
 
 

i 

 

 

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING 

BERBASIS EDMODO UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH  

TEKNIK LINGKUNGAN PRODI PENDIDIKAN  

TEKNIK BANGUNAN FT UNNES 

 

Skripsi 

diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

 

Oleh  

Emi Pramida 

NIM. 5101415025 

 

PRODI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN  

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 



 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 

 

 

 



 
 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

  “Maka sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan 

sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap” (Al 

Insyiraah : 58) 

 “Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang menuntut ilmu 

berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan kepada sama dengan 

para Nabi” (HR. Dailani dari Anas r.a) 

  “If you don’t work hard, there won’t be good result” (JHope) 

 “Everything becomes a bad thing when you think negative. Things will get better if 

you think positive” (Kim Seok Jin) 

 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 

kita telah berhasil melakukannya dengan baik 

 

Persembahan :  

 Untuk Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. 

 Untuk kedua orang tua tercinta Bapak Kateno dan Ibu Siti Koriyah. 

 Untuk kakak tersayang Bibit Sugianto.  

 Untuk teman-teman seperjuangan Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2015. 

 Untuk Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.  

 



 
 

vi 

 

PRAKATA 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang 

berjudul “Penggunaan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Edmodo Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Teknik Lingkungan 

Jurusan Teknik Sipil FT UNNES”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 

meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi S1 Pendidikan Teknik 

Bangunan Universitas Negeri Semarang. Shalawat serta salam selalu tercurah 

kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan 

syafaatnya di yaumil akhir nanti, Aamiin. 

Penyelesaian karya tulis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh 

karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta 

penghargaan kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang atas 

kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di 

Universitas Negeri Semarang.  

2. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Semarang dan selaku dosen pembimbing yang penuh perhatian atas perkenaan 

memberi bimbingan dan dapat dihubungi sewaktu-waktu selama pembuatan 

karya tulis ini disertai kemudahan menunjukkan sumber-sumber yang relevan 

dengan penulisan karya ini. 

3. Aris Widodo, S.Pd., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Universitas 

Negeri Semarang. 

4. Drs. Supriyono, M.T., dan Drs. Bambang Sugiyarto, M.T., selaku dosen penguji 

yang telah memberi masukan yang sangat berharga berupa saran, ralat, 

perbaikan, pertanyaan, komentar, tanggapan, menambah bobot dan kualitas 

karya tulis ini. 

5. Semua dosen Jurusan Teknik Sipil FT. UNNES yang telah memberi bekal 

pengetahuan yang berharga. 

 



 
 

vii 

 

  

 



 
 

viii 

 

ABSTRAK 

Emi Pramida. 2019. Penggunaan Media Pembelajaran E-learning berbasis Edmodo. 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah 

banyak mempengaruhi berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. E-Learning 

merupakan salah satu media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat dijadikan sebagai 

penunjang media yang sudah ada. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki 

mahasiswa setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar yang tinggi merupakan 

dambaan semua pihak, baik pribadi mahasiswa, orang tua maupun pihak perguruan tinggi. 

Mata kuliah Teknik Lingkungan merupakan mata kuliah yang wajib diikuti bagi mahasiswa 

Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil. Beberapa materi pembelajaran 

yang terdapat dalam mata kuliah Teknik Lingkungan yakni Sanitasi dan Kesehatan 

Lingkungan, serta Pembangunan yang berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan 

Lingkungan. Penyelesaian materi terkadang tidak tercapai karena keterbatasan waktu 

dalam satu materi pelajaran. Aktivitas pembelajaran tidak dapat dilaksanakan apabila dosen 

berhalangan hadir. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan media 

pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada mata kuliah Teknik Lingkungan terhadap 

hasil belajar mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Negeri Semarang apabila dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak 

menggunakan e-learning. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode 

penelitian true experimental dengan model pretest-posttest control group design dengan 

satu macam perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 

genap Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri 

Semarang Tahun Ajaran 2018/2019 pada mata kuliah Teknik Lingkungan. Sampel 

penelitian dipilih teknik total sampling sehingga seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka, kuesioner, dan tes.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar setelah 

perlakuan dengan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo. Peningkatan hasil 

belajar mahasiswa ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata kelas eksperimen 

sebelum perlakuan sebesar 65,68 menjadi 86,11. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa dengan kategori cukup efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar dibandingkan dengan tidak menggunakan e-learning berbasis Edmodo. 

 

 

Kata Kunci : Efektifitas, E-learning, Edmodo, Teknik Lingkungan, hasil belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah 

banyak mempengaruhi berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. 

Perkembangan tersebut telah membawa perubahan yang sangat besar bagi 

kemajuan sistem pendidikan. Perkembangan teknologi dalam pendidikan kini 

berpengaruh pada media pembelajaran, yang semula hanya menggunakan papan 

atau bisa disebut black board/white board, sekarang sudah menggunakan LCD, 

internet, bahkan pembelajaran jarak jauh. 

Salah satu bentuk paradigma baru dalam sistem pendidikan adalah dalam 

bentuk e-learning. E-Learning merupakan salah satu media pembelajaran berbasis 

teknologi yang dapat dijadikan sebagai penunjang media yang sudah ada. E-

learning merupakan sebuah inovasi yang mempunyai kontribusi sangat besar 

terhadap perubahan proses belajar mengajar, di mana proses belajar tidak lagi hanya 

mendengarkan uraian materi dari dosen tetapi materi bahan ajar dapat 

divisualisasikan dalam berbagai format dan bentuk yang lebih dinamis dan 

interaktif sehingga learner akan lebih termotivasi sehingga dapat menimbulkan 

minat untuk terlibat dalam proses belajar mengajar tersebut (Bisri dkk, 2009). 

Mata Kuliah Teknik Lingkungan merupakan mata kuliah wajib bagi 

mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Semarang. Teknik Lingkungan adalah mata kuliah yang 
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membahas tentang pengertian fungsi peran teknik lingkungan, cakupan dan struktur 

lingkungan fisik-nonfisik, baku mutu dan standar limbah cair, ekosistem dan 

pengelolaan Sumber Daya Air, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan 

sumberdaya air, sanitasi dan kesehatan lingkungan, pembangunan yang 

berwawasan lingkungan, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

Waktu yang tersedia dalam Mata Kuliah Teknik Lingkungan adalah 2 SKS 

setiap minggunya. Dalam waktu yang terbatas ini materi pelajaran Teknik 

Lingkungan tidak semuanya dapat dijabarkan secara detail, sehingga mahasiswa 

harus berperan lebih aktif dalam mencari sumber materi lain terutama berkaitan 

dengan tugas-tugas yang harus diselesaikannya. Pada mata kuliah ini terdapat 

berbagai macam kemampuan yang harus mahasiswa kuasai untuk menyelesaikan 

tugas.  Sebagai modal dasar yang harus dikuasai yaitu mampu berinteraksi dan 

menjelaskan materi.  

Sistem pembelajaran pada mata kuliah Teknik Lingkungan masih memusat 

pada peran dosen (teacher-centered learning). Tanpa dosen, tidak terjadi belajar. 

Penyelesaian materi terkadang tidak tercapai karena keterbatasan waktu dalam satu 

materi pelajaran. Aktivitas pembelajaran tidak dapat dilaksanakan apabila dosen 

berhalangan hadir. Mahasiswa ketertinggalan materi yang seharusnya disampaikan 

pada pertemuan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan 

mahasiswa. 

Pembelajaran pada mata kuliah Teknik Lingkungan selama ini masih 

menggunakan media berbentuk presentasi dalam penyampaian materi 

pembelajarannya. Media ini secara praktis membuat proses penyampaian ilmu 
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pengetahuan menjadi terbatas hanya di dalam kelas. Media pembelajaran yang 

digunakan difasilitasi dengan media presentasi dalam bentuk file power point. 

Tuntutan dan peradaban telah mengalami pergeseran dari dunia analog menuju 

dimensi digital lewat kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat. Pada saat 

yang bersamaan dosen ditantang untuk memadukan pembelajaran dengan 

kemajuan teknologi informasi. 

Literatur yang terbatas juga mempengaruhi tingkat hasil belajar mahasiswa 

karena mahasiswa hanya mengacu pada literatur yang disarankan oleh dosen. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kristianto dkk (2018) yang menyatakan bahwa 

mahasiswa mengalami kesulitan mengakses bahan ajar karena mereka hanya 

mengandalkan satu buku yang disarankan oleh pengajar. Mahasiswa dituntut untuk 

mampu belajar mandiri serta belajar secara kooperatif dengan teman sejawat dan 

orang lain dalam lingkungannya.  

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah 

menerima pengalaman belajar. Hasil belajar yang tinggi merupakan dambaan 

semua pihak, baik pribadi mahasiswa, orang tua maupun pihak perguruan tinggi. 

Pada kenyataannya banyak permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh setiap 

individu dalam mencapai hasil belajar yang tinggi. Berikut ini data nilai mata kuliah 

Teknik Lingkungan pada mahasiswa angkatan 2015. 

Tabel 1.1 Nilai Mata Kuliah Teknik Lingkungan pada Mahasiswa Angkatan 2015 

No Nilai 
Jumlah 

Mahasiswa 

Persentase 

(%) 

1 A (86-100) 13 35% 

2 AB (81-85) 5 14% 

3 B (71-80) 19 51% 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak mahasiswa 

yakni 51% dari total 37 mahasiswa yang mendapatkan nilai 71-80 dengan kriteria 

B. Hal ini dikarenakan dalam proses pencapaian hasil belajar dipengaruhi oleh 

faktor-faktor belajar mahasiswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa adalah media pembelajaran.  

Dewasa ini mahasiswa sudah terbiasa menggunakan internet. Mahasiswa 

menghabiskan waktu di dunia maya hanya untuk membuka situs sosial media 

ataupun permainan online (Putranti, 2013). Hampir sama seperti buku, internet 

menyediakan informasi yang melimpah. Tampilan yang disampaikan juga menarik 

sehingga dapat menambah semangat untuk belajar. Adanya penggunaan internet, 

dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi di luar jam kuliah. Jadi penggunaan 

internet bagi mahasiswa tidak hanya untuk sosial media dan permainan online tetapi 

bisa sebagai media pembelajaran sehingga dapat menunjang pembelajaran.  

E-learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. 

Menurut Jethro dkk (2012) e-learning merupakan penggunaan  teknologi internet 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Open and Distance Learning Quality 

Counsil di Inggris raya menegaskan bahwa e-learning merupakan proses 

pembelajaran efektif yang diciptakan dengan cara menggabungkan konten yang 

disampaikan secara digital dengan jasa dan sarana pendukung (Manson dan Rennie, 

2010).  

Media pembelajaran e-learning memberi keuntungan dalam hal fleksibilitas. 

Teknologi e-learning menawarkan kontrol atas konten, urutan pembelajaran, 

kecepatan belajar, waktu, dan seringkali media, memungkinkan mahasiswa untuk 
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menyesuaikan pengalaman mereka untuk memenuhi tujuan pembelajaran pribadi 

mereka (Jethro dkk, 2012). Melalui e-learning materi pembelajaran dapat diakses 

kapan saja dan dari mana saja, dan juga materi yang didapat diperkaya dengan 

berbagai sumber belajar termasuk multimedia dengan cepat dapat diperbaharui oleh 

dosen. Pembelajaran e-learning sangat menarik dan tidak terikat oleh ruang dan 

waktu. E-learning sangat penting dalam menunjang kurangnya materi pada waktu 

tertentu. 

Dalam memperoleh suatu hal diperlukan suatu biaya untuk mendapatkannya, 

sama halnya dalam proses pembelajaran. Media e-learning dapat menekan biaya 

yang akan dikeluarkan selama proses pembelajaraan, misalnya dalam proses 

mengerjakan tugas. Dalam mengerjakan tugas mahasiswa diharuskan untuk 

mengerjakannya dalam bentuk hardcopy dengan mencetak tugasnya tersebut. 

Tetapi, dengan adanya e-learning, tugas dapat dikirimkan dalam bentuk softcopy 

dengan mengirimkan lewat media e-learning. Hal ini tentu dapat menekan biaya 

untuk mencetak tugas tersebut. 

Salah satu media pembelajaran berbasis e-learning adalah Edmodo. Edmodo 

merupakan platform pembelajaran gratis dan aman yang dirancang oleh Jeff O 

'Hara dan Nick Borg pada 2008 untuk guru, siswa, orang tua, sekolah dan distrik, 

dan tersedia di www.edmodo.com (Kongcham, 2013). Platform ini mirip dengan 

Facebook, tetapi jauh lebih pribadi dan aman karena memungkinkan guru untuk 

membuat dan mengelola akun dan hanya untuk siswa mereka, yang menerima kode 

grup dan mendaftar dalam grup, dapat mengakses dan bergabung dengan grup; 
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tidak ada orang lain yang dapat berpartisipasi atau memata-matai kelompok (Jarc, 

2010).  

 Edmodo memungkinkan dosen dapat menciptakan dan memelihara 

komunitas kelas mereka sendiri dengan aman. Platform Edmodo dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas berbasis kelompok dan juga sosial 

media. Edmodo sangat komprehensif sebagai sebuah course management system 

seperti Moodle, bedanya adalah aksesnya lebih cepat dan lebih mudah 

menggunakannya dengan menggunakan beberapa fitur yang fungsinya sama seperti 

course management system. Edmodo diakui oleh American Association of School 

Pustakawan pada tahun 2011 sebagai salah satu dari 25 situs web teratas 

(Balasubraman dkk, 2014). 

Edmodo 

Group User 

Based on 

Class/Subject 

Social Media Networking and Learning 

Communication 

based on Socil 

Media 

Networking 

Evaluation 
Learning Materials / 

Modules 

Individual / 

Group 

Assignment 

Quiz / 

Pools 
Text Video 

Web 

Resources 

Virtual Classroom Activities and Learning Management by Online Tutor/Teacher 

Gambar 1.1 Sosial Media Edmodo 

(Sumber: SEAMOLEC, 2013 dalam Dharmawati, 2017) 

Sesuai dengan gambar di atas, edmodo dikembangkan atas dasar prinsip-

prinsip pengelolaan kelas yang berbasis kelompok dan juga sosial media 

(Dharmawati, 2017). Fitur utama edmodo adalah dukungan aktif terhadap model 

komunikasi dari sosial media online, yang ditambahkann dengan fitur online 

earning material dan online evaluation. 
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Gambar 1.2 Proses Pembelajaran dengan Media Edmodo 

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa dosen sebagai penyampai ilmu 

kepada mahasiswa, menggunakan pembelajaran e-learning dengan media Edmodo, 

yaitu terlebih dahulu mengunggah materi ajar, tugas dan quiz pada aplikasi 

Edmodo. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang telah memiliki akun 

Edmodo dapat meakukan seluruh aktifitas belajar seperti membuka materi ajar, 

mengetahui tugas, kuis dan informasi lainnya. Media e-learning berbasis Edmodo 

dapat menjadi efektif apabila ada kerja sama antara dosen dengan mahasiswa dalam 

mensukseskannya, tanpa salah satu dari kedaunya keberadaan e-learning berbasis 

Edmodo tidak akan berjalan secara lancar. Maka dari itu, diperlukan komunikasi 

yang erat antar keduanya.  

Edmodo betujuan untuk membantu pendidik memanfaatkan fasilitas social 

networking sesuai dengan kondisi pembelajaran di kelas. Platform ini dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran online. Fungsi yang dimiliki 

oleh Edmodo antara lain adalah berbagi ide, file, agenda kegiatan, dan penugasan 

yang dapat menciptakan interaksi dosen dan mahasiswa. Penggunaan media 

pembelajaran online sebagai pembelajaran yang baru, mendorong penyelenggaraan 

pembelajaran semakin efektif (Putranti, 2013).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, hasil pembelajaran yang diinginkan 

dapat tercapai apabila media disusun sebaik mungkin sehingga mampu 

menyampaikan informasi secara efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. 

Dosen 
E-learning 

menggunakan 

media Edmodo 

Mahasiswa 
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Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan media pembelajaran e-learning yang 

dapat mendukung proses pembelajaran. Dengan demikian, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:  “Penggunaan Media 

Pembelajaran E-Learning Berbasis Edmodo Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Mahasiswa pada Mata Kuliah Teknik Lingkungan Prodi Pendidikan Teknik 

Bangunan FT UNNES”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Waktu yang tersedia dalam Mata Kuliah Teknik Lingkungan adalah 2 SKS 

setiap minggunya. Dalam waktu yang terbatas ini materi pelajaran Teknik 

Lingkungan tidak semuanya dapat dijabarkan secara detail. 

2. Penyelesaian materi terkadang tidak tercapai karena keterbatasan waktu 

dalam satu materi pelajaran.  

3. Aktivitas pembelajaran tidak dapat dilaksanakan apabila dosen berhalangan 

hadir sehingga mahasiswa ketertinggalan materi yang seharusnya 

disampaikan pada pertemuan tersebut. Hal tersebut dapat menurunkan hasil 

belajar mahasiswa. 

4. Literatur yang terbatas mempengaruhi hasil belajar mahasiswa karena 

mahasiswa hanya mengacu pada literatur yang disarankan oleh dosen. 

5. Tuntutan kepada mahasiswa untuk mampu belajar mandiri serta belajar 

secara kooperatif dengan teman sejawat dan orang lain dalam lingkungannya. 

6. Mahasiswa menghabiskan waktu di dunia maya hanya untuk membuka situs 

sosial media ataupun permainan online. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini bertujuan agar masalah yang dibahas tidak terlalu 

luas, lebih terarah, dan sesuai dengan yang telah ditentukan. Maka penulis perlu 

untuk membatasi permasalahan. Pembatasan masalah diperlukan untuk 

memudahkan atau menyederhanakan masalah penelitian, juga untuk menetapkan 

segala sesuatu terlebih dahulu yang diperlukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun batasan-batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah mahasiswa prodi Pendidikan Teknik Bangunan 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2018/2019 

yang mengikuti mata kuliah Teknik Lingkungan.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran e-learning 

berbasis Edmodo.  

3. Parameter Penelitian 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah keefektifan 

penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa ditinjau dari hasil tes yang diberikan 

sebelum dan setelah proses pembelajaran menggunakan Edmodo. 
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4. Materi Perkuliahan 

Materi pokok yang digunakan pada penelitian ini adalah tentang Sanitasi dan 

Kesehatan Lingkungan, serta Pembangunan yang berwawasan Lingkungan 

dan Pengelolaan Lingkungan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada 

mata kuliah Teknik Lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa? 

2. Apakah penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada 

mata kuliah Teknik Lingkungan efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

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

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo 

dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Teknik 

Lingkungan Jurusan Teknik Sipil. 

2. Mengetahui efektifitas dari penggunaan media pembelajaran e-learning 

berbasis Edmodo dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil. 



11 

 

 
 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

diantaranya: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkakan dapat memberikan masukan dan landasan 

bagi peneliti selanjutnya dalam hal keefektifan penggunaan media 

pembelajaran e-learning berbasis Edmodo untuk meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa dan penelitian lebih lanjut tentang media pembelajaran e-

learning. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa dan meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam 

kegiatan belajar, serta mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran. 

b. Bagi dosen, sebagai bahan masukan guna perbaikan dalam proses 

pembelajaran dengan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran 

e-learning sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa. 

c. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang dapat diterapkan sebagai 

bekal mengajar setelah selesai pendidikan formal, serta dapat mengetahui 

pengujian terhadap hasil belajar mahasiswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sarana penunjang dalam 

penyampaian materi pada pelaksanaan pembelajaran. Arsyad (2011: 3) 

mengungkapkan bahwa kata media berasal dari bahasa latin yaitu Medius 

yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. 

Selanjutnya, Wati (2016: 2) menyatakan media merupakan segala bentuk 

alat yang dipergunakan dalam proses penyaluran atau penyampaian 

informasi/pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses 

mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan 

proses belajar (Pane ddk, 2017). Lebih lanjut lagi Pane juga menjelaskan 

bahwa pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan 

bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses 

beajar. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang 

berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. 
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Beradasarkan penjelasan di atas, maka kata “media” dalam media 

pembelajaran berarti perantara atau pengantar, sedangkan kata 

pembelajaran berarti suatu kondisi yang diciptakan untuk membuat 

seseorang melakukan suatu kegiatan belajar. Media pembelajaran 

memberikan penekanan pada posisi media sebagai sarana penyalur pesan 

atau informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang untuk belajar. 

Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, bahan belajar (learning 

matterial) yang diterima mahasiswa diperoleh melalui media. 

Hamalik (2003: 24) mendefinisikan media pembelajaran sebagai 

suatu alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta 

didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan minat 

dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap peserta didik (Falahudin, 2014). 

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penjelasan di 

atas, (1) media pembelajaran adalah suatu alat, metode, dan teknik yang 

digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran, (2) pemakaian media pembelajaran dapat menunjang 

penyampaian materi pembelajaran lebih optimal. 
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b. Fungsi media pembelajaran 

Pemanfaatan media pembelajaran yang relevan dalam kegiatan 

pembelajaran dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Bagi dosen, 

media membantu mengkonkritkan konsep atau gagasan dan membantu 

memotivasi peserta belajar aktif. Bagi mahasiswa, media dapat menjadi 

jembatan untuk berfikir kritis dan berbuat. Dengan demikian, media 

dapat membantu tugas dosen dan mahasiswa mencapai kompetensi dasa 

yang ditentukan. 

Sebagai komponen sistem pembelajaran, media memiliki fungsi 

yang berbeda dengan fungsi komponen-komponen lainnya, yaitu sebagai 

komponen yang memuat pesan pembelajaran untuk disampaikan kepada 

pembelajar. Wati (2016:10) menguraikan manfaat media pembelajaran, 

antara lain: 

1. Lebih menarik 

2. Materi jelas 

3. Tidak mudah bosan 

4. Meningkatkan proses belajar 

5. Membangkitkan minat/motivasi 

6. Menarik perhatian mahasiswa 

7. Mengaktifkan mahasiswa dalam kegiatan belajar 

8. Mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar 

Ibrahim, dkk (2003) menjelaskan fungsi media pembelajaran 

ditinjau dari dua hal, yaitu: proses pembelajaran sebagai proses 
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komunikasi dan kegiatan interaksi antara siswa dan lingkungannya. 

Ditinjau dari proses pembelajaran sebagai proses komunikasi, maka 

fungsi media adalah sebagai pembawa informasi dari sumber ke 

penerima. Ditinjau dari proses pembelajaran sebagai kegiatan interaksi 

antara siswa dan lingkungannya, maka fungsi dapat diketahui 

berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan komunikasi yang 

mungkin timbul dalam proses pembelajaran. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa media pembelajaran 

memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai pembawa informasi 

dan pencegah terjadinya hambatan proses pembelajaran, sehingga 

informasi atau pesan dari komunikator dapat sampai kepada komunikan 

secara efektif dan efisien. 

 

2.1.2 Efektifitas 

Efektifitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara 

nilai-nilai yang bervariasi.  Memaknai efektifitas setiap orang memberi arti 

yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Dalam 

kamus besar bahasa indonesia dikemukakan bahwa; “efektif berarti efeknya 

(akibatnya, pengaruhya dan kesannya) manjur atau mujarab, dapat membawa 

hasil”, jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang 

melakukan tugas, dengan sasaran yang dituju.  
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Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, efek adalah “akibat 

pengaruh kesan yang timbul pada pikiran, penonton, pendengar, pembaca, 

dan sebagainya (sesudah mendengar atau melihat sesuatu) ; Sedangkan 

efektif (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) Manjur atau mujarab, (tentang 

efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu program 

obat) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan) hal ini 

berlakunya (tentang undang-undang, peraturan). 

Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan 

masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila 

efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan 

efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” (Sedarmayanti, 2001: 59).  

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan 

kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut efendy 

efektivitas adalah sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai 

tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang 

ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendi, 2003: 14).  

Pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat “Efektivitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya” (Handayaningrat, 1996: 16). Pendapat Hadayaningrat 

mengartikan efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.  

Berdasarkan pendapat di atas efektivitas adalah suatu komunikasi yang 

melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan 
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yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang 

ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan 

tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai 

sesuai dengan yang diinginkan. 

 

2.1.3 E-learning 

Kecanggihan teknologi dan informasi yang semakin berkembang saat 

ini memberikan banyak kemudahan pada sistem pendidikan terutama dalam 

menunjang kegiatan pembelajaran. Daryanto dan Karim (2017: 107) 

menjelaskan bahwa E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang 

berbasis elektronik. Dalam prakteknya e-learning memerlukan bantuan 

teknologi. Lebih lanjut lagi, Koran C. Jaya Kumar (2002) mendefinisikan e-

learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang 

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

menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan.  

Suyanto (2005) menekankan bahwa e-learning merujuk pada 

penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang 

dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bahkan Purbo (2002) 

menjelaskan bahwa istilah “e” atau singkatan dari elektronik dalam e-

learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan 

untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik 

internet. 



18 

 

 
 

Media elektronik yang digunakan antara lain ialah internet, intranet, 

satelit, tape audio/video, TV interaktif, dan CD-ROM. Pengajaran dapat 

disampaikan secara synchronously (pada waktu yang sama) ataupun 

asynchronously (pada waktu yang berbeda). Materi pengajaran dan 

pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, 

animasi, simulasi, audio dan video (Suyanto, 2005). 

Cisco dalam Daryanto dan Karim (2017: 108) menjelaskan filosofi e-

learning sebagai berikut: 

1. E-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, 

pendidikan, pelatihan secara on-line. 

2. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya 

nilai belajar secara konvensional (model belajar konvensional, 

kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis 

komputer) sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan 

globalisasi. 

3. E-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional 

di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui 

pengayaan content dan pengembangan teknologi pendidikan. 

4. Kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada bentuk isi 

dan cara penyampaiannya. 

Perbedaan pembelajaran konvensional dengan e-learning yaitu pada 

kelas konvensional, dosen dianggap sebagai orang yang serba tahu dan 

ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. 
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Sedangkan, dalam pembelajaran e-learning fokus utamanya adalah 

mahasiswa. Mahasiswa belajar secara mandiri pada waktu tertentu dan 

bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran e-learning 

akan memaksa mahasiswa memainkan peranan yang lebih aktif dalam 

pembelajarannya. 

Menurut Siahaan (2004), setidaknya ada tiga fungsi e-learning terhadap 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas (classroom instruction): 

1) Suplemen (tambahan). Dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila 

peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan 

materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada 

keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi. Sekalipun sifatnya 

opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki 

tambahan pengetahuan atau wawasan. 

2) Komplemen (pelengkap). Dikatakan berfungsi sebagai komplemen 

apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi 

materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Sebagai 

komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk 

melengkapi materi pengayaan atau remedial. Dikatakan sebagai 

pengayaan (enrichment), apabila kepada peserta didik yang dapat dengan 

cepat menguasai/memahami materi pembelajaran yang disampaikan pada 

saat tatap muka diberi kesempatan untuk mengakses mater pembelajaran 

elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. 
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3) Substitusi (pengganti). Dikatakan sebagai substitusi apabila e-learning 

dilakukan sebagai pengganti kegiatan pembelajaran. Ada tiga model yang 

dapat dipilih, yakni: (1) sepenuhnya secara tatap muka (konvensional), (2) 

sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, atau (3) 

sepenuhnya melalui internet. 

Pada penelitian ini, e-learning digunakan sebagai pelengkap untuk 

memperkuat pembelajaran di dalam kelas dan sebagai pengganti 

pembelajaran yang mana e-learning dilakukan sebagai pengganti kegiatan 

pembelajaran apabila dosen berhalangan hadir sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas belajar mahasiswa di luar kelas. Adanya e-learning dapat membantu 

strategi pembelajaran dalam menyebarkan informasi mengenai pendidikan 

secara luas. 

E-learning memiliki beberapa karakteristik. Menurut Munir (2009:170-

171) karakteristik e-learning antara lain: 

1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik sehingga dapat memperoleh 

informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat 

2. Memanfaatkan media computer, seperti jaringan komputer (computer 

networks) 

3. Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri  

4. Materi pembelajaran dapat disimpan di komputer, sehingga dapat diakses 

oleh pengajar dan pembelajar, atau siapapun tidak terbatas waktu dan 

tempat, kapan saja, dan di mana saja sesuai dengan keperluan 
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5. Memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk 

mengetahui hasil kemajuan belajar yang banyak dari berbagai sumber 

informasi 

Penggunaan e-learning dapat meningkatkan intensitas komunikasi 

interaktif antara dosen dengan mahasiswa meskipun terpisah secara fisik, 

namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, atau berkolaborasi. E-

learning memberikan keleluasan pada dosen untuk memberikan akses kepada 

mahasiswa untuk mendapatkan referensi lainnya yang terkait dengan materi 

pembelajaran. Tentu saja hal ini akan sangat berguna bagi dosen dan 

mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaan e-learning, antara 

lain: 

1 Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, dalam 

hal ini adalah internet 

2 Tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa 

3 Tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu mahasiswa 

apabila mengalami kesulitan 

4 Adanya sikap positif dosen dan tenaga kependidikan terhadap teknologi 

komputer dan internet 

5 Adanya rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari dan 

diketahui oleh setiap mahasiswa 
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6 Adanya sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar 

mahasiswa 

7 Adanya mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga 

penyelenggara 

Model e-learning ditinjau dari aspek sistem penyampaiannya (delivery 

system model) menurut Rasthy dalam Chaeruman (2018) menjelaskan 

rangkaian e-learning yang terdiri dari: 

1. Adjunct, melanjutkan proses pembelajaran tradisional, tetapi 

menambahkannya atau memperluas di luar jam pelajaran dengan sumber 

online khususnya menggunakan computer mediated communication 

(CMC). 

2. Blended/Hybrid, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. 

Mencampur penyampaian  konten, CMC, atau kolaborasi daring dengan 

sesi tatap muka. Menentukan kesesuaian dari online atau tatap muka untuk 

penyampaian aspek kurikulum yang berbeda. 

3. Fully online, semua interaksi e-learning berlangsung online dan semua 

bahan pembelajaran disampaikan secara daring, contohnya CMS, 

streaming video, audio hyperlinked, course materials, teks dan gambar. 

Kolaborasi online adalah fitur utama dari model ini. 

Berdasarkan pemaparan di atas, model e-learning yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan ini adalah adjunct. Pembelajaran di dalam kelas 

ditunjang dengan sistem penyampaian secara online. Keberadaan sistem 

penyampaian secara online merupakan suatu tambahan. 
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2.1.4 Edmodo 

Salah satu aplikasi pada internet yang bisa digunakan untuk media 

pembelajaran adalah Edmodo. Penggunaan Edmodo sebagai media 

pembelajaran memiliki manfaat untuk mempermudah komunikasi dan 

interaksi pembelajaran digital. Putranti (2013) mengungkapkan pengertian 

tentang Edmodo adalah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang 

aman dan gratis dalam mempermudah guru untuk berbagi konten pendidikan, 

mengelola proyek dan tugas, menangani setiap aktivitas serta membuat dan 

mengelola kelas virtual sehingga siswa dapat terhubung dengan teman 

sekelas dan guru kapan saja dan di mana saja. Edmodo mendukung untuk 

digunakan sebagai kelas virtual.  

Edmodo sebagai sebuah platform pendidikan dijelaskan oleh Kara 

(2016: 10) bahwasanya Edmodo is designed for educational purpose and 

there have been many teachers and students who use it. Penjelasan tersebut 

menunjukkan orientasi penggunaan Edmodo khusus dirancang untuk tujuan 

pendidikan sehingga Edmodo telah dipakai oleh banyak guru dan siswa untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran. Pendefinisian lain mengenai Edmodo juga 

disampaikan oleh Epinur & Putri (2013: 25) bahwa Edmodo adalah facebook-

nya sekolah, karena selain untuk media jejaring sosial/kolaborasi diantara 

penggunanya, Edmodo juga mendukung proses pembelajaran online. 

Edmodo adalah platform media sosial yang sering digambarkan sebagai 

Facebook untuk sekolah dan dapat berfungsi lebih banyak lagi sesuai dengan 

kebutuhan. Edmodo merupakan aplikasi yang menarik bagi guru dan siswa 
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dengan elemen sosial yang menyerupai Facebook, tapi sesungguhnya ada 

nilai lebih besar dalam aplikasi berbasis jejaring sosial ini (Rismayanti, 2012). 

Edmodo sangat komprehensif sebagai sebuah course management system 

seperti layaknya Moodle (Rosita, 2016: 21). Dalam mendukung proses 

pembelajaran, Edmodo dilengkapi dengan beberapa aktivitas pembelajaran, 

seperti Quiz, Assignment, dan Poll. Sedangkan untuk Resources (bahan ajar), 

Edmodo mendukung bahan ajar berupa file dan link (URL/Embed media). 

Berikut fitur-fitur yang terdapat pada Edmodo: 

1) Polling, merupakan salah satu fitur yang hanya dapat digunakan oleh 

dosen. Fitur ini digunakan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa 

mengenai hal tertentu. 

2) Gradebook, fitur ini mirip seperti catatan nilai mahasiswa. Melalui fitur 

ini, dosen dapat memberi nilai kepada mahasiswa secara manual maupun 

otomatis. Fitur ini juga memungkinkan seorang dosen untuk 

memanajemen penilaian hasil belajar dari seluruh mahasiswa. Penilaian 

tersebut dapat diekspor menjadi file.csv. 

3) Quiz, fitur ini hanya dapat dibuat oleh dosen, sedangkan mahasiswa tidak 

mempunyai akses untuk membuat quiz. Mahasiswa hanya dapat 

mengerjakan soal quiz yang diberikan oleh dosen. Quiz digunakan untuk 

memberikan evaluasi onlinei kepada mahasiswa berupa pilihan ganda, 

isian singkat maupun soal uraian. 
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4) File and Links, fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan 

lampiran file dan link. Biasanya data tersebut berekstensi .doc, .pptx, .xls, 

.pdf dan lain-lain. 

5) Library, fitur ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai 

file dan link yang dimiliki oleh dosen maupun mahasiswa. Melalui fitur 

ini dosen dapat mengunggah bahan ajar seperti materi, presentasi, 

gambar, video, sumber referensi, dan lain-lain. 

6) Assignment, fitur ini digunakan oleh dosen untuk memberikan tugas 

kepada mahasiswa secara online. Kelebihan dari fitur ini yaitu dilengkapi 

dengan waktu deadline, attach file yang memungkinkan mahasiswa 

mengirimkan tugas secara langsung kepada dosen dalam bentuk file 

document dan juga tombol “turn in” pada kiriman assignment yang 

berfungsi menandai bahwa mahasiswa telah menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

7) Award Badge, berfungsi untuk memberikan suatu penghargaan kepada 

mahasiswa atau grup. 

8) Parent Code, digunakan oleh orang tua mahasiswa untuk memantau 

aktifitas belajar yang dilakukan anak-anak mereka. 

Dilihat dari manfaat dan juga fitur-fiturnya, Edmodo merupakan pilihan 

yang sangat tepat untuk digunakan sebagai media pembelajaran online. Selain 

itu, Edmodo juga mempermudah kegiatan pembelajaran antara dosen dan 

mahasiswa.  

Berikut ini dijelaskan kelebihan dan kekurangan Edmodo: 
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1. Kelebihan Edmodo 

a. User Interface, memiliki tampilan seperti facebook, secara 

sederhana Edmodo relatif mudah untuk digunakan bahkan untuk 

pemula sekalipun. 

b. Compatibility, Edmodo mendukung berbagai jenis format file 

seperti: pdf, pptx, html, swf, dan sebagainya. Selain itu Edmodo 

memberi kemudahan untuk mengirim berkas, gambar, video dan 

link. 

c. Edmodo tidak hanya dapat diakses melalui PC (laptop/dekstop) 

tetapi juga dapat diakses dengan menggunakan gadget berbasis 

Android OS 

2. Kekurangan Edmodo 

a. Gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi website atau 

aplikasi berjalan lambat. 

b. Mahasiswa dibatasi aksesnya hanya dalam kelas tersebut. 

 

2.1.5 Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil merupakan sesuatu yang menjadi akibat dari sebuah usaha 

untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang 

disampaikan. Sedangkan belajar berarti usaha memperoleh kepandaian 

atau ilmu, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.  
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Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang 

disadari atau disengaja sebagai interaksi individu dengan lingkungannya. 

Lingkungan dalam hal ini adalah obyek-obyek lain yang memungkinkan 

individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, baik 

pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah 

diperoleh atau ditemukan sebelumnya tetapi menimbulkan perhatian 

kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi (Aunurrahman, 2013). Slameto (2003: 2) mengemukakan 

bahwa belajar ialah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Selanjutnya, Pane dkk (2017) berpendapat bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman ke arah 

yang lebih baik. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat di atas 

bahwa belajar merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar dan rutin 

oleh seseorang sehingga akan mengalami perubahan secara individu baik 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan tingkah laku yang 

dihasilkan dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

Hamalik (2007: 30) memberikan pengertian tentang hasil belajar 

sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat 

diamati dan diukur bentuk pentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
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Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya yang tidak tahu menjadi 

tahu. Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah 

dicapai oleh mahasiswa setelah mengalami proses pembelajaran dalam 

mempelajari materi tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, 

akan tetapi dapat berupa perubahan atau peningkatan sikap, kebiasaan, 

pengetahuan, keuletan, ketabahan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan 

dan lain sebagainya yang menuju pada perubahan positif. 

 

b. Pengukuran Hasil Belajar 

Menurut Syah (2003: 199-200) Tes sebagi evaluasi untuk 

menentukan hasil belajar memiliki banyak ragam mulai dari yang 

sederhana hingga yang kompleks, yaitu: 

1. Pre-test dan post-test 

Kegiatan pre-test dilakukan pendidik secara rutin pada setiap akan 

memulai penyajian materi baru. Tujuannya ialah untuk 

mengidentifikasi taraf pengetahuan mahasiswa mengenai bahan 

yang akan disajikan. Evaluasi seperti ini berlangsung singkat dan 

sering tidak memerlukan instrumen tertulis. 

Post-test adalah kebalikan dari pre-test yakni kegiatan evaluasi yang 

dilakukan pendidik pada setiapakhir penyajian materi. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui taraf penguasaan mahasiswa atas materi 

yang telah diajarkan. Evaluasi ini berlangsung singkat dan cukup 
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dengan menggunakan instrumen sederhana yang berisi item-item 

yang jumlahnya terbatas. 

2. Tes prasyarat 

Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi penguasaan mahasiswa 

atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. 

3. Tes diagnostik 

Tes ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran 

dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum 

dikuasai mahasiswa. Instrumen jenis ini dititikberatkan pada 

bahasan tertentu yang dipandang telah membuat mahasiswa 

mendapatkan kesulitan. 

4. Tes formatif 

Tes jnis ini dipandang sebagai “ulangan” yang dilakukan pada setiap 

akhir satuan pelajaran atau modul. Tujuannya ialah untuk 

memperoleh umpan balik yang mirip dengan tes diagnostik yakni 

untuk mendiagnosis kesulitan belajar mahasiswa. 

5. Tes sumatif 

Penilaian dengan tes sumatif dapat dianggap sebagai “ulangan 

umum” yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau 

prestasi belajar mahasiswa pada akhir periode pelaksanaan program 

pengajaran. Tes ini biasanya digunakan pada setiap akhir semester 

atau akhir tahun ajaran. 
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Pada penelitian ini digunakan pre-test dan post-test sebagai 

instrumen evaluasi untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa pada 

materi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kualitas Air mata kuliah 

Teknik Lingkungan. Dari hasil post-test tersebut dapat diketahui 

keefektifan penggunaan media pembelajaran Edmodo untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

 

c. Aspek-aspek Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa dikelompokkan menjadi 

tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mulyaningsih 

(2014) menjelaskan ketiga ranah tersebut, 1) ranah kognitif berkaitan 

dengan perilaku berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah; 2) 

ranah afektif mencakup penerimaan, penanggapan dan penilaian; 3) 

ranah psikomotorik berkaitan dengan persepsi, kesiapan, mekanisme, 

dan adaptasi. 

Berikut ini penjelasan mengenai ketiga ranah dalam prestasi 

belajar: 

a) Ranah Kognitif meliputi: 1) pengetahuan (knowledge), yaitu 

kemampuan mengingat materi pelajaran yang sudah dipelajari 

sebelumnya; 2) pemahaman (comprehension, understanding), 

seperti menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas; 3) penerapan 

(application), yaitu kemampuan menafsirkan atau menggunakan 

materi pelajaran yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru atau 
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konkret; 4) analisis (analysis), yaitu kemampuan menguraikan atau 

menjabarkan sesuatu ke dalam komponen-komponen atau bagian-

bagian sehingga susunannya dapat dimengerti; 5) sintesis 

(synthesis), yaitu kemampuan menghimpun bagian-bagian ke dalam 

suatu keseluruhan; dan 6) Evaluasi (evaluation), yaitu kemampuan 

menggunakan pengetahuan untuk membuat penilaian terhadap 

sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. 

b) Ranah Afektif, mencakup: 1) penerimaan (receiving), merupakan 

kepekaan menerima rangsangan baik berupa situasi maupun gejala; 

2) penanggapan (responding), berkaitan dengan reaksi yang 

diberikan seseorang terhadap stimulus yang datang; 3) penilaian 

(valuing), berkaitan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala 

atau stimulus yang datang; 4) organisasi (organization), yaitu 

penerimaan terhadap berbagai nilai yang berbeda berdasarkan suatu 

sistem nilai tertentu yang lebih tinggi; dan 5) karakteristik nilai 

(characterization by a value complex), merupakan keterpaduan 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

c) Ranah Psikomotorik, terdiri atas: 1) persepsi (perception), berkaitan 

dengan penggunaan indra dalam melakukan kegiatan; 2) kesiapan 

melakukan pekerjaan (set), berkaitan dengan kesiapan melakukan 

suatu kegiatan baik secara mental, fisik, maupun emosional; 3) 

mekanisme (mechanism), berkaitan dengan penampilan respon yang 
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sudah dipelajari; 4) respon terbimbing (guided respons), yaitu 

mengikuti atau mengulangi perbuatan yang diperintahkan oleh orang 

lain’ 5) kemahiran (complex over respons), berkaitan dengan 

gerakan motorik terampil; 6) adaptasi (adaptation), berkaitan 

dengan keterampilan yang sudah berkembang di dalam diri individu. 

Dengan demikian, prestasi belajar tidak hanya aspek pengetahuan 

saja, namun juga meliputi keseluruhan aspek yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang diwujudkan dalam bentuk nilai/angka yang 

menunjukkan suatu hasil belajar. 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sangat dipengaruhi oleh proses belajar itu sendiri. 

Syah (2003: 144-155) menjabarkan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar yang dibedakan menjadi 3 macam: 

1) Fakor dari dalam diri (Intern) 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu 

sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu: 

a) Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani yang bugar dapat mempengaruhi 

semangat dan intensitas mahasiswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Tingkat kesehatan indera pendengar dan 

penglihatan juga sangat mempengaruhi mahasiswa dalam 
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menyerap informasi dan penfetahuan, khususnya yang disajikan 

di kelas. 

b) Aspek Psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan hasil belajar. 

Faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Intelegensi  

Reber (1988) dalam Syah (2003: 147) menyatakan bahwa 

intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang 

tepat. Tingkat kecerdasan atau itelegensi mahasiswa tak 

sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar 

mahasiswa. 

b. Sikap 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (response 

tendency) dengan cara yang relatif tetap terhadap objek 

orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun 

negatif. 

c. Bakat 

Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa 
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yang akan datang (Chaplin, 1972; Reber, 1988 dalam Syah 

2003:148). Maka, sebenarnya setiap orang pasti memiliki 

bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai 

ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

d. Minat 

Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian 

hasil belajar mahasiswa dalam bidang-bidang tertentu. 

Umpamanya, seorang mahasiswa yang menaruh minat 

besar terhadap teknik lingkungan akan memusatkan 

perhatiannya lebih banyak daripada mahasiswa lainnya. 

Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intesif 

terhadap materi tersebut yang memungkinkan mahasiswa 

tadi untuk belajar lebih giat dan akhirnya mencapai hasil 

yang diinginkan. 

e. Motivasi 

Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Motivasi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) motivasi intrinsik, 

2) motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keadaan 

yang berasal dari dalam diri sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan belajar. Termasuk 
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dalam motivasi intrinsik adalah perasaan menyenangi 

materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut. Adapun 

motivasi ekstrinsik adalah keadaan yang berasal dari luar 

individu yang juga mendorongnya untuk melakukan 

kegiatan belajar. pujian dan hadiah, peraturan, suri teladan 

orang tua, dosen merupakan contoh-contoh konkret 

motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong mahasiswa 

untuk belajar. 

2) Faktor dari luar (Ekstern) 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar yang sifatnya dari luar diri mahasiswa, yaitu proses 

pembelajaran, sarana belajar, lingkungan dan kondisi sosial ekonomi 

keluarga. 

a) Proses pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses memberikan bimbingan atau 

bantuan kepada mahasiswa dalam melakukan belajar. Proses 

pembelajaran adalah kegiatan belajar dalam mencapai suatu 

tujuan pembelajaran (Pane dkk, 2017). Tujuan pembelajaran 

akan dicapai apabila mahasiswa berusaha secara aktif untuk 

mencapainya. 

b) Sarana belajar 

Sarana merupakan segala sesuatu yang sangat mempengaruhi 

kelancaran proses pembelajaran misalnya penerangan, kamar 
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keci dan sebagainya . Beberapa pengaruh tersebut diantaranya 

adalah dapat menumbuhkan gairah dan motivasi dosen dalam 

mengajar serta dapat memberikan kenyamanan pada mahasiswa 

untuk belajar. 

c) Lingkungan  

Lingkungan di sekitar reumah ataupun tempat kos di mana 

mahasiswa tinggal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

dan kebiasaan anak. Hal ini misalnya seseorang tinggal di 

lingkungan orang-orang rajin belajar, maka seseorang tersebut 

akan terpengaruh rajin dengan sendirinya. 

d) Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk 

memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien 

dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan 

media dalam pembelajaran haruslah disesuaikan dengan materi 

yang diajarkan, dengan adanya media ini seharusnya dapat 

memudahkan dosen dalam menyampaikan pembelajaran 

sehingga tujuan dari materi yang disampaikan dapat dicapai 

oleh mahasiswa. Dalam penelitian ini digunakan media 

pembelajaran e-learning berbasis Edmodo sebagai alat bantu 

dalam menunjang proses pembelajaran untuk mendapatkan 

hasil belajar yang diinginkan. 

e) Kondisi sosial ekonomi keluarga 
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Kondisi ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 

anak. Seorang mahasiswa membutuhkan fasilitas belajar seperti 

ruang belajr, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku, 

dan lain-lain. Fasilitas belajar dapat terpenuhi apabila keadaan 

ekonomi keluarga cukup. Sedangkan kondisi sosial akan 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak. Apabila kondisi 

sosial keluarga baik dan harmonis maka sikap dan tingkah laku 

anak tersebut akan cenderung baik. Namun, apabila kondisi 

sosial dalam keluarga buruk maka sikap dan tingkah laku anak 

juga akan buruk sehingga mempengaruhi proses belajar anak. 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Faktor ini meliputi segala cara atau strategi yang digunakan 

mahasiswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses 

mempelajari materi tertentu. Di samping faktor-faktor internal dan 

eksternal yang telah dipaparkan, faktor pendekatan belajar juga 

berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses belajar mahasiswa 

tersebut. 
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Gambar 2.1 Diagram Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Proses pembelajaran yang efisien akan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat keberhasian mahasiswa yang dinyatakan dengan hasil 

belajar.  Dalam upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa Jurusan 

Teknik Sipil maka perlu dilakukan optimalisasi fungsi media 

pembelajaran sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

Jurusan Teknik Sipil pada mata kuliah Teknik Lingkungan. 
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2.1.6 Mata Kuliah Teknik Lingkungan 

Mata kuliah Teknik Lingkungan adalah sebuah mata kuliah yang 

berusaha untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan pendekatan 

teknologi. Teknik Lingkungan (Environmental Engineering) merupakan 

cabang ilmu rekayasa (engineering) dengan fokus utama perlindungan 

lingkungan dari kemungkinan terjadinya kerusakan sebagai akibat dari 

dampak negatif aktifitas manusia. Bidang Teknik Lingkungan menerapkan 

pemikiran dan teknik serta manajemen untuk memelihara dan melindungi 

kesehatan dan keselamatan manusia, serta lingkungan secara keseluruhan. 

Mata kuliah teknik lingkungan memiliki tujuan untuk membekali 

mahasiswa dengan membahas tentang pengertian serta peran teknik 

lingkungan, cakupan dan struktur lingkungan fisik-nonfisik, baku mutu dan 

standar limbah cair, ekosistem dan pengelolaan sumber daya air, pencemaran 

dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya air, analisis mengenai 

dampak lingkungan (AMDAL).  

Pada penelitian ini difokuskan hanya pada materi Sanitasi dan 

Kesehatan Lingkungan, serta Pembangunan yang berwawasan Lingkungan. 

Dalam materi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan terdapat lima bahan kajian 

yakni rumah sehat, sanitasi, air bersih, persampahan, dan air kotor.  

1. Rumah Sehat 

Rumah sehat adalah rumah yang memungkinkan para penghuninya 

dapat mengembangkan dan membina fisik dan mental maupun sosial 

keluarga. Menurut Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat Depkes RI 
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tahun 2007, rumah dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privasi yang cukup, 

komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, 

adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur) bagi masing-

masing penghuni. 

b. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar 

penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan 

limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan 

hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, 

terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran.  

c. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang 

timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain 

persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, 

bahaya kebakaran dan kecelakaan dalam rumah. 

d. Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, 

penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan 

yang mengganggu. 

2. Sanitasi 

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup 

bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan 

kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini 

akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
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Adapun tujuan dari sanitasi adalah sebagai berikut : 

a. Memperbaiki, mempertahankan, dan mengambalikan kesehatan 

yang baik pada manusia 

b. Efisiensi produksi dapat dimaksimalkan 

c. Menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh hazard 

yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia 

Beberapa manfaat sanitasi dapat kita rasakan apabila kita menjaga 

sanitasi dilingkungan kita, misalnya : 

a. Mencegah penyakit menular 

b. Mencegah kecelakaan 

c. Mencegah timbulnya bau tidak sedap 

d. Menghindari pencemaran 

e. Mengurangi jumlah persentase sakit 

f. Lingkungan menjadi bersih,sehat dan nyaman. 

3. Air Bersih 

Air bersih merupakan air yang memenuhi syarat kualitas bersih 

untuk dikonsumsi seseorang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari 

seperti mandi, mencuci pakaian, memasak, serta minum. Kapasitas 

penyimpanan air bersih di suatu bangunan ditentukan dari jumlah 

konsumsi air setiap orang per hari dan kebutuhan air untuk pemadam 

kebakaran. Air baku merupakan sumber air bersih yang berasal dari air 

tanah, penampungan air hujan, sungai, waduk, dan/atau danau. Air baku 
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dari sumber-sumber tersebut diambil dan diolah pada suatu bangunan 

instalasi pengolahan kemudian didistribusikan ke konsumen 

menggunakan pipa pada ground reservoir. 

Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Syarat fisik : tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna 

b. Syarat kimia : kadar besi maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l 

dan kesadahan maksimal 500 mg/l 

c. Syarat mikrobiologis : Coliform tinja/total coliform maksimal 0 per 

100 ml air 

4. Persampahan 

Sampah merupakan sisa hasil kegiatan manusia yang 

keberadaannya banyak menimbulkan masalah apabila tidak dikelola 

dengan baik. Kebiasaan membuang sampah di sungai dapat 

mengakibatkan pendangkalan sehingga menimbulkan banjir. Maka, 

sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pencemar 

pada tanah, badan air dan udara. 

Berdasarkan asalnya, sampah digolongkan dalam dua bagian yakni 

sampah organik (sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). 

Pada tingkat rumah tangga dapat dihasilkan sampah domestik yang pada 

umumnya terdiri dari sisa makanan, bahan dan peralatan yang sudah 

tidak dipakai lagi, bahan pembungkus, kertas, plastik, dan sebagainya. 

Dampak sampah terhadap kesehatan lingkungan antara lain: 
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a) Dampak bagi kesehatan 

Pembuangan sampah yang tidak terkontrol dengan baik merupakan 

tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai 

binatang seperti lalat dan nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit. 

Potensi bahaya yang ditimbulkan antara lain penyakit diare, kolera, tifus 

yang dapat menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari 

sampah dapat bercampur dengan air minum. Penyakit DBD dapat 

meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang 

memadai, demikian pula penyakit jamur (misalnya jamur kulit). 

b) Dampak bagi lingkungan 

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase ataupun sungai 

akan mencemari air, berbagai organisme termasuk ikan dapat mati 

sehingga beberapa spesies akan mati dan hal ini mengakibatkan 

berubahnya ekosistem perairan biologis 

c) Dampak bagi sosial ekonomi 

Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat membentuk lingkungan 

yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap dan 

pemandangan yang buruk. Hal ini dapat berpengaruh terhadap dunia 

pariwisata dan investasi. 

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, 

pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. 

Hal ini biasanya mengacu pada material sampah yg dihasilkan dari 

kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya 
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terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah 

juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam . Pengelolaan 

sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan 

metoda dan keahlian khusus untuk masing masing jenis zat. 

5. Air Kotor  

Air kotor atau sering juga disebut air limbah adalah air yang tidak 

memenuhi persyaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak, 

mandi, dan energi.  

1) Fungsi Saluran Pembuangan Air Kotor dalam Bangunan 

a. Fungsi kenyamanan. Sebagai bagian dari sebuah bangunan, saluran 

air kotor berfungsi sebagai penunjang kegiatan yang sedang 

berlangsung di dalam bangunan 

b. Fungsi estetika. Adanya jaringan saluran pembuangan air kotor, 

maka penampilan fisik bangunan akan lebih estetik karena secara 

keseluruhan penampilan bangunan akan lebih teratur 

c. Fungsi utilitas. Saluran pembuangan air kotor meruakan suatu 

saluran yang berfungsi sebagai pengangkut bahan-bahan limbah dari 

kegiatan yang sedang berlangsung dalam suatu bangunan 

2) Jenis Zat Buangan 

Jenis zat buangan dari dalam bangunan atau suatu lingkungan pada 

umumunya digolongkan dalam dua macam yaitu zat padat dan zat cair. 

Zat buangan padat adalah kotoran yang berasal dari kloset dan berupa 

tinja. Sedangkan zat buangan cair adalah air kotor yang berasal dari 
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lavatory, urinoir, bak mandi, dll. Air buangan dapat dibagi dalam 4 

golongan, yaitu: 

a. Air tinja, yaitu air sisa buangan yang berasal dari kloset, peturasan, 

bidet, dan air buangan lainnya yang mengandung kotoran manusia 

yang berasal dari alat plumbing 

b. Air bekas pakai/air sabun, yaitu air buangan yang berasal dari bak 

mandi, wastafel, bak dapur, dan sebagainya 

c. Air hujan, yaitu air dari atap dan halaman yang berasal dari hujan 

d. Air buangan khusus, yaitu air buangan yang mengandung bahan 

kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya. Air buangan tersebut 

biasanya berasal dari pabrik, laboratorium, tempat pengobatan, 

rumah pemotongan hewan, dll 

3) Karakteristik Air Buangan 

Air dapat dikatakan kotor apabila mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Secara fisik: berbau, warnanya keruh, berasa jika diminum 

b. Secara kimia: memiliki kadar pH tinggi, memiliki kandungan 

mineral yang tinggi ataupun kekurangan kandungan mineral 

c. Secara mikrobiologi: terkontaminasi bakteri patogen 

4) Pengolahan Air Limbah 

Prinsip utama dari pengolahan air kotor atau air limbah adalah 

untuk menghilangkan unsur-unsur limbah yang berbahaya bagi 

lingkungan jika limbah tersebut di buang. Prasarana sanitasi ini 
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disesuaikan dengan kebutuhan masyarakt dan kondisi lingkungan 

setempat.  

Pengelolaan air limbah memelukan sarana dan pasarana 

penyaluran dan pengolahan. Pengolahan air limbah permukiman dapat 

ditangani melalui sistem setempat (on site) ataupun melalui sitem 

terpusat (off site).  

a. Sistem sanitasi setempat 

Sistem sanitasi setempat (on site sanitation) adalah sistem 

pembuangan air limbah di mana air limbah tidak dikumpulkan serta 

disalurkan ke dalam suatu jaringan saluran yang akan membawanya 

ke suatu tempat pengolahan air buangan atau badan air penerima, 

melainkan dibuang di tempat. Sistem ini dipakai jika syarat-syarat 

teknis lokasi dapat dipenuhi dan menggunakan biaya relatif rendah. 

Contoh penerapan sistem ini adalah pada jamban cubluk. 

b. Sistem sanitasi terpusat 

Sistem sanitasi terpusat (off site sanitation) merupakan sistem 

pembuangan air buangan rumah tangga (mandi, cuci, dappur, dan 

limbah kotoran) yang disalurkan keluar lokasi pekarangan masing-

masing rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya 

disalurkan secara terpusat ke bangunan air buangan sebelum dibuang 

ke badan perairan. Sistem ini dapat mengatasi permasalahan 

masyarakat yang memiliki jamban pribadi namun tidak memenuhi 
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persyaratan higienis dan permukiman padat di perkotaan yang 

sebagian tidak memiliki jamban. 

Setelah materi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan, maka selanjutnya 

adalah materi Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan 

dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam materi ini dibagi menjadi tiga bahan 

kajian, yaitu: 

1. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan 

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menjadi Indonesia 

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-

royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif 

serta berkelanjutan, maka Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi 

dan misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai 

dengan peran, tugas, dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan 

pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat periode sebelumnya. 

Oleh karena itu visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat adalah: “Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. 

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal 

diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta 

kualitas dan cakupan pelayanan insfrastruktur pekerjaan umum dan 
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perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, 

mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, 

memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berdasarkan 

gotong-royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. 

Misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka 

mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan 

nasional adalah: 

1) Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk 

sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan 

pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi 

2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung 

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan 

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa 

di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas 

daratan dan maritim 

3) Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan 

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar 

yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia 

Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’ 

4) Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri 
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konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan 

antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, 

dan kawasan pedesaan, dalam kerangka NKRI 

5) Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, 

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan 

pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi 

perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, 

pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. 

Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi 

dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat 

meningkatkan kinerja. Strategi pembangunan menurut Kementrian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda 

pembangunan Nasional yang mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yaitu: 

a. Menyelenggarakan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan 

didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan 

pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan 

perbatasan, dan kawasan pedesaan 

b. Menyelenggarakan pembangunan untuk mendukung ketahanan air, 

kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian 

ekonomi 
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c. Menyelenggarakan pembangunan untuk konektivitas nasional guna 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik 

nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang 

berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim 

d. Menyelenggarakan pembangunan untuk mendukung layanan 

infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup 

manusia Indonesia sejalan dengan prinsip Infrastruktur untuk semua 

 

2. Pembangunan yang berwawasan Lingkungan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 3, 

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah 

upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk 

sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin 

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan 

generasi masa depan. 

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

memiliki sejumlah sifat yang tercermin dari ciri-ciri atau 

karakteristiknya. Sifat-sifat tersebut adalah: 

a. Berdasarkan perencanaan yang dinamis dan adaptif. 

b. Bertumpu pada ketersediaan sumber daya setempat atau lokal. 

c. Progresif. 
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3. Pengelolaan Lingkungan 

Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam melakukan 

pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan 

pengembangan lingkungan hidup, sehingga pelestarian potensi sumber 

daya alam dapat tetap dipertahankan, dan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan dapat dicegah. Pengelolaan lingkungan yang 

diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan 

dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.  

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah: 

a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara 

manusia dan lingkungan hidup 

b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang 

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup 

c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan 

d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup 

e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana 

f. Terlindunginya negara terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di 

luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup 

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi 

tanggung jawab pemerintah. Swasta dan manyarakat juga berperan 

penting dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan 
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hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam 

rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk 

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain, sedangkan 

daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau 

dimasukkan ke dalamnya. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

1. Fitri Trisnawati (2015) yang berjudul “Keefektifan Penggunaan Media 

Edmodo Sebagai Penunjang Pembelajaran Mata Pelajaran TIK SMP Negeri 

25 Semarang”. Penelitian ini memiliki kesamaan bahwa Edmodo digunakan 

sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Desain 

penelitian yang digunakan yakni One-Shot Case Study, yaitu dengan desain 

terdapat suatu kelompok diberi treatment dan selanjutnya diobservasi 

hasilnya. Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 25 

Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling. 

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan pengujian 

kualitas tes. Data dianalisis mengggunakan analisis deskriptif. 
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2. Ari Sudibjo dan Wasis (2013) yang berjudul “Penggunaan Media 

Pembelajaran Fisika Dengan E-Learning Berbasis Edmodo Blog Education 

Pada Materi Alat Optik Untuk Meningkatkan Respons Motivasi dan Hasil 

Belajar Siswa di SMP Negeri 4 Surabaya”. Penelitian ini memiliki kesamaan 

dalam penggunaan Edmodo sebagai media pembelajaran. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Pre Eksperimental 

Design dengan desain one-group pretest postest design. Kesamaan dari 

penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan angket.dan hasil analisis data berupa persentasi untuk tiap 

validasi. Subyek yang digunakan dalam penelitian juga berbeda, dalam 

penelitian ini dilakukan pada siswa di SMP Negeri 4 Surabaya. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir merupakan alur penalaran untuk dapat memberikan 

jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Kerangka berpikir ini 

digambarkan dengan skema secara holistic dan sistematik, didasarkan pada kajian 

teori dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Hasil belajar merupakan output suatu kegiatan dalam proses belajar mengajar 

dengan berbagai cara seperti memahami dan mengikuti petunjuk pembelajaran. 

Keberhasilan proses belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai peserta 

didik yang meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik 

(keterampailan). Hal tersebut diungkap oleh Sudjana (2012:23) bahwa ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik merupakan objek penilaian hasil belajar. 
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Berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dikategorikan 

menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern diantaranya adalah 

kemampuan diri mahasiswa itu sendiri dalam menerima pembelajaran yang diukur 

melalui penilaian berdasarkan suatu standar hasil belajar. Faktor ekstern juga 

mempunyai peran dalam meningkatkan hasil belajar, diantaranya yaitu media 

pembelajaran dan strategi pembelajaran. 

Pembelajaran untuk mata kuliah Teknik Lingkungan masih menggunakan 

media pembelajaran dengan bentuk presentasi sehingga hanya dapat dilaksanakan 

di dalam kelas. Waktu yang terbatas dalam perkuliahan membatasi dalam 

penyampaian materi.  Dosen belum memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak 

universitas secara optimal. 

Pemakaian media dalam proses pembelajaran mengarah pada suatu yang 

meneruskan informasi (pesan) antara pemberi pesan dan penerima pesan serta dapat 

merangsang kegiatan belajar. Ada tidaknya suatu media pembelajaran akan 

mempengaruhi keseluruhan proses pembelajaran, terutama dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. Media merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran 

sehingga guru harus menyesuaikan media pembelajaran dengan kebutuhan siswa 

yang bukan hanya sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai bagian yang 

terlibat langsung dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan atau segala alat fisik yang dapat menyajkan pesan 

serta merangsang siswa untuk belajar.  

Media pembelajaran dapat meningkatkan proses belajar mahasiswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 
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Pemanfaatan media pembelajaran yang variatif dapat membantu dosen dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

diterapkan oleh dosen adalah media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo 

yang mampu menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih efisien. Penggunaan 

media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada mata kuliah Teknik 

Lingkungan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa Prodi 

Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir dalam Penelitian 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Media pembelajaran Edmodo dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran 

Edmodo pada mata kuliah Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil. 

2. Media pembelajaran Edmodo lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan media 

pembelajaran Edmodo pada mata kuliah Teknik Lingkungan Jurusan Teknik 

Sipil. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji kelayakan oleh ahli materi diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 81% yang termasuk kategori layak untuk digunakan dan hasil uji 

kelayakan oleh ahli media diperoleh rata-rata sebesar 93% dengan kategori 

sangat layak. 

2. Penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada mata 

kuliah Teknik Lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Peningkatan hasil belajar mahasiswa ditunjukkan dengan peningkatan nilai 

rata-rata kelas eksperimen sebelum perlakuan sebesar 65,68 menjadi 86,11. 

3. Penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Teknik 

Lingkungan yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata post-test kelas 

eksperimen sebesar 86,11 lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 

80,38. 

4. Berdasarkan analisis perhitungan uji t nilai hasil belajar antara pre-test dan 

post-test kelas eksperimen diperoleh nilai Sig.2 tailed sebesar 0,000. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dapat meningkatkan hasil belajar 
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pada mata kuliah Teknik Lingkungan dengan perbedaan antara hasil pre-test 

dengan post-test  sebesar 20,43. 

5. Berdasarkan analisis perhitungan uji t nilai hasil belajar antara pre-test dan 

post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai Sig.2 tailed 

sebesar 0,008, sehingga dapat dinyatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar pada mata kuliah Teknik Lingkungan. 

6. Hasil uji N-Gain menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran e-

learning berbasis Edmodo cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa dengan nilai rata-rata N-Gain sebesar 57%. 

7. Hasil angket persepsi mahasiswa memperoleh rata-rata nilai sebesar 90% 

maka media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dapat dikatakan 

menarik dan bermanfaat bagi mahasiswa. 

 

5.2 Saran  

1. E-learning sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dapat digunakan 

oleh dosen sebagai alat bantu proses pembelajaran, sehingga siswa dapat 

lebih aktif dan termotivasi serta diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa. 

2. Pembelajaran dengan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dapat 

dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran agar mahasiswa mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal. 
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