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ABSTRAK 

 
Trisnawati, Fitri. 2015. Keefektifan Penggunaan Media Edmodo Sebagai 

Penunjang Pembelajaran  Mata Pelajaran TIK SMP Negeri 25  

Semarang. Skripsi. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing  Dr. Akhmad 

Munib, S.H.,M.H.,M.Si. 

Kata kunci : Media Pembelajaran,Edmodo 
 

Seiring dengan perkembangan teknologi era globalisasi saat ini banyak 

mempengaruhi dalam proses belajar. Pembelajaran konvensional yang dinilai 

kurang menarik siswa untuk belajar, selain model pembelajaran tersebut tergolong 

tradisional juga terdapat beberapa faktor diantaranya daya serap siswa yang 

berbeda terhadap materi yang disampaikan, siswa sering mengantuk saat proses 

pembelajaran berlangsung sehingga membuat siswa kurang dalam merespon 

sebuah pembelajaran. Dari beberapa problem yang dialami tersebut peneliti 

menyimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu dengan evaluasi keefektifan 

penerapan media edmodo sebagai media penunjang pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan media edmodo sebagai penunjang 

pembelajaran mata pelajaran TIK di SMP Negeri 25 Semarang. Obejek dari 

penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 25 Semarang dengan sampel 32 

siswa.Teknik pengambilan data dengan pemberian tugas untuk mengetahui hasil 

belajara siswa setelah menggunakan media edmodo sebagai penunjang 

pembelajaran TIK. Hasil penelitian yang didapat adalahpada pengujian hipotesis 

menggunakan uji-t satu pihak yaitu uji-t pihak kanan. Berdasarkan perhitungan 

uji-t pihak kanan, dengan taraf signifikan 5% diperoleh thitung= 10,0766 sedangkan 

ttabel= 15,1. Karena thitung<ttabel maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil 

belajar TIK peserta didik yang diberi pembelajaran dengan media Edmodo lebih 

tinggi dari pada nilai Kriteria Ketuntasan Minimal. Berdasarkan data yang 

diperoleh, rata-rata hasil belajar peserta didik kelas eksperimen adalah 80,10 

sedangkan nilai KKM adalah 75.Pembelajaran dengan media 

penunjangpembelajaranEdmodopadamatapelajaran TIKdisimpulkanefektif 

terhadap hasil belajarTIK pada peserta didik kelas VIIISMP N 25 Semarang tahun 

pelajaran 2014/2015 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 

Pendidikan adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat proses 

pembelajaran dimana peserta didik mampu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Sejalan dengan adanya hal itu menurut Undang – Undang No. 20 

Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dimana untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdikan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Visi pendidikan nasional adalah 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai perantara sosial yang kuat dan berwibawa 

untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah (Permendiknas No.41 tahun 2007). 

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang saling terhubung satu sama 

lain dimana terdiri atas materi, tujuan , motode dan evaluasi (Rusman, 2014: 1). 

Keterpaduan tersebut diolah oleh guru agar mendapatkan proses belajar yang 

efektif dan efesien. 
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Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai 

komponen saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi : tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran 

tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model-

model pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Saat ini teknologi dalam pembelajaran semakin berkembang pesat, 

perkembangan tersebut dirasakan oleh baik itu guru ataupun siswa. Pada era 

globalisasi seperti saat ini tidak sedikit siswa yang sudah bisa menggunakan 

internet dan hampir rata-rata siswa membuka internet setiap hari baik itu untuk 

belajar ataupun bermain. 

Dimasa globalisasi sekarang ini model pembelajaran secara konvensional 

dirasa kurang menarik minat siswa untuk belajar khususnya untuk anak-anak. 

Masing-masing anak mempunyai daya imajinasi berbeda-beda sehingga saat 

siswa menangkap suatu pembelajaran tanpa adanya suatu media yang menarik 

hasil serapannya akan berbeda-beda.  

Daya tangkap siswa dengan tanpa adanya media yang menarik membuat 

siswa akan menelaah suatu pembelajaran tersebut berbeda, bahkan tidak sesuai 

dengan tujuan yang harus di capai. Permasalahan yang timbul dengan tanpa 

adanya media penunjang untuk pembelajaran diantaranya kurangnya daya serap 

dan antusias, respon siswa terhadap materi yang diajarkan guru saat dikelas, 

sebagian siswa merasa jenuh dengan pembelajaran konvensional yang biasa 
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karena hampir rata-rata siswa setiap hari membuka internet dimana metode belajar 

yang disediakan lebih praktis tanpa harus mendengarkan ceramah guru. 

Kurangnya daya serap dan antusias siswa terhadap materi yang diajarkan 

guru dikelas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi siswa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan efektif 

tanpa adanya timbal balik dari siswa dengan guru apabila dalam proses 

pembelajaran siswa tidak memiliki ketertarikan terhadap mata pelajaran yang 

diajarkan. 

Pada proses pembelajaran, dengan tanpa adanya media  siswa merasa 

jenuh dengan pembelajaran konvensional. Hampir rata-rata guru yang tidak 

menggunakan media seringkali diabaikan oleh siswa karena model pembealajaran 

yang kurang menarik untuk diikuti. Model pembelajaran yang menjenuhkan 

membuat siswa jarang memperhatikan pelajaran saat pembelajaran berlangsung. 

Suasana pembelajaran menjadi kurang aktif, bahkan siswa jarang 

memperhatikan saat pembelajaran berlangsungkarenasiswa mengantuk saat 

pembelajaran berjalan berlangsung. Saat siswa merasa jenuh dengan pembelajaran 

maka siswa akan otomatis tidakan akan memperhatikan materi yang disampaikan 

saat proses belajar karena kurangnya antusisas siswa. 

Kurangnya antusias dan respon siswa terhadap materi yang disampaikan 

oleh guru saat di kelas merupakan salah satu bentuk ketidaknyamanan dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung saat dikelas. Dari pengaruh 
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ketidaknyamanan dan kurangnya feedback dari siswa ke guru tersebut akan begitu 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa yang kurang memuaskan merupakan pengaruh dari 

proses pembelajaran yang tidak aktif. Dalam mewujudkan ketercapaian tujuan 

pembelajaran tentu perlu di dukung dengan metode atau model pembelajaran yang 

aktifdan interaktif. 

Model-model Pembelajaran disusun berdasarkan berbagai prinsip atau 

teori sebagai pijakan dalam pengembangannya. Para ahli menyusun model 

pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, teori-teori psikologis, 

sosiologis , analisis sistem, atau teori- teori lain (Rusman, 2015: 5). Biasanya 

mempelajari model-model pembelajaran didasarkan pada teori belajar yang 

dikelompokan menjadi empat model pembelajaran. Model tersebut merupakan 

pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai kompetensi/tujuan 

pembelajaran yang diharapkan (Joyce Well, 2000: 5 dalamArsyad, 2014:22) 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran jangka panjang, 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan juga membimbing pelajaran dikelas 

atau diluar kelas. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan artinya guru 

dapat memilih model pembelajaran  yang sesuai dan efisien untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dalam proses belajar. 

` Belajar merupakan suatu proses yang kompleks untuk setiap individu. 

Seseorang belajar dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar (Arsyad, 2014: 1). 
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Salah satu pertanda bahwa seseorang tersebut telah belajar adalah terjadinya 

perubahan pada tingkat keterampilan , sikap dan pengetahuan. 

Proses belajar yang berbeda mempengaruhi daya pikir setiap individu. 

Belajar dapat dipengaruhi oleh lingkungan, keterampilan individu, ataupun 

kemauan pribadi. Teknik dalam belajar tiap orang berbeda-beda, oleh karen itu 

metode belajar yang menyenangkan dan efektif dapat mendukung tiap individu 

dalam belajar. 

Setiap individu menginginkan agar proses belajar belajalan dengan 

menarik dan menyenangkan, tentu setiap individu menginginkan metode belajar 

yang simple dan juga fleksibel tetapi sesui dengan tujuan yang harus dicapai. 

Salah satu metode belajar yang fleksible yaitu dengan prinsip Individualized 

Learning. Individualized Learning memungkinkan siswa belajar dengan 

kecepatan masing-masing dengan pembelajaran sistem modular. Salah satu bentuk 

dari Individualized Learning yaitu dengan pembelajaran berbasis internet untuk 

pendidikan. 

Penerapan internet untuk dunia pendidikan kini sudah maju , terutama 

dalam kegunaannya di jenjang perguruan tinggi atau universitas. Jenjang 

pendidikan lain seperti SMP juga mulai pesat dengan pembelajaran internet, 

sehingga menggunakan metode yang tepat dalam penyampaian pelajaran TIK 

khususnya dalam pendidikan tingkat SMP sangat diperlukan. Sesuai dengan PP 

No. 19 pasal 6 ayat 1 tahun 2005 menyatakan bahwa TIK masih digunakan dalam 
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pembelajaran dalam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama sesuai 

dengan kurikulum yang di jalankan saat ini yakni Kurikulum 2006 KTSP. 

Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (a)Kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia; (b)Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian; (c)Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

 (d)Kelompok mata pelajaran estetika; (e)Kelompok mata pelajaran jasmani, 

olahraga, dan kesehatan. (PP No. 19 pasal 6 ayat 1 tahun 2005).  

Peraturan perundangan telah mencantumkan TIK sebagai mata pelajaran 

untuk SMP yang masuk dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dengan peraturan tersebut pembelajaran TIK secara jelas dapat 

diajarkan pada tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 

Pembelajaran TIK di SMP seharusnya dalam pembelajaran tersebut tidak 

hanya dari segi ketercapaian tujuan dari silabus ataupun modul, melainkan dengan 

tambahan ketercapaian prinsip individualized explore sehingga anak dapat 

mengembangkan bakat mata pelajaran TIK secara maksimal. Individualized 

explore memungkinkan siswa belajar tidak hanya stuck atau menetap dengan 

materi yang di ajarkan saja, melainkan siswa dapat berkreasi dan mengembangkan 

lagi pada materi tersebut secara kreatif untuk semakin memperkaya wawasan bagi 

siswa itu sendiri. Pengembangan materi secara umum yang sering siswa explore 

lebih jauh seperti pada materi grafis, dan juga materi internet. Umumnya siswa 

sangat gemar mempelajari materi internet, karena internet sudah menjadi 
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keseharian siswa baik itu untuk belajar ataupun hiburan, bahkan ada yang 

pembelajaran berbasis hiburan seperti edugame, tetapi pada penerapan mata 

pelajaran TIK edu game belum digunakan dalam pembelajaran. Belakangan ini 

jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama menerapkan pembelajaran 

berbasis internet yaitu dengan elektronik learning untuk mencapai pembelajaran 

aktif dan inovatif. 

E-learning atau elektronik learning salah satu media yang begitu 

menunjang dalam pembelajaran TIK (Arsyad, 2014: 203). Dosen / guru sering 

menggunakannya sebegai media penunjang seperti keterbatasan jarak dan waktu 

yang kadang membatasi untuk tatapmuka dalam satu ruangan. Salah satu dari 

berbagai e-learning yang ada di Indonesia, salah satunya adalah elektronik 

learning bernama “Edmodo” yang telah diterapkan di beberapa Universitas di 

Indonesia. 

Edmodo adalah sebuah media yang digambarkan secara kasaran seperti 

facebook. Media ini dapat memudahkan guru dan siswa dalam penunjang 

pembelajaran secara elektronik seiring dengan perkembangan zaman(Rismiyanti, 

2012: 2). Platform yang disajikan hampir sama dengan fitur facebook, tetapi 

Edmodo menampilkan fitur yang di design untuk penunjang pembelajaran 

berbasis internet. 

Edmodo adalah salah satu media yang dapat membuktikan perkembangan 

internet dunia pendidikan dalam proses belajar. Dapat disimpulkan bahwa edmodo 

berfungsi sebagai platform penugasan dan interaksi antar guru dan siswa, 
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sehinggaedmodo memungkinkan untuk diterapkan sebagai penunjang 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Keefektifan Penggunaan Media Edmodo 

sebagai Penunjang Pembelajaran  Mata Pelajaran TIK  SMP N 25 

Semarang“ 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Penulis perlu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul 

dalam penelitian ini, agar menjadi jelas dan terarah. Adapun identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya daya serap dan antusias siswa terhadap materi yang diajarkan 

guru saat dikelas 

2. Hampir rata-rata siswa setiap hari membuka internet. 

3. Siswa jarang memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. 

4. Kurangnya antusias dan respon siswa siswa terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru saat di kelas. 

5. Hasil belajar siswa yang kurang memuaskan  

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan , maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakahefektivitas 

media pembelajaranEdmodoterhadaphasilbelajar TIK padasiswa SMP N 25 

Semarang?” 
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Penulis perlu menyederhanakan permasalahan yang telah dirumuskan dan 

mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis maka permasalahan tersebut peerlu 

dibatasi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka aspek yang diungkap dalam penelitian ini 

dibatasi yakni keefektifan yang dimaksud apakah dengan menggunakan media 

penunjang Edmodo ini siswa mendapatkan hasil belajar yang dapat melampaui 

batas diatas rata-rata KKM yang telah ditentukan, serta penelitian ini hanya pada 

mata pelajaran TIK dengan materi rumus Ms.Excel  di SMP Negeri 25 Semarang. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untukmengetahuikeefektifanpenngunaan media 

penunjangpembeajaranedmodoterhadaphasilbelajarsiswa yang dapat melampaui 

batas diatas rata- rata KKM yang telah ditentukan SMP N 25 Semarang 

padamatapelajaran TIK. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat oleh penelitian yang dilakukan diantaranya : 

1. Bagi siswa, adanya penerapan model pembelajaran dengan pemanfaatan E-

Learning yaitu Edmodo diharapkan dapat meningkatkan semangat dan 

motivasi belajar siswa . Meningkatkan pembelajaran baik di kelas maupun 

diluar kelas, dimanapun dan kapanpun dengan efisien. 
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2. Bagi guru, dapat memudahkan guru dalam pencapaian materi , 

mempersingkat waktu dan juga dapat mendisiplinkan siswa terutama dalam 

pengumpulan tugas. 

3. Bagi sekolah, dari penelitian ini dapat dijadikan alternatif bagi sekolah itu 

sendiri untuk seterusnya dijadikan media penunjang pembelajaran. 

4. Bagi pembaca, dapat memperoleh informasi maupun pengetahuan baru dalam 

belajar dan mendapatkan wawasan. 

5. Bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan 

model pembelajran yang modern dan efektiv. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, skripsi ini terdiri atas beberapa bagian yang disusun 

menurut sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang , identifikasi dan perumusn masalah , tujuan 

penelitian , manfaat penelitian , sistematika penulisan. 

Bab II : Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Dan Hipotesis Penelitian 

Berisi tentang kajian pustaka secara teoritis yaitu tentang teori-teori yang 

mendukung dan relevan dengan permasalaan penelitian dan hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian 

Berisi tentang metode penelitian, lokasi penelitian, variabel dan paradigma 

penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian dan pengujian instrumen 

penelitian, teknik analisis data. 
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Bab IV : Hasil Peneitian Dan Pembahasan 

Berisi tentang deskripsi data, hasil analisis data beserta pembahasanya 

yang diperoleh dalam penelitian. 

BAB V: Kesimpulan Dan Saran 

Berisikan kesimpulan akhir penelitian dan memberikan saran bagi para 

pengguna hasil penelitian. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Teknologi Pendidikan 

Teknologi pendidikan merupakan konsep yang komplek, dapat 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. Hal ini 

sesuai dengan disiplin ilmu dalam teknologi pendidikan yang memecahkan dan 

pemecahan masalah belajar pada manusia sepanjang hayat, dimana saja, kapan 

saja dengan cara apa saja dan oleh siapa saja mengatasi segala permasalahan 

dalam pendidikan sehingga dapat tercapai apa yang menjadi tujuan pendidikan 

(Miarso, 2009: 163). 

Berdasarkan definisi 1994, menyatakan bahwa teknologi pembelajaran 

adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan 

serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar (AECT 1994). Sedangkan definisi 

2004 adalah studi dan praktik etis yang berkenaan dengan pemberian fasilitas 

belajar dan pengkiatan kinerja melalui tiga kawasan (domain) yaitu penciptaan, 

penggunaan dan pengelolaan proses, dan sumber daya teknologis secara tepat 

guna (Suparman,2012:334). 
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Teknologi Pendidikan merupakan suatu bidang kajian khusus (spesialisasi) 

ilmu pendidikan dengan objek formal “belajar” pada manusia secara pribadi atau 

yang tergabung dalam suatu organisasi.Bidang kajian ini pada mulanya digarap 

dengan mensintesiskan berbagai teori dan konsep dari berbagai disiplin ilmu ke 

dalam suatu usaha terpadu, atau penggabungan berbagai sumber yang berkaitan 

dalam satu kesatuan yang lebih bermakna.Perkembangan bidang kajian ini 

selanjutnya mensyaratkan pendekatan tambahan, yaitu sistematik dan 

sistemik.Sistematik artinya dilakukan secara runtut (teratur dengan langkah 

tertentu), sedangkan sistemik artinya menyeluruh atau disebut pula holistik atau 

komprehensif (Miarso, 2009:199). 

 Berdasarkan definisi teknologi pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu kajian yang membantu jalannya 

pembelajaran, mengingat bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu proses 

yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan 

organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek 

belajar manusia. 

2.1.1 Kawasan Teknologi Pendidikan (AECT 1994) 

Definisi tahun 1994 dirumuskan dengan berlandaskan lima bidang 

garapan. Kawasan tersebut yaitu kawasan desain, kawasan pengembangan, 

kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, serta kawasan penilaian. Kawasan 

desain merupakan proses menspesifikasikan kondisi belajar. Kawasan desain 

mencakup studi tentang desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi 
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pembelajaran dan karakteristik pembelajaran.Desain sistem pembelajaran 

merupakan prosedur yang terorganisir mencakup langkah-langkahantara lain 

menganalisis, mendesain, mengembangkan, melaksanakan 

danmengevaluasi.Desain pesan melibatkan perencanaan untuk mengatur bentuk 

fisik pesan tersebut.Strategi pembelajaran merupakan spesifikasi untuk 

menyeleksi dan mengurutkan peristiwa kegiatan dalam sebuah pelajaran. Jadi 

desain pembelajaran merupakan sebuah proses merancang, menganalisis segala 

kebutuhan pembelajaran meliputi desain sistem pembelajaran, strategi 

pembelajaran, desain pesan dan karakteristik pebelajar sehingga tercipta proses 

pembelajaran yang sistematik dan berkualitas. 

Kawasan pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi 

desain kedalam bentuk fisiknya. Kawasan pengembangan diorganisasikan dalam 

empat kategori yaitu teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi 

berdasarkan komputer dan teknologi terpadu. Kawasan pengembangan ini berakar 

pada produksi media (Warsita,2008:26) Bentuk fisik ini berupa sebuah media 

penunjang pembelajaran, baik media cetak, audio visual, dll.Kawasan 

pengembangan mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam 

pembelajaran.Dalam kawasan ini terdapat keterkaitan yang kompleks antara 

teknologi dan teori yang mendorong baik desain pesan maupun strategi 

pembelajaran. 

Kawasan pemanfaatan atau pemakaian merupakan tindakan untuk 

menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Kawasan ini bertanggung jawab 

untuk mencocokkan pembelajar dengan materi dan kegiatan spesifik, 
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mempersiapkan pembelajar untuk berinteraksi dengan materi dan kegiatan yang 

dipilih, memberikan bimbingan selama keterlibatan tersebut, memberikan 

penilaian hasil dan memadukan pemakaian ini ke dalam keberlanjutan 

prosedurorganisasi.Dalam kawasan pemakaian terdapat empat kategori yaitu 

pemakaian media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi dan 

kebajikan dan aturan. 

Kawasan pengelolaan melibatkan pengontrolan teknologi pembelajaran 

melalui perencanaan, organisasi, koordinasi dan supervisi.Terdapat empat 

kategori kawasan yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan 

sistem penyampaian dan yang terakhir adalah pengelolaan informasi (Sells dan 

Richey,1994: 54) Manajemen proyek melibatkan perencanaan, monitoring, 

pengontrolan desain pembelajaran dan proyek pengembangan.Manajemen sumber 

melibatkan perencanaan, monitoring dan pengontrolan sistem dukungan sumber 

daya dan layanannya.Manajemen sistem penyebaran memfokuskan pada isi 

produk, seperti persyaratan perangkat keras atau perangkat lunak dan dukungan 

teknis kepada pemakai dan operator seperti petunjuk untuk desainer dan 

instruktur. Manajemen informasi melibatkan perencanaan, monitoring, 

pengontrolan, penyimpanan, transfer dan proses informasi untuk belajar. 

Kawasan penilaian adalah proses penentuan kesesuaian pebelajar dan 

belajar. Penilaian dimulai dengan analisis masalah.Analisis masalah merupakan 

langkah awal yang penting dalam pengembangan dan evaluasi 

pembelajaran.Dalam kawasan penilaian terdapat empat kategori yaitu analisis 

masalah, pengukuran beracuan kriteria, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 
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Hubungan antar kawasan tidak linier tetapi saling melengkapi, terbukti 

dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap 

kawasan.Hubungan antar kawasan juga bersifat sinergetik.Sebagai contoh, 

seorang praktisiyang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori 

dari kawasan desain, seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain 

pesan.Seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan desain menggunakan teori 

mengenai karakteristik media dari kawasan pengembangan dan kawasan 

pemanfaatan dan teori mengenai analisi masalah dan pengukuran dari kawasan 

penilaian. Sifat saling melengkapi dari hubungan antar kawasan dalam bidang 

dapat dilihat dalam gambar berikut: (Seels dan Richey,1994:27) 

 

 

 

2.1.2  

 

 

 

 

Bagan 2.1 Hubungan antar kawasan dalam bidang teknologi pendidikan 

(Seels dan Richey,1994:29) 

 

Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa setiap kawasan memberikan 

kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang 
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digunakan bersama oleh semua kawasan. Sebagai contoh, teori yang digunakan 

bersama ialah teori mengenai umpan balik yang dalam beberapa hal digunakan 

oleh setiap kawasan.Umpan balik dapat masuk dalam strategi pembelajaran 

maupun dalam desain pesan.Putaran umpan balik digunakan dalam sistem 

pengelolaan, dan penilaian juga memberikan umpan balik (Seel and Richey, 

1994:28). Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan 

terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk 

menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi 

dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar 

manusia. 

2.1.2 Kawasan Teknologi Pendidikan (AECT 2004) 

Definisi teknologi pendidikan oleh AECT 2004 (The Association 

forEducational Communication and Technology) menyatakan bahwa 

“Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning 

and improving performance by creating, using, and managing appropriate 

technological processes and resources”. 

Definisi ini mengandung beberapa elemen kunci seperti pada bagan seperti 

di bawah ini: 
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Bagan 2.2 Elemen/kawasan Teknologi Pendidikan 2004 
 

(Molenda and Alan, 2010: 5) 

 

Studi, merupakan pemahaman teoritis, sebagaimana dalam praktek 

teknologi pendidikan memerlukan konstruksi dan perbaikan pengetahuan yang 

berkelanjutan melalui penelitian dan refleksi praktek, yang tercakup dalam istilah 

studi. Dalam hal ini, studi diartikan sebagai pengumpulan informasi dan analisis 

diluar konsepsi penelitian tradisional, termasuk didalamnya penelitian kuantitatif 

dan kualitatif serta berbagai macam bentuk disiplin penelitian seperti 

pengungkapan teori, analisis filosofis, penyelidikan historis, proyek 

perkembangan, analisis kesalahan, analisis sistem dan evaluasi. Penelitian telah 

menjadi generator ide-ide baru serta merupakan sebuah proses evaluatif untuk 

membantu memperbaiki praktik. Penelitian dapat dilaksanakan dengan 

berdasarkan pada berbagai gagasan metodologi maupun perbandingan teori. 

Penelitian dalam teknologi pendidikan telah berkembang dari usaha penyelidikan 

untuk membuktikan bahwa media dan teknologi merupakan perangkat efektif 

untuk pengajaran, penyelidikan dilakukan untuk memeriksa aplikasi yang sesuai 

digunakan baik dalam proses maupun teknologi untuk meningkatkan 

pembelajaran. 

Elemen yang kedua yaitu etika praktek, mengacu kepada standar etika 

praktis sebagaimana didefinisikan oleh AECT secara aktif mendefinisikan 

bahasan standar etis dan menyajikan contoh kasus didalamnya untuk didiskusikan 

dan dipahami serta penerapan urusan etis dalam praktik. Perhatian terbaru dalam 

masyarakat dalam hal penggunaan media secara etis berkenaan dengan properti 
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intelektual telah disampaikan oleh komite AECT dalam bidang teknologi 

pendidikan. Etika praktik sesuatu yang esensial untuk kesuksesan profesional 

dimana tanpa adanya perhatian terhadap etika, sukses tidak akan mungkin 

tercapai. 

Elemen yang ketiga yaitu fasilitasi.Pergeseran paradigma ke arah 

kepemilikan dan tanggung jawab pembelajar yang lebih besar telah merubah 

peran teknologi dari pengontrol menjadi pemfasilitasi. Fasilitasi mencangkup pula 

desain lingkungan, pengorganisasian sumber, dan penyediaan peralatan.Kegiatan 

belajar dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun lingkungan virtual seperti 

pembelajaran jarak jauh. 

Pembelajaran merupakan elemen yang ke empat, dimana pengertian 

pembelajaran saat ini sudah berubah dari beberapa puluh tahun yang lalu. 

Terdapat kesadaran yang memuncak  mengenai perbedaan antara penyimpanan 

informasi yang umum dalam tujuan  pengujian  dan  pemerolehan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang dimunculkan diluar lingkup kelas. 

Elemen yang kelima peningkatan.Peningkatan berkenaan dengan 

perbaikan produk, yang menyebabkan pembelajaran lebih efektif, perubahan 

dalam kapabilitas, yang membawa dampak pada aplikasi dunia nyata. Kinerja 

menjadi elemen yang keenam. Kinerja berkenaan  dengan kesanggupan 

pembelajar untuk menggunakan dan mengaplikasikan kemampuan yang baru 

didapatkannya. 
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2.1.3 Perbedaan Definisi TP 1994 dan Definisi TP 2004 

 

 Berdasarkan definisi 1994, menyatakan bahwa teknologi pembelajaran 

adalah teori dan praktek dalam desain,  pengembangan,  pemanfaatan, 

pengelolaan serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar (AECT 1994). 

Perbedaan antara kedua definisiwiniwadalah: 

DEFINISI 1994 DEFINISI 2004 

Menekan pada teori dan praktek Menekan pada studi dan etika praktek 

Pokok kegiatan adalah design, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, 

dan penilaian 

Penciptaan, pengaturan, dan penggunaan 

Tujuan untuk keperluan belajar Tujuan untuk memfasilitasi pembelajaran 

Utilisasi proses dan sumber belajar Utilisasi proses dan sumber daya teknologi 

Tabel 2.1 Perbedaan Definisi TP 1994 dan Definisi TP 2004 

 

Untuk poin 1,  definisi 2004 sudah lebih spesifik karena menekankan pada 

studi dan etika praktek. Poin 2,  definisi 2004 memiliki kekurangan karena tidak 

mencakup untuk penilaian. Poin 3 sudah berkenaan dengan perubahan paradigma, 

dimana teknologi pembelajaran hanya memfasilitasi pembelajaran yang artinya 

faktor-faktor lain dianggap sudah ada. Poin 4, definisi 2004 sudah lebih luas 

karena yang dikelola bukan hanya semata proses dan sumber belajar, tetapi lebih 

jauh sudah mencakup proses dan sumber daya teknologi.  Secara singkat  dapat  



21 
 

 
 

dikatakan  bahwa  definisi  2004 sudah mencakup aspek etika dalam profesi, 

peran sebagai fasilitator, dan pemanfaatan proses dan sumber daya teknologi. 

Teknologi pembelajaran merupakan disiplin ilmu yang berkepentingan 

memecahkan  permasalahan belajar dengan berlandaskan pada serangkaian 

prinsip menggunakan berbagai pendekatan (Miarso, 2007: 193). 

Sehingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh bahwa teknologi 

pendidikan yaitu suatu disiplin ilmu yang berkenaan dengan seluruh aspek 

pendidikan dalam hal ini meyelesaikan segala permasalahan pembelajaran 

sehingga dapat tercapai tujuan yang dilakukan dengan profesional dan kredibel. 

Berdasarkan uraian diatas,  maka penelitian ini termasuk dalam kawasan 

pemanfaatan  dan  penilaian.  Pemanfaatan terhadap media pembelajaran berupa 

elektronik learning sebagai penunjang dalam proses pembelajaran diamana dapat 

dievaluasi melalui hasil belajar siswa setelah menggunakan media elektonik 

learning Edmodo. 

2.2 Media Pendidikan 

Teknologi Pendidikan dikembangkan adalah untuk memecahkan persoalan 

belajar manusia atau dengan kata lain mengupayakan agar manusia (peserta didik) 

dapat belajar dengan mudah dan mencapai hasil secara opimal. Pemecahan 

masalah belajar tersebut terjelma dalam bentuk semua sumber belajar atau sering 

dikenal dengan komponen pendidikan yang meliputi: pesan, orang/manuisa, 

bahan, peralatan, teknik, dan latar/lingkungan.  
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Pemecahan masalah tersebut ditempuh melalui proses analisis masalah, 

penentuan cara pemecahan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tercemin dalam fungsi 

pengembangan media dalam bentuk riset-teori, desain, produksi, evaluasi, seleksi, 

logistik dan penyebarluasan/pemanfaatan. 

Hal ini masuk dalam kawasan pengembangan dalam kawasan teknologi 

pendidikan. Pengembangan sumber belajar merupakan suatu kegiatan 

memfasilitasi kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh setiap pengembang 

sistem pendidikan. Adapun sumber belajar belajar itu sendiri meliputi semua 

sumber belajar yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah mapun 

dalam bentuk gabungan, untuk memberikan fasilitas  belajar (Sukiman, 2011:24) 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Media digunakan untuk menyampaikan segala bentuk pesan atau informasi 

kepada penerima pesan .Media secara garis besar merupakan kejadian yang 

memotivasi kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

sikap dan keterampilan (Gerlach & Ely dalam Arsyad 2014: 15).Dalam pengertian 

tersebut guru, buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media.Kata media 

dapat dijabarkan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi. 

Sadiman (2008: 7) menjelaskan media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Dalam hal ini adalah proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. Berdasarkan 
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pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat 

bantu yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar. Dalam interaksi 

pembelajaran, guru menyampaikan pesan ajaran berupa materi pembelajaran 

kepada siswa 

Hamalik (2011: 20) media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media pembelajaran 

adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk pembelajaran. 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjainya komunikasi dari pengirim 

menuju penerima (Ibrahim, 2001: 25). Media merupakan salah satu komponen 

komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dan komunikator menuju komunikan. 

Media dalam pembelajaran TIK merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran, karena TIK itu sendiri berbasis pada komputer untuk pembelajaran, 

shingga apabila saat pembelajaran TIK tidak menggunakan media maka 

pembelajaran tidak akan berjalan efektif sesuai dengan tujuan karena media 

komputer merupakan alat bantuk yang digunakan untuk pembelajaran TIK. 

2.3 Pembelajaran TIK di SMP 

Pada tahun 2015 kurikulum yang dipakai dalam pendidikan di Indonesia 

menggunakan sistem kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan 

pada tiap-tiap satuan pendidikan. Dalam hal ini, sekolah diberi keleluasan untuk 

mengembangkan kurikulumnya. Namun demikian, tidak berarti sekolah bebas 
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tanpa berpegang atau merujuk pada prinsip-prinsip dan rambu-rambu operasional 

standard yang dikembangkan oleh pemerintah, serta merujuk pada Standar 

Kompetensi Lulusan(SKL) dan Standar Isi (SI) yang telah ditetapkan melalui 

Permen Nomor 23 Tahun 2006 untuk Standar Kompetensi Lulusan, dan Permen 

Nomor 22 Tahun 2006 untuk Standar Isi. 

Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : 

a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. Kelompok mata pelajaran estetika; 

e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.  

(PP No. 19 pasal 6 ayat 1 tahun 2005) 

Pembelajaran TIK pada Sekolah Menengah Pertama kini mulai 

dipergunakan lagi pada kurukulum KTSP 2006 karena pada kurikulum 

sebelumnya yaitu kurikulum 2013 mata pelajaran TIK dihapuskan. 

Mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) merupakan 

platform atau keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa karena 

dengan mempelajari TIK dapat berdampak pada dunia kerja nantinya. 

Jenjang  Sekolah  Menenengah Pertama pembelajaran TIK yang diterapkan adalah 

dengan menerapkan dasar-dasar  pada  program software yang terdapat pada 
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komputer.  Pembelajaran  pada  mata pelajaran TIK umumnya menggunakan 

komputer sebagai media untuk proses belajar karena TIK pada keseluruhan 

mempelajari software pada komputer. 

Materi yang diajarkan pada TIK pada SMP memiliki beberapa tingkatan 

sesuai dengan kelas yang sedang ditempuh.  Materi dasar TIK pada SMP kelas 

VII seperti sejarah komputer, coding, pengenalan perangkat keras (hardware), 

pengenalan perangkat lunak (software), dan juga dasar-dasar Ms.Word. 

Matereri  TIK  pada  jenjang  SMP  kelas VIII diantaranya materi 

mengenai dasar-dasar dan pengoprasian Ms. Powerpoint , Ms. Excel dan juga 

pengenalan dasar-dasar internet. Materi TIK pada jenjang SMP kelas IX 

diantaranya materi mengenai lanjutan dasar-dasar internet yang telah dipelajari 

pada kelas VIII sebelumnya, dan juga mempelajari tentang materi design grafis 

dengan program berupa corel draw dan juga photoshop. 

Materi pada mata pelajaran TIK yang sudah diberikan dari kelas VII, VIII , 

dan IX dapat diterapkan dalam  kehidupan  sehari-hari, selain itu juga dengan 

mata pelajaran TIK yang telah diajarkan tersebut dapat lebih diperdalam dan 

dikembangkan oleh siswa karena pada materi yang diajarkan di sekolah terkadang 

terbatas baik itu waktu ataupun terbatas dengan materi. 

 

 

2.4 Media Edmodo 
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Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah”, “perantara” tau “pengantar”. Dalam bahasa Arab, media adala perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlch & Ely (1971) 

dalam Arsyad (2014: 20) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis 

besar adala manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang mampu 

membuat peserta didik memperoleh keterampilan, pengetahuan dan sikap. Secara 

lebih spesifik, pengertian media dalam proses belajar cenderung diartikan seperi 

alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap kembali informasi 

verbal dan visual. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat disajikan sebagai 

penyalur pesan untuk mencapai tujuan pengajaran (Djamarah, 2002:137). 

Sedangkan pembelajaran  adala proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang 

atau makhluk hidup belajar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:17). Jadi media 

pembelajaran merupakan media yang digunakan saat proses pembelajaran sebagai 

penyalur pesan antara pengajar dan peserta didik agar tujuan pengajaran tercapai.  

Media pembelajaran merupakan pesan pesan atau informasi yang 

bertujuan secara intruksional mengandung maksud-maksud pengajaran yang 

disampaikan sesuai dengan tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran 

tersebut (Arsyad 2014 : 4).  

Edmodo adalah program jejaring sosial untuk guru, siswa dan orang tua 

yang berbasis sekolah.Sebenarnya program jejearing sosial ini telah 

dikembangkan mulai September 2008 oleh Nicolas Borg dan Jeff O‟Hara.Edmodo 

merupakan institusi virtual yang berkantor pusat di San Mateo, California. 
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Edmodo merupakan jejaring sosial yang dapat diakses dimana saja asal 

ada internet, aplikasinya gratis, interfacenya mirip facebook(familiar dengan 

dunia anak saat ini), aplikasi pendukungnya bagus dan tersedia dalam beberapa 

bahasa diantaranya Bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Belanda, Yunani dan 

Perancis.   

Keunggulan Edmodo, antara lain menyediakan fasilitas yang mudah dan 

aman dalam mengembangkan kelas sesuai dengan keinginan, memberi 

kesempatan terjadinya pembelajaran sesuai karakteristik murid yang berbeda 

secara personal, dan menyediakan sarana komunikasi bagi guru,siswa dan orang 

tua/wali murid secara personal.   

Keunggulan lainnya adalah Edmodoakan memudahkan guru, siswa dan 

orang tua dalam berbagai ide /gagasan, berbagi file, penugasan PR, penilaian, 

kuis/ulangan, polling, diskusi, mengingatkan tugas dll. 

Fasilitas yang akan didapat seorang guru di Edmodo antara lain guru dapat 

mendesain kelas secara online sesuai keinginan, setiap kelas memiliki kode kelas 

yang unik(tiap kelas bisa dibuat berbeda), mengendalikan siapa saja yang boleh 

bergabung, berkomentar/ berpesan ke kelas, perorangan secara spesifik/individual, 

memberikan tugas, menanggapi dan menilai tugas yang telah dikerjakan, 

membuat kuis/ulangan interaktif, melakukan polling, membentuk kelompok-

kelompok kecil, berkomunikasi secara personal, berkolaborasi dengan guru 

lainnya.     
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Sedangkan fasilitas yang didapatkan untuk orang tua adalah mampu 

mengamati semua aktifitas anaknya di edmodo, berkomunikasi dengan guru 

anaknya,mengetahui perkembangan anaknya, hanya bisa berkomunikasi dengan 

guru dan anaknya. 

Keunggulan lain dari edmodo saat dimana guru tidak dapat bertatap muka 

dengan siswa di karenakan guru berhalangan hadirdengan adanya edmodo guru 

dapat memberikan tugas kepada siswa secara online dan tujuan pembelajaran akan 

tercapai sesuai dengan target pembelajaran tersebut. 

2.4.1 Fitur Edmodo 

Edmodo memiliki beberapa fitur untuk pembelajaran , dari semua fitur 

tersebut edmodo menyediakan tiga akun khusus bagi pengguna, akun tersebut 

sesua dengan status pemakai diantaranya akun untukguru(teacher), orang tua 

(perent), dan siswa (student). Fitur fitur tersbut diantaranya : 

1) Assignment 

 

 

 

Gambar 2.1 Fitur Edmodo Menu Assignment 

Assignment digunakan oleh guru untuk memberikan penugasan kepada 

siswa secara online. Fitur ini dilengkapi dengan waktu deadline danfitur attach 

file sehingga siswa dapatmengirimkan tugas dalam bentukfile secara langsung 

kepada guru,  selain itu, kiriman.Assignment jugaterdapat tombol “Turn in” yang 
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menandakan bahwa siswa telahmenyelesaikan tugas mereka.Guru dapat secara 

langsung memberikan penilaian terhadaphasil tugas yang telah dikerjakan siswa. 

Skor yang diberikan secara otomatis akan tersimpandalam fitur grade book. 

2) File Links 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Fitur Edmodo Menu File Link 

Pada fitur ini guru dan siswa dapat mengirimkan pesan dengan 

melampirkan file dan link pada grup kelas, siswa atau guru lainnya.File yang 

dilampirkan berlaku untuk semua jenisekstensi seperti .doc, .pdf, .ppt, .xls, dll. 

3) Quiz 

 

 

Gambar 2.3 Fitur Edmodo Menu Quiz 

Quiz digunakan untuk memberikan evaluasi secara online baik berupa 

pilihan ganda,isian singkat, maupun soal uraian. Quiz hanya dapat dibuat oleh 

guru, sedangkan siswa hanyamengerjakannya saja. Fitur ini dilengkapi dengan 

batas waktu pengerjaan, informasi tentangkuis yangakan dibuat, judul kuis dan 

tampilan kuis. Perhitungan skor pada setiap butir soalquiz dilakukan secara 
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otomatis untuk jenis pertanyaan pilihan ganda dan isian singkat,sedangkan untuk 

penskoran soal uraian harus diperiksa oleh guru terlebih dahulu 

4) Polling 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Fitur Edmodo Menu Polling 

Polling hanya dapat dibuat oleh guru untuk dibagikan kepada 

siswa.Biasanya guru menggunakan poling untuk mengetahui tanggapan siswa 

mengenai hal tertentu yang berkenaan dengan pelajaran.Berikut dibawah ini 

adalah tampilanpolling mengenai tanggapansiswa terhadap materi fungsi logika 

sebelum pembelajaran diberikan. 

 

5) Grade Book 

Fitur gradebook digunakan sebagai catatan nilai siswa.Pemberian nilai 

dapat dilakukanoleh guru dan dapat diisi secara manual atau secara 

otomatis.Pengisian nilai secara otomatishanya bisa dilakukanberdasarkan hasil 

skor Assignment dan Quiz.Penilaian padagradebookdapat di-export menjadi 
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file.csv.Dalam fitur ini, guru mengatur penilaian hasil belajar seluruh siswa.Guru 

dapat mengatur nilai maksimal pada masing-masing subjek nilai. Nilai total 

adalah persentase dari nilai keseluruhan setiap siswa secara otomatis oleh 

sistem.Untuk penilaian Quiz diisi secara otomatis oleh sistem berdasarkan hasil 

Quiz setiap siswa.Pada siswa, fitur ini hanya dapat dilihat berupa rekapan nilai 

dalam bentuk grafik dan penilaian langsung. 

6) Library 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Fitur Edmodo Menu Library 

Fitur ini digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai sumber 

pembelajaran dengankonten yang beragam.Dengan fitur library, guru dapat meng-

upload bahan ajar, materi, presentasi, sumber referensi, gambar, video, audio dan 

konten digital lainnya.Link dan Fileyang terdapat di Library dapat dibagikan baik 

kepada siswa maupun grup. Siswa juga dapatmenambahkan konten yang 

dibagikan oleh guru ke dalam library-nya.Fitur ini dapatdigunakan sebagai media 
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untuk menampung berbagai sumber dari dalam dan luar, sehinggasiswa dapat 

menyimpan berbagai informasi dari luar namun tetap diakses melalui Edmodo. 

7) Award Badges 

Merupakan standar pengukuran keberhasilan peserta didik. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa peserta didik akan sangat tertarik bahkan menyukai 

pembelajaran lewat platform ini, danketika peserta didik merasa senang keinginan 

mereka untuk  dapat mengatasi materi baru. 

8) Groups 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Fitur Edmodo Menu Group 

Merupakan cara untuk bergabung dalam suatu kelas yang akan di pelajari, 

dengan cara klik icon plus (+) maka siswa dapat bergabung atau join kelas dalam 

suatu mata pelajaran, sebelum join siswa harus mengetahui kode atau sejenis pin 

yang dibuat oleh guru agar siswa dapat bergabung dalam mata pelajaran di kelas 

yang telah dibuat. 

9) Join Group 
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Gambar 2.7 Fitur Edmodo Menu Join Group 

Merupakan langkah berikutnya untuk dapat bergabung di kelas mata 

pelajaran yang diinginkan dengan cara memasukkan pin atau code yang telah 

diberikan oleh guru, klik join untuk dapat bergabung. 

10) Group Class 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Fitur Edmodo Menu Group Class 

Setelah bergabung di group class yang sudah siswa invite maka dengan 

otomatis siswa dapat join dalam group matapelajaran tersebut, fitur didalam group 

diantaranya : 

11) Post  

Siswa dapat men-share atau membagikan pengumuman ataupun materi 

baru bagi teman-teman dalam satu group, post dapat juga di share berupa file 

dengan formatseperti .doc, .pdf, .ppt, .xls, dll. 

12) Folder 
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Dalam suatu group siswa juga dapat melihat koleksi file file yang ada 

didalam group, selain itu dapat juga siswa mengupload maupun mendownload 

dari folder group. 

13) Members 

Merupakan kumpulan anggota yang ada di dalam group , biasanya group 

tersebut sebelumnya sudah mengetahui pin atau kode untuk dapat masuk ke group 

matapelajaran kelas yang di ikuti. 

14) Account 

 

 

 

Gambar 2.9 Fitur Edmodo Menu Account 

Accunt merupakan suatu pengaturan dari pemilik akun tersebut yang berisi : 

15) Profile 

Merupakan data diri yang beisikan foto profil, nama, sekolah asal dan 

status,jumlah post, dan jumlah group yang telah bergabung. 

16) Settings 

Menu pengaturan untuk email yang digunakan apakah sudah terkonfirmasi 

atau belum, dapat mengganti poto profil, country (Negara), dan juga Time Zone 

(Zona Waktu). 
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17) Logout 

Merupakan menu untuk keluar dari akun edmodo tersebut sehingga akun 

tidak disalahgunakan oleh pikah lain. 

18) Notification 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Fitur Edmodo Menu Notification 

Menu bergambarkan bell ini merupakan menu yang berisi segala 

pemberitahuan group yang telah siswa invite, pemberitahuan tersebut dapat brupa 

coment, post, tugas dan informasi dari guru. 

2.4.2 Cara Penggunaan Edmodo untuk Siswa 

1) Ketik Error! Hyperlink reference not valid. pada browser ,maka tampilan 

edmodo akan keluar, masukkan email dan pasword , klik log in 

2)  

 

 

Gambar 2.11 Fitur Log-in Edmodo  

http://www.edmodo.com/
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3) Tampilan setelah log in edmodo pada akun siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Fitur Page Edmodo 

4) Join group untuk masuk dalam suatu mata pelajaran kelas dengan cara klik 

tanda (+) pada group lalu masukan group code , klik join 

 

 

 

Gambar 2.13 Fitur Edmodo Menu Join Group 

5) Tampilan group class 
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Gambar 2.14 Fitur Edmodo Menu Group Class 

6) Cara menampilkan notification dengan meng klik icon bell                  

7) Notif akan muncul, lalu klik notif tersebut,notif berisikan quiz, klik take quiz 

untuk mengerjakan 

 

 

 

Gambar 2.15 Fitur Edmodo Menu Take Quiz 

8) Cara mengerjakan multiple choise, klik jawaban yang menurut diri sendiri 

benar, begitupun dengan soal berikutnya, setelah selesai kliki submit quiz 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Fitur Edmodo Multiple Quiz 
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Gambar 2.17 Fitur Edmodo Menu Submit Quiz 

9) Setelah selesai siswa ditanyakan mengenai respon setelah menjawab quiz 

dengan bentuk emoji, klik view result. 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Fitur Edmodo Emoji 

10) Mengerjakan tugas dengan versi lain yang diberikan oleh guru dengan cara 

clik notif 

11) Klik turn in untuk mengerjakan soal 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Fitur Edmodo Turn-in untuk mengerjakan tugas 
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12) Ketik jawaban pada kulom yang telah tersedia, lalu beri respon dengan emoji 

yang telah disediakan, langkah terakhir klik turn in assigment. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Fitur Edmodo Turn in Assignment untuk menyelesaikan tugas 

 

13) Setelah mengerjakan guru akan menilai hasil kerja dari siswa, nilai akan 

muncul pada notif akun siswa yang telah mengerjakan. Apabila guru telah 

memberi nilai, maka siswa akan mendapatkan notif, dengan cara buka icon 

bell                maka akan muncul nilai  

 

 

 

 

Gambar 2.21 Fitur Edmodo Menu Notification 

2.5 Keefektifan Edmodo pada Pembelajaran TIK 
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Era globalisasi iniperkembangan dalam dunia pendidikan kini mulai pesat, 

baik dari teknologi ataupun sumber daya manusia. Perkembangan teknologi dalam 

dunia pendidikan sangat begitu mendukung dalam proses terwujudnya 

pembelajaran yang praktis dan efesien. Terciptanya produk-produk baru untuk 

memecahkan solusi dalam pembelajaran yang efektif kini tidak sedikit yang telah 

muncul dan bersaing. Salah satu produk yang unggul dan efektif dalam dunia 

pembelajaran yaitu media pembelajaran. 

Menurut Daryanto (2010: 4) media pembelajaran merupakan salah satu 

alat atau komponen komunikasi untuk membawa pesan atau informasi dari 

pengirim menuju penerima, dengan adanaya media pemebelajaran informasi yang 

belum di ketahui menjadi lebih jelas dan terjadi proses komunikasi dimana dapat 

didefinisikan proses komunikasi tersebut merupakan proses pembelajaran. 

Selanjutnya (Sadiman, 2008:28) membagi media pembelajaran menjadi 3 

golongan kelompok besar : 

1. Media Grafis termasuk media visual seperti gambar/foto, sketsa, diagram, 

bagan/chart, grafik, kartun, poster, peta, dan globe. 

2.  Media Audio berkaitan dengan indera pendengaran. Seperti radio, alat 

perekam piata magnetik, piringan laboratorium bahasa. 

3. Media Proyeksi Diam seperti film bingkai (slide), film rangkai (film strip), 

media transparan, film, televisi,  video. 

Berdasarpankan pendapat di atas, maka media pembelajaran dapat dikelompokkan 

sebagai berikut. 
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1. Media Audio 

Media Audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui 

indera pendengaran.Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat 

menyampaikan pesan verbal (bahasa lisan atau kata-kata) maupun non verbal 

(bunyi-bunyian dan vokalisasi). 

2. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual menampilan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau 

proyektor, karena melalui media ini perangkat lunak (soft ware) yang melengkapi 

alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai 

dengan materi yang diinginkan. 

3. Media Audio-Visual 

Media audio-visual disebaut juga sebagai media video.Video merupakan 

media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran.Dalam media 

video terdapat dua unsur yang saling bersatu yaitu audio dan visual.Adanya unsur 

audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui 

pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan penciptakan pesan belajar 

melalui bentuk visualisasi. 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembwa 

informasi dari sumber (pengajar) menuju penerima (peserta didik). Sedangkan 

metode adalah prosedur untuk membantu peserta didik dalam menerima dan 
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mengola informasi untuk membantu peserta didik mencapai tujuan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Secara umum dapat dikatakan media mempunyai kegunaan, antara lain : 

1. Memperjelas pesan agar tidak verbalitas 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra 

3. Menimbulkan gairah belajar , interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, 

guru(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa( 

komunikan), dan tujuan pembelajaran. 

Salah satu media yang unggul dalam dunia pendidikan saat ini yaitu 

internet. Media internet dalam dunia pendidikan banyak memudahkan dalam 

proses komunikasi baik dari guru ataupun siswa. Keunggulan internet dalam 

pembelajaran memungkinkan pembelajaran dapat bejalan secara fleksibel dan 

efesien. 

Banyak sekolah maju ataupun universitas menggunakan sistem 

pembelajaran menggunakan internet yang disebut dengan E-learning. E-

Learning adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan 
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teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-

Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat 

mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti 

pelajaran/perkuliahan di kelas. E-Learning sering pula dipahami sebagai suatu 

bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari intranet di jaringan lokal 

atau internet. Sebenarnya materi e-Learning tidak harus didistribusikan secara on-

line baik melalui jaringan lokal maupun internet, distribusi secara off-

line menggunakan media CD/DVD pun termasuk pola e-Learning. Dalam hal ini 

aplikasi dan materi belajar dikembangkan sesuai kebutuhan dan didistribusikan 

melalui media CD/DVD, selanjutnya pembelajar dapat memanfatkan CD/DVD 

tersebut dan belajar di tempat di mana dia berada. 

Dari berbagai macam e-learning salah satu yang efektif dalam 

pembelajaran yaitu produk berbentuk microblogging bernama Edmodo. Edmodo 

merupakan jejaring sosial yang bebas dan selamat digunakan oleh guru, pelajar 

dan juga sekolah untuk pembelajaran yang berasaskan Learning 

ManagementSystem (LMS). Edmodo berfungsi sebagai sebuah laman yang telah 

dibangunkan khusus bagi aktiviti pembelajaran secara online saja. Edmodo 

menggalakkan suasana pembelajaran yang efektif dan memberi kemudahan bagi 

guru dan siswa untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan aplikasi pembelajaran, PR 

(pekerjaan rumah)siswa, perbincangan dalam kelas maya, ulangan secara online, 

nilai dan polling. Hakikatnya Edmodo menyediakan semua yang boleh kita 

lakukan di kelas bersama siswa dalam kegiatan pembelajaran yeng efektif 

ditambah lagi dengan kemudahan bagi orangtua agar dapat memantau semua 
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aktivitas anak di Edmodo dengan menggunakan “parent code”. Selain itu, juga 

Edmodo dapat digunakan tanpa harus bertatap muka. 

Keefektifan media edmodo dalam pembelajaran TIK sangat begitu banyak 

dirasakan baik siswa ataupun guru. Pembelajaran TIK pada saat kelas tatap muka 

di laboratorim komputer guru dapat memanfaatkan komputer dan jaringan Wi-fi 

sebagai media untuk memulai membuka  edmodo. Saat guru menyampaikan 

materi dengan waktu yang sangat terbatas siswa dapat mempelajari ulang materi 

yang disampaikan dengan mendownload materi yang terlah guru upload pada 

edmodo. Siswa mendownload materi tersebut tidak perlu harus berada di lab 

komputer ataupun sekolah, karena aplikasi edmodo kini tersedia dalam beberapa 

sistem operasi pada smartphone diantara nya sistem operasi Android dan juga 

IOS.  

Dewasa ini banyak siswa yang mempunyai gadged baik berupa hanphone 

ataupun tablet. Salah satu pemanfaatan tersebut selain untuk berkomunikasi juga 

dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dengan mengunduh aplikasi Edmodo 

yang telah diterapkan guru seperti pada pembelajaran TIK, dapat memudahkan 

siswa dalam mengerjakan PR (pekerjaan rumah) dimanapun dan kapanpun secara 

fleksibel. Siswa dapat mengerjakan tugas dengan menggunakan smartphone 

ataupun laptop. Selain itu tidak hanya digunakan untuk tugas, tetapi juga siswa 

dapat belajar materi baru yang telah di share oleh teman ataupun guru kapanpun 

dan dimanapun. 
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Tugas yang diberikan dengan media edmodo begitu memudahkan siswa 

dalam mengerjakan. Setelah mengerjakan siswa tidak perlu bertatap muka dengan 

guru untuk mengetahui nilai dari tugas yang dikerjakan karena edmodo 

memberikan fitur penilaian secara langsung.  

Edmodo begitu banyak memberikan manfaat kepada siswa dan juga guru dalam 

bekomunikasi dalam pembelajaran, dengan pengguaan edmodo siswa menjadi 

aktif dalam bekomnikasi dengan guru ataupun teman sekelas karena edmodo 

dilengkapi dengan fitur comment untuk memberi komentar dari postingan yang 

telah di share oleh guru ataupun teman. Edmodo berbentuk social networkyang 

dapat memberikan keleluasaan dan kenyamanan berkomunikasi bagi pengguna.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JenisdanPendekatanPenelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode 

eksperimen. Penelitian ini berdesain “One-Shot CaseStudy ”. yaitu dengan desain 

terdapat suatu kelompok diberi treatment/perlakuan, dan selanjutnya diobservasi 

hasilnya. Menurut Sugiyono (2012: 110), pengujian hipotesis deskriptif (satu 

sampel) pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian 

yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah 

apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan. Dalam penelitian ini 

variabel penelitiannya bersifat mandiri, oleh karena itu hipotesis penelitian tidak 

terbentuk perbandingan ataupun hubungan antar dua variabel atau lebih 

(Sugiyono, 2012: 94). Adapun pola desain penelitian ini sebagai berikut : 

X O 

Gambar 3.1 pola desain one- shot case study 

Keterangan : 

 

X = Treatment yang diberikan (variabel independen) 

 

O = Observasi (Variabel dependen) 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 25 Semarang. Berdasarkan 

kurikulum yang telah ditetapkan, materi RumusMs.Excel diajarkan pada peserta 

didik kelas VIII semester genap. Oleh karena itu penelitian dilaksanakan pada 

waktu semester genap tahun pelajaran 2014/2015 yaitu pada tanggal 4- 20Mei 

2015 . 

3.3 PopulasidanSampelPenelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2013: 173). 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

25 Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari lima kelas yaitu kelas 

VIII A – VIII E yang berjumlah 129 peserta didik dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 JumlahPopulasiKelas VIII SMP N 25 Semarang 

KELAS JUMLAH PESERTA DIDIK 

VIII A 32 

VIII B 32 

VIII C 31 

VIII D 31 

VIII E 32 

Jumlah 158` 
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3.3.2 Sampel 
 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012: 62). Dalam penelitian ini akan diambil sampel 

sebanyak satu kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random 

sampling. teknik randomsampling adalah pengambilan sampling secara random 

atautanpa pandang bulu. Dalam teknik ini semua individu dalam populasi baik 

sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Adapun cara yang digunakan dalam random sampling 

adalah dengan cara undian (Margono, 2010: 125). Setelah dilakukan dengan cara 

undian, kelas yang terpilih menjadi kelas sampel adalah kelas VIII A. 

3.4 Variabel dan Indikator Penelitian 
 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2013: 159). Secara teoritis variabel dapat didefinisikan 

sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu 

orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain (Sugiyono, 2012: 

60). Dalam penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu variabel bebas 

(Independen) dan variabel terikat (Dependen). Variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (Dependen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

adalah media Edmodoyang selanjutnyadianggap sebagai variabel X. Dengan 

indikator: 

a. Ketertarikansiswaterhadap media Edmodo 
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b. KemampuanpesertadidikdalammengoprasikanEdmodountuktugas 

c. Ketepatanpesertadidikdalampengumpulantugas 

Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat adalah hasil belajar TIK materirumus Ms. Excel yang selanjutnya dianggap 

sebagai variabel Y (Sugiyono, 2012: 61). Dengan indikator: Kemampuan peserta 

didik dalam mengoperasikan excel materirumuspada Ms. Excel. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada 

setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, 

di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan 

lain-lain (Sugiyono, 2012: 193). Data yang lengkap dalam penelitian sangat 

diperlukan. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini digunakan 

dua macam metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Metode Tes 
 

Metode tes adalah alat bantu atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian (Sudijono,2009: 66). Dalam penelitian ini tes 

digunakan untuk memperoleh data hasil belajar peserta didik pada kelas 

eksperimen setelah diberikan materi Rumus Ms. Excel. 

 

a. Materi 
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Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelajaran TIK 

padamateriRumus Ms. Excel 

b. Bentuk Tes 
 

Bentuk tes yang digunakan adalah tes obyektif pilihan ganda dengan empat 

opsi jawaban. Tes ini diberikan pada kelas eksperimen untuk menjawab 

hipotesis penelitian. 

 

c. Metode Penyusunan Tes 
 

Penyusunan instrument tes dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

1) Pembatasan terhadap bahan yang diujikan. Dalam penelitian ini telah 

dibatasi pada materi rumuspadaMS.Excel, hingga bentuk soal 

pengembangannya.  

 

2) Membuat kisi-kisi soal post-test, sebagaimana yang tertera pada lampiran.  

Menentukan jumlah waktu yang disediakan. Waktu yang disediakan 

adalah 60 menit. Menentukan jumlah butir soal yang disediakan adalah 20 

butir soal (setelah diujicobakan) untuk memperoleh nilai hasil post-test. 

 

3) Instrumen yang telah disusun diujicobakan untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. Uji coba dilakukan 

pada peserta didik yang pernah mendapatkan materi tersebut. Dalam hal 

ini, instrument diujicobakan pada kelas VIII A yang berjumlah 32 peserta 

didik. Dari hasil uji coba tersebut, maka dipilih soal yang akan digunakan 
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untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam hasil belajar TIK 

pada materi Excel. Tujuannya untuk mengetahui apakah item-item tersebut 

telah memenuhi syarat tes yang baik atau tidak. 

2. Menguji Kualitas Tes 

a. Validitas Soal 
 

Validitas atau kesahihan adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh 

sebutir item (yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu 

totalitas), dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut 

(Sudijono,2009: 182). 

 

Validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat kevalidan/kesahihan suatu 

instrumen. MenurutArikunto(2002: 79) untuk menghitung validitas menggunakan 

rumus korelasi point biserial sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

= koefisien korelasi biserial  
 

= rata-rata skor subjek yang menjawab benar  
 

= rata-rata skor total  
 

= standar deviasi dari skor total  
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= proporsi siswa yang menjawab benar 

 

 

 

Kriteria validnya suatu soal ditentukan dari banyaknya validitas masing-masing 

soal. Apabila jumlah rpbi>rtabelmaka   dikatakan   “valid”,   tetapi   apabila 

rpbi<rtabelmaka  tergolong  “tidak  valid”  dengan  taraf signifikansi 5% . Validitas 

yang diperoleh dari taraf signifikansi 5% dengan rtabel 0,444 dengan jumlah 

sebanyak 20 butir soal ,19 dari 20 soal dinyatakan valid, dan 1 soal dinyatakan 

invalid pada soal nomor 1 dengan rtabel mencapai 0,432 

Tabel 3.1 Hasil Analisis Validitas Uji CobaInstrumen 

 

Kriteria rtabel Nomor Soal Jumlah Prosentase 

 Valid 0,444  2, 3, 4, 5,6 19 95 % 
  7, 8, 9, 10,11   

  12, 13, 14, 15   

  16, 17, 18,19,20   
Invalid 0,444 1 1 5 % 
 Jumlah 20 100% 

 

b. Reliabilitas 
 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Untuk mengetahui reliabilitas perangkat tesbentuk objektif 

maka digunakan rumus K-R.20 (Arikunto, 2012: 100), yaitu: 

 

dengan 
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r11 = reabilitastessecarakeseluruhan 

p = proporsi jumlah peserta didik yang menjawab salah 
 

q = proporsi jumlah peserta didik yang menjawab salah (q =1 -p)  
 

k = banyaknya butir soal  

 

s2 = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varian) 

∑x
2
 = jumlahskorkuadrat 

(∑x)
2
= kuadratjumlahskor 

N   = jumlahpesertates 

Setelahdiperolehharga r11kemudiandibandingkandenganrtabel.Apabila 

r11>rtabelmakadikatakan reliable. r11=0,879 lebihbesardarirtabemakadapatdikatakan 

reliable. 

c. Tingkat Kesukaran Soal 
 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal adalah indeks 

kesukaran (difficulty index). Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

atau terlalu sukar. Soar yang terlalu muda tidak merangsang peserta didik untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 
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menyebabkan peserta didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat 

untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Besarnya indeks kesukaran 

antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks ini menunjukkan taraf kesukaran 

soal.Dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 

P = indeks kesukaran 

 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar  

JS= jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Untuk mengetahui sukar mudahnya suatu soal, dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

1,00 – 0,30 = sukar  

0,30 – 070 = sedang 

0,70 – 1,00 = mudah(Arikunto, 2012: 207) 

Berdasarkan uji coba instrumen tes diperoleh dengan kriteria sangat sukar = 1 

, sukar = 7, sedang = 6, mudah = 6, dan sangat mudah =0, yang terangkum dalam 

table dibawah ini: 

Tabel 3.2. Rangkuman tingkat kesukaran soal  
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No. Kriteria  Nomor Soal  Jumlah 

1. Sangat Sukar   1   1 

2. Sukar 4,6,8,11,15,17,18 7 

3. Sedang 3,5,10,13,14,19 6 

4. Mudah 2,7,9,12,16,20 6 

5. Sangat   -   0 

 Mudah       

 Jumlah     20 

 

d. Daya Pembeda Soal 
 

Daya pembeda adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). 

Dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

 

DP = daya pembeda 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

JA  =banyaknyapesertakelompokatas 

JB  =banyaknyapesertakelompokbawah 

Untukmenentukancriteriapadadayapembeda, digunakanklasifikasisebagaiberikut : 
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negatif = sangat jelek 

0,00 – 0,20 = jelek 

0,20 – 0,40 = cukup 

0,40 – 0,70 = baik 

0,70 – 1,00 = baik sekali (Arikunto,2012: 211) 

Berdasarkanhasilujicoba yang diperolehsoalyang mempunyai daya pembeda 

dengan kriteria sangat jelek = 1, jelek = 3, cukup =11, baik = 5, dan baik sekali = 

0, yang terangkum dalam table dibawah ini : 

Tabel 3.3. Rangkuman daya pembeda soal  
 

No. Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1. Sangat Jelek 

 

1 

2. Jelek , 3 

3. Cukup , 11 

4. Baik 

 

5 

5. Baik Sekali -    0 

 Jumlah    20 

 

3.6 Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

 Pada analisis deskriptif dengan eksperimen peneliti terlebih dahulu mencari 

standar deviasi, banyak kelas, dan mean. 

Menentukan mean dengan rumus : 

 ̅= 
     

   
. 

 Keterangan  : 

     
    = jumlahfrekuensikelas dan nilai tengah kelas 

      =  jumlah frekuensi kelas 
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Mencari Standar Deviasi : 

 Sd = √
     

 

 
  (

     

 
)
 
 

Keterangan : 

n  = jumlah siswa 

     
   = jumlahfrekuensikelas dan nilai tengah kelas kuadrat 

Mencari Banyak kelas  : 

Banyak Kelas (Bk) = 1 + 3,3 log n  

Keterangan :  

n = jumlah siswa 

 

b. Uji Normalitas 
 

Pada analisis tahap akhir ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh adalah berdistribusi normal, sehingga analisis akhirnya menggunakan 

statistik paramerik. Untuk menguji normalitas data sampel yang diperoleh yaitu 

nilai hasil belajar TIK peserta didik dari kelas sampel. Uji Normalitas dilakukan 

dengan uji Chi-Kuadrat. Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas: 

H0= data berdistribusi normal 

H1= data tidak berdistribusi normalLangkah-langkah uji normalitas 

adalahsebagai berikut. 

1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah. 

2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas.  
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3) Menghitung rata-rata dan simpangan baku.  

4) Membuat tabulasi data kedalam interval kelas.  

5) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus:  

 

6) Dimana S adalah simpangan baku danadalah rata-rata sampel. 

7) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel. 

8) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva 

 

 

 

9) Membandingkan harga Chi–kuadrat dengan tabel Chi– kuadrat dengan taraf 

signifikan 5%.  

10) Menarik kesimpulan, jika 
x2 hitungx2 tabel

 , maka data berdistribusi 

normal (Sudjana, 2002: 273). 

 

b. Uji-t Satu Pihak Kanan  

1) Uji hipotesis ini menggunakan rumus t-test dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Hipotesisnol : 
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Rata-rata hasil belajar TIK peserta didik kelas VIII yang diberi 

pembelajaran dengan menggunakan media Edmodo lebih kecil atau sama 

dengan 75 (KKM). 

Hipotesisalternative : 

 Rata-rata hasilbelajar TIK pesertadidikkelas VIII yang 

diberipembelajarandenganmenggunakan media 

pembelajaranEdmodolebihdari 75 (KKM). 

Ataudapatditulis: H0 :µ0 ≤ 75 (KKM) 

   Ha :µ0> 75 (KKM) 

Dengan : 

µ0 = Rata-rata hasilbelajar TIK pesertadidikkelas VIII yang 

diberipembelajarandenganmenggunakan media 

penunjangpembelajaranEdmodo. 

KKM = KriteriaKetuntasan Minimum 

2) Menghitung rata-rata simpanganbakunya: 
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 = nilai rata-rata hasilbelajarpesertadidik 

 ∑x  = jumahnilaihasilbelajarpesertadidik 

 n  = banyakpesertadidik 

 s   = simpanganbaku 

=ijumlahfrekuensikelasdikalikankuadrattandakelas/ 

ainilaitengahkelasdikuranginilai rata-rata. 

3) Menghitungt_hitungdenganrumus : 

RumusanHipotesis diataspengujiannyadilakukandenganUjipihakkanan, 

denganmenggunakanrumussebagaiberikut : 

Keterangan : 

 

 : skor rata-rata darikelompokeksperimen 

T : nilai t yang dihitung, selanjutnyadisebut t hitung 

µ0 : nilai yang dihipotesiskan 

s : simpanganbaku 

n : jumlahanggotasampel 

4) Mencari t-tabeldenganderajatkebebasan (dk)= 5% n-1, dengan n 

adalahbanyaksampel, tarafsignifikan 

5) Menggambarkurve 
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6) Menentukancriteriapengujianpihakkanan : 

Jikat_hitungjatuhpadadaerahpenolakan H0 lebihbesardarit_tabel, maka H0 

ditolakdan Ha diterima 

7) Membandingkant_hitungdengant_tabel 

Ha diterima :t_hitung>t_tabel 

H0 diterima :t_hitung<t_tabel 

8) Menarikkesimpulan (Sugiyono, 2012: 103) 

 

3.7 Langkah Penelitian Eksperimen 

1) Menentukan Kerangka Objek 

Kerangka dari objek yang diteliti pada penelitian mengenai keefektifan 

media edmodo sebagai penunjang hasil belajar siswa yaitu siswa kelas 

VIII SMP Negeri 25 Semarang, dengan cara random sampling, dipilih 

secara acak dengan undian. 

2) Melakukan Pengembangan Instrumen Penelitian  

 Pengembangan instrumen berupa tes dengan cara menentukan butir soal 

serta materi yang akan akan diujikan, sebelumnya peneliti membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk mengembangan materi yang 

akan diuji kepada siswa kelas eksperimen. 

3) Menentukan Eksperimen 

 Penelitian ini berdesain “One-Shot CaseStudy ”. yaitu dengan desain 

terdapat suatu kelompok diberi treatment/perlakuan, dan selanjutnya 

diobservasi hasilnya. Menurut Sugiyono (2012: 110), pengujian hipotesis 



62 
 

 
 

deskriptif (satu sampel) pada dasarnya merupakan proses pengujian 

generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. 

Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu 

dapat digeneralisasikan. Eksperimen dilakukan pada kelas yang mendapat 

undian dari sistem random sampling dengan soal objective test. 

4) Menentukan Data Validitas Tes Penelitian 

 Data Validitas tes penelitian ditentukan dengan pemberian objective test 

untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen 

pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya yaitu agar data yang 

diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran 

tersebut. 

5) Analisis Melalui Data Hasil penelitian 

 Dari pengembangan instrumen tes data hasil maka peneliti melakukan 

pengujian kepada kelas eksperimen untuk mengetahui apakah efektif 

media tersebut dijadikan penunjang dalam pembelajaran, setelah itu 

peneliti menarik kesimpulan dari hasil data yang diperoleh. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “Keefektifan Penggunaan Media 

Edmodo Sebagai Penunjang Pembelajaran  Mata Pelajaran TIK SMP Negeri 25  

Semarang”dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Hasil belajar yang diperoleh pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 25 

Semarang memperoleh peningkatan nilai dengan rata-rata diatas KKM yang telah 

ditentukan. Setelah menggunakan media penunjang edmodo hasil belajar siswa 

lebih meningkat dan siswa dapat mengerjakan tugas secara fleksibel dan efesien, 

sehingga nilai siswa mencapai diatas rata-rata KKM. Hanya dengan menggunakan 

smartphone ataupun laptop mengerjakan tugas dapat dilakukan kapan pun dan 

dimanapun. 

Dari ketertarikan dan kemudahan tersebut membuat siswa menjadi giat 

dalam belajar karena belajar tidak harus berada disekolah. Dengan keefektifan 

inilah media edmodo sangat berpengaruh besar pada hasil belajar siswa. 

Tidak hanya untuk mengerjakan tugas, sistem edmodo juga dapat 

digunakan untuk share dan berkomunikasi bahkan untuk bekerja kelompok secara 

maya. Ketertarikan tersebut menimbulkan motivasi belajar dan juga mematahkan 

anggapan bahwa belajar itu menjenuhkan karena seiring dengan perkembangan 

zaman pada era globalisasi ini , guru harus mampu memanfaatkan media 
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pembelajaran secara maksimal untuk dapat menungkatkan hasil belajar yang 

maksimal seperti yang telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 25 Semarang yang 

saat ini memanfaat kan edmodo sebagai media penunjang dalam pembelajaran. 

5.2 Saran 

Berdasarkankesimpulandanhasilpenelitian yang diperoleh, makabeberapa 

saran yang dapatdikemukakanyaitusebagiberikut : 

1. Bagi sekolah, diharapkan lebih memperlengkap fasilitas tambahan untuk 

kegiatan belajar megajar, khususnya media pembelajaran yang dapat 

menunjang dan turut serta dalam keberhasilan suatu pembelajaran dikelas. 

2. Bagi guru, media edmodo dapat dipergunakan sebagai alternatif 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar sisiwa. 

Dengan menggunakan media edmodo sebagai penunjang pembelajaran 

siswa lebih bersemangat belajar dan mengerjakan tugas dan dapat belajar 

diluar kelas dengan enjoy karena fiturnya dirancang seperti media social. 

Selain itu media edmodo juga memberikan kemudahan bagi guru dalam 

menyampaikan materi dan memberikan tugas tanpa harus bertatap muka 

dalam rung kelas, sehingga materi bisa tersampaikan dengan efektif. 

3. Bagi siswa, diharapkan siswa lebih aktif dalam mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi , tidak anya pelajaran tersebut, tetapi dalam 

semua pelajaran khususnya dengan adanya media edmodo sebagai 

penunjang yang dapat membuat siswa lebih aktif menyampaikan saran dan 

mengemukakan pendapat ketika menggunakan edmodo. 
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5.3 Penutup 

Alhamdulilah penulis ucapkan kepa Allah SWT sebagai ucapan ras syukur 

yang mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berkat idayah 

dan inayah Nya skripsi ini bisa terselesaikan. 

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses pelaksanaan penyusunan skripsi ini dari awal hingga 

akhir. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan pembaca. 
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Lampiran 1 

 

 

1) Langkah merumuskan hipotesis : 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

 

2) Langkahmenentukanuji statistic 

Jangkauan (J) = data terbesar – data terkecil 

   = 94-53 

   = 41 

 

3) Banyak Kelas (k) = 1 + 3,3 log n  

= 1 + 3,3 log 32 

= 1 + 4,97 

= 5,97 (diambil k = 6) 

 

4) Panjang Kelas = J : k 

= 41 : 6 = 6,83 (diambil p=7) 

Data               
      

  

53-59 56 2 112 3136 6272 

60-66 63 2 126 3969 7938 

67-73 70 4 280 4900 19600 

74-80 77 6 462 5929 35574 

81-87 84 8 672 7056 56448 

88-94 91 10 910 8281 82810 

  
32 2562 

 
208642 
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5) Mencari Standar Deviasi (SD) 

 ̅ = 
     

   
 

 = 
    

  
 

 = 80,0625 

 = 80,1 

 

6) Mencari Standar Deviasi 

SD = √
     

 

 
  (

     

 
)
 

 

 = √
      

  
  (

    

  
)
 
 

 = √                

 = √       

 = 10,2 

 

 

 

Data 
FrekuensiObservasi 

(    ) 

Batas Kelas 

(BK) 
Nilai Z 

LuastiapKelas 

interval 

Frekuensiyangdiharapkan 

(    ) 

        

  
 

53-59 2 52,5 - 59,5 -2,71  dan -2,01  0,0188 0,6016 3,2505 

60-66 2 59,5 - 66,5 -2,01 dan -1,33  0,0696 2,2272 0,0231 

67-73 4 66,5 - 73,5 -1,33 dan 0,65 0,164 5,248 0,2967 

74-80 6 73,5 - 80,5 0,65 dan 0,04 0,2282 7,3024 0,2322 

81-87 8 80,5 - 87,5  0,04 dan 0,72 0,2482 7,9424 0,0004 

88-94 10 87,5 - 94,5 0,72 dan 1,31 0,1398 4,4736 6,8261 

Jumlah ∑  = 32         
 

=  (
        

  
) 

10,0766 
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7) Mengetahui Nilai Z, Luas tiap interval kelas, Frekuensi yang diharapkan 

(   ) , dan  
        

  
maka diketahui langkah sebagai berikut : 

 

7.1 Rentang scor 53 – 59 

a) Menentukan nilai Z dari batas kelas 52,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
     

    
 

=  -2,71 

Menentukan nilai Z dari batas kelas 59,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
     

    
 

=  -2,01 

 Nilai Z dari rentang scor 53 – 59 adalah -2,71 dan -2,01 

b) Luas tiap kelas interval dilihat pada Z tabel  yang ada pada lampiran 3 

Luas tiap kelas interval =  Nilai Z atas – Nilai Z bawah 

     = 0,4966 – 0,4778 

     = 0,0188 

c) Mencari    

   = Luas kelas interval x n (jumlah respon) 

  =  0,0188 x 32 

  = 0,6016  

d) Mencari 
        

  
 

        

  
 = 

           

      
 

  = 
      

      
 

  = 3,2505 
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7.2 Rentang scor 60 – 66 

a) Menentukan nilai Z dari batas kelas 59,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
     

    
 

=  -2,01 

Menentukan nilai Z dari batas kelas 66,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
     

    
 

=  -1,33 

 Nilai Z dari rentang scor 60 – 66 adalah -2,01 dan -1,33 

b) Luas tiap kelas interval dilihat pada Z tabel  yang ada pada lampiran 3 

Luas tiap kelas interval =  Nilai Z atas – Nilai Z bawah 

     = 0,4778 – 0,4082 

     = 0,0696 

c) Mencari    

   = Luas kelas interval x n (jumlah respon) 

  =  0,0696 x 32 

  = 2,2272  

d) Mencari 
        

  
 

        

  
 = 

           

      
 

  = 
      

      
 

  = 0,0231 
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7.3 Rentang scor 67 – 73 

a) Menentukan nilai Z dari batas kelas 66,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
     

    
 

=  -1,33 

Menentukan nilai Z dari batas kelas 73,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
    

    
 

=  0,647 

 Nilai Z dari rentang scor 67 – 73 adalah -1,33 dan -0,647 

b) Luas tiap kelas interval dilihat pada Z tabel  yang ada pada lampiran 3 

Luas tiap kelas interval =  Nilai Z atas – Nilai Z bawah 

     = 0,4082 – 0,2442 

     = 0,164 

c) Mencari    

   = Luas kelas interval x n (jumlah respon) 

  =  0,164 x 32 

  = 5,248  

d) Mencari 
        

  
 

        

  
 = 

          

     
 

  = 
      

     
 

  = 0,2967 
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7.4 Rentang scor 74 – 80 

a) Menentukan nilai Z dari batas kelas 73,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
    

    
 

=  0,647 

Menentukan nilai Z dari batas kelas 80,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
   

    
 

=  0,04 

 Nilai Z dari rentang scor 74 – 80 adalah 0,647 dan 0,04 

b) Luas tiap kelas interval dilihat pada Z tabel  yang ada pada lampiran 3 

Luas tiap kelas interval =  Nilai Z atas – Nilai Z bawah 

     = 0,2442 – 0,0160 

     = 0,2282 

c) Mencari    

   = Luas kelas interval x n (jumlah respon) 

  =  0,2282 x 32 

  = 7,3024  

d) Mencari 
        

  
 

        

  
 = 

           

      
 

  = 
      

      
 

  = 0,232 
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7.5 Rentang scor 81 – 87 

a) Menentukan nilai Z dari batas kelas 80,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
   

    
 

=  0,04 

Menentukan nilai Z dari batas kelas 87,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
   

    
 

=  0,725 

 Nilai Z dari rentang scor 81 – 87 adalah 0,04 dan -0,725 

b) Luas tiap kelas interval dilihat pada Z tabel  yang ada pada lampiran 3 

Luas tiap kelas interval =  Nilai Z atas – Nilai Z bawah 

     = 0,0160 – 0,2642 

     = 0,2482 

c) Mencari    

   = Luas kelas interval x n (jumlah respon) 

  =  0,2482 x 32 

  = 7,9424  

d) Mencari 
        

  
 

        

  
 = 

           

      
 

  = 
      

      
 

  = 0,0004 
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7.6 Rentang scor 88 – 94 

a) Menentukan nilai Z dari batas kelas 87,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
   

    
 

=  0,725 

Menentukan nilai Z dari batas kelas 94,5 

Z  = 
               ̅

  
 

      =  
          

    
 

= 
    

    
 

=  1,313 

 Nilai Z dari rentang scor 88 – 94 adalah 0,725 dan 1,313 

b) Luas tiap kelas interval dilihat pada Z tabel  yang ada pada lampiran 3 

Luas tiap kelas interval =  Nilai Z atas – Nilai Z bawah 

     = 0,2642 – 0,4040 

     = 0,1398 

c) Mencari    

   = Luas kelas interval x n (jumlah respon) 

  =  0,1398 x 32 

  = 4,4736  

d) Mencari 
        

  
 

        

  
 = 

            

      
 

  = 
       

      
 

  = 6,8261 
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Lampiran 2 

a) Derajat Kebebasan (dk) dengan rumus  

dk = banyak kelas – 1 

 = 6 – 1 

 = 5 

b) Taraf signifikan  = 0,01 dengan level 5 % 

      
        =    ( 1 -  ) (dk) 

 =    ( 1 – 0,01 ) (5) 

 =     ( 0,99 ) (5) 

 = 15,1 

c) Hasil       
  = 15,1 dilihat dari daftar tabel Chi Kuadrat  pada 

lampiran 4 

d) Ho ditolak jika        
        

  

Ho diterima jika        
        

  

 

       
  = 10,0766 dan       

  = 15,1 

       
  = 10,0766        

  = 15,1 

Kesimpulan : Ho diterima karena        
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

 

 

Lampiran 3    (TABEL DISTRIBUSI NORMAL BAKU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,0 0000 0040 0080 0120 0160 0199 0239 0279 0319 0359 
0,1 0398 0438 0478 0517 0557 0596 0636 0675 0714 0754 
0,2 0793 0852 0871 0910 0948 0987 1026 1064 1103 1141 
0,3 1179 1217 1255 1293 1331 1368 1406 1443 1480 1517 
0,4 1554 1571 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1879 
0,5 1915 1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157 2190 2224 

           

0,6 2258 2291 2324 2357 2389 2442 2454 2486 2518 2549 
0,7 2590 2612 2642 2673 2704 2734 2764 2794 2823 2852 
0,8 2881 2910 2939 2967 2996 3223 3051 3078 3106 3133 
0,9 3159 3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340 3365 3389 
1,0 3413 3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577 3599 3621 

           

1,1 3643 3665 3686 3708 3729 3749 3770 3790 3810 3830 
1,2 3849 3869 3888 3907 3729 3749 3770 3790 3810 3830 
1,3 4032 4040 4066 4082 4099 4115 4131 4147 4162 4177 
1,4 4192 4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292 4306 4319 
1,5 4332 4345 4357 4370 4382 4394 4406 4418 4429 4441 

           

1,6 4452 4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525 4535 4545 
1,7 4554 4564 4573 4582 4591 4599 4608 4616 4625 4633 
1,8 4641 4649 4656 4664 4671 4678 4686 4693 4699 4706 
1,9 4713 4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756 4761 4767 
2,0 4772 4778 4783 4788 4193 4798 4803 4808 4812 4817 

           

2,1 4821 4826 4830 4834 4838 4542 4846 4850 4854 4857 
2,2 4861 4864 4868 4871 4875 4378 4881 4884 4887 4890 
2,3 4893 4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911 4913 4916 
2,4 4918 4920 4922 4925 4927 4929 4931 4932 4934 4936 
2,5 4938 4940 4941 4943 4945 4946 4948 4949 4951 4952 

           

2,6 4953 4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962 4963 4964 
2,7 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 
2,8 4974 4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981 
2,9 4981 4982 4982 4983 4984 4984 4985 4985 4986 4986 
3,0 4987 4987 4987 4988 4988 49;9 4989 4989 4990 4990 

           

3,1 898 4991 4991 4991 4992 4992 4992 4992 4993 4993 
3,2 4993 4993 4994 4994 4994 4994 4994 4995 4995 4995 
3,3 4995 4995 4995 4996 4996 4996 4996 4996 4996 4997 
3,4 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4998 
3,5 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 

           

3,6 4998 4998 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 
3,7 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 
3,8 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 
3,9 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
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Lampiran 4 

    Tabel Distribusiχ²   
 

 

α 

 

0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 
 

  
 

db 1  2.70554 3.84146 5.02390 6.63489 7.87940 
 

 2  4.60518 5.99148 7.37778 9.21035 10.59653 
 

 3  6.25139 7.81472 9.34840 11.34488 12.83807 
 

 4  7.77943 9.48773 11.14326 13.27670 14.86017 
 

 5  9.23635 11.07048 12.83249 15.08632 16.74965 
 

 6  10.64464 12.59158 14.44935 16.81187 18.54751 
 

 7  12.01703 14.06713 16.01277 18.47532 20.27774 
 

 8  13.36156 15.50731 17.53454 20.09016 21.95486 
 

 9  14.68366 16.91896 19.02278 21.66605 23.58927 
 

 10  15.98717 18.30703 20.48320 23.20929 25.18805 
 

 11  17.27501 19.67515 21.92002 24.72502 26.75686 
 

 12  18.54934 21.02606 23.33666 26.21696 28.29966 
 

 13  19.81193 22.36203 24.73558 27.68818 29.81932 
 

 14  21.06414 23.68478 26.11893 29.14116 31.31943 
 

 15  22.30712 24.99580 27.48836 30.57795 32.80149 
 

 16  23.54182 26.29622 28.84532 31.99986 34.26705 
 

 17  24.76903 27.58710 30.19098 33.40872 35.71838 
 

 18  25.98942 28.86932 31.52641 34.80524 37.15639 
 

 19  27.20356 30.14351 32.85234 36.19077 38.58212 
 

 20  28.41197 31.41042 34.16958 37.56627 39.99686 
 

 21  29.61509 32.67056 35.47886 38.93223 41.40094 
 

 22  30.81329 33.92446 36.78068 40.28945 42.79566 
 

 23  32.00689 35.17246 38.07561 41.63833 44.18139 
 

 24  33.19624 36.41503 39.36406 42.97978 45.55836 
 

 25  34.38158 37.65249 40.64650 44.31401 46.92797 
 

 26  35.56316 38.88513 41.92314 45.64164 48.28978 
 

 27  36.74123 40.11327 43.19452 46.96284 49.64504 
 

 28  37.91591 41.33715 44.46079 48.27817 50.99356 
 

 29  39.08748 42.55695 45.72228 49.58783 52.33550 
 

 30  40.25602 43.77295 46.97922 50.89218 53.67187 
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Lampiran 5 

Langkah siswa dalam mengerjakan soal pada Edmodo 

 

1) Step memulai mengerjakan tugas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tampilan Lembar Tugas 
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3) Tampilan soal setelah dikerjakan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tampilan soal setelah dikerjakan semua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

 

5) Menu mengakiri tugas setelah dikerjakan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Hasil setelah mengerjakan tugas pada edmodo , hasil dari pengerjaan tugas 
diperoleh 17/20 poin , benar 17 dari 20 soal. 
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Lampiran 6 

 

DAFTAR NILAI KELAS EKSPERIMEN VIII A  

SMP N 25 SEMARANG 

Responden Nilai 

R-1 53 

R-2 74 

R-3 81 

R-4 88 

R-5 92 

R-6 94 

R-7 88 

R-8 82 

R-9 74 

R-10 58 

R-11 60 

R-12 76 

R-13 82 

R-14 90 

R-15 90 

R-16 85 

R-17 79 

R-18 65 

R-19 91 

R-20 86 

R-21 80 

R-22 67 

R-23 72 

R-24 80 

R-25 87 

R-26 91 

R-27 92 

R-28 92 

R-29 87 

R-30 70 

R-31 87 

R-32 69 
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Lampiran 7 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.879 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 
32 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Lampiran 8 

Correlations 
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Lampiran 9 

“r” table 

 

df 

(degrees of freedom) 

The amount of variable 

2 (two tailed) 

“r‟ at the significant level 

5% 1% 

1 0,997 1,000 

2 0,950 0,990 

3 0,878 0,959 

4 0,811 0,917 

5 0,754 0,874 

6 0,707 0,834 

7 0,666 0,798 

8 0,602 0,765 

9 0,576 0,735 

10 0,553 0,708 

11 0,532 0,684 

12 0,514 0,661 

13 0,514 0,641 

14 0,497 0,623 

15 0,482 0,606 

16 0,468 0,590 

17 0,456 0,575 

18 0,444 0,561 

19 0,433 0,540 

20 0,423 0,537 
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Lampiran 10 
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  Gambar 5.1 Siswa mengoprasikan aplikasi Edmodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Siswa mengoprasikan Edmodo untuk mengerjakan tugas 
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Gambar 5.3 Siswa memulai Log-in Edmodoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Peneliti menjelaskan cara mengoprasikan Edmodo 

 




