Layout 

c. Apply to selected slides 

d. Apply all Layout   

e. Content Layout 

7. Perhatikan gambar berikut! 

 
Langkah yang paling tepat untuk membuat desain slide seperti gambar di atas 

adalah... 

a. Klik design  background styles 

b. Klik design  slide orientation 

c. Klik design  themes 

d. Klik design  colors 

e. Klik design  effects 

8. Berikut ini yang tidak termasuk dalam efek animasi di Microsoft Power 

Point, kecuali... 

a. Fly in  

b. Rotate 

c. Flip 

d. Float In  

e. Zoom 
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9. Cara menambahkan efek pada teks atau objek adalah … 

a. Animation  Custom Animation  Group Animation  Animated 

b. Effect   Group Animation   Animated  Custom Animated 

c. Animation  Effect  Group Animation  Custom Animated 

d. Home  Group Animation  Animated  Custom Animation 

e. Animation  Group Animation  Animated  Custom Animated 

10. Cara yang paling tepat untuk menambahkan desain slide tertentu pada slide 

yang aktif adalah... 

a. Klik design  themes  apply to all slides 

b. Klik design  themes  apply to selected slide 

c. Klik design  themes  set as default theme 

d. Klik design  themes  add gallery to quick access toolbar 

e. Klik design  themes  browes for themes 

11. Fungsi utama pemberian efek animasi teks pada presentasi adalah... 

a. untuk memperbesar tampilan 

b. untuk memberikan daya tarik 

c. agar presentasi terlihat lebih fokus pada bagian-bagian yang penting 

d. agar dapat dilihat orang lain 

e. agar mudah dalam menyajikannya 

12. Untuk menampilkan tulisan pada slide agar muncul bersamaan dengan 

pergantian slide, maka langkah yang harus dilakukan adalah...   

a. Klik animations  atur duration  pada star pilih on click 

b. Klik animations atur duration pada star pilih after previous 

c. Klik transitions  atur duration pada advace slide pilih with previous  

d. Klik transitions  atur duration  pada advace slide pilih on mouse 

click 

e. A dan d benar   

13. Untuk mengatur durasi waktu pada Microsoft Power Point terdapat pada 

menu.... 

a. Insert 

b. Animation 

c. Design 

d. Review 

e. Home  

14. Fungsi dari animasi exit pada presentasi adalah... 

a. memberikan efek animasi kepada teks atau obyek untuk meninggalkan 

slide presentasi (menjadi tersembunyi) 
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b. memberikan efek animasi pada slide untuk segera menutup file 

presentasinya 

c. memberikan efek animasi pada file power point untuk segera menutup 

program power point  

d. memberikan efek animasi pada slide presentasi untuk segera menutup 

slidenya dan membuka slide berikutnya 

e. memberikan efek animasi pada task pane untuk segera meninggalkan file 

power point 

15. Langkah-langkah membuat animasi sendiri, yaitu... 

a. Klik kanan  custom animation  

b. Klik kanan  created animation 

c. Klik insert  animation  custom 

d. Klik kanan  own animation 

e. Klik insert  animation path   

16. Langkah yang tepat untuk membuat efek dengan objek path/garis kurva 

adalah... 

a. animation  custom animation  add effect  motion paths  more 

motion path 

b. animation  custom animation  add effect  exit  more exit 

c. animation  custom animation  add effect  entrance  more 

entrance 

d. animation  custom animation  add effect  emphasis  more 

emphasis 

e. Tidak ada jawaban yang benar 

17. Gambar yang tepat untuk mengatur kecepatan efek transisi slide adalah ... 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
18. Untuk membuat efek transisi dalam slide kita bisa menggunakan menu … 

a. Slide Layout  

b. Animation Design 

c. Slide Design   

d. Effect Transition 

e. Animation Show 

19. Fasilitas untuk melakukan pengaturan transisi slide dari atas ke bawah 

menggunakan.... 

a. Klik menu transition  push 
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b. Klik menu transition  wipe 

c. Klik menu transition  split 

d. Klik menu transition  none 

e. Klik menu transition  zoom 

20.  Perintah di samping pada slide transisi berfungsi untuk... 

a. memberi peralihan slide otomatis dalam sekian detik 

b. memberi peralihan slide dengan cara mengklik mouse 

c. memberi peralihan slide dengan cara tidak mengklik mouse 

d. memberi efek transisi yang berlaku pada semua slide 

e. memberi efek transisi tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------Selamat Mengerjakan-------------------------------------- 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL PRETEST ULANGAN HARIAN 2 

 

1. E 

2. D 

3. C 

4. E 

5. E 

6. A 

7. C 

8. B 

9. B 

10. E 

11. C 

12. C 

13. B 

14. A 

15. D 

16. A 

17. D 

18. A 

19. B 

20. C  

 

KUNCI JAWABAN 

SOAL POSTTEST ULANGAN HARIAN 2 

 

1. E 

2. A 

3. E 

4. C 

5. E 

6. D 

7. C 

8. B 

9. E 

10. B 

11. C 

12. C 

13. B 

14. D 

15. A 

16. A 

17. C 

18. D 

19. A 

20. B 
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ANGKET KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN KKPI  

DENGAN MODEL BLENDED LEARNING 

 

Nama  : ..................................... 

Kelas  : ........... 

NIS  : ........... 

 

Petunjuk : 

1. Lembar angket ini diisi oleh responden yang telah ditunjuk. 

2. Isilah identitas diri Anda pada kolom identitas yang telah disediakan! 

3. Isilah angket ini dengan sejujur-jujurnya, pengisian angket ini tidak 

berpengaruh apapun terhadap nilai Anda! 

4. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Anda. 

5. Penilaian dimulai dengan rentang tidak setuju sampai dengan sangat setuju, 

berikut dijelaskan keterangan dari skala yang digunakan: 

a. SS : sangat setuju 

b. S : setuju 

c. KS : kurang setuju 

d. TS : tidak setuju 

e. STS : sangat tidak setuju 

6. Komentar dan saran dari Anda, dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 

7. Atas kesediaan Anda menjadi responden pengisian angket ini, diucapkan 

terima kasih. 

No. Indikator 
Skala Penilaian  

SS S KS TS STS 

Aspek Keaktifan Belajar Siswa 

1.  Saya aktif bertanya saat pelaksanaan pembelajaran 

KKPI dengan model blended learning 

     

2.  Saya mengerjakan tugas dengan senang saat 

pelaksanaan pembelajaran KKPI dengan model 

blended learning 

     

3.  Saya aktif menanggapi pertanyaan dari guru dan 

siswa lain saat pelaksanaan pembelajaran KKPI 

     

Lampiran 25 



263 

 

 

 

 

berlangsung dengan model blended learning 

4.  Saya aktif menjawab pertanyaan saat pelaksanaan 

pembelajaran KKPI berlangsung dengan model 

blended learning 

     

5.  Saya aktif berlatih mengembangkan keterampilan 

saat pelaksanaan pembelajaran KKPI berlangsung 

dengan model blended learning 

     

6.  Saya aktif memecahkan masalah dalam 

pembelajaran KKPI dengan model blended 

learning. 

     

7.  Saya aktif mencari solusi untuk mengembangkan 

kompetensi diri dalam pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning. 

     

8.  Saya aktif membandingkan konsep materi pada 

pembelajaran KKPI dengan model blended 

learning. 

     

9.  Saya aktif melakukan percobaan sesuai dengn 

konsep materi pada pembelajaran KKPI model 

blended learning. 

     

10.  Saya aktif menyimpulkan hasil percobaan yang 

saya temukan dalam pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning. 

     

Motivasi Belajar Siswa  

11.  Saya mempunyai hasrat kuat untuk menguasai 

kompetensi teori dan praktik pada pembelajaran 

KKPI dengan model blended learning 

     

12.  Saya mempunyai keinginan kuat untuk berhasil 

dalam pembelajaran KKPI dengan model blended 

learning. 

     

13.  Saya mempunyai dorongan belajar yang kuat pada 

pembelajaran KKPI dengan model blended learning 

     

14.  Saya belajar KKPI dengan model blended learning 

untuk memenuhi kebutuhan kompetensi diri. 

     

15.  Saya mempunyai harapan besar untuk berhasil pada 

pembelajaran KKPI dengan model blended 

learning. 

     

16.  Pembelajaran KKPI dengan model blended 

learning mendorong keinginan saya dalam 

mencapai cita-cita. 

     

17.  Saya mendapat pengalaman belajar berharga dalam 

pembelajaran KKPI dengan model blended 

learning. 

     

18.  Saya termotivasi mendapat penghargaan dalam 

pembelajaran KKPI dengan model blended 

learning.  
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19.  Kegiatan pembelajaran KKPI dengan model 

blended learning menarik. 
     

20.  Lingkungan belajar pada pembelajaran KKPI 

dengan model blended learning kondusif. 

     

 

Catatan/Komentar/Saran: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

 

 

        Purwodadi, ............................ 

        Responden 

 

 

 

        ............................................... 

        NIS. 
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Rubrik 1 Keaktifan Belajar Siswa 

No. Aspek yang Diamati 
Norma Penilaian 

SS S KS TS STS 

1.  Saya aktif bertanya saat 

pelaksanaan pembelajaran 

KKPI dengan model 

blended learning 

selalu bertanya saat 

mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran. 

sering bertanya saat 

mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran.  

jarang bertanya saat 

mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran. 

tidak pernah bertanya 

saat mengalami 

kesulitan dalam 

pembelajaran. 

tidak pernah sama sekali 

bertanya saat mengalami 

kesulitan dalam 

pembelajaran. 

2.  Saya mengerjakan tugas 

dengan senang saat 

pelaksanaan pembelajaran 

KKPI dengan model 

blended learning 

selalu bersemangat 

dalam mengerjakan 

tugas. 

terkadang bersemangat 

dalam mengerjakan 

tugas. 

kurang bersemangat 

dalam mengerjakan 

tugas. 

tidak bersemangat 

dalam mengerjakan 

tugas. 

tidak bersemangat sama 

sekali dalam 

mengerjakan tugas. 

3.  Saya aktif menanggapi 

pertanyaan dari guru dan 

siswa lain saat pelaksanaan 

pembelajaran KKPI 

berlangsung dengan model 

blended learning 

selalu menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dan siswa lain. 

sering menanggapi 

pertanyaan dari guru dan 

siswa lain. 

jarang menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dan siswa lain. 

tidak pernah 

menanggapi 

pertanyaan dari guru 

dan siswa lain. 

tidak pernah  sama 

sekali menanggapi 

pertanyaan dari guru dan 

siswa lain. 

4.  Saya aktif menjawab 

pertanyaan saat 

pelaksanaan pembelajaran 

KKPI berlangsung dengan 

model blended learning 

Selalu menjawab 

pertanyaan dari guru 

dan siswa lain saat 

pembelajaran 

Sering pertanyaan dari 

guru dan siswa lain saat 

pembelajaran 

Jarang pertanyaan dari 

guru dan siswa lain 

saat pembelajaran 

tidak pernah 

pertanyaan dari guru 

dan siswa lain saat 

pembelajaran 

tidak pernah  sama 

sekali pertanyaan dari 

guru dan siswa lain saat 

pembelajaran 

5.  Saya aktif berlatih 

mengembangkan 

keterampilan saat 

pelaksanaan pembelajaran 

KKPI berlangsung dengan 

Selalu berlatih 

mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan secara 

teori maupun praktik 

Sering berlatih 

mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan secara 

teori maupun praktik 

Jarang berlatih 

mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan secara 

teori maupun praktik 

tidak pernah berlatih 

mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan secara 

teori maupun praktik 

tidak pernah  sama 

sekali berlatih 

mengembangkan 

kemampuan dan 

keterampilan secara 
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model blended learning teori maupun praktik 

6.  Saya aktif memecahkan 

masalah dalam 

pembelajaran KKPI 

dengan model blended 

learning. 

Selalu berusaha 

mencari pemecahan 

masalah dengan 

menghubungkan 

konsep dan praktik 

Sering berusaha mencari 

pemecahan masalah 

dengan menghubungkan 

konsep dan praktik 

Jarang berusaha 

mencari pemecahan 

masalah dengan 

menghubungkan 

konsep dan praktik 

tidak pernah berusaha 

mencari pemecahan 

masalah dengan 

menghubungkan 

konsep dan praktik 

tidak pernah  sama 

sekali berusaha mencari 

pemecahan masalah 

dengan menghubungkan 

konsep dan praktik 

7.  Saya aktif mencari solusi 

untuk mengembangkan 

kompetensi diri dalam 

pembelajaran KKPI 

dengan model blended 

learning. 

Selalu mencari 

informasi untuk 

menemukan solusi 

dalam pengembangan 

kompetensi 

Sering mencari 

informasi untuk 

menemukan solusi 

dalam pengembangan 

kompetensi 

Jarang mencari 

informasi untuk 

menemukan solusi 

dalam pengembangan 

kompetensi 

tidak pernah mencari 

informasi untuk 

menemukan solusi 

dalam pengembangan 

kompetensi 

tidak pernah  sama 

sekali mencari informasi 

untuk menemukan 

solusi dalam 

pengembangan 

kompetensi 

8.  Saya aktif membandingkan 

konsep materi pada 

pembelajaran KKPI 

dengan model blended 

learning. 

Selalu  mencari 

kelebihan dan 

kelemahan konsep 

materi yang dipelajari 

Sering mencari 

kelebihan dan 

kelemahan konsep 

materi yang dipelajari 

Jarang mencari 

kelebihan dan 

kelemahan konsep 

materi yang dipelajari 

tidak pernah mencari 

kelebihan dan 

kelemahan konsep 

materi yang dipelajari 

tidak pernah  sama 

sekali mencari kelebihan 

dan kelemahan konsep 

materi yang dipelajari 

9.  Saya aktif melakukan 

percobaan sesuai dengan 

konsep materi pada 

pembelajaran KKPI model 

blended learning. 

Selalu melakukan 

eksperimen dengan 

bekal konsep yang 

dikuasai 

Sering melakukan 

eksperimen dengan 

bekal konsep yang 

dikuasai 

Jarang melakukan 

eksperimen dengan 

bekal konsep yang 

dikuasai 

tidak pernah 

melakukan eksperimen 

dengan bekal konsep 

yang dikuasai 

tidak pernah  sama 

sekali melakukan 

eksperimen dengan 

bekal konsep yang 

dikuasai 

10.  Saya aktif menyimpulkan 

hasil percobaan yang saya 

temukan dalam 

pembelajaran KKPI 

dengan model blended 

learning. 

Selalu mengambil 

kesimpulan dan hasil 

dari eksperimen yang 

dilakukan 

Sering mengambil 

kesimpulan dan hasil 

dari eksperimen yang 

dilakukan 

Jarang mengambil 

kesimpulan dan hasil 

dari eksperimen yang 

dilakukan 

tidak pernah 

mengambil 

kesimpulan dan hasil 

dari eksperimen yang 

dilakukan 

tidak pernah  sama 

sekali mengambil 

kesimpulan dan hasil 

dari eksperimen yang 

dilakukan 
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Rubrik 2 Motivasi Belajar Siswa 

No. Aspek yang Diamati 
Norma Penilaian  

SS S KS TS STS 

11.  Saya mempunyai hasrat 

kuat untuk menguasai 

kompetensi teori dan 

praktik pada pembelajaran 

KKPI dengan model 

blended learning 

Selalu berusaha 

untuk menguasai 

kompetensi teori dan 

praktik dalam 

pembelajaran 

Sering berusaha 

untuk menguasai 

kompetensi teori dan 

praktik dalam 

pembelajaran 

Terkadang berusaha 

untuk menguasai 

kompetensi teori dan 

praktik dalam 

pembelajaran 

Tidak pernah berusaha 

untuk menguasai 

kompetensi teori dan 

praktik dalam 

pembelajaran 

Tidak pernah sama 

sekali berusaha untuk 

menguasai kompetensi 

teori dan praktik dalam 

pembelajaran 

12.  Saya mempunyai keinginan 

kuat untuk berhasil dalam 

pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning. 

Selalu berusaha dan 

mencoba untuk 

selalu menguasai 

pembelajaran dengan 

optimal. 

Sering berusaha dan 

mencoba untuk 

selalu menguasai 

pembelajaran dengan 

optimal. 

Terkadang berusaha 

dan mencoba untuk 

selalu menguasai 

pembelajaran dengan 

optimal. 

Tidak pernah berusaha 

dan mencoba untuk 

selalu menguasai 

pembelajaran dengan 

optimal. 

Tidak pernah sama 

sekali berusaha dan 

mencoba untuk selalu 

menguasai 

pembelajaran dengan 

optimal. 

13.  Saya mempunyai dorongan 

belajar yang kuat pada 

pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning 

Selalu bersemangat 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

Sering bersemangat 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

Terkadang 

bersemangat dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

Tidak pernah 

bersemangat dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

Tidak pernah sama 

sekali bersemangat 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

14.  Saya belajar KKPI dengan 

model blended learning 

untuk memenuhi kebutuhan 

kompetensi diri. 

Belajar KKPI adalah 

kebutuhan sangat 

penting dalam 

pemenuhan 

kompetensi diri 

Belajar KKPI adalah 

kebutuhan penting 

dalam pemenuhan 

kompetensi diri 

Belajar KKPI adalah 

kebutuhan kurang 

penting dalam 

pemenuhan 

kompetensi diri 

Belajar KKPI adalah 

kebutuhan paling tidak 

penting dalam 

pemenuhan 

kompetensi diri 

Belajar KKPI adalah 

kebutuhan paling tidak 

penting sama sekali 

dalam pemenuhan 

kompetensi diri 

15.  Saya mempunyai harapan 

besar untuk berhasil pada 

pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning. 

Selalu termotivasi 

mewujudkan 

keberhasilan belajar 

dengan KKPI 

Sering termotivasi 

mewujudkan 

keberhasilan belajar 

dengan KKPI 

Terkadang termotivasi 

mewujudkan 

keberhasilan belajar 

dengan KKPI 

Tidak pernah 

termotivasi 

mewujudkan 

keberhasilan belajar 

dengan KKPI 

Tidak pernah sama 

sekali termotivasi 

mewujudkan 

keberhasilan belajar 

dengan KKPI 
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16.  Pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning 

mendorong keinginan saya 

dalam mencapai cita-cita. 

Selalu termotivasi 

dalam belajar untuk 

mewujudkan cita-cita 

Sering termotivasi 

dalam belajar untuk 

mewujudkan cita-cita 

Terkadang termotivasi 

dalam belajar untuk 

mewujudkan cita-cita 

Tidak pernah 

termotivasi dalam 

belajar untuk 

mewujudkan cita-cita 

Tidak pernah sama 

sekali termotivasi 

dalam belajar untuk 

mewujudkan cita-cita 

17.  Saya mendapat pengalaman 

belajar berharga dalam 

pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning. 

Selalu mendapat 

pengalaman belajar 

yang bermanfaat dan 

bermotivasi tinggi 

Sering mendapat 

pengalaman belajar 

yang bermanfaat dan 

bermotivasitinggi 

Terkadang mendapat 

pengalaman belajar 

yang bermanfaat dan 

bermotivasi tinggi 

Tidak pernah 

mendapat pengalaman 

belajar yang 

bermanfaat dan 

bermotivasi tinggi 

Tidak pernah sama 

sekali mendapat 

pengalaman belajar 

yang bermanfaat dan 

bermotivasi tinggi 

18.  Saya termotivasi mendapat 

penghargaan dalam 

pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning.  

Selalu berusaha 

untuk menjadi yang 

terbaik dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

Sering berusaha 

untuk menjadi yang 

terbaik dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

Terkadang berusaha 

untuk menjadi yang 

terbaik dalam kegiatan 

pembelajaran 

Tidak pernah berusaha 

untuk menjadi yang 

terbaik dalam kegiatan 

pembelajaran 

Tidak pernah sama 

sekali berusaha untuk 

menjadi yang terbaik 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

19.  Kegiatan pembelajaran 

KKPI dengan model 

blended learning menarik. 

 

Selalu memotivasi, 

menyenangkan, dan 

mendukung 

pengembangan 

kompetensi diri 

Sering memotivasi, 

menyenangkan, dan 

mendukung 

pengembangan 

kompetensi diri 

Terkadang 

memotivasi, 

menyenangkan, dan 

mendukung 

pengembangan 

kompetensi diri 

Tidak pernah 

memotivasi, 

menyenangkan, dan 

mendukung 

pengembangan 

kompetensi diri 

Tidak pernah sama 

sekali memotivasi, 

menyenangkan, dan 

mendukung 

pengembangan 

kompetensi diri 

20.  Lingkungan belajar pada 

pembelajaran KKPI dengan 

model blended learning 

kondusif. 

Selalu merasa 

nyaman, tenang, dan 

terkesan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

Sering merasa 

nyaman, tenang, dan 

terkesan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

Terkadang merasa 

nyaman, tenang, dan 

terkesan dalam 

kegiatan pembelajaran 

 Tidak pernah merasa 

nyaman, tenang, dan 

terkesan dalam 

kegiatan pembelajaran 

Tidak pernah sama 

sekali merasa nyaman, 

tenang, dan terkesan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 
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Hasil Uji Kelayakan Perencanaan Pembelajaran oleh Ahli Model Pembelajaran 
 

Nama Ahli Model  
Komponen Perangkat Pembelajaran Kunci Model Blended Learning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dra.Istyarini, M.Pd 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Jumlah 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Persentase 80 80 80 100 80 80 80 100 80 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Rata-rata 85 80 

Kriteria Sangat layak Layak 

 

 

Persentase kualitatif komponen perangkat 

pembelajaran dan kunci model blended learning  

No. Interval Kriteria 

1 85 ≤ skor ≤ 100 Sangat baik 

2 69 ≤ skor ≤ 84 Baik 

3 53 ≤ skor ≤ 68 Cukup baik 

4 37 ≤ skor ≤ 52 Tidak baik 

5 20 ≤ skor ≤ 36 Sangat tidak baik 
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Hasil Uji Kelayakan Perencanaan Pembelajaran oleh Ahli Materi Pembelajaran 

                     
Nama Ahli Materi 

Dasar Pertimbangan Pemilihan Model Blended Learning Komponen Sistem Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Berlian Setiaji, S.Kom 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 

Jumlah 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 

Persentase 100 100 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 80 100 80 100 100 80 100 100 

Rata-rata 94 94 

Kriteria Sangat layak Sangat layak 

 

 

Persentase kualitatif dasar pertimbangan 

pemilihan model blended learning dan komponen 

sistem pembelajaran 

No. Interval Kriteria 

1 85 ≤ skor ≤ 100 Sangat baik 

2 69 ≤ skor ≤ 84 Baik 

3 53 ≤ skor ≤ 68 Cukup baik 

4 37 ≤ skor ≤ 52 Tidak baik 

5 20 ≤ skor ≤ 36 Sangat tidak baik 
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Hasil Observasi Pembelajaran dengan Model Blended Learning 
 

 

Aspek No. 

Pembelajaran Blended Learning 

Ket. Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 Pertemuan 6 

Skor % Rata2 Skor % Rata2 Skor % Rata2 Skor % Rata2 

Orientasi 1 5 90 83 5 90 85 5 95 88 5 98 90 T 

  2 4   Baik 4   Baik 5   Sangat 
5   Sangat 

O 

  3 5     5     5    baik 
5    baik 

T 

  4 5     4     5     5     T 

  5 5     5     5     5     T 

Evaluasi 6 4     5     5     5     T 

Orientasi 7 4     5     4     5     O 

  8 4     4     5     5     T 

  9 4     4     4     4     O 

Organisasi 10 4 85   4 80   4 80   5 85   T 

  11 5     4     4     4     T 

  12 4     4     4     4     T 

  13 4     4     4     4     O 

Investigasi 14 4 72,5   4 80   4 85   4 88   O 

  15 4     4     5     5     O 

  16 4     4     4     4     O 

  17 3     4     4     4     O 

  18 4     4     4     4     O 

  19 3     4     4     5     O 

  20 4     4     4     4     O 

  21 3     4     5     5     O 

Presentasi 22 5 80   5 80   4 85   4 85   T 

  23 3     3     5     5     T 

  24 5     5     3     3     T 

  25 3     3     5     5     T 

Analisis  26 4 87   4 97   4 97   4 97   T 

dan  27 4     5     5     5     T 

evaluasi 28 5     5     5     5     T 

  29 4     5     5     5     T 

  30 5     5     5     5     O 

Jumlah pembelajaran tatap muka 17 

Jumlah pembelajaran online 13 
*) Ket: T: pembelajaran tatap muka dan O : pembelajaran online 
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Persentase pembelajaran online = jumlah kegiatan pembelajaran online x 100 % 

      jumlah kegiatan pembelajaran 

            = 13 x 100 % 

               30 

            = 43,33% 

 

Persentase pembelajaran tatap muka = jumlah kegiatan tatap muka x 100 % 

              jumlah kegiatan pembelajaran 

                  = 17 x 100 % 

                     30 

                 = 56,67% 

 

Persentase kualitatif rata-rata pembelajaran 

model blended learning 

No. Interval Kriteria 

1 85 ≤ skor ≤ 100 Sangat baik 

2 69 ≤ skor ≤ 84 Baik 

3 53 ≤ skor ≤ 68 Cukup baik 

4 37 ≤ skor ≤ 52 Tidak baik 

5 20 ≤ skor ≤ 36 Sangat tidak baik 
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Hasil Observasi Pembelajaran dengan Model Konvensional 

 

Aspek No. 

Pembelajaran Konvensional 

Ket. Pertemuan 3 Pertemuan 4 Pertemuan 5 Pertemuan 6 

Skor % Rata2 Skor % Rata2 Skor % Rata2 Skor % Rata2 

Orientasi 1 5 83 75 5 83 76 5 83 77 5 83 77 T 

  2 2   Baik 2   Baik 2   Baik 2   Baik T 

  3 5     5     5     5     T 

  4 5     5     5     5     T 

  5 5     5     5     5     T 

Evaluasi 6 5     5     5     5     T 

Orientasi 7 3     3     3     3     T 

  8 5     5     5     5     T 

  9 3     3     3     3     T 

Organisasi 10 4 80   5 80   4 80   5 80   T 

  11 5     4     5     4     T 

  12 5     5     5     5     T 

  13 2     2     2     2     T 

Investigasi 14 3 55   3 58   3 60   3 60   T 

  15 3     3     3     3     T 

  16 3     3     3     3     T 

  17 2     2     3     3     T 

  18 3     3     3     3     T 

  19 2     3     3     3     T 

  20 3     3     3     3     T 

  21 3     3     3     3     T 

Presentasi 22 5 80   5 80   5 80   5 80   T 

  23 3     3     3     3     T 

  24 5     5     5     5     T 

  25 3     3     3     3     T 

Analisis  26 3 77   3 80   3 80   3 80   T 

dan  27 3     4     4     4     T 

evaluasi 28 5     5     5     5     T 

  29 5     5     5     5     T 

  30 2     2     2     2     T 

Jumlah pembelajaran tatap muka 30 

Jumlah pembelajaran online 0 

*) Ket: T: pembelajaran tatap muka dan O : pembelajaran online 
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Persentase pembelajaran tatap muka = jumlah kegiatan tatap muka x 100 % 

              jumlah kegiatan pembelajaran 

                  = 30 x 100 % 

                     30 

                 = 100% 

 

 

Persentase kualitatif rata-rata pembelajaran 

model konvensional 

No. Interval Kriteria 

1 85 ≤ skor ≤ 100 Sangat baik 

2 69 ≤ skor ≤ 84 Baik 

3 53 ≤ skor ≤ 68 Cukup baik 

4 37 ≤ skor ≤ 52 Tidak baik 

5 20 ≤ skor ≤ 36 Sangat tidak baik 
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Analisis Butir Soal Uji Coba Ulangan Harian 1 
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Analisis Butir Soal Uji Coba Ulangan Harian 2 
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ANALISIS NILAI PRETEST UH 1 KELOMPOK EKSPERIMEN 
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ANALISIS NILAI PRETEST UH 1 KELOMPOK KONTROL 
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Analisis Data Pretest UH 1 Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

1. Uji Normalitas Data Pretest UH 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil di tabel one-sample Kolmogorov-Smirnov di atas, diperoleh            

p value sig eksperimen = 0,154 dan p value sig kontrol = 0,106. Hal ini 

menunjukkan p value sig>0,05, sehingga    yang berbunyi populasi 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal diterima. 

 

2. Homogenitas Pretest UH 1 dengan Levene Test 

 

 

 

Dari hasil tabel levene test  di atas, diperoleh p value sig = 0,881. Hal ini 

menunjukkan p value sig>0,05, sehingga    yang berbunyi populasi 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Pretest) mempunyai varians 

yang sama diterima. 

 

3. Homogenitas Pretest UH 1 dengan Uji F 

F = varians terbesar 

  varians terkecil 

F = 5,158 

  5,128 

F = 1,006 

 

Harga         tersebut perlu dibandingkan dengan harga       , dengan 

             = 38-1 dan             38-1. Berdasarkan             37 

dan            37 dengan taraf kesalahan 5%, maka harga        = 1,77. 
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        :       = 1,006 : 1,77 . Karena               , maka     diterima 

yang berarti bahwa varians homogen. 

4. Uji Kesamaan Rata-Rata Data Pretest UH 1 Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

t  = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

√
  
 

  
 √

  
 

  

 

  t  = 
           

√
      

  
  

      

  

    

  t = 
    

            
 

  t = 
    

      
 

  t = 
    

     
 

  t = 0,119 

n1 = 38, n2 = 38, dk = n1 + n2 - 2 = 38 + 38 - 2 = 74 dengan α = 5%, 

sehingga diperoleh       = 1,47 dan        = 0,119.  

Karena                , maka    yang berbunyi nilai rata-rata pretest 

kelompok eksperimen sama dengan nilai rata-rata pretest kelompok 

kontrol diterima. 
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ANALISIS NILAI POSTTEST UH 1 KELOMPOK EKSPERIMEN 
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ANALISIS NILAI POSTTEST UH 1 KELOMPOK KONTROL 
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Analisis Data Posttest UH 1 Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

untuk Uji Hipotesis 2 

Uji Hipotesis 2 melalui Uji Kesamaan Rata-Rata Data Posttest UH 1 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Rumus:  

 

Keterangan : 

X1 = rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = rata-rata kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

s1  = varians kelompok eksperimen 

s2  = varians kelompok kontrol 

 

Cara menghitung: 

    t  = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

√
  
 

  
 √

  
 

  

 

    t  = 
           

√
      

  
  

      

  

 

    t = 
    

            
 

    t = 
    

      
 

    t = 
    

     
 

    t = 2,228  

Pengambilan Keputusan: 

n1 = 38, n2 = 38, dk = n1 + n2 - 2 = 38 + 38 - 2 = 74 dengan α = 5%, 

sehingga diperoleh       = 1,47 dan        = 2,228.  

 

Hasil                       kemudian diuji dengan uji dua pihak. 

Karena                , maka    yang berbunyi ada perbedaan antara 

hasil belajar kelompok yang menggunakan model blended learning dengan 

kelompok yang tidak menggunakan model blended learning dalam 

pembelajaran KKPI diterima. 
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ANALISIS NILAI PRETEST UH 2 KELOMPOK EKSPERIMEN 

\ 
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ANALISIS NILAI PRETEST UH 2 KELOMPOK KONTROL 
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Analisis Data Pretest UH 2 Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

1. Uji Normalitas Data Pretest UH 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil di tabel one-sample Kolmogorov-Smirnov di atas, diperoleh            

p value sig eksperimen = 0,088 dan p value sig kontrol = 0,238. Hal ini 

menunjukkan p value sig>0,05, sehingga    yang berbunyi populasi 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal diterima. 

 

2. Homogenitas Pretest UH 2 dengan Levene Test 

 

 

 

Dari hasil tabel levene test  di atas, diperoleh p value sig = 0,926. Hal ini 

menunjukkan p value sig>0,05, sehingga    yang berbunyi populasi 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Pretest) mempunyai varians 

yang sama diterima. 

 

3. Homogenitas Pretest UH 2 dengan Uji F 

 F = varians terbesar 

  varians terkecil 

F = 5,689 

  5,1634 

F = 1,009 

 

Harga         tersebut perlu dibandingkan dengan harga       , dengan 

             = 38-1 dan             38-1. Berdasarkan             37 

dan            37 dengan taraf kesalahan 5%, maka harga        = 1,77. 

Lampiran 43 



301 

 

 

 

 

        :       = 1,009 : 1,77 . Karena               , maka     diterima 

yang berarti bahwa varians homogen. 

 

4. Uji Kesamaan Rata-Rata Data Pretest UH 2 Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

t  = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

√
  
 

  
 √

  
 

  

 

    t  = 
           

√
      

  
  √

      

  

 

   t = 
    

               
 

   t = 
    

      
 

   t = 
    

     
 

   t = 0,100 

 

n1 = 38, n2 = 38, dk = n1 + n2 - 2 = 38 + 38 - 2 = 74 dengan α = 5%, 

sehingga diperoleh       = 1,47 dan        = 0,100.  

Karena                , maka    yang berbunyi nilai rata-rata pretest 

kelompok eksperimen sama dengan nilai rata-rata pretest kelompok 

kontrol diterima. 

 

 

 

 

 

 

 



302 

 

 

 

 

ANALISIS NILAI POSTTEST UH 2 KELOMPOK EKSPERIMEN 
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ANALISIS NILAI POSTTEST UH 2 KELOMPOK KONTROL 
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Analisis Data Posttest UH 2 Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

untuk Uji Hipotesis 2 

Uji Hipotesis 2 melalui Uji Kesamaan Rata-Rata Data Posttest UH 2 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Rumus:  

 

Keterangan : 

X1 = rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = rata-rata kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

s1  = varians kelompok eksperimen 

s2  = varians kelompok kontrol 

 

Cara menghitung: 

  t  = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

√
  
 

  
 √

  
 

  

 

  t  = 
           

√
      

  
  

      

  

 

  t = 
    

            
 

  t = 
    

      
 

  t = 
    

     
 

  t = 4,541 
 

Pengambilan Keputusan: 

n1 = 38, n2 = 38, dk = n1 + n2 - 2 = 38 + 38 - 2 = 74 dengan α = 5%, 

sehingga diperoleh       = 1,47 dan        = 4,541.  

 

Hasil                       kemudian diuji dengan uji dua pihak. 

Karena                , maka    yang berbunyi ada perbedaan antara 

hasil belajar kelompok yang menggunakan model blended learning dengan 

kelompok yang tidak menggunakan model blended learning dalam 

pembelajaran KKPI diterima. 
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Analisis Data Posttest UH 1 dan UH 2 Kelompok Eksperimen 

untuk Uji Hipotesis 1 

 

1. Homogenitas Posttest UH 1 dan UH 2 dengan Uji F 

F = varians terbesar 

      varians terkecil 

F = 5,939 

      5,419 

F = 1,095 

 

Harga         tersebut perlu dibandingkan dengan harga       , dengan 

             = 38-1 dan             38-1. Berdasarkan             37 

dan            37 dengan taraf kesalahan 5%, maka harga        = 1,77. 

        :       = 1,095 : 1,77 . Karena               , maka    diterima 

yang berarti bahwa varians homogen. 

2. Uji Hipotesis 1 melalui Uji Kesamaan Rata-Rata Data Posttest UH 1 dan 

UH 2 Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Rumus:  

 

Keterangan : 

X1 = rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = rata-rata kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

s1  = varians kelompok eksperimen 

s2  = varians kelompok kontrol 

 

Cara menghitung: 

   t  = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

√
  
 

  
 √

  
 

  

 

   t  = 
           

√
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   t  = 
           

√
      

  
  

      

  

 

   t = 
   

            
 

   t = 
   

      
 

   t = 
   

     
 

   t = 1,930 

 

Pengambilan keputusan: 

n1 = 38, n2 = 38, dk = n1 + n2 - 2 = 38 + 38 - 2 = 74 dengan α = 5%, 

sehingga diperoleh       = 1,47 dan        = 1,930.  

Karena                , maka    yang berbunyi nilai hasil belajar 

kelompok yang menggunakan model blended learning >75 diterima. 
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Analisis Butir Angket Keaktifan Belajar Siswa 
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Analisis Butir Angket Motivasi Belajar Siswa 
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Analisis Angket Keaktifan dan Motivasi Belajar Siswa UH 1 Pertemuan 3-4 
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Analisis Angket Keaktifan dan Motivasi Belajar Siswa UH 2 Pertemuan 5-6 
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Data Umur, Jenis Kelamin, Tahun Masuk, dan Pengajar Siswa  

Kelompok Eksperimen (Kelas XI TITL 1) 
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Data Umur, Jenis Kelamin, Tahun Masuk, dan Pengajar Siswa  

Kelompok Kontrol (Kelas XI TITL 2) 
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Analisis Matching Data Umur Siswa 

Sampel Kelompok Jumlah 

Kontrol Eksperimen 

Usia 16 33 34 67 

Usia 17 5 4 9 

Jumlah 38 38 76 

  = tidak terdapat perbedaan umur antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

   = terdapat perbedaan umur antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Dengan kata lain:    : µ1 = µ2 

   : µ1 ǂ µ2  

Perhitungan: 

X² = 
  |     |  

 

 
   

                    
  

X² = 
   |         |  

 
 
     

                        
 

X² = 
               

               
 

X² = 
   |   |  

      
 

X² = 
      

      
 

X² = 0,504 

Pengambilan keputusan: 

Dengan taraf kesalahan 5% dan dk = 1, maka diperoleh           0,504 dan          = 3,841. Karena          <        , maka    

yang berbunyi tidak ada perbedaan umur antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diterima. 

 

Lampiran 54 



316 

 

 

 

 

Analisis Matching Data Jenis Kelamin Siswa 

Sampel Kelompok Jumlah 

Kontrol Eksperimen 

Laki laki 38 36 74 

perempuan 0 2 2 

Jumlah 38 38 76 

   = tidak terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

   = terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

Dengan kata lain:     : µ1 = µ2 

   : µ1ǂ µ2  

Perhitungan: 

X² = 
  |     |  

 

 
   

                    
  

X² = 
   |         |  

 
 
     

                        
 

X² = 
            

               
 

X² = 
       

      
 

X² = 
         

      
 

X² = 
      

      
 

X² = 0,513 

Pengambilan keputusan: 

Dengan taraf kesalahan 5% dan dk = 1, maka diperoleh           0,513 dan         = 3,841. Karena          <        , maka    

yang berbunyi tidak ada perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diterima. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Purwodadi  

Mata Pelajaran  : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan   

Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester : XI / 2 

Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 

Pertemuan ke :  3 - 4 

Standar Kompetensi : 2. Mengoperasikan sistem operasi software 

Kompetensi Dasar : 2.1 Mengoperasikan software presentasi  

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah proses belajar-mengajar, diharapkan siswa dapat: 

1. Mengoperasikan editing sederhana hyperlink dengan tepat; 

2. Mengoperasikan editing sederhana pemasukan picture dengan benar; 

3. Mengoperasikan editing sederhana diagram dengan benar; 

4. Mengoperasikan editing sederhana sound dengan tepat; 

5. Mengoperasikan editing sederhana movie dengan tepat. 

 Karakter yang diharapkan: 

 Disiplin; 

 Rasa ingin tahu; 

 Kerja keras; 

 Percaya diri 

 

II. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Mengoperasikan editing sederhana hyperlink; 

2. Mengoperasikan editing sederhana pemasukan picture; 

3. Mengoperasikan editing sederhana diagram; 
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4. Mengoperasikan editing sederhana sound; 

5. Mengoperasikan editing sederhana movie. 

 

III. POKOK-POKOK MATERI 

Editing sederhana untuk membuat presentasi, meliputi: 

 hyperlink; 

 pemasukan picture; 

 diagram; 

 sound; 

 movie. 

 

IV. METODE PEMBELAJARAN 

 Model pembelajaran blended learning pendekatan konstruktif; 

1. Pembelajaran Synchronous 

a. Pembelajaran Tatap Muka 

 Ceramah konstruktif 

 Praktik 

 Presentasi 

b. Sinkronous Maya (Online) 

 Chatting 

2. Pembelajaran Asynchronous 

a. Asinkronous mandiri (Online) 

 Belajar mandiri menggunakan e-materi (pptx, pdf, flv, dan html) 

yang diakses melalui e-learning 

b. Asinkronous kolaboratif (Online) 

 Forum diskusi online 
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Editing Sederhana pada Presentasi  

Program Microsoft Power Point 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tahukah kalian? 

 Bagaimana cara memasukan gambar pada program Power Point? 

 Bagaimana pula cara memasukan diagram, sound, movie, chart and 

hyperlink? 

Baca selengkapnya ya!  

Pembahasan  

 

Kreasi dan Editing Sederhana pada Presentasi  

Program Power Point 2007 

 

Pembahasan editing sederhana pada program Power Point 2007 kali ini 

dibatasi pada pembahasan tentang memasukan hyperlink, gambar, grafik, suara, 

dan video. Untuk pembahasan lebih lanjut, dapat dibaca selengkapnya pada materi 

berikut. 

1. Memasukan hyperlink dalam Power Point 2007 

Di dalam Ms Power Point, hyperlink diartikan sebagai media 

presentasi yang dapat memberikan kemudahan menghubungkan sebuah file 

yang berbeda atau dapat juga menghubungkan slide–slide dalam satu file 

sehingga dapat tampil dengan cepat tanpa harus mencari mencari file atau slide 

secara manual.  

Kompetensi Dasar: 

 2.1    

Indikator Pembelajaran: 

1. Mengoperasikan editing sederhana hyperlink 

2. Mengoperasikan editing sederhana pemasukan picture; 

3. Mengoperasikan editing sederhana diagram; 

4. Mengoperasikan editing sederhana sound; 

5. Mengoperasikan editing sederhana movie. 

Standar Kompetensi :  

 2.     
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a. Hyperlink antar slide 

menggunakan action. Langkahnya adalah sebagai berikut:  

1) Buat tombol menggunakan shape. 

2) Beri hyperlink dengan cara klik tombol Menu Insert → Action→ pilih 

hyperlink to → oke.  

Ada beberapa hyperlink to yang sering digunakan, yaitu sebagai 

berikut:  

1) First slide: digunakan untuk menghubungkan dengan slide pertama . 

2) Last slide: menghubungkan dengan slide terakhir. 

3) Next slide: menghubungkan dengan slide berikutnya. 

4) Previous slide: menghubungkan dengan slide sebelumnya. 

5) End show: digunakan untuk keluar  dari tampilan slide show. 

6) Slide: memilih slide mana yang akan dihubungkan. 

b. Hyperlink dalam satu file 

Langkah menggunakan hyperlink dalam 1 file, yaitu sebagai berikut:  

1) Buat tombol menggunakan shape; 

2) Klik tombol menu Insert → hyperlink atau klik kanan pada tombol→ 

hyperlink; 

3) Pilih Place in This Document; 

4) Klik slide yang akan  

dihubungkan → Oke.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Hyperlink dalam 1 file 

c. Hyperlink antar File  

Langkah membuat hyperlink antar file adalah sebagai berikut: 

 Buat tombol menggunakan shape;  

 Klik tombol menu Insert → hyperlink atau klik kanan pada tombol → 

hyperlink  
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 Pilih Exiting File or Web page; 

 Klik slide yang akan dihubungkan → Oke.  

Catatan: 

 Place in this document: digunakan saat akan menghubungkan dengan 

slide di dalam satu file atau dokumen. 

 Exiting file or web page: digunakan saat akan menghubungkan slide 

dengan file lain atau dengan lembar web.  

 

2. Memasukan gambar (pictures) dalam Power Point 2007 dan 2010 

a. Memasukan gambar dari clip art (gambar yang sudah tersedia pada Power 

Point) 

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Klik Insert  klik clip art  pilih gambar sesuai keinginan  

    

 

 

 

    hasilnya 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan clip art   Gambar 3. Hasil insert pictures 

 

b. Memasukan gambar dari sebuah file 

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Klik Insert  klik pictures  pilih folder dimana gambar disimpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Gambar 4. Tampilan pemilihan folder gambar 

 Pilih gambar  klik insert  
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Gambar 5. Tampilan hasil insert pictures 

3. Memasukan diagram dalam Power Point 2007 

SmartArt adalah fasilitas Microsoft Office Power Point untuk membuat 

dan memformat berbagai bentuk diagram. Berikut langkah-langkah 

membuatnya :  

 Klik tab Insert. Tampak grup perintah tab Insert.  

 Kliklah SmartArt. Muncul kotak Choose a SmartArt Graphic.  

 Pilih dan kliklah kategori diagram pada panel sebelah kiri, misal 

Relationship.  

 Pilih dan kliklah jenis relationship pada panel bagian  

 tengah, misal Converging Radial.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  kotak Choose a SmartArt Graphic  

 Kliklah tombol perintah OK. Muncul diagram Converging Radial di dalam 

slide.  

 Ketikkan teks untuk setiap shape pada kotak Type Tour text here. Gunakan 

mouse untuk pindah ke shape berikutnya.  

 Setelah pengetikan selesai, arahkan pointer ke luar kotak diagram dan klik 

tombol mouse (untuk menghilangkan kotak Type Tour text here.  
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Gambar 7.  Gambar Converging Radial 

 

4. Memasukan sound dalam Power Point 2007 

Penyisipan suara pada slide presentasi Power Point dapat digunakan 

untuk membuat presentasi menjadi lebih menarik. Untuk memasukkan 

sound/suara ke dalam slide presentasi cara yang dilakukan hampir sama dengan 

memasukkan video. Berikut ini langkah-langkah memasukan suara dalam file 

presentasi. 

 Klik tab menu Insert  lalu pada ribbons pilih untuk memasukkan suara 

 Audio  Audio from file …  

 
Gambar 8.  Gambar Insert Audio 

 

 Kemudian muncul jendela Insert Sound, cari file suara yang akan 

dimasukkan lalu klik Insert  
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Gambar 9.  Gambar pilih file Audio 

 

 

 Hasilnya akan terdengar suara seperti yang dipilih bila slide show 

dijalankan.  

 
Gambar 10.  Gambar hasil Insert Audio 

 

5. Memasukan  movie dalam Power Point 2007 

Selain memasukkan objek diam seperti grafik atau diagram, Power Point 

juga dapat memasukkan objek bergerak berupa movie atau video dan dapat 

pula memasukkan objek berupa suara. Hal ini bertujuan untuk membuat 

presentasi lebih menarik, modern, dan tidak membosankan. Berikut adalah 

langkah-langkah memasukkan movie atau video.  

 Klik tab menu Insert  lalu pada ribbons pilih untuk memasukkan video 

 Video  video from file …  

 Kemudian muncul tampilan Insert Video, cari file video yang akan 

dimasukkan lalu klik Insert.  

 Hasilnya seperti gambar berikut. Ketika di slide show akan terlihat efek 

movie-nya. 
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Gambar 11.  Gambar hasil Insert Video 

 

E-materi: 

1. Contoh produk presentasi menggunakan perintah editing sederhana 

 
Gambar 12.  Gambar contoh produk editing pada presentasi 

 

2. E-materi bentuk pdf dalam e-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.  Gambar e-materi bentuk pdf 
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3. E-materi bentuk html dalam e-learning 

 
Gambar 14.  Gambar e-materi bentuk html 

 

4. E-materi bentuk video dalam e-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.  Gambar e-materi bentuk video 



337 

 

 

 

 

1. Ranah Kognitif 

KISI-KISI SOAL PRETEST ULANGAN HARIAN 1 

 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Purwodadi 

Mata Pelajaran   : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester   : XI/2 

Alokasi Waktu  :  15 Menit  

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Kognitif 

C1 C2 C3 C4, C5, C6 

 2. Mengoperasikan 

sistem operasi 

software 

2.1 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

 Mengoperasikan editing 

sederhana hyperlink. 

 Editing 

hyperlink. 

 17, 19 18 20 

   Mengoperasikan editing 

sederhana pemasukan 

picture; 

 Editing 

picture 

1 2 3 4 

 

 Mengoperasikan editing 

sederhana diagram; 

 Editing 

diagram 

5 6 7 8 

 Mengoperasikan editing 

sederhana sound; 

 Editing 

sound 

11 9 15 13 

 Mengoperasikan editing 

sederhana movie; 

 Editing 

movie  

14 16 10 12 

 

Lampiran 1 RPP 1__Kisi-Kisi Soal 
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KISI-KISI SOAL POSTTEST ULANGAN HARIAN 1 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Purwodadi 

Mata Pelajaran   : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester   : XI/2 

Alokasi Waktu  :  15 Menit  

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Kognitif 

C1 C2 C3 C4,  C5, C6 

 2. Mengoperasikan 

sistem operasi 

software 

2.1 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

 Mengoperasikan editing 

sederhana hyperlink. 

 Editing 

hyperlink. 

 7, 17 18 20 

   Mengoperasikan editing 

sederhana pemasukan 

picture; 

 Editing 

picture 

2 4 

 

5 19 

 Mengoperasikan editing 

sederhana diagram; 

 Editing 

diagram 

1 3 6 8 

 Mengoperasikan editing 

sederhana sound; 

 Editing 

sound 

12 9 16 13 

 Mengoperasikan editing 

sederhana movie; 

 Editing 

movie  

15 11 10 14 
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2. Ranah Psikomotorik 

Tes Praktik 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Purwodadi 

Mata Pelajaran   : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

Kelas/Semester   : XI/2 

Alokasi Waktu  :  15 Menit  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Kognitif 

C1 C2 C3 C4,  C5, C6 

 2. Mengoperasikan 

sistem operasi 

software 

2.1 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

 Mengoperasikan editing 

sederhana hyperlink. 

 Editing 

hyperlink. 

   1 

   Mengoperasikan editing 

sederhana pemasukan 

picture; 

 Editing 

picture 

 Mengoperasikan editing 

sederhana diagram; 

 Editing 

diagram 

 Mengoperasikan editing 

sederhana sound; 

 Editing 

sound 

 Mengoperasikan editing 

sederhana movie; 

 Editing 

movie  

 



340 

 

 

SOAL PRETEST ULANGAN HARIAN 1 

SMK NEGERI 2 PURWODADI 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Mata Pelajaran   : KKPI 

Materi     : Editing sederhana untuk membuat 

presentasi 

Pertemuan   : 3 

Kelas/Kompetensi Keahlian : XI/ TITL 

Hari/Tanggal   :  

Waktu    : 15 menit 

 

SOAL: 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Menambahkan gambar ke dalam materi presentasi yang berasal dari default power 

point merupakan fungsi dari... 

a. Insert word art 

b. Insert clip art  

c. Insert table 

d. Insert template 

e. Benar semua   

2.  Ikon perintah di samping digunakan untuk...  

a. Menyisipkan efek warna pada gambar 

b. Memberi efek bayangan pada gambar 

c. Menyisipkan gambar pada slide presentasi 

d. Menyisipkan album foto pada slide presentasi   

e. Memberi efek bayangan pada album foto 

3. i. klik home 

ii. klik picture 

iii. klik Insert 

iv. klik smartart 

v. klik chart 

Langkah–langkah yang paling tepat untuk menyisipkan gambar file di Microsoft 

Power Point adalah .... 

a. iv dan ii 

b. iii dan i 

c. iii dan ii  

d. iv dan iii 

e. iii dan v 

4. Bagaimanakan cara menyisipkan gambar untuk menjadi background pada slide 

presentasi powerpoint.... 

a. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from file  reset background 

b. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from clip art  close 

c. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from file  apply  

Lampiran 3 RPP 1_Soal 



341 

 

 

d. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from clip art  apply 

e. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from clip art  reset background 

5. Perintah membuat diagram pada Microsoft Power Point terdapat pada menu... 

a. Home 

b. Insert 

c. Design 

d. Transition 

e. Animation 

6. Diagram yang dapat digunakan pada Microsoft Power Point adalah kecuali ... 

a. list dan process 

b. cycle dan hierarchy 

c. shapes dan pyramid 

d. pyramid dan list 

e. hierarchy dan pyramid 

7. Untuk menyisipkan bagan-bagan seperti struktur organisasi ke dalam presentasi 

power point, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes 

b. Insert   chart 

c. Insert   text box 

d. Insert   picture 

e. Insert   smartArt      

8. Cara membuat diagram serta menyisipkan gambar asli bawaan yang ada pada 

komputer anda ke dalam slide presentasi di lembar kerja Microsoft Power Point 

adalah... 

a. Insert  chart, lalu pilih dan klik  insert picture 

b. Insert  smartArt, pilih dan klik insert clip art           

c. Insert chart, pilih dan klik insert  gambar album 

d. Insert  smartArt, pilih dan klik insert shapes 

e. Insert smartArt, pilih dan klik insert  chart dan clip art 

9. Perhatikan urutan dibawah ini : 

i. Klik menu insert 

ii. Pilih dan klik sound 

iii. Oke 

Langkah perintah di atas digunakan untuk..... 

a. Menyisipkan video 

b. Mengatur durasi video 

c. Menyisipkan suara 

d. Mengatur efek suara 

e. Merubah bentuk suara   

10. Selain dari clip art gallery, untuk menyisipkan video dari hardisk pada naskah 

digunakan perintah... 

a. Insert, media, video, video from file 

b. Insert, movie, video, video from file 

c. Insert, movie, movie from file 

d. a dan b benar 

e. a dan c benar   
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11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Ikon yang memiliki fungsi menunjukan durasi waktu dari suara yang ditambahkan 

pada slide presentasi ditunjukan oleh nomor... 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

e. 1 

12. Langkah yang paling tepat untuk menyisipkan video dan mengatur kecerahan video 

adalah... 

a. Insert  sound  kemudian klik format  color 

b. Insert  sound  kemudian klik format  brightness and contrast 

c. Insert  video  kemudian klik format  color 

d. Insert  video  kemudian klik format  brightness and contrast 

e. Semua jawaban salah 

13. Perhatikan langkah berikut! 

i. Klik insert 

ii. Klik audio pilih audio from file 

iii. Klik media 

iv. Pilih file suara 

v. Kemudian klik menu playback pilih icon start 

vi. Pilih across slide 

Cara mengatur suara agar berbunyi secara otomatis ketika semua slide presentasi 

dijalankan adalah... 

a. i, ii, iii, iv, v, dan vi 

b. i, ii, iii, iv, vi, dan v 

c. i, ii, iii, vi, v, dan iv 

d. i, iii, ii, iv, v, dan vi 

e. i, iii, ii, v, iv, dan vi 

14. Pengaturan editing video terdapat pada menu... 

a. home 

b. insert 

c. design 

d. transition 

e. animation 

15. Langkah pengaturan volume suara tinggi pada slide presentasi yang dijalankan 

adalah... 

a. Klik playback  klik ikon volume  pilih low 

b. Klik playback  klik ikon volume  pilih none 

c. Klik playback  klik ikon volume  pilih medium 

d. Klik playback  klik ikon volume  pilih mute 

e. Klik playback  klik ikon volume  pilih high 

16. Ikon yang paling tepat untuk pengaturan editing video pada slide presentasi adalah... 

a.  

b.  
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c.  

d.  

e.  
17. Berikut ini yang tidak termasuk kegunaan navigasi pada Micosoft Power Point 

adalah... 

a. Mengoperasikan tombol-tombol hyperlink 

b. Untuk menambah kesan menarik 

c. Mengontrol slide pada saat presentasi 

d. Mengendalikan slide pada saat presentasi 

e. Menghubungkan slide satu dengan slide lainnya 

18. Untuk membuat tombol navigasi pada Microsoft Power Point agar kembali ke 

halaman awal slide presentasi, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes  action button back 

b. Insert  shapes  action button previous 

c. Insert  shapes  action button return 

d. Insert  shapes  action button home  

e. Insert  shapes  action button begining  

19.  Berikut ini nama ikon dan fungsinya yang tepat adalah... 

a. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan file lain pada slide presentasi 

b. Hyperlink berfungsi untuk menambah kesan menarik pada slide 

c. Hyperlink berfungsi untuk membantu mengoperasikan slide 

d. Hyperlink berfungsi untuk  membuka file lain 

e. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan audio 

20. Bagaimanakah cara membuat hyperlink? 

a. blok kata/teks pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

b. pilih menu insert  hyperlink, tulis kata/teks untuk nama hyperlink tersebut, 

tentukan tujuan link. 

c. pilih gambar, pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

d. semua jawaban di atas benar 

e. a dan c benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------Selamat Mengerjakan------------------------------------ 
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SOAL POSTTEST ULANGAN HARIAN 1 

SMK NEGERI 2 PURWODADI 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Mata Pelajaran   : KKPI 

Materi     : Editing sederhana untuk membuat 

presentasi 

Pertemuan   : 4 

Kelas/Kompetensi Keahlian : XI/ TITL 

Hari/Tanggal   :  

Waktu    : 15 menit 

 

SOAL: 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Perintah membuat diagram pada Microsoft Power Point terdapat pada menu... 

a. Home 

b. Insert 

c. Design 

d. Transition 

e. Animation 

2. Menambahkan gambar ke dalam materi presentasi yang berasal dari default power 

point merupakan fungsi dari... 

a. Insert word art 

b. Insert clip art 

c. Insert table 

d. Insert template 

e. Benar semua   

3. Diagram yang dapat digunakan pada Microsoft Power Point adalah kecuali ... 

a. list dan process 

b. cycle dan hierarchy 

c. shapes dan pyramid 

d. pyramid dan list 

e. hierarchy dan pyramid 

4.  Ikon perintah di samping digunakan untuk...  

a. Menyisipkan efek warna pada gambar 

b. Memberi efek bayangan pada gambar 

c. Menyisipkan gambar pada slide presentasi 

d. Menyisipkan album foto pada slide presentasi   

e. Memberi efek bayangan pada album foto 

5. i.  klik home 

ii. klik picture 

iii. klik Insert 

iv. klik smartart 

v. klik chart 

Langkah–langkah yang paling tepat untuk menyisipkan gambar file di Microsoft 

Power Point adalah .... 

a. iv dan ii 

b. iii dan i 
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c. iii dan ii  

d. iv dan iii 

e. iii dan v 

6. Untuk menyisipkan bagan-bagan seperti struktur organisasi ke dalam presentasi 

power point, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes 

b. Insert   chart 

c. Insert   text box 

d. Insert   picture 

e. Insert   smartArt      

7.  Berikut ini nama ikon dan fungsinya yang tepat adalah... 

a. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan file lain pada slide presentasi 

b. Hyperlink berfungsi untuk menambah kesan menarik pada slide 

c. Hyperlink berfungsi untuk membantu mengoperasikan slide 

d. Hyperlink berfungsi untuk  membuka file lain 

e. Hyperlink berfungsi untuk menyisipkan audio 

8. Cara membuat diagram serta menyisipkan gambar asli bawaan yang ada pada 

komputer anda ke dalam slide presentasi di lembar kerja Microsoft Power Point 

adalah... 

a. Insert  chart, lalu pilih dan klik  insert picture 

b. Insert  smartArt, pilih dan klik insert clip art           

c. Insert chart, pilih dan klik insert  gambar album 

d. Insert  smartArt, pilih dan klik insert shapes 

e. Insert smartArt, pilih dan klik insert  chart dan clip art 

9. Perhatikan urutan dibawah ini : 

i. Klik menu insert 

ii. Pilih dan klik sound 

iii. Oke 

Langkah perintah di atas digunakan untuk..... 

a. Menyisipkan video 

b. Mengatur durasi video 

c. Menyisipkan suara 

d. Mengatur efek suara 

e. Merubah bentuk suara   

10. Selain dari clip art gallery, untuk menyisipkan video dari hardisk pada naskah 

digunakan perintah... 

a. Insert, media, video, video from file 

b. Insert, movie, video, video from file 

c. Insert, movie, movie from file 

d. a dan b benar 

e. a dan c benar   

11. Ikon yang paling tepat untuk pengaturan editing video pada slide presentasi adalah... 

a.  

b.  

c.  
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d.  

e.  
12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Ikon yang memiliki fungsi menunjukan durasi waktu dari suara yang ditambahkan 

pada slide presentasi ditunjukan oleh nomor... 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

e. 1 

13. Perhatikan langkah berikut! 

i. Klik insert 

ii. Klik audio pilih audio from file 

iii. Klik media 

iv. Pilih file suara 

v. Kemudian klik menu playback pilih icon start 

vi. Pilih across slide 

Cara mengatur suara agar berbunyi secara otomatis ketika semua slide presentasi 

dijalankan adalah... 

a. i, ii, iii, iv, v, dan vi 

b. i, ii, iii, iv, vi, dan v 

c. i, ii, iii, vi, v, dan iv 

d. i, iii, ii, iv, v, dan vi 

e. i, iii, ii, v, iv, dan vi 

14. Langkah yang paling tepat untuk menyisipkan video dan mengatur kecerahan video 

adalah... 

a. Insert  sound  kemudian klik format  color 

b. Insert  sound  kemudian klik format  brightness and contrast 

c. Insert  video  kemudian klik format  color 

d. Insert  video  kemudian klik format  brightness and contrast 

e. Semua jawaban salah 

15. Pengaturan editing video terdapat pada menu... 

a. home 

b. insert 

c. design 

d. transition 

e. animation 

16. Langkah pengaturan volume suara tinggi pada slide presentasi yang dijalankan 

adalah... 

a. Klik playback  klik ikon volume  pilih low 

b. Klik playback  klik ikon volume  pilih none 

c. Klik playback  klik ikon volume  pilih medium 

d. Klik playback  klik ikon volume  pilih mute 

e. Klik playback  klik ikon volume  pilih high 
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17. Berikut ini yang tidak termasuk kegunaan navigasi pada Micosoft Power Point 

adalah... 

a. Mengoperasikan tombol-tombol hyperlink 

b. Untuk menambah kesan menarik 

c. Mengontrol slide pada saat presentasi 

d. Mengendalikan slide pada saat presentasi 

e. Menghubungkan slide satu dengan slide lainnya 

18. Untuk membuat tombol navigasi pada Microsoft Power Point agar kembali ke 

halaman awal slide presentasi, maka langkah yang dilakukan adalah... 

a. Insert  shapes  action button back 

b. Insert  shapes  action button previous 

c. Insert  shapes  action button return 

d. Insert  shapes  action button home  

e. Insert  shapes  action button begining 

19. Bagaimanakan cara menyisipkan gambar untuk menjadi background pada slide 

presentasi powerpoint.... 

a. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from file  reset background 

b. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from clip art  close 

c. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from file  apply  

d. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from clip art  apply 

e. Klik design  pilih dan klik background style  format background  picture 

or texture fill  insert from clip art  reset background 

20. Bagaimanakah cara membuat hyperlink? 

a. blok kata/teks pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

b. pilih menu insert  hyperlink, tulis kata/teks untuk nama hyperlink tersebut, 

tentukan tujuan link. 

c. pilih gambar, pilih menu insert  hyperlink, tentukan tujuan link 

d. semua jawaban di atas benar 

e. a dan c benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------Selamat Mengerjakan------------------------------------ 
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1. Ranah kognitif 

KUNCI JAWABAN 

SOAL PRETEST ULANGAN HARIAN 1 

1. B 

2. D 

3. C 

4. C 

5. B 

6. C 

7. E 

8. B 

9. C 

10. E 

11. B 

12. D 

13. D 

14. B 

15. E 

16. C 

17. B 

18. D 

19. C 

20. E

 

KUNCI JAWABAN 

SOAL POSTTEST ULANGAN HARIAN 1 

 

1. B 

2. B 

3. C 

4. D 

5. C 

6. E 

7. C 

8. B 

9. C 

10. E 

11. C 

12. B 

13. D 

14. D 

15. B 

16. E 

17. B 

18. D 

19. C 

20. E 

 

21. Ranah psikomotorik 

Buatlah sebuah presentasi sederhana dengan menggunakan minimal 3 

perintah editing, seperti: insert picture, movie, sound, diagram,  and 

hyperlink! 

Jawab: jawaban merupakan pengembangan kompetensi siswa secara 

mandiri dengan melbatkan perintah editing pada presentasi minimal 3 

seperti: insert picture, movie, sound, diagram,  and hyperlink. 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 RPP 1_Kunci jawaban 
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Kegiatan pendukung pembelajaran dengan model blended learning: 

1. Chatting 

 
 

 

2. Forum Diskusi Online 

 
 

 

 

 

Lampiran 5 RPP 1_Kegiatan pendukung pembelajaran blended learning 
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Kegiatan Pembelajaran Synchronous Online dengan E-learning  

berupa Chatting 

 
Pertemuan 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pertemuan 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 58 
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Kegiatan Pembelajaran Asynchronous Kolaboratif 

dengan E-learning berupa Diskusi Online 

 

Pertemuan 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan 5-6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 59 
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Laporan Hasil Pembelajaran Asynchronous Mandiri dengan E-learning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 60 
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Laporan Jajak Pendapat Pembelajaran dengan Model  

Blended Learning melalui E-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 61 
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Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMK N 2 Purwodadi   Konsultasi dengan guru KKPI  
 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran tatap muka kelas XI TITL 2  Pembelajaran tatap muka kelas XI TITL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antusiasme siswa saat pembelajaran kelas XI TITL 2     Antusiasme siswa saat pembelajaran kelas XI TITL 1 

 

 

Lampiran 62 
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Antusiasme siswa dalam mengerjakan soal kelas XI TITL 2 dan TITL 1 
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