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PENDAHULUAN
Sistem pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan baru
yang disebabkan adanya wabah virus Covid-19, yang mengakibatkan semua
sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan dialihkan ke metode
pembelajaran online atau dalam jaringan (daring). Adanya gangguan pada
proses pembelajaran mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan pada
peserta didik yang akhirnya berpengaruh terhadap kegiatan proses belajar dan
juga berakibat pada program yang sangat penting yaitu Praktik Kerja Lapang
(PKL) dimana banyak perusahaan yang belum bisa menerima peserta didik
untuk magang di perusahaan tersebut dengan beralasan wabah covid-19.
Dengan keadaan peserta didik yang tidak dapat melaksanakan Praktik
Kerja Lapang maka penilaian terhadap kemampuan Soft Skill dan Hard Skill
akan sangat terhambat, mengakibatkan proses kegiatan PKL mengalami
perubahan, biasanya PKL dilaksanakan secara langsung terjun ke dunia usaha
dan industri langsung menjadi tidak dapat dilaksanakan, maka sekolah harus
mengambil langkah dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, dalam hal ini pengembangan dalam
proses pelaksanaan dan penilaian dalam kegiatan PKL ini sangat diperlukan,
oleh karena itu melihat dari permasalahan yang ada maka kita harus mengikuti
arahan kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mengikuti Surat Edaran
mentri No 01 Tahun 2020 (Pendidikan & Kebudayaan, 2020) yang menjelaskan
mengenai pengganti program PKL dimasa pandemi covid-19 saat ini.
(Wahzudik, 2018) dalam Buku Pelatihan dan Pendampingan Implementasi
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan tertulis dalam bagian deskripsi
program pelaksanaan kegiatan PKL. Praktik Kerja Lapangan dimulai pada kelas
XI dan/atau kelas XII untuk program 3 tahun dan kelas XII dan/atau kelas XIII

untuk pelaksananya selama 3 bulan. Dengan demikian sekolah harus
memperhatikan pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi maupun tidak
terintegrasi pada program PKL, sekolah juga perlu mengatur rotasi kelompok
PKL untuk memenuhi jumlah jam kerja di Institusi Pasangan/DUDI, biasanya
kurang dari 5 hari per minggu. sehingga program PKL ini dapat dilaksanakan
dengan sistem blok.
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pembelajaran
Praktik Dan Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah
Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 serta Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi
Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020, pelaksanaan
PKL dalam situasi COVID-19 adalah sebagai berikut.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta didik SMK kelas XI tahun
pelajaran 2020/2021 untuk program 3 (tiga) tahun atau peserta didik SMK
kelas XI, dan XII untuk program 4 (empat) tahun dapat dilaksanakan oleh SMK
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta didik yang belum menyelesaikan PKL sesuai dengan waktu yang
ditetapkan sebagai akibat penetapan masa Covid-19, maka peserta didik
dimaksud dianggap telah menyelesaikan PKL;
2. Peserta didik yang sama sekali belum melaksanakan PKL sebagai akibat
penetapan masa Covid-19, maka sekolah dapat mengganti kegiatan PKL
dengan tugas sebagai berikut:
a. Melakukan tugas-tugas berbasis proyek dan/atau pembelajaran
berbasis masalah dapat dilakukan bekerjasama dengan DUDI dan/atau
dilakukan secara mandiri oleh sekolah;
b. Melaksanakan kegiatan Kewirausahaan yang dilakukan oleh peserta
didik baik secara individu maupun kelompok kecil dibawah
pengawasan guru (dibuktikan dengan laporan kinerja dan portofolio
usaha)
c. Mengikuti pengenalan dunia kerja/Job orientation yang dilakukan
dengan Kerjasama sekolah dan mitra DUDI (Dunia usaha dan Industri)
(Pendidikan & Kebudayaan, 2020).
Adanya perubahan regulasi terkait keterlaksanaan PKL akibat Covid-19,
juga memberi dampak bagi peserta didik, pembimbing PKL, dan juga bagi
IDUKA. PKL yang seharusnya dilaksanakan dengan terjun langsung ke Dunia
Usaha dan Industri, saat ini diubah dengan kegiatan kewirausahaan dan proyek.
Pihak SMK PGRI Karisma Bangsa yang terkait dengan pelaksanaan PKL cukup
dipusingkan dalam melakukan penyesuaian. Meskipun demikian, SMK PGRI
Karisma Bangsa tetap mematuhi prinsip kesehatan dalam kondisi Covid-19.
Dengan menimbang dan menyesuaikan aturan yang ada, meskipun PKL tidak
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dilaksanakan seperti biasanya, hal yang menjadi keutamaan adalah penyaluran
keterampilan peserta didik sesuai dengan program keahlian. Adapun, dengan
regulasi yang berubah, IDUKA partner SMK PGRI Karisma Bangsa juga
merasakan dampaknya.
SMK PGRI Karisma Bangsa memiliki jurusan/keahlian yaitu Teknik
Komputer dan Jaringan (TKJ). Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan
mempertimbangkan kompetensi keahlian dan hubungannya dengan IDUKA.
Praktik Kerja Lapangan tidak bisa lepas dari dukungan IDUKA. Hal ini
dikarenakan peserta didik akan memperoleh pengalaman dan meningkatkan
kompetensinya ketika sudah terlibat langsung di dunia industri. SMK PGRI
Karisma Bangsa merupakan SMK Program 3 Tahun. Pola penyelenggaraan PKL
yang diterapkan SMK PGRI Karisma Bangsa yaitu pelaksanaan selama 3 bulan
di semester 3 atau 4. Hal tersebut dilaksanakan agar peserta didik memperoleh
materi terlebih dahulu di kelas X semester 1 dan 2. Pada kondisi normal ketika
belum terjadi pandemi Covid-19, pola penyelenggaraan yang digunakan di SMK
PGRI Karisma Bangsa sesuai dengan Buku Pelatihan Teknis dan Pendampingan
Implemantasi Kurikulum 2013 SMK Revisi.
Pelaksanaan PKL sebelumnya berjalan dengan baik sampai pada akhirnya
Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. dalam pedoman Penyesuaian Kebijakan
Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19, dipaparkan prinsip berupa
1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan,
keluarga, dan masyarakat ialah prioritas utama dalam menetapkan
kebijakan pembelajaran.
2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi
pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa
pandemi Covid-19. Ditambah pada Surat Edaran nomor 01 Tahun 2020
poin B No. 1 dan 2 untuk mengganti aktivitas PKL sebagai aktivitas berbasis
proyek dan kewirausahaan. Dengan memegang Surat Keputusan Kepala
Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Karisma Bangsa nomor. 029/SMKPGRI.KB/SK/I.1/C.2021 rencana pembelajaran khusus sebagai pengganti
PKL dengan pembelajaran berbasis proyek (aktivitas Pengganti Praktik
Kerja Lapangan tahap 1 Tahun 2021), program tersebut direalisasikan
mengingat pentingnya memberikan siswa pengalaman kerja serta harus
tetap aman dari paparan virus Covid-19.
Dengan kebutuhan pelaksanaan program pengembangan kompetensi
keahlian peserta didik, maka dari itu SMK PGRI Karisma Bangsa melaksanakan
program berbasis proyek, pelaksanaan proyek disesuaikan dengan
mempertimbangkan : 1) materi yang telah ditempuh, 2) sarana dan prasarana,
3) efektivitas.
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Dalam melakukan aktivitas PKL yang diubah menjadi pembelajaran proyek
secara Flipped Classrom pada Kompetensi Keahlian TKJ berbasis proyek. Proyek
yang disusun terpaut pada mata pelajaran SISKOM (Sistem Komputer) dengan
konten pada materi Arduino Board. Dalam penerapan pembelajaran proyek,
peserta didik didampingi oleh guru produktif sesuai kompetensi keahlian
Teknik Komputer dan Jaringan.
Terdapatnya pergantian ketentuan karena Indonesia terdampak Covid- 19,
menjadikan aktivitas PKL digantikan dengan tugas proyek. Perihal ini jadi suatu
yang baru pada realisasinya akan tetapi mengambil alih PKL yang berdurasi 3
bulan menjadi pembelajaran secara Blended learning dan akan menjadi
tantangan baru bukan hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk
pembimbing PKL, sekolah, serta IDUKA (Industri dan Dunia Kerja). Akibat
terbesarnya adalah dampak yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Peserta
didik yang seharusnya ditempatkan pada IDUKA agar mendapatkan gambaran
nyata dunia kerja malah tidak merasakannya. Dalam mendapatkan bagian
secara langsung di bidang pekerjaan yang real peserta didik seharusnya bisa
mendapatkan ilmu, pengalaman, penguatan keahlian, serta penyesuaian
suasana kerja, disebabkan COVID- 19. Dalam keadaan pekerjaan yang
sesungguhnya. Dengan begitu perilaku solutif, kritis, serta paham peserta didik
bakal terbangun. Hanya saja, karena tidak merasakan proses PKL di IDUKA,
sehingga perilaku serta kepribadian yang diharapkan kurang optimal. Peserta
didik yang seharusnya merasakan pengalaman kerja dari pelaksanaan mata
pelajaran yang terdapat di sekolah sesuai kompetensi keterampilan, saat ini
disamaratakan, sehingga pelaksanaan aktivitas pengganti PKL dimasa pandemi
harus tetap dikembangkan sebagai solusi untuk memberikan pengalaman di
dunia kerja.
Dalam pelaksanaan PKL yang diadakan langsung di IDUKA, peserta didik
akan mendapatkan pembimbingan langsung dari ahli dibidangnya, sehingga
dapat memantapkan teori yang diperoleh di sekolah dengan praktik yang
sebenarnya. Peserta didik juga dapat mengembangkan diri dan
mengintegrasikan dengan nilai karakter yang diperlukan untuk kehidupan
bermasyarakat. Melalui kegiatan PKL, peserta didik juga dapat
mengembangkan jiwa kewirausahaan. Banyak manfaat yang seharusnya
diperoleh peserta didik melalui PKL di IDUKA, namun keterbatasan dan regulasi
dalam kondisi darurat Covid-19, peserta didik tidak dapat merasakan itu semua.
Dalam kegiatan sebelum pandemi, guru sebagai pembimbing dari pihak
sekolah lebih memfasilitasi dari kebutuhan pelayanan dan bimbingan,
melayani konsultasi, dan permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam
pelaksanaan PKL, dan sebagai pembimbingan pada pembuatan laporan.
4 | Model Pembelajaran Addie Integrasi Pedati di SMK PGRI Karisma Bangsa

Dalam keadaan pandemi saat ini, program PKL di gantikan dengan tugas
proyek, guru pembimbing merangkap tugas sebagai pembimbing tugas proyek
dan sebagai pembimbing pembuatan laporan berupa hasil proyek.
Keterbatasan dalam menciptakan suasana yang sama dengan kondisi PKL
langsung di Perusahaan atau Industri yang sebenarnya, menjadi kendala dalam
pelaksanaannya. Keahlian dalam pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki
guru sangat mempengaruhi pembentukan pengetahuan dan karakter peserta
didik. Meskipun demikian, karena dibimbing langsung oleh guru di sekolah
maka perhatian peserta didik lebih muda dan terawasi. Dengan keadaan saat
ini akan lebih mudah bagi sekolah mengingat jika tugas proyek melibatkan
peserta didik lebih sering berkomunikasi kepada pembimbing dan pihak
sekolah. Dengan bimbingan langsung oleh guru, pihak sekolah bisa
mengevaluasi kegiatan proyek sebagai pengganti PKL secara lebih mendalam.
Keadaan-keadaan yang kurang maksimal bisa diperbaiki, hal yang belum ada
dapat ditambahkan. Bahkan pihak sekolah tentu dapat mengantisipasi jika ada
masalah-masalah yang tidak terduga dengan mengharuskan peserta didik PKL
tidak dapat dilaksanakan di IDUKA, maka akan ada kesiapan dan program yang
terus dikembangkan.
IDUKA sebagai unsur penting pada pelaksanaan PKL sesuai dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/ M-IND/ PER/ 1/ 2017 Pasal 10.
Tertulis bahwa pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan di Perusahaan Industri
dan/ atau perusahaan kawasan Industri menyediakan fasilitas tempat PKL dan
instruktur sebagai pembimbing. IDUKA dapat menjadi sarana praktik peserta
didik, sebaliknya IDUKA dapat memanfaatkan keberadaan peserta didik untuk
ikut berpartisipasi dan melakukan pekerjaan sesuai bidang keahlian dalam
keadaan normal sebelum pandemi.
Dalam keadaan normal selama pelaksanaan PKL diadakan penilaian oleh
instruktur IDUKA. Penilaian PKL dilandasi pada pengamatan dan hasil kerja
peserta didik selama PKL. Instruktur mengisi format penilaian keterampilan
dan sikap kerja yang terdapat jurnal pelaksanaan PKL (Wahzudik, 2018). Dalam
keadaan pandemi saat ini dimana PKL dialihkan pada tugas proyek, penilaian
dilakukan oleh guru sekolah dan ketua prodi. Penilaian PKL meliputi
kemampuan sosial dan kemampuan profesional. Perbedaannya dengan PKL
dalam bentuk tugas proyek adalah guru pembimbing berhak atas keseluruhan
penilaian terhadap peserta didik.
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A. KONSEP PENGEMBANGAN MODEL
Pengembangan model pembelajaran mengalami banyak kendala mulai dari
teori belajar yang mendasarinya dan teori desain yang digunakan. Rendahnya
kualitas proses pembelajaran seperti: (1) kemampuan bertanya yang rendah,
(2) waktu penyelesaian tugas tidak tepat, (3) bahan belajar yang digunakan
sangat sederhana, (4) partisipasi peserta didik rendah, dan (5) strategi
pembelajaran yang digunakan tidak konsisten dengan bahan belajar. Relevansi
model terhadap komponen sistem membuat rendahnya kualitas proses
pembelajaran (Sidik et al., 2012).
Penguatan konseptual model dilakukan pada relevansi model konseptual
pembelajaran agar peserta didik dapat belajar dan beraktivitas sesuai dengan
kondisi belajar yang dimiliki. Untuk menentukan relevansi model konseptual
dengan kondisi belajar, maka diperlukan suatu proses seperti: (1)
mengidentifikasi kebutuhan belajar, (2) mendesain pengembangan, (3)
mengimplementasikan pembelajaran dan (4) mengevaluasi pembelajaran yang
dikembangkan. Hubungan antara teori model dengan pengembangan model
pembelajaran mengandung arti bahwa teori desain pembelajaran
menghasilkan blueprint, sedangkan pengembangan menghasilkan produk. Jadi
relevansi antara kondisi aktual, teori belajar dan desain pembelajaran serta
pengembangan model menghasilkan sistem pembelajaran dan penggunaan
produk pembelajaran.
Model pengembangan dapat diklasifikasikan berdasarkan orientasi
penggunaan model, (1) model pengembangan berorientasi kelas, (2) model
pengembangan berorientasi pada produk, (3) model pengembangan yang
berorientasi pada sistem (Branch & Dousay, 2015). Dijelaskan lebih lanjut
model pengembangan yang berorientasi pada kelas, memiliki tujuan untuk
membantu tugas guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model
pengembangan berorientasi pada kelas ini memiliki lingkup yang paling kecil
diantara ketiga model pengembangan yang disebutkan diatas. Pengembangan
ini hanya berada pada lingkup pembelajaran di kelas dengan sumber daya yang
terbatas pada pemilihan bahan pembelajaran untuk guru. Contoh dari jenis
model pengembangan yang berorientasi pada kelas yaitu: Heinich, Molenda,
Russel, and Smaldino (1999), Newby, Stepich, Lehman, and Russell (2000),
Morison, Ross, and Kemp (2001), Sims and Jones (200), Dabbagh and BannanRitland (2005), Wiggins and McTighe (2005), Van Merrienboer (2007).
Model pengembangan berorintasi produk difokuskan untuk membuat
sebuah produk pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kompetensi
peserta didik. Produk yang dimaksud adalah sebuah produk yang dapat
digunakan untuk kegiatan yang tidak hanya terbatas dengan keperluan guru di
kelas akan tetapi sebagai solusi dimasa pandemi. Contoh produk yang dapat
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dikembangkan adalah produk untuk meningkatkan kemampuan peserta didik
dalam kompetensi yang di ambil, pembelajaran pada kompetensi keahlian
Teknik Komputer dan Jaringan, modul yang dapat digunakan oleh peserta didik
secara efektif, begitu juga dengan bahan materi lain yang dapat digunakan
oleh pembimbing PKL.
Model yang di kembangkan adalah prototype regulasi sebelum produk
tersebut diimplementasikan pada pelaksanaan kegiatan. Prorotype tersebut
akan digunakan untuk menilai kualitas dari produk dengan cara melakukan
evaluasi formatif sehingga saat diimplementasikan dapat dinyatakan layak
digunakan. Model pengembangan yang berorientasi pada produk diantaranya
Bergman and Moorc (1990), de Hooh, de Jong, and de Vrries (1994), Bates
(1995), Nieveen (1997), dan Seels and Glasgow (1998), Dick and Carey (2001).
Model pengembangan yang berorientasikan sistem adalah model untuk
mengembangkan pembelajaran berskala luas. Pada Model berorientasikan
sistem digunakan tahapan pengumpulan data sebagai penentuan kebutuhan,
kelayakan, dan implementasinya di dalam pembelajaran. Model tersebut pada
dasarnya mengharuskan peneliti memperhatikan kebutuhan dan tujuan untuk
menganalisis masalah yang ada dalam format yang diberikan sebelum dapat
melakukan proses perencanaan pembelajaran. Model pengembangan
berorientasi pada sistem adalah Interservice Procedures for Instructional
System Develompment (Basrson 1997), Gentry (1994), Dorsey, Goodrum, and
Schwen (1997), Diamond (2008), Smith and Ragan (1999), dan Dick and Carey.
Penelitian dalam mengembangkan pembelajaran blended yang dibuat adalah
pengembangan yang berorientasi pada produk karena akan menghasilkan
produk pembelajaran blended yang baik.
Konsep pengembangan kompetensi peserta didik dalam Praktek Kerja
Lapangan pada kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dimasa
pandemi adalah melaksanakan pembelajaran berbasis Flipeed Classroom pada
mata pelajaran Sistem Komputer (SISKOM) kelas XI SMK PGRI Karisma Bangsa
didasarkan atas pertimbangan beberapa teori pengembangan model
diantaranya :
1. Model yang Berorientasi Kelas
Model yang berorientasi kelas adalah model pengembangan pembelajaran
yang menitik beratkan pada kegiatan pembelajaran. Pengajar sebagai aktor
yang menentukan konten, strategi pengajaran, media, penyampaian, dan
evaluasi terhadap peserta didik. Tujuan model pengembangan ini adalah
memandu pengajar bagaimana mengelola, menciptakan interaksi belajar,
bahkan memotivasi peserta didik dengan tepat. Menurut Prawiradilaga model
ini memiliki keunggulan antara lain (Prawiradilaga, 2015):
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a) Relatif banyak komponennya. Diantaranya adalah analisis peserta
didik, perumusan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem
penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian pembelajaran.
b) Adanya aspek perbaikan yang tercantum di dalamnya. Model ini sangat
memperhatikan peserta didik, ditinjau dari proses belajar, tipe belajar,
atau kemampuan prasyarat.
c) Mengisyaratkan ada aspek pengelolaan kelas seperti pengelompokan
peserta didik menjadi belajar mandiri, belajar tim, dan sebagainya.
d) Mensyaratkan peran guru atau peserta didik dalam menyampaikan materi,
dan mengelola kegiatan kelas.
e) Model ini dapat diterapkan oleh pengajar tanpa memerlukan bantuan tim
khusus.
Disamping beberapa keunggulan seperti yang telah disampaikan,
model classroom oriented ini juga memiliki kelemahan, diantaranya
(Prawiradilaga, 2015):
a) Tidak mencakup pada suatu mata pelajaran tertentu.
b) Walaupun komponennya relatif banyak, namun tidak semua komponen
desain pembelajaran masuk didalamnya.
c) Model ini menitikberatkan pada penyampaian materi dan pengelolaan
kelas yang seharusnya dilakukan oleh pengajar.
d) Aspek lain yang berdampak terhadap proses belajar tidak dapat terdeteksi.
Beberapa model yang berorientasi kelas diantaranya:
2. Model 4D
Pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap pengembangan
dapat didefinisikan sebagai berikut:
a) Define (Pendefinisian)
Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan
syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan
analisis kebutuhan. Pada setiap produk tentu membutuhkan analisis yang
berbeda-beda. Secara luas, dalam pendefinisian dilakukan pada kegiatan
analisis kebutuhan pengembangan, beberapa syarat pengembangan produk
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian dan
pengembangan model (R & D) yang cocok digunakan untuk mengembangkan
produk. Analisis bisa dilakukan melalui studi literature atau penelitian
pendahuluan. (Thiagarajan, 1974) menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada
tahap mendefinisikan yaitu : (1) Analisis Pendahuluan (Front and analysis) Pada
tahap ini, guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembelajaran. (2) Analisis Peserta Didik (Learner analysis) Pada
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tahap ini dipelajari karakteristik peserta didik, misalnya: kemampuan, motivasi
belajar, latar belakang pengalaman, dsb. (3) Analisis Tugas (Task analysis) Guru
menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta
didik dapat mencapai kompetensi minimal. (4) Analisis Konsep (Concept
analysis) Menganalisis konsep yang akan diajarkan, menyusun langkah-langkah
yang akan dilakukan secara rasional. (5) Analisis Tujuan Instruksional
(Specifying instructional objectives) menulis tujuan pembelajaran, perubahan
perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional.
Dalam konteks pengembangan bahan ajar (modul, buku, LKS), tahap
pendefinisian dilakukan dengan cara:
1) Analisis kurikulum
Pada tahap awal, peneliti perlu mengkaji kurikulum yang berlaku pada saat
itu. Dalam kurikulum terdapat kompetensi yang ingin dicapai. Analisis
kurikulum berguna untuk menetapkan pada kompetensi bahan ajar
tersebut yang akan dikembangkan. Dilaksanakan proses seperti ini karena
ada kemungkinan tidak semua kompetensi yang ada dalam kurikulum
dapat disediakan bahan ajarnya
2) Analisis karakteristik peserta didik
Seperti layaknya seorang guru akan mengajar, guru harus mengenali
karakteristik peserta didik yang akan menggunakan bahan ajar. Hal ini
penting karena semua proses pembelajaran harus disesuaikan dengan
karakteristik peserta didik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk
mengetahui karakteristik peserta didik antara lain: kemampuan akademik
individu, karakteristik fisik, kemampuan kerja kelompok, motivasi belajar,
latar belakang ekonomi dan sosial, pengalaman belajar sebelumnya, dsb.
Dalam kaitannya dengan pengembangan bahan ajar, karakteristik peserta
didik perlu diketahui untuk menyusun bahan ajar yang sesuai dengan
kemampuan akademiknya, misalnya: apabila tingkat pendidikan peserta
didik masih rendah, maka penulisan bahan ajar harus menggunakan
bahasa dan kata-kata sederhana yang mudah dipahami. Apabila minat
baca peserta didik masih rendah maka bahan ajar perlu ditambah dengan
ilustrasi gambar yang menarik supaya peserta didik termotivasi untuk
membacanya.
3) Analisis materi
Analisis materi dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi utama yang
perlu diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi yang relevan, dan
menyusunnya kembali secara sistematis
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4) Merumuskan tujuan
Sebelum menulis bahan ajar, tujuan pembelajaran dan kompetensi yang
hendak diajarkan perlu dirumuskan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk
membatasi peneliti supaya tidak menyimpang dari tujuan semula pada
saat mereka sedang menulis bahan ajar.
b) Design (Perancangan)
Thiagarajan membagi tahap design dalam empat kegiatan, yaitu:
constructing criterion-referenced test, media selection, format selection, initial
design. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut antara lain:
1) Menyusun tes kriteria, sebagai tindakan awal untuk mengetahui
kemampuan awal peserta didik, dan sebagai alat evaluasi setelah
dilaksanakan kegiatan tersebut.
2) Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik
peserta didik.
3) Pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media
pembelajaran yang dipakai. Jika guru hendak menggunakan media audio
visual, pada saat pembelajaran tentu saja peserta didik dipandu melihat
dan mengapresiasi tayangan media audio visual tersebut.
4) Mensimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah
pembelajaran yang telah dirancang. Pada saat simulasi pembelajaran
berlangsung, dilaksanakan juga penilaian dari teman sejawat.
Dalam perencanaan pendahuluan, peneliti telah membuat produk awal
(prototype) atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar,
tahap ini dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar sesuai dengan
kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi. Dalam konteks pengembangan
model pembelajaran, tahap ini diisi dengan kegiatan menyiapkan kerangka
konseptual model dan perangkat pembelajaran (materi, media, alat evaluasi)
dan mensimulasikan penggunaan model dan perangkat pembelajaran tersebut
dalam lingkup kecil.
Sebelum rancangan (design) produk dilanjutkan ke tahap berikutnya, maka
rancangan produk (model, buku ajar, dsb) tersebut perlu divalidasi. Validasi
pada rancangan ini dilaksanakan oleh teman sejawat seperti Kaprodi atau
guru Produktif dari kompetensi keahlian yang sama. Berdasarkan hasil validasi
teman sejawat tersebut, ada kemungkinan rancangan produk masih akan
diperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang ada.
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c) Develop (Pengembangan)
Thiagarajan membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan yaitu:
expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupakan cara
untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan
ini dilaksanakan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang
diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran
yang telah disusun. Developmental testing merupakan kegiatan uji coba
rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba
ini dicari data respon, reaksi atau komentar dari sasaran pengguna model.
Hasil uji coba digunakan memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki
kemudian diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif.
Dalam konteks pengembangan bahan ajar (buku atau modul), tahap
pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul atau
buku ajar tersebut kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan
peserta didik yang akan menggunakan modul atau buku ajar tersebut. Hasil
pengujian kemudian digunakan untuk revisi sehingga modul atau buku ajar
tersebut benar-benar telah memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk
mengetahui efektivitas modul atau buku ajar tersebut dalam meningkatkan
hasil belajar, kegiatan dilanjutkan dengan memberi soal-soal latihan yang
materinya diambil dari modul atau buku ajar yang dikembangkan.
Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, kegiatan
pengembangan (develop) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1) Validasi model oleh ahli/pakar. Hal-hal yang divalidasi meliputi panduan
penggunaan model dan perangkat model pembelajaran. Tim ahli yang
dilibatkan dalam proses validasi terdiri dari: pakar teknologi pembelajaran,
pakar bidang studi pada mata pelajaran yang sama, pakar evaluasi hasil
belajar.
2) Revisi model berdasarkan masukan dari para pakar pada saat validasi
3) Uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas, sesuai situasi nyata yang
akan dihadapi
4) Revisi model berdasarkan hasil uji coba
5) Implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Selama proses
implementasi tersebut, diuji efektivitas model dan perangkat model yang
dikembangkan. Pengujian efektivitas dapat dilakukan dengan eksperimen
atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Cara pengujian melalui eksperimen
dilakukan dengan membandingkan hasil belajar pada kelompok pengguna
model dan kelompok yang tidak menggunakan model. Apabila hasil belajar
kelompok pengguna model lebih bagus dari kelompok yang tidak
menggunakan model maka dapat dinyatakan model tersebut efektif. Cara
pengujian efektivitas pembelajaran melalui PTK dapat dilakukan dengan
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cara mengukur kompetensi sebelum dan sesudah pembelajaran. Apabila
kompetensi sesudah pembelajaran lebih baik dari sebelumnya, maka
model pembelajaran yang dikembangkan juga dinyatakan efektif.
d) Disseminate (Penyebarluasan)
Thiagarajan membagi tahap dissemination dalam tiga kegiatan yaitu:
validation testing, packaging, diffusion and adoption. Pada tahap validation
testing, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian
diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pada saat implementasi
dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk
mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Setelah produk
diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian tujuan.
Tujuan yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan solusinya sehingga tidak
terulang kesalahan yang sama setelah produk disebarluaskan. Kegiatan
terakhir dari tahap pengembangan adalah melakukan packaging (pengemasan),
diffusion and adoption. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan
oleh orang lain. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan
mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah buku
dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap (diffusi) atau
dipahami orang lain dan digunakan (diadopsi) pada kelas mereka.
Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap dissemination dilakukan
dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah
terbatas kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk
memperoleh respons, umpan balik terhadap bahan ajar yang telah
dikembangkan. Apabila respon sasaran pengguna bahan ajar sudah baik maka
baru dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya
bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas (Mulyatiningsih, 2016).
3. Model Gerlach and Ely (1980)
Model pembelajaran Gerlach and Ely merupakan suatu metode
perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis
pedoman suatu peta perjalanan pembelajaran karena dalam model ini
diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak
menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Model ini juga
memperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya serta
menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana
pembelajaran.
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Model Gerlach and Ely dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 1 Gerlach and Ely (Grabowski & Branch, 2003)

4. Model Kep, Morrison, and Ros (1994)
Rancangan pengembangan perangkat pembelajaran menurut model ini
merupakan suatu lingkaran yang kontinum, dan difokuskan pada
pengembangan kurikulum. Model Kemp, Morrison, and Ros mengembangkan
model berfokus pada perspektif pembelajar dibandingkan pada sisi materi.
Rancangan model ini terdiri dari sembilan komponen tahapan dan tidak
mempunyai titik awal tertentu. Tiap-tiap langkah dalam rancangan
pengembangan berhubungan secara langsung dengan aktivitas revisi, sehingga
memungkinkan sejumlah perubahan dari segi isi atau perlakuan terhadap
semua unsur tersebut selama program berlangsung. Pada model ini, seorang
desainer dapat memulai proses pengembangan dari komponen manapun
dalam siklus tersebut.
Model Kemp, Morrison, and Ros dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 2 Model Kemp, Morrison, and Ros (Tam, 1999)
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5. Model ADDIE (Dick and Carry 1996)
Model Penelitian Pengembangan ADDIE sesuai namanya merupakan
model yang melibatkan tahap-tahap pengembangan model dengan lima
langkah/fase pengembangan meliputi: Analysis, Design, Development or
Production, Implementation or Delivery dan Evaluations). Model ADDIE
dikembangkan oleh Dick and Carry pada tahun 1996 untuk merancang sistem
pembelajaran (Mulyatiningsih, 2016).
Dalam langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian
pengembangan ADDIE dinilai lebih rasional dan lebih lengkap. Mulyatiningsih
(2016) mengemukakan Model ini dapat digunakan untuk berbagai macam
bentuk pengembangan produk dalam kegiatan pembelajaran seperti model,
strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar.
Tahap Model Penelitian Pengembangan ADDIE
1) Analysis
Dalam model penelitian pengembangan ADDIE tahap pertama adalah
menganalisis perlunya pengembangan produk (model, metode, media, bahan
ajar) baru dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan
produk. Pengembangan suatu produk dapat diawali oleh adanya masalah
dalam produk yang sudah ada/diterapkan. Masalah dapat muncul dan terjadi
karena produk yang ada sekarang atau tersedia sudah tidak relevan dengan
kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik
dan sebagainya.
Selesai menganalisis masalah perlunya pengembangan produk baru, kita
juga perlu menganalisis kelayakan dan syarat pengembangan produk. Proses
analisis dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya:
(1) apakah produk baru mampu mengatasi masalah pembelajaran yang
dihadapi?, (2) apakah produk baru mendapat dukungan fasilitas untuk
diterapkan?, (3) apakah dosen atau guru mampu menerapkan produk baru
tersebut. Analisis produk baru perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan
apabila produk tersebut diterapkan.
2) Design
Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADDIE merupakan
proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam
produk tersebut. Rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk.
Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara
jelas dan rinci. Pada tahap ini rancangan produk masih bersifat konseptual dan
akan mendasari proses pengembangan di tahap berikutnya.
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3) Development
Development dalam model penelitian pengembangan ADDIE berisi
kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap
sebelumnya, telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru.
Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi
produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap ini juga perlu dibuat intrumen
untuk mengukur kinerja produk.
4) Implementation
Penerapan produk dalam model penelitian pengembangan ADDIE
dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang
dibuat/dikembangkan. Umpan balik awal (awal evaluasi) dapat diperoleh
dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan
produk. Penerapan dilakukan mengacu kepada rancangan produk yang telah
dibuat.
5) Evaluation
Tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model ADDIE dilakukan
untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk, sehingga revisi dibuat
sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh
produk tersebut. Tujuan akhir evaluasi yakni mengukur ketercapaian tujuan
pengembangan.

Gambar 2. 3 Alur proses model ADDIE
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B. MODEL YANG BERORIENTASI PRODUK
Model yang berorientasi produk adalah model yang dikembangkan untuk
menghasilkan produk pembelajaran. Model produk biasanya berorientasi pada
hasil, seringkali memasukkan multimedia di antara strategi yang diterapkan,
dan biasanya melibatkan implementasi produk oleh orang lain selain tim
pengembang. Model produk ditandai dengan evaluasi dan pengujian formatif
dan sumatif yang ketat karena kebutuhan mereka untuk memberikan produk
yang berdiri sendiri dalam banyak kasus. Secara umum model ini meliputi tiga
tahapan yang dilalui yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan
tahap penilaian.
Kelebihan model yang berorientasi produk diantaranya (Prawiradilaga,
2015).
a) Kejelasan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan desain pembelajaran.
b) Berfokus pada produksi bahan ajar tertentu sehingga mudah diikuti
langkah- langkahnya.
c) Model dan cara kerja desain relatif sederhana, tanpa melibatkan
komponen supra sistem.
Adapun kelemahan model ini adalah tidak adanya penjelasan secara
langsung tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan tidak menjelaskan
terjadinya proses belajar. Hal ini karena model ini digunakan untuk
menghasilkan suatu produk tertentu. Beberapa model yang berorientasi
produk diantaranya:
1. Model Leshin, Pollock, & Reigeluth (1990)
Model pengembangan pembelajaran yang dikemukakan oleh Leshin,
Pullock, & Reigeluth banyak dipengaruhi oleh psikologi kognitif dan teori
elaborasi. Model ini digambarkan dalam 4 tahap pengembangan, yaitu; a)
analisa kebutuhan, b) pemilihan dan pemilahan materi, c) pengembangan
pelajaran, dan d) evaluasi pembelajaran. Relevansi model ini terhadap model
berorientasi produk adalah pada tahap pengembangan pelajaran dimana
Leshin, Pollock, & Reigeluth menawarkan metode penyampaian yang beragam.
Tahap pengembangan model Leshin, Pollock, & Reigeluth dapat dilihat ada
gambar berikut (Reigeluth, 2014:9)
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Gambar 2. 4 Model Leshin, Pollock, & Reigeluth (Leshin et al., 1992)

2. Model Hannafin and Peck
Model Hannafin dan Peck adalah model desain pembelajaran yang terdiri
dari
tiga
tahap,
yaitu;
analisis
kebutuhan,
desain,
dan
pengembangan/implementasi. Pada model ini, setiap tahap selalu melalui fase
penilaian dan revisi. Model Hannafin dan Peck dapat dilihat pada gambar
berikut:

Gambar 2. 5 Model Hannafin and Peck

C. MODEL YANG BERORIENTASI SISTEM
Model yang berorientasi sistem dikembangkan berdasarkan teori sistem
(system theory) atau pendekatan sistem (system approach). Model ini diawali
dengan tahap analisis kebutuhan. Model ini dilaksanakan secara berurut,
kegiatan pengembangan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya jika tahap
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sebelumnya belum selesai dilakukan. Pengembangan model ini merupakan
rangkaian yang menyeluruh untuk menghasilkan rancangan yang dapat
membantu proses pembelajaran berlangsung secara efektif.
Model yang berorientasi sistem memiliki beberapa keunggulan yaitu
(Prawiradilaga, 2015):
a) Komponennya relatif banyak, maka dengan sendirinya model ini termasuk
lengkap.
b) Diawali dengan komponen analisis kebutuhan, maka terdapat analisis lain
terkait dengan pembelajaran seperti lingkungan sekolah atau pekerjaan.
c) Memisahkan penilaian proses belajar dan penilaian terhadap program
pembelajaran.
d) Merupakan prosedur pengembangan karena adanya komponen umpan
balik (feedback) dan komponen revisi.
e) Dapat saja mencantumkan aspek manajemen pelaksanaan desain
pembelajaran itu sendiri seperti mengelola SDM dan waktu yang
diperlukan untuk seluruh kegiatan desain pembelajaran.
Beberapa model yang berorientasi sistem diantaranya:
1. Model Smith and Ragan (1993)
Patricia L. Smith dan Tillman J. Ragan mengemukakan sebuah model desain
sistem pembelajaran yang populer dikalangan maha peserta didik dan
profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori belajar
kognitif. Hampir semua langkah dan prosedur dalam desain sistem
pembelajaran ini difokuskan pada rancangan tentang strategi pembelajaran
(Christopher, 2013). Model ini terdiri dari beberapa langkah dan prosedur yaitu:
1) Analisis lingkungan belajar; 2) Analisis karakteristik peserta didik; 3) Analisis
tugas pembelajaran; 4) Menulis butir tes; 5) Menentukan strategi
pembelajaran; 6) Memproduksi program pembelajaran; 7) Melaksanakan
evaluasi formatif; dan 8) Merevisi program pembelajaran.
Model Smith dan Ragan mencerminkan adanya keyakinan filosofis bahwa
penerapan solusi untuk memecahkan masalah pembelajaran secara sistematis
akan menghasilkan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Smith dan
Ragan juga berpandangan bahwa model desain sistem pembelajaran yang
diciptakannya merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik dan berorientasi pada tujuan.
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Model Smith dan Ragan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 6 Model Smith and Ragan

2. Model Jolliffe, Ritter, and Stevens (2001)
Model pengembangan yang dikemukakan oleh Alan Jolliffe, Jonathan
Ritter, dan David Stevens menggunakan pendekatan model sistem yang
digunakan sebagai dasar untuk mendesain bahan pembelajaran online yang
memerlukan langkah tambahan untuk membuatnya sesuai untuk
pengembangan bahan pembelajaran online. Serupa dengan model Dick dan
Carey, desain dan pengembangannya terdiri dari empat tahap utama yaitu,
mengumpulkan informasi, mengembangkan bahan, memproduksi bahan, dan
mengevaluasi bahan. Dimana kemudian empat tahap utama ini dijabarkan
menjadi 18 (delapan belas) langkah pengembangan.
Model Jolliffe, Ritter, dan Stevens dapat dilihat pada gambar berikut
(Jolliffe et al., 2012):
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Gambar 2. 7 Model Jolliffe, Ritter, and Stevens

3. Model PEDATI (Uwes A. Chaeruman)
Model Pedati adalah akronim dari pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi.
Model ini merupakan desain pembelajaran online yang sudah diterapkan pada
sistem pembelajaran online Indonesia (SPADA). Model Pedati merupakan
siklus alur pembelajaran yang akan digunakan dalam sistem pembelajaran
blended dengan model flipped classroom. (Chaeruman, 2017) menyatakan
Model Pedati terdiri atas lima langkah utama yaitu “merumuskan capaian
pembelajaran, memetakan dan mengorganisasikan materi pembelajaran,
memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran sikron dan asinkron,
merancang aktivitas pembelajaran asinkron, merancang aktivitas pembelajaran
sikron. Model Pedati digunakan karena menggambarkan suatu prosedur kerja
yang sistematis dan logis serta memiliki komponen yang jelas dan
berhubungan satu dengan yang lainnya yang akan digunakan dalam
pembelajaran online.
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Gambar 2. 8 Alur proses model PEDATI
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KAJIAN TEORI
A. PENGEMBANGAN PKL DIMASA PANDEMI
Konsep pengembangan kompetensi peserta didik dalam kegiatan Praktek
Kerja Lapangan dimasa Pandemi dengan pembelajaran blended learning pada
Kompetensi Keahlian Teknik Komputer jaringan di SMK PGRI Karisma Bangsa
pada penelitian ini berdasarkan pertimbangan beberapa teori konseptual
pendukung, antar lain :
1. Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Menurut Oemar (Hamalik, 2000) praktik kerja lapangan atau dibeberapa
sekolah disebut dengan On The Job Training (OJT) merupakan modal
pelatihan yang di selenggarakan di lapangan, bertujuan untuk memberikan
kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan
kemampuan bagi pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk para peserta didik
agar dapat beradaptasi dan siap terjun ke dunia kerja, sehingga di dalam
bekerja nantinya dapat sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Menurut (Wena,
1996) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
bertujuan untuk :
a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu
tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos
kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
b. Meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan an kesepadanan (link and
match) antara lembaga pendidikan pelatihan kejuruan dan dunia kerja.
c. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
berkualitas dan profesional.
d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai
proses dari pendidikan.

Menurut Soewarni, (Wena, 1996) proses pelaksanaan Praktik Kerja Industri
dilakukan oleh peserta didik di industri, baik berupa industri besar, menengah
maupun industri kecil atau industri rumah tangga. Dalam pelaksanaan Praktik
Kerja Industri ini, proses langkah-langkah pelaksanaan praktik harus tetap
mengacu pada desain pembelajaran yang telah ditetapkan.
Dalam
pelaksanaan praktik kerja industri dikenal istilah “day release” atau berupa
“block release” atau kombinasi keduanya, yang artinya dalam penyelenggaraan
day release waktu belajar dalam satu minggu, digunakan beberapa hari di
sekolah dan beberapa hari di industri, tergantung kesepakatan antara pihak
sekolah dan pihak industri. Sedangkan dalam pelaksanaan yang menggunakan
block release waktu belajar dibagi pada hitungan bulan atau semester. Dalam
arti proses belajar dilakukan di sekolah beberapa bulan atau semester secara
terus menerus, kemudian bulan atau semester berikutnya di industri (Sari et al.,
2012).
2. Kompetensi Peserta Didik
(Mulyasa, 2002) menyatakan kompetensi adalah perpaduan dari ilmu
pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap direfleksikan dalam kebiasaan
berfikir dan bertindak. Sedangkan Finch & Crunkilton berpendapat bahwa
kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap
dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.
Berdasarkan beberapa definisi kompetensi di atas, dapat diambil simpulan,
bahwa kompetensi peserta didik adalah perangkat kemampuan yang dimiliki
peserta didik, terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam
melaksanakan tugas. Pengetahuan didefinisikan menurut (Utomo, 2012)
sebagai bentuk dari tingkah laku dan situasi yang menekankan tentang
pengingatan, mengungkap ide-ide, bahan-bahan dan gejala. Sedangkan
keterampilan diartikan oleh Yanto (2005) adalah kemampuan seseorang
terhadap suatu hal yang meliputi semua tugas-tugas kecakapan, sikap, nilai
dan pengertian, seluruh unsur tersebut dipertimbangkan sebagai penunjang
keberhasilan dalam penyelesaian tugas. Berbeda dengan kompetensi
sebelumnya, kompetensi sikap diartikan oleh Muhibin Syah (2006:149)
berpendapat bahwa sikap merupakan gejala internal yang berdimensi afektif
berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang
relatif tetap terhadap objek orang, barang dan sebagainya, baik secara negatif
maupun positif. Sesuai dengan tujuan didirikannya program SMK yaitu untuk
mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja, lulusan SMK dituntut
memiliki ketiga aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang
satu sama lain saling berkaitan, sehingga lulusan SMK mampu terserap dalam
dunia kerja dan memiliki jenjang karir yang sesuai dengan harapan. Selain itu
24 | Model Pembelajaran Addie Integrasi Pedati di SMK PGRI Karisma Bangsa

agar lulusan SMK dapat terserap dalam dunia kerja, peserta didik hendaknya
diajarkan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia
kerja (Hidayati, 2015).
3. Flipped Classroom
Flipped Classroom merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dari
model blended learning. Model pembelajaran ini dapat menjadi solusi
permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Pada
dasarnya konsep menurut model pembelajaran flipped classroom Bergmann
adalah siswa di rumah melakukan apa yang mereka lakukan di kelas, yaitu
belajar memahami materi yang diberikan oleh guru, dan siswa di kelas
melakukan apa yang biasanya dilakukan siswa di rumah yakni menyelesaikan
soal dan pemecahan masalah (Bergmann & Sams, 2012).
Milman menjelaskan model flipped classroom merupakan konsep
pembelajaran yang didasarkan pada apa yang dilakukan dalam pembelajaran
konvensional di rumah, sedangkan tugas pada pembelajaran konvensional
dilakukan di dalam kelas (Milman, 2012). Flipped Classroom adalah bentuk
blended learning yang menggabungkan pembelajaran sinkron dengan
pembelajaran mandiri asinkron.
Model flipped classroom atau kelas terbalik menukar atau membalikkan
apa yang biasanya dilakukan di kelas dan apa yang biasanya dilakukan di
rumah. Prinsip dari flipped classroom pekerjaan rumah seperti pemecahan
masalah, paling baik dilakukan di kelas di bawah bimbingan guru (Herreid &
Schiller, 2013). Secara umum penerapan model ini diawali dengan
pembelajaran daring/online di rumah. Pada saat pembelajaran daring, guru
menggunakan aplikasi tertentu untuk menyediakan bahan ajar yang dapat
dipelajari siswa secara mandiri. Selanjutnya, guru memfasilitasi siswa pada saat
pembelajaran di kelas untuk memperdalam konsep pembelajaran yang
dipelajari siswa di rumah dengan mengintensifkan berbagai latihan
berorientasi masalah dan pekerjaan proyek.

B. BLENDED LEARNING
Istilah blended learning diambil dari bahasa Inggris, yang terdiri atas dua
suku kata, blended dan learning. Blended learning berasal dari kata blended
(perpaduan) dan learning (pembelajaran). Dengan kata lain blended learning
dapat dimaknai sebagai pembelajaran kombinasi, yaitu kombinasi
pembelajaran secara tatap muka di kelas dan pembelajaran secara online
dengan menggunakan aplikasi komputer yang tersambung dengan internet
(Tandera et al., 2017). Elena Mosa menyampaikan yang dicampur adalah dua
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unsur utama, yakni pembelajaran di kelas (classroom lesson) dengan online
learning (Mosa, 2006).
Smle menjelaskan blended learning merupakan kombinasi aspek terbaik
dari pembelajaran online, pembelajaran tatap muka dan pengalaman di dunia
nyata. (Semle, 2005). Sedangkan Driscoll & Carliner mendefinisikan blende
learning mengintegrasikan atau menggabungkan program belajar dalam
format yang berbeda dalam mencapai tujuan pembelajaran (Driscoll & Carliner,
2002). Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan blended learning
mengintegrasikan atau menggabungkan program belajar dalam format yang
berbeda dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Salah satu unsur penting dalam blended learning adalah pertemuan virtual
antara pendidik dengan peserta didik. Mereka mungkin saja berada di dua
dunia berbeda, namun bisa saling memberi feedback, bertanya, atau
menjawab. Semuanya dilakukan secara real time. Sebagian menyebutnya
dengan Long Distance Instructed Learning, yang lain menyebutnya Virtual
Instructor Led Training yang dipandu oleh instruktur betulan secara virtual
karena antara peserta dan instruktur berada di tempat yang berbeda. Model
pembelajaran ini dapat dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, menggunakan media video conference, phone
conference, website, atau chatting online.
Blended learning dari empat perspektif yang berbeda: a) kombinasi mode
teknologi berbasis web; b) kombinasi berbagai pendekatan pedagogis; c)
kombinasi teknologi instruksional dengan instruksi tatap muka; dan d)
campuran teknologi instruksional dengan tugas pekerjaan yang sebenarnya
(Driscoll & Carliner, 2002). Blended learning dibutuhkan pada kondisi yang
menuntut diadakannya kombinasi berbagai lingkungan belajar untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Misalnya ketika pembelajaran jarak jauh tidak begitu
dibutuhkan maka dibutuhkan pembelajaran tatap muka. Proses pembelajaran
blended learning ini dibutuhkan pada peserta didik yang membutuhkan
penambahan dan pengkombinasian dalam pembelajaran. Hal ini dijelaskan
oleh Prayitno blended learning dibutuhkan pada saat; (1) proses belajar
mengajar tidak hanya tatap muka, namun menambah waktu pembelajaran
dengan memanfaatkan teknologi dunia maya, (2) mempermudah dan
mempercepat proses komunikasi non-stop antara pendidik dan peserta didik,
(3) membantu proses percepatan pengajaran (Prayitno et al., 2016).
Lebih lanjut, Prayitno menjelaskan tujuan blended learning adalah; (1)
membantu pembelajar untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar,
sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar, (2) menyediakan
peluang yang praktis realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk
pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang, (3)
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peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik, dengan
menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Kelas tatap
muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman
interaktif. Sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten
multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat, dan di mana saja
selama peserta didik memiliki akses internet. (4) mengatasi masalah
pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode
pembelajaran yang bervariasi (Prayitno et al., 2016). Menurut Chaeruman
tujuan dari Blended learning pada sistem pembelajaran online adalah untuk
mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran (Chaeruman et al., 2018).
Dalam mengembangkan pembelajaran blended learning, Littlejohn
mengingatkan bahwa untuk menjadikan blended learning ini dapat
meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan aktivitas belajar peserta didik
perlu mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya tujuan khusus belajar,
konteks belajar, dan pendekatan belajar mengajar (Littlejohn & Pegler, 2007).
Dengan kata lain pemilihan bentuk belajar, kapan dilaksanakan secara online
dan kapan secara face-to-face harus mempertimbangkan karakteristik tujuan
pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Untuk tujuan pembelajaran
yang bersifat pemahaman dan pengembangan konsep sangat mungkin
dilakukan secara online. Namun untuk tujuan pembelajaran berupa
keterampilan yang menuntut proses belajar dalam bentuk kegiatan praktek,
maka bentuk belajar yang dipilih dalam bentuk tatap muka.
Demikian juga dengan konteks pembelajaran. Pengambilan keputusan
kapan dilakukan online learning didasarkan pada suatu kondisi dimana peserta
didik mengalami kesulitan untuk tatap muka di suatu tempat yang ditentukan,
tetapi mereka dapat berkomunikasi baik pada waktu yang bersamaan
(syncronous) maupun dalam waktu yang berbeda (asyncronous). Selain itu,
kesiapan perangkat juga akan menjadi dasar utama penentuan. Namun apabila
mereka dapat bertemu dalam waktu dan tempat yang sama, sebaiknya
menggunakan pembelajaran tatap- muka.
Dilihat dari faktor pendekatan belajar mengajar yang digunakan guru juga
akan berdampak pada pemanfaatan blended learning. Artinya apabila guru
cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta
didik aktif mencari, menemukan dan merumuskan sendiri hasil belajarnya,
maka model pembelajaran online dapat menjadi pilihan. Sedangkan kalau guru
cenderung menggunakan pendekatan yang berorientasi pada guru, maka
pembelajaran tatap- muka menjadi pilihan.
Reynolds dkk, yang dikutip Littlejohn membedakan empat perspektif
dalam mengajar yang akan berdampak pada pilihan model blended learning,
yaitu :
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a. Belajar sebagai suatu perubahan perilaku, atau latihan keterampilan, yang
fokus pada kompetensi yang berbasis pada keterampilan. Tipe belajar
seperti ini menuntut interaksi yang real time.
b. Belajar sebagai sebuah proses pemahaman konsep. Dalam perspektif
seperti ini model pembelajaran online dapat digunakan.
c. Belajar sebagai sebuah proses mengonstruksi pengetahuan. Dalam
perspektif ini pembelajaran dapat dilaksanakan dalam waktu dan tempat
yang terpisah.
d. Belajar sebagai praktek sosial. Dalam perspektif ini pembelajaran dapat
dilakukan secara tatap muka juga online (Littlejohn & Pegler, 2007).
Berdasarkan penjelasan blended learning tersebut, maka dapat
disimpulkan pembelajaran blended adalah kombinasi secara tepat strategi
pembelajaran sinkron dan asinkron untuk dapat menciptakan pembelajaran
yang efektif. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi perlu
mengkombinasikan secara tepat pembelajaran sinkron dan asinkron, untuk
dapat melakukannya selanjutnya harus diketahui bagaimana seting
pembelajaran blended.
1. Model-model Blended Learning
Dalam penerapan blended learning pada pembelajaran, dikenal beberapa
model blended learning, Horn dan Staker membagi model model tersebut
kedalam beberapa kategori (Horn & Staker, 2014):
a. Station Rotation Blended Learning
Station-Rotation blended learning merupakan model yang memungkinkan
peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memutari
stasiun-stasiun pembelajaran melalui jadwal tertentu, di mana setidaknya
salah satu stasiun adalah stasiun pembelajaran online. Model ini paling umum
digunakan di sekolah dasar karena guru sudah terbiasa berputar di “pusat”
atau “stasiun”.
b. Lab Rotation Blended Learning
Model Lab Rotation Blended learning mirip dengan Station Rotation,
peserta didik mempunyai kesempatan peserta didik untuk memutar stasiun
melalui jadwal yang telah ditetapkan namun dilakukan menggunakan
laboratorium komputer khusus yang memungkinkan dilakukan pengaturan
jadwal yang fleksibel dengan guru. Dengan demikian diperlukan laboratorium
komputer.
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c. The ‘Flipped Classroom’ Blended Learning
Blended learning versi Flipped Classroom ini merupakan versi yang paling
banyak dikenal, Flipped Classroom dimulai dari pembelajaran peserta didik
yang dilakukan secara online di luar kelas atau di rumah dengan konten-konten
yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah melakukan proses pembelajaran
online di luar sekolah peserta didik kemudian memperdalam dan berlatih
memecahkan soal-soal di sekolah bersama guru dan / atau teman sebaya.
Dengan demikian bisa dianggap peran pembelajaran tradisional di kelas
menjadi “terbalik”. Pada dasarnya pembelajaran ini masih mempertahankan
format pembelajaran tradisional namun dijalankan dengan konteks yang baru.
d. Enriched Virtual
Model ini memungkinkan peserta didik menghabiskan sebagian besar
waktu mereka menyelesaikan kursus online dari jarak jauh, ditambah dengan
sesi belajar langsung yang disyaratkan dengan guru mereka. Sementara
pembelajaran online merupakan hal mendasar bagi model ini, hal ini berbeda
dari sekolah virtual penuh waktu karena dalam model ini pembelajaran tatap
muka merupakan komponen yang diperlukan, bukan merupakan pilihan
seperti di sekolah virtual penuh waktu. Faktanya, banyak sekolah virtual penuh
waktu telah mentransisikan program mereka ke model ini untuk memberi
peserta didik pengalaman penting dari lingkungan sekolah.
Berdasarkan model-model pembelajaran blended tersebut maka ditarik
kesimpulan model ADDIE dan PEDATI adalah model yang paling tepat untuk
digunakan pada kondisi penelitian ini. ADDIE yang memiliki motode
pembelajaran yang sistematik dan PEDATI sangat dibutuhkan pada proses
pembelajaran yang mengharuskan pembelajaran singkronus dan asingkronus
dan menjadi jawaban untuk terbatasnya waktu pembelajaran yang tersedia
terutama karena kondisi pembelajaran online saat ini.
2. Keunggulan Blended Learning
Blended learning memadukan unggulan dari dua bentuk pembelajaran,
yaitu pembelajaran tatap-muka dan pembelajaran online learning. Dilihat dari
sisi keunggulan online learning, blended learning memiliki sejumlah
keuntungan diantaranya kenyamanan (convenience), efesiensi (Efficiency),
fleksibilitas (fleksibility), efektivitas biaya (cost- effectiveness), dan efektivitas
pembelajaran (instructional effectiveness) (Gagné & Deci, 2005). Aspek
kenyamanan ini akan diperoleh karena perangkat lunak web browser dan
koneksi internet saat ini tersedia di banyak tempat, di kantor, di sekolah, di
rumah bahkan di warnet. Sementara aspek fleksibilitas terutama pada pilihan
waktu dan tempat peserta didik mengakses materi pelajaran. Dalam hal ini,
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dengan memanfaatkan blended learning memungkinkan para peserta didik
tidak harus bertemu tatap muka dengan guru, mereka cukup membuka online
learning yang telah dikembangkan oleh guru yang bersangkutan dan
mengunduh materi pelajaran kapanpun dan dimanapun mereka kehendaki.
Dengan memanfaatkan blended learning juga memungkinkan para peserta
didik untuk melakukan kegiatan belajar mandiri. Artinya para peserta didik
diberikan kesempatan untuk mengendalikan proses belajarnya secara mandiri
sesuai dengan gaya belajar dan kemampuannya masing-masing. Berkenaan
dengan aspek efisiensi biaya, dengan blended learning memungkinkan para
peserta didik dan guru mengurangi biaya transportasi dan mungkin juga
akomodasi yang biasanya harus mereka keluarkan pada saat mereka harus
mengikuti pembelajaran tatap muka.
Blended learning juga dapat mengeliminasi penghalang jarak, karena
melalui blended learning khususnya pada saat dilakukan melalui online
learning maka tidak ada lagi batas pemisah untuk berinteraksi antara guru dan
peserta didik, sekalipun secara fisik mereka berada dalam jarak yang berjauhan.
Demikian juga keuntungan pada keluwesan dalam hal waktu. Dengan
memanfaatkan blended learning seorang guru dapat merancang lingkungan
belajar untuk terjadinya pembelajaran tidak harus berada di kelas. Guru dapat
melakukan tugas tersebut dimana saja dan kapan saja, selama ia memiliki
koneksi ke internet. Demikian juga dengan peserta didik, untuk mengikuti
pembelajaran, khususnya yang bersifat asynchronous, tidak harus datang ke
kelas dengan jadwal yang ketat. Mereka dapat belajar dimana saja dan kapan
saja, selama memiliki akses internet.
Secara khusus Khan mengidentifikasi sejumlah keuntungan dari
pemanfaatan blended learning, yaitu :
a. Memperluas kesempatan belajar.
Model penyampaian materi yang dilakukan secara tunggal membatasi
peserta didik dalam mempelajari program belajar atau mentransfer
pengetahuan kritis dalam beberapa bentuk atau tampilan.
Sebagai contoh, dalam pembelajaran yang dilakukan di suatu kelas secara
fisik hanya mereka yang dapat hadir pada waktu dan tempat yang telah
ditentukan yang dapat berpartisipasi dalam kelas, sedangkan dalam
pembelajaran di kelas virtual dapat juga diikuti oleh peserta didik yang berada
dalam jarak jauh yang tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan.
b. Mengoptimalkan pemanfaatan biaya dan waktu.
Mengombinasikan model pembelajaran yang digunakan memiliki potensi
untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan program belajar yang
dikembangkan dengan waktu dan biaya yang digunakan. Hal ini yang patut
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dipertimbangkan mengingat memanfaatkan e-learning secara penuh akan
memerlukan biaya yang sangat mahal, karena untuk melaksanakannya
memerlukan keterampilan dan sumber yang kompleks. Untuk itu perlu
dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka yang memungkinkan
pemanfaatan sumber belajar yang lebih sederhana, seperti materi yang
dikemas dalam bentuk dokumen atau powerpoint yang memerlukan
keterampilan yang lebih sederhana (Khan et al., 2005).
Berdasarkan pembahasan tersebut pembelajaran blended mempunyai
kelebihan yaitu nyaman, efisien, fleksibel, relatif murah, dan efektif. Hal
tersebut menjadikan pembelajaran blended khususnya pada mata pelajaran
teknologi informasi dan komunikasi sangat mungkin untuk dikembangkan lebih
lanjut di SMK PGRI Karisma Bangsa. Pembelajaran blended menjadi solusi yang
baik dalam kondisi dimana peserta didik tidak memungkinkan untuk datang
dan bertemu dengan guru serta dapat dikembangkan, diadaptasi, dan
dimodifikasi untuk pemanfaatan yang lebih luas untuk mata pelajaran lain,
atau lingkup yang lebih luas.
3. Kekurangan Blended Learning
Tidak ada metode pembelajaran yang sangat ideal untuk semua jenis
materi/ pelatihan, subyek yang berbeda biasanya memerlukan metode
pelatihan yang berbeda. Pembelajaran blended akan sulit dilakukan pada
kondisi peserta didik yang tidak dapat belajar secara mandiri.
Dalam pembelajaran blended juga memerlukan bantuan teknologi
informasi dan komunisi berupa perangkat yang sesuai, jaringan yang sesuai,
dan juga kehadiran sebuah aplikasi pengaturan pembelajaran atau dikenal
dengan istilah Learning Management System.
Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan perancangan yang baik,
penyampaian yang menarik, dan juga pemilihan bahan ajar yang sesuai. Selain
itu hal yang tidak kalah penting adalah menentukan spesifikasi teknologi yang
dibutuhkan, spesifikasi teknologi berupa spesifikasi minimal perangkat dan
spesifikasi minimal jaringan. Penentuan spesifikasi teknologi tersebut akan
menjadi landasan aplikasi pendukung management pendidikan / Learning
Management System (LMS) yang dipilih da media pembelajaran yang
digunakan.
Berdasarkan hal tersebut diperlukan Learning Management System (LMS)
yang tepat untuk membuat pembelajaran Sistem Komputer dapat diakes oleh
semua peserta didik dan tetap menarik. Pemilihan tersebut akan
menyesuaikan dengan keadaan peserta didik pada SMK PGRI Karisma Bangsa
melalui analisis pendahuluan dan kebutuhan.
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C. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) GOOGLE CLASSROOM
Google classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh
Google untuk kegiatan pembelajaran, yang bertujuan untuk menyederhanakan
membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka.
Tujuan utama google classroom adalah untuk memudahkan proses berbagi file
antara guru dan siswa.
Google classroom menggabungkan Google Drive sebagai media
penyimpanan berbasis cloud untuk pembuatan dan pengiriman penugasan,
Google Docs untuk pengolahan kata, Sheets untuk pengolahan angka, dan
Slides untuk presentasi, Gmail untuk sarana pengiriman email, dan Google
Kalender untuk pengaturan jadwal. Siswa dapat diundang untuk bergabung
dengan kelas melalui kode pribadi, atau secara otomatis diimpor dari domain
sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di Drive masing-masing
pengguna, di mana peserta didik dapat mengirimkan tugas untuk dinilai oleh
guru. Aplikasi google classroom juga tersedia untuk pengguna seluler berbasis
iOS dan Android, sehingga memungkinkan pengguna mengambil foto, video
dan melampirkan penugasan, berbagi berkas dari aplikasi lain, dan mengakses
informasi secara luar jaringan. Guru dapat memantau kemajuan belajar setiap
peserta didik, dan setelah dinilai guru dapat kembali bekerja bersama melalui
komentar.
1. Fitur-fitur Google classroom
Google classroom memiliki fitur yang dikhususkan untuk kegiatan
pembelajaran online. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi google classroom
antara lain:
a. Penugasan
Tugas yang di-upload akan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi
produktivitas Google yang memungkinkan kolaborasi antara guru dan peserta
didik atau peserta didik dengan peserta didik. Guru dapat memilih file yang
kemudian dapat diperlakukan sebagai template sehingga setiap siswa dapat
mengedit salinan mereka sendiri dan kemudian kembali untuk diberikan
penilaian. Peserta didik juga dapat memilih untuk melampirkan dokumen
tambahan dari Drive mereka ke tugas.
b. Penilaian
Google classroom menyediakan banyak skema penilaian yang berbeda.
Guru memiliki opsi untuk melampirkan file ke tugas yang dapat dilihat peserta
didik, diedit, atau mendapatkan salinan individu. Peserta didik dapat membuat
file dan kemudian melampirkannya ke tugas jika salinan file tidak dibuat oleh
guru. Guru memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap peserta didik pada
tugas di mana mereka dapat membuat komentar dan mengedit. Tugas yang
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diubah dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan dengan komentar untuk
memungkinkan siswa merevisi tugas dan dikembalikan. Setelah dinilai, tugas
hanya dapat diedit oleh guru kecuali tugas tersebut dikembalikan oleh guru.
c. Komunikasi
Pengumuman dapat di posting oleh guru ke pengumuman kelas yang
dapat dikomentari oleh siswa yang memungkinkan komunikasi dua arah antara
guru dan siswa. Siswa juga dapat memposting ke pengumuman kelas tetapi
tidak akan setinggi prioritas sebagai pengumuman oleh guru dan yang dapat
dimoderasi. Berbagai jenis media dari produk Google seperti video YouTube
dan file Google Drive dapat dilampirkan ke pengumuman dan pos untuk
berbagi konten. Gmail juga menyediakan opsi email bagi guru untuk mengirim
email ke satu atau lebih peserta didik di antarmuka Google classroom. Kelas
dapat diakses di web atau melalui aplikasi seluler berbasis Android dan iOS.
d. Laporan orisinalitas
Laporan orisinalitas memungkinkan antara pendidik dan peserta didik
untuk melihat bagian dan bagian dari karya yang diajukan yang berisi kata-kata
yang persis atau mirip dengan sumber lain. Untuk peserta didik, ini menyoroti
bahan sumber dan tanda kutip yang hilang untuk membantu siswa dalam
meningkatkan tulisan mereka. Guru juga dapat melihat laporan orisinalitas,
memungkinkan mereka untuk memverifikasi integritas akademik dari karya
siswa yang disampaikan.
e. Kursus arsip
Classroom memungkinkan guru untuk mengarsipkan pembelajaran pada
akhir semester atau tahun. Ketika sebuah pembelajaran diarsipkan, dapat
dihapus dari beranda dan ditempatkan di area Kelas Arsip untuk membantu
para guru mengatur kelas mereka saat ini. Ketika sebuah pembelajaran
diarsipkan, para guru dan peserta didik dapat melihatnya, tetapi tidak akan
dapat mengubahnya sebelum dipulihkan.
f.

Aplikasi seluler
Aplikasi seluler Google classroom tersedia untuk perangkat iOS dan
Android yang saat ini banyak digunakan oleh hampir setiap individu. Aplikasi
memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkannya ke tugas
mereka, berbagi file dari aplikasi lain, dan mendukung akses offline.
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g. Privasi
Berbeda dengan layanan konsumen Google, Google classroom sebagai
bagian dari G Suite for Education, tidak menampilkan iklan apa pun dalam
antarmuka untuk siswa, dosen, dan guru, dan data pengguna tidak dipindai
atau digunakan untuk tujuan periklanan.
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PEMBAHASAN
A. MODEL PENGEMBANGAN YANG DIGUNAKAN
Dari berbagai teori dan langkah model-model pengembangan tersebut,
setiap model pengembangan memiliki kekuatan dan keterbatasan sesuai
dengan karakteristik masing-masing model dan kekhususan model tersebut
yang akan dipakai dalam pengembangan kompetensi ini.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
tahapan pada model ADDIE ini cocok diterapkan dalam pengembangan
kompetensi peserta didik dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di masa
Pandemik di SMK PGRI Karisma Bangsa.
Alur yang terperinci, sistematis, serta fleksibelitas dalam menentukan
strategi pembelajaran menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih model
ADDIE
sebagai
model
pengembangan
yang
digunakan
dan
mengintegrasikannya dengan model PEDATI yang memiliki langkah dan
panduan yang jelas dan terperinci, serta khusus dibuat untuk mengembangkan
pembelajaran blended.
1. Model ADDIE
Model pengembangan (ADDIE) Analysis, Design, Development or
Production, Implementation or Delivery and Evaluations. Menurut langkahlangkah pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini lebih
rasional dan lebih lengkap daripada model 4D. Model ini memiliki kesamaan
dengan model pengembangan sistem basis data yang telah diuraikan
sebelumnya. Inti kegiatan pada setiap tahap pengembangan juga hampir sama.
Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk
pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode
pembelajaran, media dan bahan ajar.

Model ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) (Dick, 1996) untuk
merancang sistem pembelajaran. Berikut ini diberikan contoh kegiatan pada
setiap tahap pengembangan model atau metode pembelajaran, yaitu:
a. Analysis
Tahapan analisis bertujuan untuk mengidentifikasi masalah/kesenjangan
pada suatu kinerja. Tahap-tahap analisis meliputi kegiatan sebagai berikut: (1)
analisis masalah; (2) analisis peserta didik tentang kompetensi; pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan aspek lain yang terkait; (3) menganalisis sumber daya
yang terdapat pada pembelajaran; (4) rekomendasi potensi sistem
penyampaian pembelajaran (Siregar & Nara, 2010).
a) Analisis Masalah / PKL dimasa Pandemik.
Tujuan utama dari analisis masalah / praktek kerja lapangan dimasa
pandemik adalah untuk mencari solusi terbaik agar dapat melaksanakan
program praktek kerja lapangan. Praktik kerja lapangan pada dasarnya
adalah agar peserta didik memperoleh pengalaman bekerja langsung pada
dunia usaha atau dunia industri sesungguhnya. PKL merupakan salah satu
bentuk pendidikan dan pelatihan yang akan membentuk kompetensi
peserta didik. (Wesnita, 2019) mendeskripsikan bahwa Competency Based
Educational and Training (CBET) adalah pendidikan dan pelatihan yang
menitikberatkan pada penguasaan suatu pengetahuan dan keterampilan
khusus serta penerapannya di lapangan kerja. Pengetahuan dan
keterampilan ini harus dapat didemonstrasikan dengan standar industri
yang ada, bukan standar relatif yang ditentukan oleh keberhasilan
seseorang di dalam suatu kelompok.
b) Analisis Peserta didik tentang Kompetensi
c) pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap direfleksikan dalam kebiasaan
berfikir dan bertindak. Sedangkan Finch & Crunkilton dalam (Mulyasa,
2002) berpendapat bahwa kompetensi sebagai penguasaan terhadap
suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk
menunjang keberhasilan.
d) Rekomendasi
Langkah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terbaik sebagai
solusi untuk mengatasi permasalahanya praktik kerja lapangan pada masa
pandemi atau atau sebagai pengembangan kompetensi peserta didik pada
lulusan di SMK PGRI Karisma Bangsa dan Persekolahan Menengah
Kejuruan pada umumnya
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b. Design/Peranacangan
(Astuti, 2020) Program Prakerin/PKL dirancang dari implementasi silabus
ke dalam proses pembelajaran, yang membutuhkan metode, strategi dan
evaluasi pelaksanaan yang sesuai. Rancangan prakerin sebagai bagian
pembelajaran perlu memperhatikan kesiapan Dunia Kerja mitra dalam
melaksanakan pembelajaran kompetensi tersebut. Hal ini diperlukan agar
dalam pelaksanaannya, penempatan peserta didik untuk prakerin tepat
sasaran sesuai dengan kompetensi yang akan dipelajari.
rancangan program Prakerin diperlukan untuk melakukan analisis terhadap
kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan
tuntutan standar kompetensi/kompetensi dasar yang tertera dalam silabus.
Analisis silabus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi yang
dapat dipelajari di sekolah sesuai dengan fasilitas di sekolah dan kompetensi
apa saja yang dapat dipelajari di dunia kerja. Kesenjangan yang ada tersebut
dijadikan sebagai program Prakerin SMK bagi peserta didik SMK. Program
Prakerin menjadi program kerjasama antara SMK dan IDUKA dengan proses
pembelajaran sesuai dengan kesepakatan antara SMK dan IDUKA (Astuti, 2020).
c. Develop/Pengembangan
Pengembangan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan model ADDIE
integrasi PEDATI, merupakan program pengembangan kompetensi yang juga
memadukan pembelajaran secara tatap muka dan daring, dengan
memaksimalkan hasil proyek di SMK sebagai tempat praktek peserta didik dan
Kerjasama SMK dengan IDUKA.
d. Implemen/Implementasi
Konsep yang digunakan adalah konsep pembelajaran dengan blended
learning dengan menghasilkan sebuah prodak sesuai dengan pelajaran
produktif yang sudah dipelajari dengan tujuan terlaksananya program PKL.
Berdasarkan konsep pelaksanaan pembelajaran blended learning, maka
tahapan dalam program Praktek Kerja Lapangan (PKL) model ADDIE integrasi
PEDATI. Adalah sebagai berikut:
a) Kerjasama SMK dan IDUKA dalam program Prakerin
b) Sinkronisasi kurikulum sekolah dan kurikulum industri program Prakerin
c) Coaching clinic, dimana antara pihak sekolah, IDUKA dan peserta didik
berkoordinasi tentang pelaksanaan PKL seperti kompetensi yang ada di
sekolah, kompetensi di industry, peralatan yang tersedia di sekolah,
praktek yang telah dilaksanakan di sekolah, dan praktek yang direncanakan
dilaksanakan di industri. Coaching Clinic ini dilakukan secara daring dengan
aplikasi Zoom.
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d) Penyusunan jadwal dan kelompok Praktek Kerja Lapangan (PKL) berbasis
Proyek yang meliputi pembelajaran secara teori dengan daring oleh
instruktur IDUKA didampingi guru produktif, pembelajaran praktek di Lab.
TKJ SMK dengan instruktur dari IDUKA secara tatap muka dengan jadwal
bergantian sesuai protokoler kesehatan.
e) Pelaksanaan PKL secara Daring. Peserta didik berada di rumah masingmasing selama mengikuti Prakerin pada jadwal daring.
f) Pelaksanaan PKL secara luring di lab. TKJ dengan Jadwal luring
dilaksanakan secara bergantian, dimana peserta didik akan belajar praktek
di Lab. TKJ sesuai kurikulum industri. Instruktur dari IDUKA akan datang ke
Sekolah, dan dalam pembelajaran praktek ini didampingi oleh guru
produktif.
g) Pelaksanaan Uji kompetensi secara Daring dan Luring
e. Evaluate/Evaluasi Kegiatan
Pada tahap ini evaluasi kegiatan merupakan hal yang sangat penting
karena pada pengembangan program PKL dimasa Pandemi saat ini meliputi
antara lain : (1) Tujuan prakerin untuk mencapai kompetensi peserta didik
sesuai tuntutan kurikulum, implementasi kompetensi ke dalam dunia kerja
dan menumbuhkan semangat kerja dan memberi pengalaman kerja; (2)
kondisi pelaksanaan prakerin di masa pandemi covid-19, SMK terkendala
dengan adanya keterbatasan aktifitas pembelajaran secara tatap muka
langsung di satuan pendidikan; dan (3) Praktek Kerja Lapangan (PKL) model
ADDIE integrasi PEDATI, menjadi salah satu alternatif solusi dalam
pelaksanaan Prakerin di masa pasca pandemi Covid-19, sebagai bentuk
program prakerin yang memadukan pembelajaran secara tatap muka dan
daring, dan memaksimalkan hasil proyek di SMK sebagai tempat praktek
peserta didik dengan Kerjasama SMK dan IDUKA. SMK dapat berinovasi dalam
pelaksanaan PKL di masa pasca pandemi Covid-19 dengan memaksimalkan
tekhnologi dan informasi, dan Lab. TKJ / unit produksi yang ada di SMK
kerjasama dengan IDUKA.
Tabel 2. 3 Rangkuman Aktivitas Model ADDIE (Mulyatiningsih, 2016)
Tahap
Aktifitas
Pengembangan
Pra perencanaan: pemikiran tentang produk (model,
metode, media, bahan ajar) baru yang akan
Analysis
dikembangkan Mengidentifikasi produk yang sesuai
dengan sasaran peserta didik, tujuan belajar,
mengidentifikasi
isi/materi
pembelajaran,
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Tahap
Pengembangan

Design

Develop

Implementation

Evaluation

Aktifitas
mengidentifikasi lingkungan belajar dan strategi
penyampaian dalam pembelajaran
Merancang konsep produk baru di atas kertas
Merancang perangkat pengembangan produk baru.
Rancangan ditulis untuk masing-masing unit
pembelajaran. Petunjuk penerapan desain atau
pembuatan produk ditulis secara rinci
Mengembangkan perangkat produk (materi/bahan
dan alat) yang diperlukan dalam pengembangan
Berbasis pada hasil rancangan produk, pada tahap ini
mulai dibuat produknya (materi/bahan, alat) yang
sesuai dengan struktur model Membuat instrumen
untuk mengukur kinerja produk
Memulai menggunakan produk baru dalam
pembelajaran atau lingkungan yang nyata
Melihat kembali tujuan-tujuan pengembangan
produk, interaksi antar peserta didik serta
menanyakan umpan balik awal proses evaluasi
Melihat kembali dampak pembelajaran dengan cara
yang
kritis
Mengukur
ketercapaian
tujuan
pengembangan produk Mengukur apa yang telah
mampu dicapai oleh sasaran Mencari informasi apa
saja yang dapat membuat peserta didik mencapai
hasil dengan baik

Pra perencanaan: pemikiran tentang produk (model, metode, media,
bahan ajar) baru yang akan dikembangkan Mengidentifikasi produk yang
sesuai dengan sasaran peserta didik, tujuan belajar, mengidentifikasi isi/materi
pembelajaran, mengidentifikasi lingkungan belajar dan strategi penyampaian
dalam pembelajaran

Gambar 2. 9 Alur Model ADDIE
Pembahasan | 39

2. Model PEDATI
Pedati merupakan singkatan dari Pelajari, Dalami, Terapkan dan Evaluasi.
Desain pedati menurut Uwes Anis (Chaeruman, 2017) adalah menggambarkan
suatu prosedur kerja yang sistematis dan logis, serta memiliki unsur-unsur
(komponen) yang jelas dan berhubungan satu sama lain. PEDATI dapat
dijadikan sebagai panduan atau acuan dalam merancang suatu sistem
pembelajaran blended. Pedati, terdiri atas empat langkah utama, yaitu;
a. Merumuskan capaian pembelajaran
Capaian pembelajaran adalah pernyataan kinerja yang diharapkan dicapai
oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Rumusan
capaian pembelajaran yang baik, sangat penting, karena capaian pembelajaran
akan menjadi dasar dalam menentukan komponen sistem pembelajaran
berikutnya, diantaranya: (a). memilih, menentukan dan mengorganisasikan
materi (b). memilih dan menentukan strategi pembelajaran (c). memilih dan
menentukan asesmen/evaluasi hasil belajar (d). memonitor dan mengevaluasi
keberhasilan suatu proses pembelajaran
b. Memetakan dan mengorganisasikan materi pembelajaran
Langkah kedua adalah memetakan dan mengorganisasikan bahan kajian
atau materi pembelajaran. Pemetaan dan pengorganisasian materi
pembelajaran adalah upaya menentukan dan mengelompokkan materi
pembelajaran kedalam pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan pokok-pokok
materi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan.
c. Memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran asingkron dan singkron.
Langkah ketiga adalah memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran
sinkron dan asinkron. Langkah ini adalah upaya menentukan apakah capaian
dan pokok atau sub pokok bahasan tertentu akan dan dapat dicapai melalui
strategi pembelajaran asinkron atau sinkron. Untuk memilih dan menentukan
strategi pembelajaran asinkron dan sinkron diperlukan suatu kriteria tertentu.
Oleh karena itu, dalam langkah ini disajikan kriteria memilih dan menentukan
strategi pembelajaran yang relevan sebagai panduan. Dalam penelitian ini
aktivitas pembelajran yang digunakan adalah aktivitas pembelajaran asinkron
dan singkron.
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Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menentukan
pembelajaran sinkron dan asinkron adalah sebagai berikut (Chaeruman, 2017):
a. Jika untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pokok atau sub
pokok bahasan memerlukan penerapan dan praktik langsung, maka
pembelajaran dilakukan dengan aktivitas sinkron langsung atau tatap
muka
b. Jika untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pokok atau sub
pokok bahasan memerlukan partisipasi aktif, mencoba, demonstrasi,
memainkan peran dan aktifitas aktif lainnya, maka pembelajaran dilakukan
dengan aktivitas sinkron langsung.
c. Jika untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pokok atau sub
pokok bahasan tidak termasuk dalam kategori diatas dan peserta didik
cukup membaca, mendengar, melihat, memperhatikan, menyaksikan,
maka pembelajaran tersebut dapat dicapai dengan aktifitas asinkron.
Lebih jauh, (Chaeruman, 2017) membuat tabel panduan untuk
menentukan aktivitas belajar sinkron atau asinkron yang tepat untuk suatu
pokok materi sebagai berikut:
Tabel 2. 4 Panduan Pemilihan Aktivitas Blended
Kata kerja
Modalitas
Kerucut
Seting Belajar
operasional
Belajaran
Pengalaman
Sinkron
Bloom
(Smaldino)
(Dale)
Asinkron
SL SM
Mengingat
Mengerti

Membaca
Mendengar

Menganalisis

Melihat

Menerapkan
Menilai
Mencipta

Berpartisipasi
aktif
Memodelkan
dan menerapkan
Mempraktikkan
langsung

Abstrak

-

-

v

Ikonik

-

-

v

Enaktif

-

v

-

3. Merancang aktivitas pembelajaran asinkron
Langkah berikutnya setelah berhasil memilah aktivitas pembelajaran
sinkron dan asinkron adalah merancang pembelajaran asinkron. Dalam
merancang aktivitas pembelajaran asinkron dapat dilakukan dengan (1)
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menyusun rancangan pembelajaran asinkron, sebagai garis besar rancangan;
dan (2) merangkai alur pembelajaran asinkron sebagai alur pembelajaran
asinkron yang lebih rinci untuk setiap pokok materi sebagai objek belajar.
Langkah untuk merancang pembelajaran asinkron lebih jauh dijelaskan
sebagai berikut (Chaeruman, 2017):
a. Menyusun rancangan pembelajaran asinkron
Menyusun rancangan aktivitas pembelajaran asinkron berguna untuk
merencanakan kegiatan pembelajaran asinkron baik asinkron mandiri maupun
asinkron kolaboratif. Penyusunan tersebut akan disesuaikan dengan capaian
atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya.
Hal yang dideskripsikan dalam proses ini adalah (1) alur pembelajaran
daring; (2) obyek belajar; (3) kriteria pemilihan media yang relevan; dan (4)
bentuk penilaian (Chaeruman, 2017).
Dalam menyusun rancangan pembelajaran asinkron, perlu diperhatikan
juga alur pembelajaran dalam PEDATI, alur tersebut terdiri dari (1) pelajari
dilakukan melalui materi dalam bentuk digital seperti teks, audio, video,
animasi, simulasi, dan games; (2) dalami dilakukan melalui aktivitas diskusi,
tanya jawab, pemecahan masalah bersama dengan menggunakan fasilitas
online; (3) terapkan dilakukan melalui pemberian tugas online; (4) evaluasi
dilakukan melalui tes dan ujian online (Chaeruman, 2017).
b. Alur pembelajaran asinkron
Alur belajar berdasarkan alur tersebut kita dapat mengelompokkan
pemberian materi digital yang relevan sebagai pemberian materi asinkron
mandiri dan pemberian tes obyektif sebagai proses pemberian penilaian
asinkron mandiri. Sedangkan aktifitas di diskusi dapat dikelompokkan sebagai
kegiatan belajar asinkron kolaboratif dan penugasan daring sebagai aktifitas
penilaian asinkron kolaboratif.
a) Obyek belajar
Obyek belajaran dalam pembelajaran asinkron adalah sebuah materi
digital yang dipilih untuk menjelaskan suatu pokok materi (fakta, konsep,
prinsip, atau prosedur) secara lengkap dalam pembelajaran asinkron. Penting
untuk memilih obyek belajar yang relevan dan sesuai untuk setiap pokok
bahasan yang dibuat.
b) Pemilihan media
Dalam memilih dan menentukan media digital yang akan digunakan dalam
proses pembelajaran asinkron, Chaeruman memberikan pedoman kriteria
pemilihan dan penentuan media digital sebagai berikut (Chaeruman, 2017):
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Tabel 2. 5 Pemilihan Media Asinkron

c) Penilaian asinkron
Penilaian asinkron merupakan suatu kegiatan yang berupaya untuk
memperoleh hasil belajar peserta didik terhadap pencapaian tujuan
pembelajaran. Jenis tes yang dapat digunakan adalah tes obyektif (berupa
pilihan ganda, benar salah, dan jawaban singkat) dan atau tes non obyektif
berupa pemberian tugas, pendapat, uraian, dan diskusi.
c. aktivitas pembelajaran asinkron
Dalam merancang pembelajaran asinkron diperlukan unsur (1) tujuan
pembelajaran; (2) pokok bahasan; (3) sub pokok bahasan; (4) strategi
pembelajaran asinkron baik asinkron mandiri maupun kolaboratif.
4. Merancang aktivitas pembelajaran sinkron
Seperti langkah ke empat, merancang alur pembelajaran sinkron terdiri
dari dua langkah yaitu (1) menyusun rancangan pembelajaran sinkron; (2)
merangkai alur pembelajaran sinkron sebagai alur pembelajaran sinkron yang
lebih rinci untuk setiap pokok materi sebagai objek belajar.
Lebih jauh dijelaskan pembelajaran sinkron dibagi kedalam dua jenis yaitu:
a. Sinkron langsung
Pembelajaran sinkron langsung adalah pembelajaran yang terjadi dimana
peserta didik dan guru berada pada satu tempat dan waktu yang sama.
Kegiatan ini sama dengan kegiatan tatap muka di sekolah. Aktivitas yang dapat
dilakukan dalam pembelajaran sinkron langsung antara lain ceramah, diskusi,
demonstrasi, simulasi, praktik di lab atau lapangan.
Unsur dalam perencanaan pembelajaran sinkron langsung antara lain
adalah (1) tujuan pembelajaran; (2) pokok bahasan; (3) sub pokok bahasan; (4)
pokok materi; (5) strategi pembelajaran yang terdiri atas metode, media,
waktu, referensi, dan penilaian (Chaeruman, 2017).
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b. Sinkron maya
Berbeda dengan sinkron langsung, pembelajaran sinkron maya adalah
pembelajaran yang terjadi saat peserta didik dan guru berada pada suatu
waktu yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Pembelajaran sinkron
maya mungkin terjadi atas bantuan teknologi informasi dan komunikasi.
Contoh dari kegiatan sinkron maya adalah video conference, audio conference,
dan seminar berbasis online atau web (webinar). Merancang pembelajaran
sinkron maya mirip dengan rancangan sinkron langsung hanya saja sumber
belajar / guru berada di lokasi yang berbeda dengan peserta didik. Dalam
penyusunan alur pembelajaran sinkron maya sama dengan pembelajaran
sinkron langsung.
PEDATI merupakan sebuah model pengembangan desain pembelajaran
yang sesuai dengan konsep pembelajaran dan konsep e-learning (Chaeruman,
2020).
Dengan demikian model PEDATI oleh Chaeruman dapat dijadikan
pedoman bagi dosen dan guru dalam merancang pembelajaran yang
berkualitas dengan pendekatan blended.

Gambar 2. 10 Alur Pembelajaran Model PEDATI
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B. PENGEMBANGAN MOTODE PENELITIAN
Pengembangan metode penelitian yang akan dikembangkan adalah
pembelajaran Flipeed Classroom yang merupakan penggabungan
pembelajaran sinkron dan asinkron yang dirancang secara khusus dengan
Model ADDIE yang diintegrasikan dengan PEDATI. Strategi penyampaian
pembelajaran ini dilakukan dengan cara memberikan materi secara asinkron
dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran interaktif (diskusi, tanya jawab,
presentasi) secara sinkron tatap maya yang berfokus pada peserta didik
dimana guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Materi pembelajaran
yang diberikan secara asinkron memungkinkan peserta didik melakukan
pembelajaran dengan waktu yang disesuaikan dengan setiap individu, dan
proses pembelajaran sinkronous sangat menuntut peserta didik aktif
berkomunikasi dan berpendapat.
Berdasarkan pada tujuan penelitian yang berusaha untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, maka tujuan
pembelajaran pada mata pelajaran Sistem Komputer (SISKOM) adalah untuk
memberikan pengalaman dan kemampuan kompetensi pada jurusan Teknik
Komputer dan Jaringan (TKJ) pada penelitian ini berfokus pada Mata Pelajaran
SISKOM dalam materi Arduino Board, maka metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian dan pengembangan.
Model ADDIE akan diintegrasikan dengan model PEDATI pada tahapan
pengembangan kompetensi peserta didik. PEDATI adalah singkatan dari
pembelajaran daring pada pendidikan tinggi, juga merupakan sebuah akronim
dari kata pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi yang menggambarkan alur
pembelajaran yang diterapkan pada model ini (Chaeruman, 2017). PEDATI
sebagai model desain sistem pembelajaran terdiri dari prosedur kerja yang
sistematis dan logis, terdiri dari komponen-komponen yang jelas serta
berhubungan satu sama lain.
Dapat disimpulkan dalam mengembangkan pembelajaran Plifeed Classrom
mata pelajaran Sistem Komputer (SISKOM) pada SMK PGRI Karisma Bangsa Kab.
Bogor, akan tepat dengan menggunakan model penelitian dan pengembangan
ADDIE diintegrasikan dengan model desain sistem pembelajaran PEDATI
karena dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang suatu sistem
pembelajaran Plipped Classrom yang dimana langkah pengembangan strategi
pembelajaran PEDATI dibuat secara khusus untuk pembelajaran blended.
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Alur Integrasi ADDIE dengan PEDATI adalah sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Alur Integrasi ADDIE dengan PEDATI.
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KESIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan hasil pengembangan
Kompetensi Peserta Didik Dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) Dimasa
Pandemi SMK PGRI Karisma Bangsa Kab. Bogor, diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pengembangan Kompetensi Peserta Didik Dlam Praktek Kerja Lapangan
(PKL) dimasa pandemi dengan berbasis Blended learning model ADDIE
integrasi PEDATI dengan pembelajaran flipped classroom pada mata
pelajaran Sistem Komputer (SISKOM) Kelas XI SMK PGRI Karisma Bangsa
Kabupaten Bogor dapat membantu program Sekolah dalam melaksanakan
Praktek Kerja Lapangan didalam keadaan pandemi saat ini dan menjadi
solusi mengatasi permasalahan peningkatan kompetensi di Sekolah
Menengah Kejuruan dalam membuat strategi pelaksanaan PKL. yang
kemudian dikembangkan menjadi tugas proyek yang pada dasarnya
peserta didik harus memiliki kompetensi pada Kompetensi Keahlian Teknik
Komputer dan Jaringan (TKJ).
2. Kelayakan Pengembangan Kompetensi Peserta Didik Dlam Praktek Kerja
Lapangan (PKL) dimasa pandemi dengan berbasis Blended learning model
ADDIE integrasi PEDATI dengan pembelajaran flipped classroom pada mata
pelajaran Sistem Komputer (SISKOM) Kelas XI SMK PGRI Karisma Bangsa
Kabupaten Bogor. menurut ahli materi berada pada kualifikasi baik dan
layak digunakan, menurut ahli media berada pada kualifikasi baik dan layak
digunakan dengan revisi seperlunya, dan menurut ahli desain
pembelajaran berada pada kualifikasi baik dan layak digunakan dengan
revisi seperlunya.

3. Evektivitas Pengembangan Kompetensi Peserta Didik Dlam Praktek Kerja
Lapangan (PKL) dimasa pandemi dengan berbasis Blended learning model
ADDIE integrasi PEDATI dengan pembelajaran flipped classroom pada mata
pelajaran Sistem Komputer (SISKOM) Kelas XI SMK PGRI Karisma Bangsa
Kabupaten Bogor pembelajaran yang dilakukan sudah efektif.

A. IMPLIKASI
Pengembangan Kompetensi Peserta Didik Dlam Praktek Kerja Lapangan
(PKL) dimasa pandemi dengan berbasis Blended learning model ADDIE
integrasi PEDATI dengan pembelajaran flipped classroom pada mata pelajaran
Sistem Komputer (SISKOM) Kelas XI SMK PGRI Karisma Bangsa Kabupaten
Bogor sangat tepat digunakana, mengingat Kewajiban pada Peserta Didik
Sekolah Menengah Kejuruan mendapatkan kompetensi dan keahlian sofft skill
dan Hard skill disetiap Kompetensi Kejuruan yang diambil. Dengan ditemukan
solusi pada kegiatan PKL tersebut yang dilaksanakan pada mata pelajaran
SISKOM pada dasarnya adalah sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi
pada sekolah menengah kejuruan saat ini. Pentingnya mempertimbangkan
hasil lulusan yang memiliki kompetensi pada seluruh peserta didik pada masa
pandemi adalah pada eksistensi persekolahan menengah kejuruan yang
mengharuskan lulusannya memiliki kemampuan hard skill dan soft skill.
Dengan demikian pengembangan dengan Model ADDIE yang terinterasi
PEDATI sangat dibutuhkan dan harus terus dikembangkan.

B. SARAN
1. Direkomendasikan kepada persekolahan menengah kejuruan lainnya
dapat menggunakan Model ADDIE Intergasi PEDATI sebagai solusi
untuk mengatasi program Praktek Kerja Lapangan dimasa pandemi
yang dapat dilakukan pada mata pelajaran Produktif lainnya.
2. Direkomendasikan dilakukan penelitian lebih lanjut pada
pengembangan kompetensi lainnya pada jurusan Otomatisasi dan Tata
Kelola Perkantoran (OTKP) di SMK PGRI Karisma Bangsa khususnya
dengan menggunakan Model tersebut untuk pelaksanaan Program
Praktek Kerja Lapangan pada masa pandemi
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