Bekerjasama:

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ONLINE LEARNING
DENGAN DESAIN ASSURE DAN PEDATI
Tim Penulis:
Irfan Maulana, M.Givi Efgivia, Yanuardi
Desain Cover:
Usman Tauifik
Tata Letak:
Handarini Rohana
Editor:
Rudi Hartono
Proofreader:
Neneng Sri Wahyuni
ISBN:
978-623-5811-36-9
Cetakan Pertama:
Desember, 2021
Hak Cipta 2021, Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2021
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA
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pemantik motivasi bagi penulis untuk terus belajar. Tak lupa kepada Ayah
handa Eni Majani dan Ibunda Empat yang senantiasa tulus mendo’akan penulis
untuk melanjutkan kuliah.
Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada Dr. Muhammad
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hingga tesis ini dapat selesai.
Ucapan terimakasih kepada guru-guru kami Rektor Dr. H. E . Mujahidin,
M.Si, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS, Ka.
Prodi Dr. Zainal Arief. M.Sc beserta segenap jajarannya, seluruh dosen
Teknologi Pendidikan dan staf administrasi SPS UIKA
Tak lupa juga kepada teman-teman seperjungan Teknologi Pendidikan S2
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guru-guru hebat, para orang tua dan anak-anak hebat SD Islam Ibnu Hajar
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Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi dunia
pendidikan khusus di SD Islam Ibnu Hajar umumnya untuk Sekolah – Sekolah
lain dan masyarakat umum.
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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Kondisi Covid-19 yang menyebar secara massif mengakibatkan pada semua
aspek kehidupan menjadi tidak normal, seperti bidang ekonomi, industri, dan
pertahanan hingga pada dunia pendidikan. Pendidikan yang berjalan saat ini
pun tidak luput dari adanya dampak pandemi Corona. Sehingga
mengakibatkan siswa harus belajar dari rumah. Pembelajaran dari rumah atau
daring yang dirasakan oleh guru, siswa dan orang tua di SD Islam Ibnu Hajar
tidak efektif, karena siswa lebih banyak bermain ketimbang belajarnya. Apalagi
saat ini gadget atau handphone yang diandalkan menjadi media
pembelajarannya berakibat ketika waktu istirahat siswa ketagihan untuk
bermain games. Situasi seperti ini tidak bisa didiamkan karena akan berefek
pada rendahnya kualitas belajar peserta didik dan turunnya hasil belajar
peserta didik.
Rendahnya kualitas belajar dan turunnya hasil belajar siswa saat daring
kemungkinan karena metode atau strategi penyampaian guru kepada siswa
kurang menarik, faktor lain media-media pembelajaran yang kurang disukai
oleh siswa sehingga anak cenderung jenuh dan bosan untuk belajar. Salah satu
media yang digunakan adalah modul pembelajaran siswa berupa hardcopy
atau print out yang dibagikan kepada peserta didik. Bisa jadi modul sebagai
media pembelajaran di
SD Islam Ibnu Hajar kurang merebut hati peserta didik dalam belajar
karena di dalam modul hanya ada materi dan penugasan saja. Modul tidak
dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik, tidak full colour, terlalu kaku,
banyak tugas dan tidak adanya variasi pembelajaran. Sehingga berakibat pada

turunnya kualitas belajar dan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa
Arab.
Hasil wawancara awal antara peneliti guru Bahasa Arab ditemukan bahwa
saat guru melakukan pembelajaran di zoom meeting peserta didik mengalami
beberapa kendala, diantaranya: 1) guru mengalami kesulitan saat mengulang
pembelajaran bahasa Arab yang diajarkan sebelumnya karena siswa tidak ingat
dan tidak ada tatap muka, 2) guru mengalami kendala saat melakukan pre-test
kepada siswa ketika di zoom meeting pembelajaran satu persatu, 3) siswa
beranggapan bahwa pembelajaran bahasa Arab susah sehingga tidak terlalu
begitu diperhatikan 4) siswa berasumsi pembelajaran bahasa Arab hanyalah
pelajaran muatan lokal, 5) terkadang ada siswa yang hilang atau sobek modul
materi bahasa Arab nya sehingga menghambat pada proses pembelajaran 6)
hasil belajar siswa yang rendah saat penilaian tengah semester di saat
pembelajaran online. Sedangkan dari sisi siswa mereka mengalami kesulitan
dalam proses pembelajaran online atau daring, materi modul yang cukup
banyak dan kosa kata yang belum terlalu familiar, siswa terkadang tertukar
dalam menjawab soal bahasa Arab karena kurang teliti sehingga
mengakibatkan pada hasil belajar yang turun.
Padahal kondisi yang seharusnya adalah kualitas belajar dan hasil belajar
peserta didik meningkat, atau minimal masih dalam posisi semula sebelum
pandemi tidak turun drastis. Kualitas belajar peserta didik harus tetap
dipertahankan meski dalam kondisi tidak belajar ke sekolah atau belajar di
rumah. Belajar di rumah harus diupayakan menjadi hal yang menarik peserta
didik sehingga hasil belajar yang didapat akan sama dengan belajar ke sekolah.
Lalu bagaimana caranya agar proses pembelajaran bisa menarik peserta
didik? Agar kualitas belajar dan hasil belajar peserta didik terjaga dengan baik.
Salah satu solusinya adalah dengan pengembangan pembelajaran dalam
aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan online learning. Media
pembelajaran secara online adalah alat yang mengirimkan pesan atau
informasi dengan maksud instruksional, atau memiliki makna tujuan
pembelajaran. Penggunaan pembelajaran online yang sesuai akan
menghasilkan keberhasilan peserta didik dalam belajar dan menjadikan proses
belajar akan lebih menarik serta mengasyikkan sehingga penggunaan online
learning juga dapat meminimalisir kesalahpahaman dan ketidakjelasan karena
materi bisa diputar berulang kapan pun dan dimanapun siswa belajar.
Pengembangan pembelajaran bahasa Arab online learning ini akan
dilakukan dengan Google Class Room sebagai LMS (Learning Management
System) untuk peserta didik Kelas VII SD Islam Ibnu Hajar dengan
menggunakan strategi desain pembelajaran ASSURE dan PEDATI. Oleh karena
itu, peneliti mencoba untuk memberikan solusi dari permasalah di atas
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sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan sebagai bentuk jawaban dari persoalan
yang dihadapi.

B. FOKUS MASALAH
Permasalahan kualitas belajar dan hasil belajar peserta didik saat online itu
rendah karena banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor itu
diantaranya bisa hadir dari peran guru sebagai pendidik, rendahnya motivasi
belajar peserta didik, orang tua yang kurang dalam proses pendampingan
anaknya dalam belajar di rumah, dan juga media pembelajaran yang tidak
tepat untuk digunakan saat proses pembelajaran online. Peneliti mencoba
menguraikan satu persatu dari faktor-faktor permasalahan di atas.
Pertama, peran guru sebagai pendidik. Guru saat pandemi akan berbeda
menggunakan strategi pembelajarannya ketika mengajar secara online. Guru
dituntut untuk bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam proses
pembelajaran daring. Materi luring tidak bisa semuanya di daringkan. Peran
guru disini sangat penting untuk mendesain pembelajaran supaya menarik hati
para peserta didik agar mau belajar secara daring.
Kedua, motivasi belajar peserta didik. Motivasi datang dari dorongan diri
bermula dari suntikan pesan dari luar. Membangun motivasi sangat penting
agar peserta didik mau belajar. Kondisi saat ini memang tidak semua peserta
didik memiliki motivasi belajar yang kuat, karena mereka dihadapkan dengan
kesenangan bermain games, mereka lebih asyik berlama-lama buka
handphone ketimbang buka modul pelajaran, mereka lebih betah duduk dua
jam untuk bermain games ketimbang duduk dua menit mendengarkan guru
yang mengajar di zoom meeting.
Ketiga, orang tua yang kurang waktu dalam proses pendampingan anaknya
saat belajar di rumah. Para orang tua di saat Covid-19 diberikan keleluasaan
waktu yang banyak untuk mendampingi anaknya dalam belajar. Namun kondisi
dilapangan berbeda dengan harapan para orang tua. Mereka harus bekerja,
yang terkadang berangkat pagi pulang malam. Sehingga tidak ada waktu yang
cukup untuk mendampingi anak belajar. Di lain sisi ada orang tua yang bisa
mendampingi anak belajar namun cara atau metode yang digunakan tidak
tepat, sehingga terkesan orang tua mendidik anak dengan cara marah – marah
maka anak pun akan enggan untuk belajar.
Keempat, media pembelajaran yang tidak tepat untuk digunakan saat
proses pembelajaran online. Media saat ini sangat dibutuhkan untuk
kelancaran proses pembelajaran daring. Namun kenyataannya berbeda justru
media pembelajaran disebagian satuan pendidikan kurang tersentuh dengan
baik. Sehingga proses pembelajaran online masih di kelola secara tradisional
tidak menggunakan media pembelajaran online secara utuh. Salah satu media
pendahuluan | 3

yang digunakan adalah modul pembelajaran yang masih di print out (hard
copy). Isi modul tersebut terkadang banyak materi dan penugasannya.
Keempat point di atas menjadi identifikasi masalah di SD Sekolah Islam
Ibnu Hajar mengenai turunnya kualitas belajar, hasil belajar peserta didik dan
pengembangan media pembelajaran. Maka akan didapat identifikasi masalah
sebagai berikut: Apa faktor yang menyebabkan peran guru saat pandemi
kurang optimal? Bagaimana cara meningkatkan peran guru di saat Covid-19?
Apa yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar peserta didik? Bagaimana
cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik saat pandemi? Sejauh mana
peran orang tua dalam mendidik anak saat pandemi? Bagaimana cara
mendampingi anak di rumah yang efektif dan efisien? Bagaimana prosedur
mengembangkan media pembelajaran? Bagaimana kelayakan media
pembelajaran yang dikembangkan? Bagaimana uji efektivitas media
pembelajaran yang dikembangkan?
Dari sekian banyak identifikasi masalah yang muncul. Tidak mungkin
peneliti menjabarkan dan menjelaskan semua karena keterbatasan waktu,
tenaga dan biaya yang dibutuhkan.
Peneliti membatasi masalah pada Pengembangan Pembelajaran Online
Learning Bahasa Arab Kelas VI SD Islam Ibnu Hajar Bogor.
Cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuisioner, uji
kelayakan dan uji keefektifan. Adapun variabel yang akan diteliti adalah:
Proses Pengembangan Pembelajaran Online Learning Bahasa Arab Dengan
Model Desain ASSURE dan PEDATI Untuk Kelas VI di SD Islam Ibnu Hajar Bogor.
Kelayakan Pengembangan Pembelajaran Online Learning Bahasa Arab
Dengan Model Desain ASSURE dan PEDATI Untuk Kelas VI di SD Islam Ibnu
Hajar Bogor.
Efektivitas Pengembangan Pembelajaran Online Learning Bahasa Arab
Dengan Model Desain ASSURE dan PEDATI Untuk Kelas VI di SD Islam Ibnu
Hajar Bogor.

C. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah terebut
di atas, diajukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses pengembangan pembelajaran online learning
bahasa Arab dengan model desain ASSURE dan PEDATI untuk kelas VI di SD
Islam Ibnu Hajar Bogor?
2. Bagaimanakah kelayakan Pengembangan Pembelajaran Online Learning
Bahasa Arab Dengan Model Desain ASSURE dan PEDATI Untuk Kelas VI di
SD Islam Ibnu Hajar Bogor?
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3. Apakah Pengembangan Pembelajaran Online Learning Bahasa Arab
Dengan Model Desain ASSURE dan PEDATI Untuk Kelas VI di SD Islam Ibnu
Hajar efektif digunakan?

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya
khazanah yang sudah ada. Menambah dan memberikan sumbangan positif
dalam memperdalam pemanfaatan dan pengembangan sumber belajar.
Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini berguna untuk memahami
pemanfaatan dan pengembangan sumber belajar
b. Bagi praktisi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
panduan dalam memanfaatkan dan mengembangkan sumber belajar.
c. Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan
mengenai pemanfaatan dan pengembangan sumber belajar

pendahuluan | 5
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METODOLOGI PENELITIAN
A. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji atau mengungkap, yaitu sebagai
berikut:
1. Untuk mengungkap proses Pengembangan Pembelajaran Bahasa Arab
dengan Online Learning Untuk Kelas VI di SD Islam Ibnu Hajar Bogor
menggunakan model ASSURE dengan PEDATI
2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan Pengembangan Pembelajaran Online
Learning Bahasa Arab Kelas VI di SD Islam Ibnu Hajar Bogor menggunakan
model ASSURE dengan PEDATI
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pengembangan Pembelajaran Online
Learning Bahasa Arab Kelas VI di SD Islam Ibnu Hajar Bogor menggunakan
model ASSURE dengan PEDATI

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN
Tempat penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Dasar Islam Ibnu Hajar
yang terletak di jalan Raya Katulampa Rt 01/ Rw 01 Kelurahan Katulampa
Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.
Adapun rencana waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober
tahun ajaran 2021-2022 Semester Ganjil di Kelas VI Sekolah Dasar Islam Ibnu
Hajar.

Tabel 1.1 Waktu Penelitian
Bulan
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

Kegiatan

Agustus
3
4

September
1
2
3

4

Oktober
1
2

3

4

Persiapan
Proposal
Bimbingan
Pembuatan
Produk
Uji Ahli
Pengumpulan
Data
Pengolahan
Data
Analisis Data
Penyusunan
Laporan

C. METODE PENELITIAN
Berdasarkan dari tujuan penelitian yaitu berupaya untuk mengungkap
bagaimana proses, efektifitas dan kelayakan pengembangan pembelajaran
bahasa arab dengan online learning untuk Kelas VI di SD Islam Ibnu Hajar Bogor
maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan
atau Reserch and Development (R&D).
Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah menerapkan
pendekatan sistem yang mengarah pada konsep penelitian dan pengembangan
ASSURE.
Semua tahapan diterapkan secara sistematis, sehingga semua langkah
harus terpenuhi sebelum melangkah ke tahapan berikutnya, Model ASSURE.
tersebut akan diintegrasikan dengan model PEDATI pada tahapan
pengembangan strategi pembelajaran.
Menurut Chaeruman, (2015:28) PEDATI adalah Model desain sistem
pembelajaran blended. PEDATI juga dapat dikatakan sebagai akronim dari
PElajari – DAlami – Terapkan dan evaluasi, yang merupakan siklus alur
pembalaran yang ditawarkan dalam sistem pembelajaran blended ini. Untuk
selanjutnya, PEDATI akan terus digunakan dalam panduan ini yang merujuk
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pada model desain sistem pembelajaran blended. Jadi, setiap kali muncul
istilah PEDATI, maka sama dengan model desain sistem pembelajaran blended.
Sehingga bisa disimpulkan dalam mengembangkan pembelajaran online
learning bahasa Arab untuk Kelas VI di SD Islam Ibnu Hajar Bogor akan tepat
untuk menggunakan model penelitian dan pengembangan ASSURE karena bisa
digunakan untuk panduan dalam medesain sebuah sistem blended dimana
tahapan-tahapan pengembangan model pembelajaran ASSURE tidak dibuat
secara khusus untuk pembelajaran blended.

D. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ONLINE
LEARNING
Langkah-langkah pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh
peneliti adalah mengambil model ASSURE dengan PEDATI. Menurut (Pribadi,
2011) Model ASSURE dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Henich,
James Russell dan Michael Molenda (2005) dalam buku “Instructional
Technology and Media for Learning”. Model desain pembelajaran ini
merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting yang terdapat
didalamnya yaitu: menganalisis karakteristik siswa (analyze learner
characteristics); menetapkan tujuan pembelajaran (state performance
objectives); memilih metode, media dan bahan pelajaran (select methods,
media and materials, memanfaatkan media (utilize materials); mengaktifkan
keterlibatan siswa (requires learner participation); evaluasi dan revisi
(evaluation and revision).
Proses tahapan yang dilakukan diantanyaran:

Gambar 1.11 Pembelajaran Online Learning Desain ASSURE dan PEDATI
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1) Penelitian Pendahuluan
Pada tahap penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan cara membagikan
kuesioner dan wawancara langsung dengan responden di lapangan. Penelitian
pendahuluan mencakup analisis kebutuhan untuk melihat sejauh mana
kesenjangan terjadi antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada.
Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan adalah
mengkaji konseptual pembelajaran bahasa Arab tujuannya adalah untuk
mengecek sarana dan prasarana dengan tujuan untuk mengetahui apakah
pengembangan pembelajaran online learning Bahas Arab benar-benar
dibutuhkan atau tidak.
Tabel 1.2 Prosedur Penelitian Pendahuluan
NO
1

Tahap
Analisis
Kebutuhan
dan
Tujuan

Tujuan
 Mengetahui
kendala dan
kebutuhan yang
dialami siswa
dalam
pembelajaran
 Mengidentifikasi
kebutuhan siswa
mengenai
pengembangan
pembelajaran
berbasis online
learning pada
mata pelajaran
Bahasa Arab

Kegiatan



Melakukan
Wawancara
terhadap guru
Memberikan
kuisioner
kepada siswa

Perangkat



Instrumen
wawancara
Referensi
dari buku
atau artikel

2) Perencanaan Pengembangan Pembelajaran Online Learning

N
O
1

Tabel 1.3 Perencanaan Pengembangan Pembelajaran Online Learning
Tahap
Tujuan
Kegiatan
Perangkat
Analisis
Karakteristik Siswa

 Mengetahui
karakteristik
umum siswa
 Mengetahui
kemampuan



Melakukan
Wawancar
a terhadap
guru
mengenai




Instrumen
wawancara
Referensi
dari buku
atau artikel
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spesifik yang
telah
dimiliki
siswa
 Mengetahui
gaya belajar
siswa





2

Menetapkan
Tujuan
Pembelajaran

 Memperole
h tujuan apa
yang ingin
dicapai dari



karakteristi
k umum
siswa
meliputi
usia, jenis
kelamin,
motivasi
Melakukan
wawancar
a kepada
guru
mengenai
kemampua
n spesifik
yang
dimiliki
siswa
meliputi
pengetahu
an awal,
sikap dan
keterampil
an
Melakukan
wawancar
a kepada
guru
mengenai
gaya
belajar
siswa
(kinestetik,
visual, dan
auditor)
Melakukan
Wawancar
a terhadap
guru apa




Instrumen
wawancara
Wawancar
a guru
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proses
pembelajara
n
 Memperole
h
pengetahua
n dan
keterampila
n apa yang
ingin
dikuasai
oleh siswa

3

Memilih strategi,
media, dan materi
pembelajaran

 Terdapat
metode
yang bisa
digunakan
untuk
proses
pembelajara
n yang
efektif dan
efisien
 Tedapat
media
pembelajara
n yang bisa
digunakan
untuk
proses
pembelajara







yang ingin
dicapai
dari proses
pembelaja
ran
berdasarka
n silabus
dan RPP
Melakukan
Wawancar
a terhadap
guru
mengenai
pengetahu
an dan
keterampil
an apa
yang
hendak
dicapai
Memilih
metode
pembelaja
ran
digunakan
untuk
proses
pembelaja
ran yang
efektif dan
efisien
Memilih
dan
mendesain
media
pembelaja
ran
digunakan





Buku
referensi
Google
Class Room
Buku guru
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n yang
efektif dan
efisien
 Terdapat
bahan
ajaran yang
bisa
digunakan
untuk
proses
pembelajara
n yang
efektif dan
efisien

4



5

 Merancang
dan
melakukan
evaluasi
formatif

Mengembang
kan strategi
pembelajaran
dengan
menggunakan
PEDATI

 Menghasilk
an
rancangan
pengemban
gan produk
pembelajar
an berbasis
online
learning flip
class room

 Memperole
h pendapat,
penilaian,
kritik dan
saran dari
para ahli
sebagai



untuk
proses
pembelaja
ran yang
efektif dan
efisien
Memilih
materi
pembelaja
ran yang
digunakan
untuk
proses
pembelaja
ran yang
efektif dan
efisien



Membuat
rancangan
produk
pembelaja
ran
berbasis
Online
Learning
mengguna
kan
platform
Google
Class
Room.
 Menganali
sis hasil
penilaian
dari ahli
materi, ahli
desain
pembelajar

Tujuan
pembelajar
an



Instrumen
penilaian
dari ahli
materi, ahli
desain
pembelajar
an, ahli
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6

 Keterlibatan
siswa secara
aktif dalam
proses
pembelajaran

acuan
untuk
perbaikan
pengemban
gan
pembelajar
an
selanjutnya
 Peserta
didik
terlibat
dalam
proses
pembelajar
an secara
aktif
melalui
pembelajar
an online
learning
Bahasa
Arab

an, ahli
media dan
ahli
bahasa

 Peserta
didik
terlibat
dalam
pembelajar
an yang
sudah
didesain
pembelajar
an PEDATI
yang
berorienta
si pada
siswa
 Siswa
mempelaja
ri bahan
ajar secara
sinkronus
(mandiri)
 Siswa
mendalami
bahan ajar
secara
asinkronus
(kolaborati
f)
 Siswa
menerapka
n
pembelajar

media dan
ahli bahasa








Google
Class Room
Modul
Video
pembelajar
an
Word Wall
Google
form
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7

Evaluasi dan revisi
dalam model
desain
pembelajaran

 Memperole
h gambaran
yang
lengkap
mengenai
desain
pembelajara
n
yang
diterapkan

an yang
berupa
aktivitas
yang bisa
dilakukan
secara
asinkronus
(kolaborati
f)
 Siswa
diberikan
pre-test
berupa
kuis, tes
untuk
mengukur
hasil
belajar
siswa
secara
sinkronus
(mandiri)
 Flip class
room
 Menilai
efektivitas
dan
efisiensi
program
pembelajar
an online
learning.



Lembar
kuisioner
guru dan
siswa
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3) Implementasi Pengembangan Pembelajaran Online Learning
Implementasi pengembangan pembelajaran online learning Bahasa Arab
Kelas VI di Sekolah Islam Bogor, adapun sasaran implementasi yaitu siswa kelas
VI. Berdasarkan struktur kurikulum mata pelajaran mulok Bahasa Arab pada
dikelas VI disampaikan dalam waktu 2 jam pelajaran perminggu.
Peserta didik perlu melakukan login akun menggunakan email akun belajar
siswa yang pernah diberikan dari kementrian pendidikan dan kebudayaan
dengan id dan passwordnya agar siswa bisa masuk ke dalam google class room.
Tahapan berikutnya adalah siswa diminta untuk bergabung dengan kelas
bahasa Arab yang telah dibuat dengan menggunakan kode yang dibagikan.
Proses pembelajaran akan berjalan tergantung dengan akses internet dan
kecepatan individu siswa. Materi pembelajaran yang disajikan dalam google
class room adalah berupa modul pembelajaran, video dan quiz online. Selain
bahan ajar siswa, dalam google class room ini siswa perlu terlibat langsung
dalam chat berkomunikasi dengan guru dan teman.
Pada bagian akhir proses pembelajaran guru meminta siswa untuk
mengerjakan kuis yang sudah ada dalam google class room tersebut. Kuis ini
akan digunakan untuk memberikan evaluasi secara online baik berupa pilihan
ganda dalam google form. Kuis akan disusun sesuai dengan tujuan
pembelajaran bahasa Arab yang sudah dirumuskan untuk mengukur tingkat
ketercapaian siswa.
4) Validasi, Evaluasi, dan Revisi Pembelajaran Online Learning
a) Expert Review
Pada tahap Expert Review dilakukan untuk melihat kelayakan prototype
pembelajaran yang dikembangkan menurut ahli. Adapun Instrumen yang
dipakai untuk menganalisa kelayakan prototipe pembelajaran tersebut
merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Siregar dan Hadiansyah pada
pedoman pelaksanaan evaluasi media pembelajaran (Siregar & Hadiansyah,
2018). Instrumen tersebut akan diujicobakan kepada ahli desain pembelajaran,
ahli materi, dan ahli media untuk menilai kualitas prototipe pembelajaran yang
dikembangkan serta mendapatkan saran perbaikan.
b) Evaluasi
Setelah instrumen dinyatakan siap, maka langkah yang akan dilakukan
selanjutnya adalah mengambil data review dari ahli desain pembelajaran, ahli
materi dan ahli media. Selanjutnya dilakukan tahap evaluasi formatif pada
siswa setelah melakukan revisi pada prototype pembelajaran berdasarkan hasil
evaluasi dari para ahli Penelitian dalam pengembangan pembelajaran berbasis
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blended pada mata pelajaran Bahasa Arab ini menggunakan langkah-langkah
evaluasi formatif pada siswa dengan skema sebagai berikut:
1) Satu-ke-satu dengan 3 orang siswa
Responden sebanyak 3 orang siswa diberikan link atau kode kelas untuk
join kedalam kelas google class room
2) Group Kecil
Responden sebanyak 8 orang siswa diberikan link atau atau kode kelas
untuk join kedalam kelas google class room
3) Uji Lapangan
Pada tahap ini google class room yang sedang dikembangkan dicobakan
pada sekelompok siswa berjumlah 20 orang yang memiliki karakteristik
sama dengan sasaran pengembangan yaitu siswa kelas VI dan berlangsung
tanpa setting waktu tertentu karena yang dikembangkan adalah
pembelajaran online learning menggunakan platform google class room
dimana kemajuan dan kecepatan belajar individu berbeda-beda serta uji
lapangan yang dilakukan bukan merupakan proses deseminasi. Siswa
diberikan kesempatan menggunakan google class room pada mata
pelajaran Bahasa Arab menggunakan lembar kuesioner untuk
mendapatkan informasi dan masukan dari siswa selaku pengguna google
class room.
c) Revisi Model
Setelah dilakukannya tahap pengumpulan informasi maka berikutnya
adalah revisi dari ahli desain pembelajaran, ahli materi dan ahli media. setelah
tahap revisi yang dilakukan berdasarkan masukan ahli desain pembelajaran,
ahli materi dan ahli media, maka selanjutnya perlu dilakukan kegiatan
perbaikan berdasarkan evaluasi formatif yang dilakukan kepada sasaran.

E. METODE PENGUMPULAN DATA
Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data yaitu:
1) Wawancara
Wawancara adalah aktivitas tanya jawab secara lisan untuk memperoleh
informasi. Pada metode ini peneliti mewawancarai guru bahasa Arab kelas VI
di Sekolah Islam Ibnu Hajar: diantaranya jenis kelamin, usia siswa, gaya belajar
siswa, proses perencanaan pembuatan Silabus, RPP, pengelolaan kegiatan
pembelajaran, media yang digunakan, motivasi (minat siswa) dan kesulitan
yang dialami saat mengajar.
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2) Obervasi
Berdasarkan Riduwan (2004: 104) dalam Ayudia, (2017) Pengertian
observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan
pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat
kegiatan yang dilakukan.
Dari penjelasan di atas peneliti melakukan kegiatan observasi dengan cara
menghimpun data-data yang terjadi dilapangan kemudian mencatatnya secara
sistematis. Ketika malakukan observasi peneliti terlibat langsung melihat
proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung.
3) Metode Kuesioner atau angket
Kuesioner atau angket merupakan salah satu cara penghimpunan data dari
lapangan yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertulis secara langsung.
Sehingga data yang di dapat sangat valid karena di dapat langsung dari
responden atau sumbernya.
Data yang dihimpun adalah berupa penilaian dari ahli materi, ahli media,
guru bahasa Arab dan siswa kelas VI. Hal yang dilakukan adalah memberikan
evaluasi formatif kepada para ahli sebelum di uji cobakan pada siswa. Adapun
untuk siswa dan guru bahasa Arab dilakukan setelah selesai proses kegiatan
belajar mengajar.

F. INSTRUMEN PENELITIAN
Instrumen penelitian adalah seperangkat alat bantu yang digunakan dalam
pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang
dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya.
Instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang
dibutuhkan, oleh karena itulah setiap penelitian memilih instrumen penelitian
yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Pada penelitian pengembangan pembelajaran online learning Bahasa kelas
VI Arab di Sekolah Islam Ibnu Hajar yang digunakan adalah lembar wawancara,
lembar kuesioner (disusun dalam bentuk goole form)
1. Lembar Wawancara
Lembar ini digunakan untuk menulis hasil dari wawancara dengan guru
bidang studi terkait permasalahan yang terjadi selama pengolahan proses
pembelajaran jarak jauh yang dijadikan sebagai dasar pengembangan
online learning
2. Lembar Kuesioner
Lembar ini digunakan untuk mengetahui karakteristik siswa seperti, usia,
jenis kelamin, pengetahuan awal, keterampilan, gaya belajar dan motivasi
belajar.
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3. Lembar Angket
Digunakan untuk mengetahui bagaimana para ahli materi, desain, media,
guru kelas untuk mengetahui respons dan penilaian siswa terhadap
pembelajaran menggunakan pengembangan pembelajaran online learning
dengan model blended learning.

G. TEKNIS ANALISA DATA
Dalam penelitian pengembangan ini digunakan dua teknik analisis data,
yaitu teknik analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.
1. Analisis data kualitatif
Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisa data dengan cara
mengumpulkan dan mengelompokkan data-data penilaian kualitatif seperti
komentar, saran, kritik, masukkan perbaikan, atau revisi yang terdapat pada
angket atau kuesioner yang dibagikan (Tegeh et al., 2015).
Teknik analisis deskriptif digunakan pada penelitian ini untuk mengelola
data saran dan masukan ahli dalam proses expert review. Data tersebut adalah
data saran dan perbaikan dari kuesioner yang diberikan kepada ahli materi,
ahli media, dan ahli desain pembelajaran. Hasil analisa data tersebut akan
digunakan untuk memperbaiki prototipe pembelajaran online learning yang
sedang dibuat.
2. Analisis deskriptif kuantitatif
Teknik analisis kuantitatif adalah teknik analisa data dengan melakukan
perhitungan terhadap point yang diberikan dalam kuesioner dan data akan
ditampilkan dalam bentuk persentasi. Rumus yang digunakan menghitung
persentasi adalah sebagai berikut (Sugiyono,2015):
Persentasi (%) = Σ 𝑥 𝑋 100
𝑆𝑀𝐼
Σ x = Jumlah skor
SMI = Skor maksimal Ideal
Data hasil tersebut selanjutnya akan dimaknai berdasarkan tabel berikut:
Tabel Konversi 1.4 Tingkat Pencapaian Hasil Review (Sugiyono, 2015)
Tingkat Pencapaian
Kualifikasi
Keterangan
100% - 90%

Sangat baik

Tidak perlu direvisi

89% - 75%

Baik

Direvisi seperlunya
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74% - 65%

Cukup

Cukup banyak direvisi

64% - 55%

Kurang baik

Banyak direvisi

54% - 0%

Sangat tidak baik

Direvisi total

Sedangkan untuk melihat efektifitas pembelajaran, digunakan rumus
Uji N-Gain Score.
N – Gain = Skor Post Test – Skor Pre Test
Skor Ideal – Skor Pre Test
Data tersebut selanjutnya selanjutnya akan dikategorikan sesuai dengan
tingkatan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut (Archambault et al., 2008):
Tabel 1.5 Kategori N-Gain
Nilai N-Gain

Kategori

g > 0.7

Tinggi

0.3 ≤ g ≤0.7

Sedang

g < 0.3

Rendah

Selanjutnya, hasil perolehan N-Gain tersebut diubah kedalam bentuk
persentasi dengan dikalikan dengan 100. Hasil Persentasi N-Gain tersebut akan
ditafsirkan berdasarkan efektifitas kegiatan pembelajaran sesuai dengan
penjelasan pada tabel dibawah (Archambault et al., 2008):
Nilai N-Gain

Kategori

< 40

Tidak Efektif

40 - 55

Kurang Efektif

56 - 75

Cukup Efektif

>76

Efektif

20 | Pengembangan Pembelajaran Online Learning Dengan Desain Assure dan Pedati

KAJIAN TEORETIS
A. KONSEP PENGEMBANGAN MODEL
1. Arti Pengembangan Penelitian
Pengembangan adalah sebuah sistem interpretasi spesifikasi desain ke
dalam bentuk fisik. Pengembangan adalah prosedur penyusunan dan
penggarapan atau produksi bahan-bahan pembelajaran. Berdasarkan Seels &
Richeys (1994) dalam (Sustiawati dkk, 2018) bentuk pengembangannya tidak
hanya terdiri dari perangkat keras pembelajaran melainkan juga mencakup
perangkat lunaknya bahan-bahan visual dan audio serta program atau paket
yang merupakan paduan dari berbagai bagian.
Pengembangan adalah penerapan pengetahuan yang terorganisasi untuk
membantu memecahkan masalah dalam masyarakat termasuk di bidang
pendidikan. Sebuah pertanyaan menarik yang muncul bagi para peneliti,
mengingat saat ini penelitian pengembangan menjadi suatu metode penelitian
yang cukup populer dan banyak dipilih sebagai metode penelitian dalam segala
bidang kajian, termasuk dalam dunia pendidikan (Munawaroh, 2015).
Selanjutnya Muanawaroh mengungkapkan bahwa pengembangan adalah
proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu menjadi baik
atau sempurna.
Sedangkan Penelitian menurut (Rayanto et al., n.d.) seringkali kita dengar
bukan hanya di kalangan para akademisi. Namun pula di kalangan pendidik
dan peneliti jika mendengar kata penelitian maka yang bisa dirasakan bahwa
hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan secara ilmiah
bahwa penelitian merupakan suatu upaya untuk mencari jawaban berdasarkan
masalah yang dihadapi secara cermat terukur dan terarah.

Adapun penelitian pengembangan yang lebih dikenal dengan istilah R&D
(Research and Development) pada dasarnya merupakan suatu proses dalam
mengembangkan dan memberi validasi kepada produk yang dihasilkan.
Menurut (Punaji: 2016: 276) Penelitian dan pengembangan ini terkadang
disebut sebagai suatu pengembangan berbasis pada penelitian atau disebut
juga research based development. Dalam dunia pendidikan, penelitian
pengembangan ini memang hadir belakangan dan merupakan tipe atau jenis
penelitian yang relatif baru.
Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg & Gall (1983) yang
dikutip Punaji adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan
memvalidasi produk pendidikan.
Menurut Richey penelitian pengembangan adalah studi sistematis untuk
merancang, mengembangkan dan mengevaluasi program pengajaran, proses
dan produk yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan efektivitas (Richey &
Klein, 2005:24).
Menurut Sugiyono (2009:407) (dalam Haryati, 2012) berpendapat bahwa,
metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan
produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan
penelitian yang bersifat analisis kebutuhan (digunakan metode survei atau
kualitatif) dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat
berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji
keefektifan produk tersebut (digunakan metode eksperimen).
Penelitian pengembangan didefinisikan oleh Punaji adalah sebagai proses
yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan,
artinya pengembangan dapat berupa proses, produk, dan rancangan (Punaji,
2013:223)
Pendapat Sukmadinata (2008:190), menjelaskan penelitian dan
pengembangan adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk
baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Dia menyampaikan bahwa
Produk yang dihasilkan bisa berbentuk software, ataupun hardware seperti
buku, modul, paket, program pembelajaran ataupun alat bantu belajar.
Penelitian dan pengembangan berbeda dengan penelitian biasa yang hanya
menghasilkan saran-saran bagi perbaikan, penelitian dan pengembangan
menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan.
Penelitian pengembangan didefinisikan sebagai kajian secara sistematik
untuk merancang mengembangkan dan mengevaluasi program-program
proses dan hasil-hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi
dan keefektifan secara internal (Setyosari 2010)
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Adapun penelitian pengembangan menurut Munawaroh, (2015) adalah
kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang
dilakukan secara sistematis dan objektif yang disertai dengan kegiatan
mengembangkan sebuah produk untuk memecahkan suatu persoalan yang
dihadapi.
Berikutnya Munawaroh menjelaskan bahwa Penelitian dan pengembangan
bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau menyempurnakan
produk yang sudah ada yang dapat dipertanggung jawabkan. Produk yang
dihasilkan tidak harus berbentuk benda perangkat keras (hardware) namun
juga dapat berupa benda yang tidak kasat mata atau perangkat lunak
(software). Produk yang dihasilkan (dalam dunia pendidikan) dapat berupa
model pembelajaran, multimedia pembelajaran atau perangkat pembelajaran,
seperti RPP, buku, LKS, soal-soal dll atau bisa juga penerapan teori
pembelajaran
dengan
menggabungkan
pengembangan
perangkat
pembelajaran. Jika penelitian dan pengembangan bertujuan menghasilkan
produk maka sangat jelas produk ini adalah objek yang diteliti pada proses
awal penelitian sampai akhir, sedangkan jika dilakukan uji coba dalam kelas
peserta didik, maka peserta didik adalah subjek penelitian (pelaku). Jadi titik
fokus penelitian kita sebenarnya ada pada objek penelitian (produk), sehingga
dalam mengambil keputusan tidak mengarah kemana-mana yaitu tetap pada
produk yang dikembangkan (objek penelitian).
Memperhatikan uraian dan penjelasan-penjelasan dari para ahli yang
sudah disampaikan sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa research and
development atau penelitian pengembangan adalah sebuah penelitian desain
yang dapat menjawab atas persoalan atau masalah yang ada dengan metode
pengembangan yang sudah diuji coba dan divalidasi sehingga melahirkan
sebuah pengetahuan yang dapat dimanfaatkan pada waktu yang akan datang.
Pengembangan dapat menjadi sebuah jembatan antara penelitian yang
bersifat konsep dan kenyataan yang ada di lapangan. Hasil atau produk yang
diciptakan bukan hanya sekedar software, film, buku teks, untuk pembelajaran
melainkan termasuk juga program atau desain pembelajaran dan metode
mengajar. Dari beberapa teori ahli di atas yang dijelaskan pada dasarnya
penelitian pengembangan yang berkaitan dengan pengembangan produk
dapat melewati beberapa proses, terdiri dari perencanaan, produksi, dan
evaluasi validitas produk yang dihasilkan.
2. Model Penelitian Pengembangan
Secara etimologis model berarti pola dari sesuatu yang akan dibuat atau
dihasilkan. Model dapat dipandang dari tiga jenis kata yaitu: a) sebagai kata
benda, b) kata sifat, dan c) kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti
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representasi atau gambaran. Sebagai kata sifat model adalah ideal, contoh,
dan teladan. Sebagai kata kerja model adalah memperagakan,
mempertunjukkan (Asyafah, 2019).
Sedangkan pengertian model pembelajaran berdasarkan Permendikbud
Nomor 103 Tahun 2014 tentang “Pembelajaran adalah kerangka konseptual
dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis,
pengaturan, dan budaya” (Anonim, 2018, hal. 3).
Dalam (Yanti, Widya 2020: 20) Istilah model dapat dipahami sebagai
pedoman di dalam melakukan suatu kegiatan. Model dapat dipahami juga
sebagai 1) suatu tipe atau desain 2) suatu deskripsi atau analogi yang
dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat
diamati dengan langsung 3) suatu sistem yang menggambarkan secara
sistematis suatu objek atau peristiwa 4) suatu desain yang disederhanakan dari
suatu sistem kerja 5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau
imajiner 6) menyajikan yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan
menunjukkan sifat bentuk aslinya (Sagala dalam Fathurrahman 2015)
Bagi Dewey dalam Joice dan Weil (2000, hal. 13) yang dikutip oleh (Asyafah,
2019) dinyatakan bahwa “the core of teaching process of invironments within
which the students can interact and study how to learn”. Maknanya adalah inti
dari proses pengajaran lingkungan adalah di mana siswa dapat berinteraksi
dan belajar bagaimana belajar. Mengnai hal tersebut selanjutnya Joice & Weil
mengatakan bahwa “A model of teaching is a description of a learning
environment”. Artinya adalah sebuah model pengajaran adalah deskripsi dari
lingkungan belajar”.
Menurut Taufik dan Muhammad dalam (Yanti, Widya 2020: 20) model
dapat diartikan sebagai suatu pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum
merancang dan menyampaikan materi mengorganisasikan peserta didik dalam
memilih media serta metode dalam suatu kondisi pembelajaran.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model
adalah kaidah dalam mengerjakan suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk
membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat diamati dengan
langsung menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah untuk dipahami.
Sehingga model penelitian dan pengembanan dalam pembelajaran sangat
dibutuhkan oleh seorang pendidik (guru, dosen, tutor, instruktur, widyaiswara).
Karena mereka adalah para pendidik yang harus mengajar, mendidik,
mencurahkan ide-ide kreatif, dan mendesain sistem gagasan pembelajaran
baru sehingga bisa membuat peserta didik mencapai hasil dari tujuan
pembelajaran.
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Oleh karena itu sangat penting mengetahui klasifikasi model
pengembangan dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari klasifikasi
tersebut adalah untuk memberikan bantuan dalam mengorganisasikan
literatur yang kompleks mengenai model-model pengembangan pembelajaran
sehingga mudah untuk dipilih dan digunakan dalam penentuan model yang
akan di implementasikan.
3. Klasifikasi Model Pengembangan
Berdasarkan Gustafson dan Branch (2002) dalam Muhammad Yaumi,
(2018: 85) mengklasifikasikan model-model desain instruksional menjadi tiga
bagian, 1) model yang berorientasi ruang kelas (Classroom- Oriented Model), 2)
model yang berorientasi produk (Product- Oriented Model), 3) model yang
berorientasi sistem (System- Oriented Model)
a) Model Desain Sistem Pembelajaran Berorientasi Kelas (ClassroomOriented Model)
Model desain ini diperuntukan bagi guru yang ingin dan butuh beberapa
bentuk ragam pembelajaran. Ada beberapa jenis pengaturan kelas yang bisa
dipilih saat akan mengambil model desain instruksional yang tepat untuk
digunakan.
Guru perlu menganalisa karakterisitik model yang akan diterapkan lebih
awal sehingga akan sesuai dengan keunikan kelas secara menyeluruh.
Beberapa model desain yang sesuai untuk diterapkan yang berorientasi
pada kelasa adalah:
1) Model ASSURE,
Model ASSURE dikembangkan oleh Heinich, Molenda, Russel, and
Smaldino (Smaldino dkk 2015). Penamaan ASSURE diangkat dari (Analyze
learners; State standard and objectives; Select strategi, technology, media, and
materials; Utilize technology, media and maerials; Require learner participation;
Evaluated and revise). Maknanya adalah 1) analisis karakteristik peserta didik 2)
menentukan standar dan tujuan pembelajaran 3) memilih strategi dan sumber
4) memanfaatkan sumber 5) melibatkan partisipasi peserta didik pendidik 6)
evaluasi dan revisi.
Model ini adalah proses perencanaan pelaksanaan pembelajaran di ruang
kelas secara terstruktur dengan menyinkronkan penggunaan terknologi dan
media.
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Agar lebih jelas dan mudah dipahami dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.1 Model ASSURE

2) Model Gerlach and Ely,
Berdasarkan Gerlach and Ely (1971) dalam Rusman (2017: 263) mendesain
sebuah model pembelajaran yang cocok digunakan untuk segala kalangan
termasuk untuk pendidikan tingkat Tinggi karena didalamnya terdapat
penentuan strategi yang cocok digunakan oleh peserta didik dalam menerima
materi yang akan disampaikan. Disamping itu pula model Gerlach and Ely
menetapkan pemakaian produk teknologi pembelajaran sebagai media dalam
penyampaian materi.
Berikut tampilan gambar agar mudah dipahami

Gambar 2.2 Model Gerlach and Ely
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3) Model Plan, Implementasi, Evaluate (PIE)
Model Model Plan, Implementasi, Evaluate (PIE) diperkenalkan oleh
Newby, Stepich, Lehman dan Russel (2000). Model PIE fokus pada
pembelajaran di kelas. Model ini dirancang untuk pembelajaran individu atau
pembelajaran kelompok kecil yang menekankan pada penggunaan media dan
teknologi untuk membantu siswa. Perancangan model ini menggambarkan
bahwa model sebagai fasilitas yang menjembatani pergeseran paradigma dari
pembelajaran yang berpusat pada guru atau (teacher-centered) ke lingkungan
kelas yang berpusat pada peserta didik (student center) model ini dipersiapkan
untuk merancang aktivitas pembelajaran yang menekankan pada aktivitas
kelas dalam kelompok kecil dan mengoptimalkan media.
Berikut gambar Model Plan, Implementasi, Evaluate (PIE)

Gambar 2.3 Model Model Plan, Implementasi, Evaluate (PIE)

b) Model Desain Sistem Pembelajaran Berorientasi Produk (ProductOriented Model)
Pembelajaran yang berorientasi pada produk (product oriented mode)
biasanya dilandaskan pada hipotesis atau asumsi program yang akan
dikembangkan pada era tertentu. Berdasarkan Gustafson dan Branch (2002)
dalam Punaji (2020: 59) model-model yang termasuk sebagai model yang
berorientasi pada produk biasanya dicirikan dengan empat asumsi pokok yaitu:
a) produk pembelajaran diperlukan b) sesuatu yang diperlukan harus
dihasilkan bukannya dipilih atau dimodifikasi dari bahan bahan atau material
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yang ada c) adanya penekanan yang cukup besar pada saat uji coba dan revisi
d) produk harus dapat digunakan oleh guru.
Model yang berorientasi pada produk biasanya divalidasi, diuji coba, dan
direvisi yang selalu mengiringi pengembangan. Disinilah perbedaan yang cukup
signifikan dengan model yang berorientasi pada kelas, dimana level hasil sering
menjadi pokok yang sangat sering berubah naik atau turun tergantung pada
keefektifan dari pembelajaran. Pokok dari model produk hanyalah
menghasilkan produk pembelajaran daripada membuat sistem pembelajaran
yang komprehensif.
Adapun model-model yang termasuk kedalam model produk, antara lain:
1) Model Hannafin dan Peck
Ialah model desain pengajaran yang terdiri dari tiga fase yaitu fase analisis
keperluan fase desain fase pengembangan dan implementasi (Hannafin dan
Peck 1988) dalam (Cecep Kustandi, M.Pd., Dr. Daddy Darmawan, 2020)
Kustandi, Darmawan (2020:113)
Dalam model ini penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap
fase model ini adalah model desain pembelajaran berorientasi produk.

Gambar 2.4 Model Hannafin dan Peck

2) Model Seels and Glasgow (1998)
Model Seels and Glasgow ini berpendapat bahwa aktivitas perancangan
dan pengembangan berada dalam konteks pengelolaan proyek sehingga model
ini mereka susun menjadi tiga tahapan pengelolaan yaitu 1) Manajemen
Analisis Kebutuhan penilaian kebutuhan untuk tujuan, analisis kinerja untuk
kebutuhan instruksional, & analisis konteks untuk hambatan, sumber daya,
dan karakteristik peserta didik 2) Manajemen Desain Instruksional analisis
tugas, analisis instruksional,tujuan dan tes, strategi pembelajaran dan sistem
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penyampaian, pengembangan bahan dan evaluasi formatif, dengan umpan
balik yang terus-menerus dan interaksi 3) Pelaksanaan evaluasi dan
manajemen mempersiapkan materi pelatihan,menawarkan pelatihan kepada
pengguna,
dan
melakukan
evaluasi
sumatif.
(http://jhonilagunsiang.com/model-model-pengembangan-pembelajaran.htm)

Gambar 2.5 Model Seels and Glasgow

3) Model Leshin, Pollock, & Reigeluth (1990)
Model ini banyak dipengaruhi oleh psikologi kognitif dan teori elaborasi.
Ada empat tahap pengembangan, yaitu; a) analisa kebutuhan, b) pemilihan
dan pemilahan materi, c) pengembangan pelajaran, dan d) evaluasi
pembelajaran. Hubungan model ini terhadap orientasi produk adalah pada
tahap pengembangan pelajaran dimana metode penyampaian yang beragam.

Gambar 2.6 Model Leshin, Pollock, & Reigeluth
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c) Model Desain Sistem Pembelajaran Berorientasi Sistem (SystemOriented Model)
Berdasarkan Roberta (2021:76) Model desain instruksional sistem
pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan
sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum.
Implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada
sistem memerlukan dukungan sumber daya besar dan tenaga ahli yang
berpengalaman. Model desain ini dimulai dari tahap pengumpulan data untuk
menentukan kemungkinan-kemungkinan implementasi solusi yang diperlukan
untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam suatu sistem pembelajaran
analisis kebutuhan dan front end analysis dilakukan secara intensif untuk
mencari solusi yang akurat perbedaan pokok antara model yang berorientasi
sistem dengan produk terletak pada tahap atau fase desain pengembangan
dan evaluasi. Ketiga Fase ini dilakukan dalam skala yang lebih besar pada
model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem
Adapun model yang termasuk kedalam konteks sistem yaitu:
1) Model Dick and Carey (2005)
Berdasarkan Carey (2005) dalam Kustandi, Darmawan (2020:109) model ini
menjelaskan secara detail proses pengembangan yang dapat diterapkan pada
konteks area lebih luas model ini merupakan salah satu model yang paling
dikenal sebagai model perancangan yang sistematis dan menjadi standar bagi
model desain pembelajaran lainnya. Adapun Langkah-langkah pengembangan
sistem model Dick and Carey terdiri dari 10 tahapan yaitu: (1) analisis
kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan, (2) analisis instruksional, (3) analisis
pembelajar dan konteks, (4) merumuskan tujuan performansi, (5)
mengembangkan instrumen penilaian, (6) mengembangkan strategi
pembelajaran, (7) mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, (8)
melakukan evaluasi formatif, (9) melakukan revisi, (10) merancang dan
melakukan evaluasi sumatif.
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Gambar 2.7 Model Dick & Carey (2005)

2) Model ADDIE
Salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperhatikan
tahapan-tahapan dasar desain pembelajaran yang sederhana dan mudah
dipelajari adalah model ADDIE. Berdasarkan Kustandi, Darmawan (2020:105)
implementasi dari model desain sistem pembelajaran ADDIE ini dilakukan
secara sistematik dan sistemik. Menurut pribadi (2009) dalam Kustandi
Darmawan (2020:105) model pengembangan ini memiliki kekurangan pada
tahap Analisis pengembangan diharapkan mampu menganalisis 2 komponen
dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua yaitu analisis
kinerja dan analisis kebutuhan dua komponen analisis ini yang nantinya akan
mempengaruhi lamanya proses menganalisa siswa tahap pembelajaran
laksanakan dua komponen ini merupakan yang paling penting karena akan
mempengaruhi tahapan mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Adapun
tahapan-tahapan dari model ADDIE ini adalah: Analysis, Design, Development,
Implementation, Evaluation.
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Gambar 2.8 Model ADDIE

3) Model Smith and Ragan (1993)
Model pengembangan desain sistem pembelajaran yang populer
dikalangan mahasiswa 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, 2005:3). Model ini terdiri dari beberapa
langkah dan prosedur yaitu: 1) Analisis lingkungan belajar; 2) Analisis
karakteristik siswa; 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 siswa dan
berorientasi pada tujuan.
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Gambar 2.9 Model Smith and Ragan (1993)

Menurut (Mulyatiningsih, 2016) Untuk memperoleh sistem pembelajaran
baru tersebut diperlukan metode penelitian dan pengembangan sistem
pembelajaran. Metode pengembangan sistem pembelajaran tidak jauh
berbeda dengan metode pengembangan produk lainnya. Prosedur
pengembangan lebih singkat karena produk yang dihasilkan tidak terlalu
beresiko dan dampak sistem terbatas pada peserta didik yang menjadi sasaran.
Adapun tahapan penelitian dan pengembangan sistem pembelajaran, bisa
diteliti dari rangkaian tugas para pendidik dalam menjalankan tugas utamanya.
Dalam (Mulyatiningsih, 2016) tugas pokok seorang pendidik yaitu mulai
dari merancang, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran.
Sistem pembelajaran yang dikembangkan bermakna luas, karena sistem terdiri
dari komponen input, proses dan output. Komponen input pembelajaran
terdiri dari karakteristik peserta didik, karakteristik guru, dan sarana prasarana
dan perangkat pendukung pembelajaran. Komponen proses menitikberatkan
pada strategi, model, dan metode pembelajaran. Komponen output berupa
hasil dan dampak pembelajaran. Model penelitian dan pengembangan sistem
pembelajaran dapat memilih salah satu dari komponen sistem namun dalam
penerapannya harus mempertimbangkan komponen sistem yang lain.
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B. PEMBELAJARAN ONLINE
Menurut Belawati, (2019:6) Pembelajaran online pada dasarnya adalah
pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sistem pembelajaran jarak jauh merupakan
sistem yang sudah ada sejak pertengahan abad 18. Sejak awal, pembelajaran
jarak jauh selalu menggunakan teknologi untuk pelaksanaan pembelajarannya,
mulai dari teknologi paling sederhana hingga yang terkini.
Secara singkat, sejarah perkembangan pembelajaran jarak jauh dapat
dikelompokkan berdasarkan teknologi dominan yang digunakannya. Taylor
(2000) dalam Belawati, (2019:6)
misalnya, mengelompokkan generasi
pembelajaran jarak jauh ke dalam lima (5) generasi, yaitu: (1) model
korespondensi, (2) model multi media, (3) model tele-learning, (4) model
pembelajaran fleksibel, dan (5) model pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas
(The Intelligent Flexible Learning Model).
Pembelajaran online pertama kali dikenal oleh Universitas Illionis Chicago
Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1967 melalui sistem pembelajaran
berbasis computer. Dalam (Riyana, 2020:14)
Online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa
belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang
disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan dimana saja
tanpa terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Materi pembelajaran yang
dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih
bervariasi seperti visual, audio, dan gerak. Secara umum, pembelajaran online
sangat berbeda dengan pembelajaran secara konvensional. Pembelajaran
online lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian siswa dalam menerima
dan mengolah informasi yang disajikan secara online.
1. Pengertian Pembelajaran online
Para ahli mengungkap beberapa pengertian dari pembelajaran online,
sebagaimana yang dikutip dari Riyana, (2020:14) sebagai berikut:
Menurut Bonk Curtis J. (2022) secara tersirat mengemukakan dalam survei
Online Training in an Online World bahwa konsep pembelajaran online sama
artinya dengan e-learning. Sehingga menurut pengertian ini, bahwasanya siswa
dan guru memerlukan komunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi. Ibarat kata, komputer dengan internetnya,
telepon dengan mesin fax-nya.
Menurut The Report of the Commission on Technology and Adult Learning
(2001) dalam Bonk Curtis J. (2002, hlm. 29) defines e-learning as “instructional
content or learning experiences delivered or enabled by electronic technology”.
Maknanya adalah sebuah konten instruksional atau pengalaman belajar yang
disampaikan atau diaktifkan oleh teknologi elektronik.
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Pendapat Williams, (1999). Online learning dapat dirumuskan sebagai “a
large collection of computers in networks that are tied together so that many
users can share their vast Resources” artinya adalah “sebuah kumpulan besar
dari komputer dalam jaringan yang diikat bersama sehingga banyak pengguna
yang dapat berbagi sumber daya mereka yang luas”
Sedangkan menurut (Kitao,1998). Pengertian online learning meliputi
aspek perangkat keras (infrastruktur) berupa seperangkat komputer yang
saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk
mengirimkan data, baik berupa teks, pesan, grafis, maupun suara. Dengan
kemampuan ini online learning dapat diartikan sebagai suatu jaringan
komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya keseluruh
penjuru dunia.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online
merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online melalui sistem yang
menyediakan fasilitas untuk belajar kapan pun dan dimana pun selama masih
dapat mengakses sistem tersebut. Sehingga pembelajaran
2. Prinsip Pembelajaran online
Menurut Anderson (2005) dalam Belawati, (2019:55) menyebutkan ada
lima elemen umum yang membingkai kualitas pembelajaran online, yaitu yang
berkaitan dengan 1) infrastruktur, 2) teknis, 4)materi, 5) pedagogik, 6)serta
institusional. Kelima elemen ini dapat dijadikan kerangka acuan (framework)
untuk merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran online yang
berkualitas, dengan elemen materi pembelajaran sebagai titik sentral.

Gambar 2.10 Kerangka Pembelajaran Online berdasarkan Anderson(2005)

Selain ke lima elemen utama di atas, perlu kiranya merencanakan strategi
pedagogik yang akan kita terapkan, apakah model berdasarkan kognitivisme,
Bihaviorisme, konstruktivisme, Konektivisme dan yang lainnya.
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Lebih dalam dari pada aspek pedagogik, Anderson dan McCormick (2005)
dalam Belawati, 2019:(47-49) menyebutkan ada 10 prinsip utama yang harus
diperhatikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran online,
yaitu yang berkaitan dengan kurikulum, desain materi, perencanaan, proses
belajar, asesmen, dan proses mengajar (curriculum fit; content design;
planning; learning; assessment and teaching). Kesepuluh prinsip tersebut
adalah sebagai berikut.
 Prinsip 1
Kesesuaian dengan kurikulum: rumuskan tujuan pembelajaran dengan
jelas, pastikan relevansi materi yang akan dipelajari dengan tujuan
pembelajaran, pastikan kelayakan kegiatan belajar bagi pembelajar, dan
pilih metode asesmen hasil belajar yang sesuai (jika akan diases).
 Prinsip 2
Inklusivitas: rancang pedagogi pembelajaran yang mendukung praktik
pembelajaran inklusif untuk memfasilitasi beragam jenis dan tingkat
capaian belajar yang diinginkan pembelajar, pembelajar berkebutuhan
khusus, keragaman latar belakang sosial dan etnis, serta jenis kelamin.
 Prinsip 3
Keterlibatan pembelajar: rancang pedagogi yang dapat mengajak dan
memotivasi pembelajar untuk melakukan pembelajaran aktif dan
mencapai kesuksesan belajar.
 Prinsip 4
Inovatif: gunakan teknologi inovatif yang dapat memberi nilai tambah pada
kualitas pembelajaran. Artinya, pendekatan yang digunakan
memperlihatkan bahwa penggunaan sistem pembelajaran online ini
memang mendukung tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang
akan sulit dicapai jika tidak dilakukan secara online.
 Prinsip 5
Pembelajaran efektif: dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya
dengan (a) penggunaan beberapa pendekatan desain yang memungkinkan
pembelajar memilih salah satu pendekatan yang paling sesuai dengan
dirinya, personalisasi desain tampilan dan proses pembelajaran, serta
memberikan fasilitasi untuk pembelajar mengembangkan kemampuan
belajar mandirinya (belajar cara belajar); (b) pemanfaatan fitur- fitur
pembelajaran yang akan mendorong proses metakognitif dan kolaborasi;
dan (c) pemberian materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks
pembelajar tetapi bisa memperlihatkan keragaman perspektif.
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Prinsip 6
Asesmen formatif: berikan kesempatan pada pembelajar untuk melakukan
asesmen formatif, seperti melalui pemberian umpan balik mengenai halhal yang harus mereka perkuat dan bagaimana caranya, pemberian
kesempatan kepada pembelajar untuk saling memberi umpan balik satu
sama lain, dan tentu saja pemberian kesempatan kepada pembelajar
untuk melakukan evaluasi diri.
Prinsip 7
Asesmen sumatif: bagi yang menginginkan fasilitasi asesmen sumatif untuk
menilai hasil belajar pembelajar, untuk menentukan kelulusan, ataupun
untuk memberi panduan bagi pembelajar untuk memilih arah pendidikan
selanjutnya.
Prinsip 8
Utuh, konsisten dan transparan: keseluruhan pembelajaran harus
konsisten mulai dari tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.
Semua harus sesuai, materi yang diberikan harus utuh dan dapat
mempersiapkan pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan
asesmen harus dirancang untuk mengukur apakah tujuan yang ditetapkan
dapat dicapai. Pembelajar sejak awal sudah harus diberi informasi
mengenai tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran akan
dilakukan, dan bagaimana nantinya mereka akan diakses.
Prinsip 9
Mudah diikuti: harus dirancang agar mudah dioperasikan dan digunakan
oleh pembelajar tanpa perlu terlalu banyak bantuan dan pelatihan, dan
dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu rumit.
Prinsip 10
Efisien dan efektif dalam hal biaya: investasi penggunaan teknologi yang
diperlukan harus dapat diimbangi dengan manfaat yang akan diperoleh
dari penggunaan teknologi tersebut, misalnya dalam hal peningkatan
kualitas dan fleksibilitas pembelajaran.

C. BELAJAR DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
1. Konsep Dasar Belajar
Belajar seringkali tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Belajar
merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya
ketika manusia ingin bisa melakukan sesuatu tertentu. Pada dasarnya belajar
merupakan suatu proses yang berakhir pada perubahan belajar tidak pernah
memandang siapa pengajarnya, di mana tempatnya, dan apa yang
diajarkannya. Tetapi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil dari
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pembelajaran tersebut. Perubahan apa yang terjadi setelah melakukan
pembelajaran seringkali kita mendengar kata belajar bahkan tidak jarang pula
menyebutkannya tetapi kita belum mengetahui secara detail makna apa yang
sebenarnya terkandung dalam belajar itu. Fathurrohman (2017:1.)
Dalam M. Ismail Makki, (2019:2) belajar merupakan kegiatan yang
dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu sehingga
terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu dari yang tidak bisa
berjalan menjadi bisa berjalan tidak bisa membaca menjadi bisa membaca dan
sebagainya belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi
dengan lingkungan sekitarnya kearah yang baik maupun tidak baik.
2. Pengertian Belajar dan Pembelajaran
Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai belajar seperti yang
diungkap oleh (Parnawi, 2019) dalam bukunya psikologi belajar, diantaranya:
Menurut O. Whittaker merumuskan belajar adalah sebagai proses di mana
tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.
Sedangkan menurut Cronbach berpendapat bahwa: learning is shown by
change in behavior as a result of experience. Maknanya adalah belajar
merupakan suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku
sebagai hasil dari pengalaman.
Adapun menurut Howard L. Kingskey mengatakan bahwa: learning is the
process by which behavior (in the broader sence) is originated or changed
through practice or training. Artinya adalah belajar adalah proses dimana
tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktik atau
latihan.
Lain halnya dengan pendapat Drs slameto merumuskan pengertian belajar
menurutnya belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk
memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai
hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Sehingga belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia
dan perubahan tersebut di tampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan
kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan sikap,
kebiasaan pemahaman keterampilan, daya fikir dan lain-lain.
Belajar menurut Slavin (2005) adalah perubahan yang relatif permanen
dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau
latihan yang diperkuat. Slavin dalam (Fathurrohman 2017: 2)
Menurut Gagne dalam bukunya the condition of learning
1977
sebagaimana dikutip Purwanto dalam (Fathurrohman, 2017:2) belajar
merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah
laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi
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belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi
akibat adanya suatu pengalaman atau latihan berbeda dengan perubahan
serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah.
Sudjana (1987) berpendapat bahwa belajar bukan menghafal dan bukan
pula mengingat belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya
perubahan pada diri seseorang perubahan sebagai hasil proses belajar dapat
ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya
pemahamannya sikap dan tingkah lakunya keterampilannya kecakapannya dan
kemampuan dalam reaksi dan penerimaannya dan aspek lainnya yang ada
pada individu. Sudjana (1987) dalam (Fathurrohman, 2017:4)
Dari pendapat ahli di atas maka peneliti mengambil simpulan bahwa
belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi
dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.
Adapun makna pembelajaran mengutip dari Fathurrohman, (2017) adalah
proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik
agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan penguasaan
kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta
didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta
didik agar dapat belajar dengan baik.
Menurut UU RI Sisdiknas, (2003 pasal 1 butir 20) memberi pengertian
tentang pembelajaran, bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.
Pembelajaran sebagai suatu konsep pedagogik secara teknis dapat diartikan
sebagai upaya sistematik dan sistemik untuk menciptakan lingkungan belajar
yang potensial menghasilkan proses belajar yang bermuara pada
berkembangnya potensi individu sebagai peserta didik.
Dalam Nur, (2014:7) Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu
proses membelajarkan peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan,
dan dievaluasi agar siswa/peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara
efektif dan efesien.
Adapun Menurut Pribadi (2009:10) dalam Nur, (2014:7) menjelaskan
bahwa, “Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk
menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Sedangkan
pembelajaran menurut.” Sedangkan menurut Gegne (dalam Pribadi, 2009:9)
yang dikutip Nur, (2014:7) menjelaskan “pembelajaran adalah serangkaian
aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan
terjadinya proses belajar.”
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Pembelajaran (instruction) adalah suatu usaha untuk membuat peserta
didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik (Warsita,
2008:85). Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang
terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses
belajar dalam diri peserta didik (Sadiman dkk, 1986:7) dalam Nur, (2014:7).
3. Tujuan Belajar
Dalam proses belajar pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai ada
beberapa hal yang menjadi tujuan dalam belajar klasifikasi hasil belajar
menurut Benyamin Bloom dalam Nana sudjana 2010 22-23 sebagaimana yang
dikutip oleh M. Ismail Makki, (2019:3) yaitu:
1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari
enam aspek meliputi terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan,
pemahaman, aplikasi analisis, sintesis dan evaluasi
2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yang
meliputi: penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi
3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar yang merupakan
keterampilan dan kemampuan bertindak meliputi enam aspek yaitu:
gerakan reflex, keterampilan gerak dasar, kemampuan perceptual,
ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan inter
representative
Oleh karena itu, proses dari hasil belajar akan menjadi model untuk proses
belajar berikutnya. Pembelajaran memiliki arti bahwa subjek belajar subjek
belajar perlu dibelajarkan bukan diajarkan. Menurut Thobroni (2015:17) dalam
M. Ismail Makki, (2019:3) Subjek belajar yang dimaksud adalah siswa atau
disebut juga pembelajar yang menjadi pusat kegiatan siswa. Siswa sebagai
subjek belajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan, menganalisis,
merumuskan masalah dan menyimpulkan suatu masalah.
4. Pembelajaran Bahasa Arab
Bahasa adalah alat komunikasi yang paling penting dalam berinteraksi
dengan siapapun di dunia ini, banyak sekali bahasa yang tercipta, semua itu
untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan yang lainnya. Bahasa juga
merupakan alat komunikasi yang utama, kreatif, dan cepat bagi manusia untuk
menyampaikan ide, pikiran dan perasaannya. Bahasa tidak mungkin
terpisahkan dari kehidupan manusia, karena manusialah yang menggunakan
bahasa itu sendiri untuk berinteraksi, termasuk di dalamnya adalah bahasa
Arab.
40 | Pengembangan Pembelajaran Online Learning Dengan Desain Assure dan Pedati

Bahasa Arab ( )اللغة العربيةtranslit: al-lugah al-‘Arabīyah; sering disingkat
sebagai  عربيtranslit: ‘Arabī) adalah salah satu bahasa Semit Tengah, yang
termasuk dalam rumpun bahasa Semit dan berkerabat dengan bahasa Ibrani
dan bahasa-bahasa Neo-Arami. Dalam (wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab: 2021)
Menurut Khalilullah, (2012:4) Bahasa Arab yang sampai kepada kita pada
saat ini adalah bahasa Arab Baqiyah yang sebenarnya juga merupakan
gabungan dari berbagai bahasa. Sebagian besar berasal dari sebelah utara
jazirah Arab, di samping berasal dari bagian selatan. Bahasa Arab tersebut
kemudian dikenal dengan bahasa Arab fusha, yaitu bahasa Arab yang dipakai
dalam penulisan al-Qur’an dan turas Arab secara keseluruhan, sebagai bahasa
yang digunakan dalam forum-forum resmi, dan untuk mengungkapkan
pemikiran secara umum. Di samping bahasa Arab fusha dikenal adanya bahasa
Arab ‘ammiyah, yaitu bahasa Arab yang dipakai dalam keadaan biasa, yang
berlaku di dalam percakapan sehari-hari.
Bahasa Arab memiliki keistimewaan dengan bahasa lainnya, karena nilai
sastra yang bermutu tinggi bagi mereka yang mendalaminya serta bahasa Arab
juga ditakdirkan sebagai bahasa al-Qur’an yang mengkomunikasikan kalam
Allah. Karena di dalamnya terdapat uslub bahasa yang mengagumkan bagi
manusia dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya.
Bahasa Arab dan al-Qur’an merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
satu dengan yang lainnya. Dalam belajar al-Qur’an bahasa Arab adalah syarat
mutlak yang harus dikuasai, demikian halnya dengan belajar bahasa al-Qur’an
berarti belajar bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk salah satu di antara bahasa
yang banyak digunakan di dunia, karena banyak yang menggunakannya, maka
bahasa Arab ini menjadi bahasa Internasional dan diakui oleh dunia.
Maka tidak berlebihan jika pembelajaran bahasa Arab perlu mendapatkan
penekanan dan perhatian mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai
Lembaga Pendidikan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Umum maupun yang
Agama untuk diajarkan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan
perkembangan peserta didik. Namun bukanlah suatu urusan yang mudah bisa
memahami bahasa asing (Arab), karena bukan bahasa sipenutur asli yang biasa
digunakan. Maka hal ini tidaklah bisa diingkari dapat berpotensi pada
problematika pembelajaran bahasa Arab.
Problematika pembelajaran Bahasa Arab ini bisa disebabkan oleh kondisi
yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri (Problematika Linguistik), seperti
Problematika Phonetik/tata bunyi, penulisan, Morfologi, Sintaksis/
gramatikal,dan Semantik, Dan bisa juga disebabkan oleh problematika Non
Linguistik seperti: Problematika SosioKultural, Sejarah, dan Problematika yang
terdapat pada Guru atau peserta didik itu sendiri dalam proses pembelajaran
bahasa Arab. (Hidayat, 2012)
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D. MODEL DESAIN ASSURE DAN PEDATI
Penelitian ini menggabungkan dua model desain instruksional, yaitu desain
ASSURE dan PEDATI. Model ASSURE diambil sebagai langkah untuk mendesain
pembelajaran kelas yang mengarah pada media yang akan digunakan.
Sedangkan desain model PEDATI diambil lebih fokus pada proses pembelajaran
karena desain PEDATI berorientasi pada siswa dengan sistem Blended Learning.
Lebih jelasnya, peneliti menjabarkan dari kedua desain model tadi.
1. Model Desain ASSURE
Menurut Pribadi, (2011: 29) Model ASSURE dikembangkan oleh Sharon
Smaldino, Robert Henich, James Russell dan Michael Molenda (2005) dalam
buku “Instructional Technology and Media for Learning”. Model desain
pembelajaran ini merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting
yang terdapat didalamnya yaitu: menganalisis karakteristik siswa (analyze
learner characteristics); menetapkan tujuan pembelajaran (state performance
objectives); memilih metode, media dan bahan pelajaran (select methods,
media and materials, utilize materials); mengaktifkan keterlibatan siswa
(requires learner participation); evaluasi dan revisi (evaluation and revision).
Model pembelajaran ini lebih berorientasi kepada pemanfaatan media dan
teknologi dalam menciptakan proses dan aktivitas pembelajaran yang
diinginkan. Pemanfaatan model desain pembelajaran ASSURE perlu dilakukan
tahap demi tahap (sistematik) dan menyeluruh (holistik) agar dapat
memberikan hasil yang optimal yaitu terciptanya pembelajaran sukses.
Pada dasarnya model desain pembelajaran ASSURE dapat
diimplementasikan dalam beragam “setting” pendidikan—formal dan informal.
Model desain pembelajaran ini akan memberikan dampak yang lebih positif
apabila diaplikasikan dalam skala “micro” seperti program pembelajaran yang
berlangsung di kelas dan program pelatihan.
2. Model Desain PEDATI
Model desain pembelajaran PEDATI dikembangkan oleh Uwes Anis
Chaeruman (2020). Berdasarkan (Chaeruman, 2015) PEDATI dapat dikatakan
sebagai akronim dari PElajari – DAlami – Terapkan dan evaluasI, yang
merupakan siklus alur pembelajaran yang ditawarkan dalam sistem
pembelajaran blended ini. Untuk selanjutnya, PEDATI akan terus digunakan
dalam panduan ini yang merujuk pada model desain sistem pembelajaran
blended. Jadi, setiap kali muncul istilah PEDATI, maka sama dengan model
desain sistem pembelajaran blended.
Selanjutnya Uwes (2020) memaparkan sebagai suatu model desain sistem
pembelajaran, PEDATI menggambarkan suatu prosedur kerja yang sistematis
dan logis, serta memiliki unsur-unsur (komponen) yang jelas dan berhubungan
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satu sama lain. Sebagaimana direpresentasikan dalam bentuk diagram di atas,
PEDATI, terdiri dari lima langkah utama (prosedur kerja) sebagai berikut:
1. Merumuskan Capaian Pembelajaran
2. Memetakan dan Mengorganisasikan Materi Pembelajaran
3. Memilih dan Menentukan Aktivitas Pembelajaran Sinkron dan Asinkron
4. Merancang Aktivitas Pembelajaran Asinkron
5. Merancang Aktivitas Pembelajaran Sinkron

E. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN
Ada beberapa hasil penelitian yang relevan yang dapat digunakan
diantaranya adalah:
1) (Abusyairi, 2013). Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab. Dinamika Ilmu:
Jurnal Pendidikan, 13(1).
2) (Tajuddin, 2017). Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab
Tingkat Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Arab
Siswa. Parameter: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 29(2), 200215.
3) (Ainin, 2013). Penelitian pengembangan dalam pembelajaran bahasa Arabi.
OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra, 7(2).
4) (Ritonga M., Nazir, A., & Wahyuni, S, 2020) Pengembangan Model
Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dalam Dialektika Revolusi Industri 4.0. Deepublish.
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PEMBAHASAN
A. PEMBAHASAN
1. Analisa Masalah dan Kebutuhan
Pembelajaran online learning dengan model flipped classroom yang
peneliti kembangkan adalah pembelajaran bahasa Arab kelas VI SD Islam Ibnu
Hajar Bogor. Kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab di SD Islam Ibnu Hajar
merupakan muatan lokal yang wajib dipelajari oleh peserta didik dari bangku
kelas 1 hingga kelas 6.
SD Islam Ibnu Hajar memiliki kurikulum khas yaitu 4 pilar: 1) Al-Quran
hadits, 2) logika akademika 3) Akhlak leadership 4) Kewirausahaan jenius lokal.
Bahasa Arab merupakan bagian dari 4 pilar kurikulum tersebut, tepatnya ada
di pilar ke tiga yaitu Akhlak berbahasa yang perlu dikuasai dalam berbicara
bahasa Sunda, dan Bahasa Arab sebagai pelajaran muatan lokal. Tujuan dari
adanya bahasa Arab anak-anak bisa mengaplikasikan apa yang telah mereka
pelajari di kelas.
Selama masa pandemi proses pembelajaran bahasa Arab menggunakan
modul yang harus dipelajari, dibaca, dan diisi tugas-tugasnya. Selain itu proses
pembelajaran di lakukan melalui video conference melalui aplikasi zoom.
Diantara masalah-masalah yang muncul adalah, 1) pandemi covid-19 yang
belum berakhir, menyebabkan waktu belajar yang terbatas dengan guru dan
hilangnya semangat belajar karena lama di rumah 2) siswa kesulitan
mengulang pelajaran karena proses tatap maya dengan guru melalui zoom
terbatas. 3) Modul yang sudah dicetak berupa hardcopy mudah sobek,
tercecer, lepas dari jilidannya bahkan sampai ada yang hilang. 4) hasil belajar
siswa yang kurang baik berupa kognitif atau pun keterampilan dalam
berbahasa.

Saat ini sudah keluar aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat
Menteri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor
HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019
(Covid-19) namun hanya 50% yang diizinkan untuk Pertemuan Tatap Muka
Terbatas (PTMT), artinya pembelajaran masih dilakukan dan berjalan secara
online untuk memfasilitasi yang tidak PTMT maka diperlukan pembelajaran
online learning atau pembelajaran jarak jauh. Sehingga, guru perlu menyiapkan
strategi yang efektif dan efisien memfasilitasi kedua model daring dan luring.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Arab,
observasi, dan bertanya langsung ke peserta didik. Guru kesulitan mengatur
waktu untuk mereview atau mengulang-ngulang materi karena keterbatasan
waktu saat pembelajaran di zoom dan harus mengajar banyak kelas, siswa
mengalami kesulitan untuk membuka materi, modul, video karena harus scroll
w.a ke atas. Selain itu saat proses belajar kurangnya media yang menarik
perhatian anak untuk menumbuhkan motivasi belajar.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran pada
bahasa Arab belum efektif. Sehingga diperlukan strategi belajar yang tepat
untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul pada pembelajaran bahasa
Arab kelas VI di SD Islam Ibnu Hajar Bogor.
2. Pembelajaran Online Learning Bahasa Arab Model Flipped Clasroom
Dalam mengatasi masalah pembelajaran di era new normal masa pandemi
COVID-19 pada pelajaran bahasa Arab kelas VI SD Islam Ibnu Hajar Bogor.
Dimana pembelajaran harus dilakukan dengan cara tatap muka di kelas dengan
kapasitas maksimal 50% dan pembelajaran online atau pembelajaran jarak
jauh. Pembelajaran blended dengan model flipped classroom merupakan solusi
yang paling tepat untuk mengatasi keterbatasan waktu dan kapasitas pada
pembelajaran tatap muka terbatas dengan menyediakan pembelajaran sinkron
baik secara sinkron langsung maupun sinkron maya dan pembelajaran asinkron
baik secara mandiri atau pun kolabroratif.
Dalam pembelajaran Flipped Classroom materi yang bersifat pengetahuan
dasar dan teoritis dapat diberikan secara asinkron untuk dipelajari sendiri oleh
peserta didik di rumah, kemudian dilanjutkan pembelajaran sinkron dengan
diisi kegiatan implementasi atau praktek pada pembelajaran tatap muka di
kelas. Flipped Classroom adalah solusi yang tepat untuk kondisi pembelajaran
saat ini karena dalam proses pembelajaran, guru dapat memadukan beberapa
cara penyampaian materi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan,
seperti memberikan waktu kepada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai
dengan gaya belajarnya masing-masing.
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Dengan menggunakan pembelajaran model Flipped Classroom, peserta
didik kelas VI akan mempelajari materi yang bersifat pengetahuan melalui
tayangan video pembelajaran, mendengarkan audio, membaca teks, atau
multimedia interaktif, dan lain-lain di luar jam pembelajaran sinkron. Peserta
didik juga dapat menentukan sendiri durasi belajar sesuai dengan kemampuan
dan daya tangkap masing-masing.
Dalam mengembangkan pembelajaran flipped classroom mata pelajaran
bahasa Arab akan mengikuti prosedur model ASSURE yang di integrasikan
dengan model PEDATI dalam mengembangkan strategi pembelajaran online
learning. ASSURE merupakan salah satu model desain pengembangan
pembelajaran yang menggunakan pendekatan sistem sebagai dasar
pemikirannya. Sedangkan PEDATI merupakan akronim dari Pelajari, Dalami,
Terapkan, dan Evaluasi. PEDATI dapat menjadi panduan atau acuan dalam
merancang suatu sistem pembelajaran flipped classroom.
1. Kelayakan Pembelajaran Online Learning Bahasa Arab Model Model
Desain ASSURE dan PEDATI
Setelah merancang prototype pembelajaran online learning model flipped
classroom mata pelajaran bahasa Arab kelas VI SD Islam Ibnu Hajar, sebelum
model pembelajaran diimplementasikan kepada peserta didik, prototype
pembelajaran online learning model flipped classroom di uji coba untuk
memastikan produk tersebut layak dan melakukan perbaikan terhadap produk
pada setiap tahap.
Uji coba yang dilakukan diawali dengan uji ahli, produk diujikan kepada ahli
materi, ada dua aspek yang di ujikan yaitu aspek pembelajaran dan materi.
Berdasarkan hasil kajian ahli materi maka didapat hasil kelayakan masingmasing aspek antara lain: (1) aspek pembelajaran sebesar 89% dengan
kualifikasi baik dan (2) aspek materi sebesar 93% dengan kualifikasi sangat baik.
Nilai rata-rata yang didapat dari kajian ahli materi adalah sebesar 91% dengan
saran 1) penyajian materi diurutkan sesuai kaidah ilmu bahasa Arab
(pemahaman kosa kata, pemahaman mendengarkan, percakapan, dan latihan)
2) perlu internalisasi nilai pada setiap materi 3) desain gambar dibuat lebih
menarik dan diperjelas.
Berdasarkan hasil kajian tersebut prototype online learning dengan model
flipped classroom yang dibuat sudah layak untuk digunakan dalam
pembelajaran dengan melakukan revisi penyajian materi diurutkan, perlu
internalisasi nilai dan gambar diperjelas sesuai saran dari ahli materi.
Sedangkan hasil uji ahli desain pembelajaran, ada dua aspek yang diujikan
dengan hasil untuk aspek pembelajaran mendapatkan skor 91% dengan
kategori sangat baik dan aspek tampilan mendapatkan skor 90% dengan
kategori sangat baik. Sehingga didapatkan nilai rata-rata skor uji ahli desain
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pembelajaran adalah sebesar 91% dengan kategori sangat baik dan
mendapatkan saran memperhatikan infografis tujuan pembelajaran dan
penjelasan pembelajaran asinkron, sinkron, dan kolaborasi serta tatap muka
dengan sistem.
Berdasarkan hasil tersebut prototype pembelajaran online learning dengan
model flipped classroom yang dibuat layak untuk digunakan dengan melakukan
perbaikan memperhatikan infografis tujuan pembelajaran dan penjelasan
pembelajaran asinkorn, sinkron, dan kolaborasi serta tatap muka dengan
sistem sesuai saran dari ahli desain pembelajaran.
Selain ahli materi dan ahli desain, produk diujikan kepada ahli media, ada
tiga aspek yang dinilai yaitu: aspek tampilan media, aspek kompatibilitas dan
aksesibilitas program, serta aspek penyajian media. Hasil uji ahli materi, untuk
aspek tampilan mendapatkan skor 86% dengan kategori baik, aspek
kompatibilitas dan aksesibilitas program mendapatkan skor 86% dengan
kategori baik, dan untuk aspek penyajian media mendapatkan skor 90%
dengan kategori sangat baik. Sehingga didapat nilai rata-rata kelayakan media
sebesar 87% dan saran 1) perhatikan infografis tujuan pembelajaran 2)
pembelajaran asinkorn, sinkron, dan kolaborasi serta tatap muka dijelaskan
juga dengan sistem
Berdasarkan hasil tersebut prototype pembelajaran online learning dengan
model flipped classroom yang dibuat termasuk kategori baik dan layak
digunakan dengan melakukan perbaikan memperhatikan infografis tujuan
pembelajaran dan penjelasan pembelajaran asinkorn, sinkron, dan kolaborasi
serta tatap muka dengan sistem
Setelah prototype pembelajaran online learning dengan model flipped
classroom melewati kajian ahli dari ahli materi, ahli desain pembelajaran dan
ahli media, selanjutnya dilakukan uji coba terhadap sasaran. Uji coba dilakukan
terhadap peserta didik dengan skema one-to-one, kelompok kecil, dan
kelompok besar. Uji coba one-to-one dilakukan kepada tiga orang peserta didik
dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Hasil uji coba one-to-one
diperoleh skor rata-rata 93% dengan kategori sangat baik.
Selanjutnya pengujian dilanjutkan dengan skema kelompok kecil, dimana
prototype pembelajaran online learning dengan model flipped classroom
diujikan kepada peserta didik sebanyak sembilan orang yang dibagi menjadi
masing-masing tiga orang dari kelompok dengan kemampuan rendah, sedang,
dan tinggi. Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil didapatkan nilai rata-rata
sebesar 83% dengan kategori baik. Setelah itu pengujian dilanjutkan dengan
pengujian kelompok besar, pada skema ini pengujian dilakukan kepada peserta
didik sebanyak 20 orang. Dari hasil uji kelompok besar di peroleh nilai rata-rata
yang sama sebesar 80% dengan kategori baik.
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Dengan demikian dapat disimpulkan prototype pembelajaran online
learning dengan model flipped classroom layak digunakan pada pembelajaran.
2. Keefektifan Pembelajaran Online Learning Bahasa Arab Model Desain
ASSURE dan PEDATI
Untuk melihat efektivitas dari desain pembelajaran online learning dengan
model flipped classroom yang dibuat. Peneliti mengimplementasikan
pembelajaran tersebut kepada 20 siswa kelas VI SD Islam Ibnu Hajar Bogor.
Hasil analisis data pre tes dan post tes yang dilakukan kepada siswa
menunjukkan peningkatan rata-rata sesuai dengan analisis N-Gain Score
sebesar 0.74 dan termasuk pada kategori tinggi.
Terdapat lima siswa dengan kategori N-Gain Score tinggi, 10 siswa dengan
kategori N-Gain Score sedang, dan lima orang siswa yang mendapat N-Gain
Score dengan kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran
online learning dengan model flipped classroom mata pelajaran bahasa Arab
kelas VI SD Islam Ibnu Hajar Bogor cukup efektif dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik.
3. Pembelajaran Online Learning dengan model desain ASSURE dan PEDATI
menggunakan Flipped Classroom sebagai Solusi
Model pembelajaran flipped classroom efektif untuk diterapkan pada
pembelajaran online learning. Pembelajaran dengan model flipped classroom
dapat menjadi solusi untuk mengatasi terbatasnya waktu pembelajaran tatap
muka di kelas. Model pembelajaran flipped classroom yang erat dengan
penggunaan teknologi memungkinkan guru untuk memfasilitasi pembelajaran
dengan sumber belajar yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan
motivasi belajar peserta didik dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta
didik.
Melihat semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, lebih jauh
pembelajaran dengan model flipped classroom juga dapat menggantikan
sistem pembelajaran dimasa depan dimana melalui perkembangan teknologi
memungkinkan peserta didik dapat melakukan pembelajaran kapan saja dan
dimana saja tanpa terbatas harus berada pada waktu dan tempat yang sama
melalui akses internet. Mengingat kondisi geografis Indonesia, hal ini
memungkinkan terjadinya pembelajaran dengan kualitas yang baik untuk
daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan akses ke sekolah atau sumber
belajar yang berkualitas. Dengan disertai pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi pada daerah-daerah terpencil, pembelajaran dengan model
flipped classroom dapat menjadi solusi terciptanya pemerataan kualitas
pendidikan di Indonesia dengan biaya yang terjangkau.
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KESIMPULAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan hasil pengembangan
pembelajaran online learning bahasa Arab dengan model desain ASSURE dan
PEDATI untuk kelas VI di SD Islam Ibnu Hajar Bogor, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Model desain pembelajaran online learning bahasa Arab yang digunakan
adalah ASSURE yang diintegrasikan dengan PEDATI. Tahapan ASSURE yaitu:
a) Analyze learner characteristics (menganalisis karakteristik siswa;
menetapkan tujuan pembelajaran) b) State performance objectives
(memilih metode, media dan bahan pelajaran) c) Select methods, media
and materials, d) Utilize materials; (mengaktifkan keterlibatan siswa) e)
Requires learner participation; f) Evaluasi dan revisi (evaluation and
revision). Sedangkan PEDATI merupakan akronim dari: a) PElajari b) DAlami
c) Terapkan dan d) evaluasi, yang merupakan siklus alur pembelajaran
yang ditawarkan dalam sistem pembelajaran blended.
2. Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan di kelas VI SD Islam Ibnu Hajar
Bogor yaitu: a) pandemi covid-19 yang belum berakhir, menyebabkan
waktu belajar yang terbatas dengan guru dan hilangnya semangat belajar
karena lama di rumah b) siswa kesulitan mengulang pelajaran karena
proses tatap maya dengan guru melalui zoom terbatas c) Modul yang
sudah dicetak berupa hardcopy mudah sobek, tercecer, lepas dari
jilidannya bahkan sampai ada yang hilang. d) hasil belajar siswa yang
kurang baik berupa kognitif atau pun keterampilan dalam berbahasa.

3. Kelayakan pengembangan pembelajaran online learning bahasa Arab
dengan model desain ASSURE dan PEDATI untuk kelas VI SD Islam Ibnu
Hajar Bogor ditentukan berdasarkan hasil validasi uji ahli materi, ahli
desain pembelajaran dan ahli media pembelajaran. Hasil uji kelayakan dari
tiga orang ahli tersebut, diperoleh hasil dengan rata-rata presentasi hasil
uji dari ahli materi sebesar 91% yang berarti sangat baik dan masuk kriteria
sangat layak untuk dipergunakan, presentasi hasil uji ahli desain
pembelajaran sebesar 91% yang berarti masuk ke dalam kriteria sangat
layak untuk dipergunakan dan 87% diperoleh dari hasil validasi ahli media
pembelajaran yang berarti masuk kriteria layak untuk dipergunakan.
4. Hasil analisis data pre test dan post test menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan kemampuan belajar secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat
pada hasil analisis data pre tes dan post tes yang dilakukan kepada siswa
menunjukan peningkatan rata-rata sesuai dengan analisis N-Gain Score
sebesar 0.74 dan termasuk pada kategori sedang. Terdapat lima siswa
dengan kategori N-Gain Score tinggi, 10 siswa dengan kategori N-Gain
Score sedang, dan lima orang siswa yang mendapat N-Gain Score dengan
kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran online learning
dengan model flipped classroom mata pelajaran basaha Arab kelas VI SD
Islam Ibnu Hajar Bogor cukup efektif dapat meningkatkan hasil belajar
peserta didik.
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Provinsi DKI Jakarta, tahun 2006Nara Sumber Seminar Penyusunan Model CI
dan BI Dirjen Mendikdasmen Depdiknas, Kalimantan Barat, tahun 2019 Konsep
Pembelajaran e-learning dan Aplikasi, tahun 2019 Model Pembelajaran
Blended Learning, Tahun 2007 Nara sumber penggunaan e-learning disekolah
Indonesia Jeddah Saudi Arabia. Pengalaman Penelitian Tahun 1997 Analisa dan
Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang PT. Masuya Graha Tri
Kencana Cabang Cilegon, tahun 1998 Millenium Bugs Kiamat Komputer atau
mitos hiperbolik, tahun 2001 – 2008 Pengaruh stategi pembelajaran e-learning
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dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar Sistem Informasi Manajemen
(SIM), tahun 2007 Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Kemandirian Belajar
terhadap Hasil Belajar Sistem Informasi Manajemen, Tahun 2008 Tajdid
Muhammadiyah Pada Bidang TI, Tahun 2009 Mining Quaries Faster Using
Minimum Desription Length Principle, Tahun 2012 Signal Checking Of Stegano
Inserted On Image Data Classification by NFES Model, tahun 2019 Pengaruh
Media Blended dan e-learning Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Semester IV
TP UIKA Bogor, tahun 2019 Model Website Galeri Market Lanmark Dunia 3
Dimensi Menggunakan Collada, tahun 2019 Model Evaluasi Siaran Radio
Pendidikan FKIP UIKA, tahun 2019 Pengembangan Model Pembelajaran
Blended Learning pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten
Bogor. tahun 2019 Application Of Blended Learning Efforts To Increase Results
Learning Students In Math Development Of Audio Media In Students Semester
4 Bogor Uika Education Technology, tahun 2019 Model
Pengembangan
Blended Learning pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah Negeri
3 Kabupaten Bogor, tahun 2019 Effect of learning Strategies and Independence
Learning toward learning achievement in the development of media Audio.
Pengalaman Perjalanan Juli 1994 Studi Fuchu Komputer Tokyo, Agustus 2006
Studi Banding Sekolah Hongkong, July 2006 Studi banding sekolah tuna netra
ke Shanghai Chinese, Maret 2007 Kunjungan ke sekolah di JORDAN, Mesir, dan
Uni Emirat Arab, September 2007 Kunjungan TAFFE
melbourne, Sydney,
Brisbane Australia, May 2008 Kunjungan ke Kuching, Miri dan Sabah (Kota
Kinibalu) Sarawak Malaysia, Desember 2008 For Sepecial Education 2008
Global Summit on Education In Washington DC, Januari 2009Pelatihan KBRI
Singapore, Maret 2009 Pelatihan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Oktober
2009 Pelatihan Ke Sekolah Indonesia, Amserdam, London dan Paris, May
2019 Seminar Internasional Johru Baru UM Malaysia. Adpun Konsultas –
Aplikasi Software, 2015 Sistem Informasi Akademik dan Keuangan Institut
Bisnis Muhammadiyah Bekasi , 2009 Izin STMIK Muhammadiyah Batam, 2016
Izin Prodi Adminitrasi Rumah Sakit, 2017 CAI Ujian Online Institut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi, 2010 Sistem Informasi Absensi dan Kepegawaian
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, 2016 Akreditasi Program studi
Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Islam, Teknik Informatika dan Ilmu
komunikasi, 2014 Izin Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Demikianlah
Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
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Yanuardi
Nama lengkap penulis YANUARDI Tempat/Tanggal Lahir di
Padang, 9 Januari 1959 Pekerjaan Dosen, Asesor, status
pernikahan sudah menikah. Alamat RumahBukit Pamulang
Indah, Blok F4/13 Tangsel 15417. Adapun riwayat
pendidikan S-3/Program Doktor Universitas Negeri Jakarta
Jurusan Teknologi Pendidikan (Tugas Belajar Pemda DKI
Jakarta, Lulus Tahun 2001). S-2 Pasca Sarjana IKIP Jurusan
Teknologi Pendidikan, Lulus Tahun 1985 S-1 Sarjana
Matematika IKIP Jakarta, Lulus Tahun 1982. SMAN 2 Padang, Jurusan Paspal,
Lulus Tahun 1977. SMP Adabiah Padang, Lulus Tahun 1974. SD Pertiwi Padang,
Lulus Tahun 1971. Adapun riwayat pekerjaan, Asesor BNSP / SAKASAKTI (2017Sekarang), Instruktur BNSP / SAKASAKTI (2017 – sekarang). Kasatlak
Pengembangan Kompetensi Guru P2KGK (Pusat Pelatihan Kompetensi Guru
dan Kejuruan) (2016-2017), Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan
SDM Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prov. DKI Jakarta (2015 – 2016),
Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna BPMPKB Prov. DKI Jakarta ( 2014 2015 )
Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin ( 2012 – 2014 ), Kepala Panti
Sosial Asuhan Anak Putra Utama IV (2011 – 2012), Kasudin Sosial Jakarta Barat
(Januari 2009 – 2010), Kasudin Bintal Kesos Jakarta Barat (2008 – 2009), Kabag
Pendidikan, Perpustakaan, Olahraga dan Pemuda Biro Adkesmas Prov. DKI
Jakarta (2005 – 2008), Ka. Subbid Kependudukan, Kesatuan Bangsa Bapeda
Provinsi DKI Jakarta (2003 – 2005), Ka. Subbid Kebudayaan, Olahraga dan
Pemuda, Bidang Kesmas Bapeda Provinsi DKI Jakarta (2002 – 2003), Kasie
Sosbud Bidang Penelitian Bapeda DKI Jakarta (2001), Pimpinan Proyek
Peningkatan Kualitas Penelitian Bapeda DKI Jakarta (2001), Konsultan “The
London School of Public Relation-Jakarta (1997), Tim Asistensi Gubernur KDKI
Jakarta Pada Penataran Calon Manggala di Istana Bogor (1995), Peneliti BP-7
Pusat (1990-1996), Penatar BP-7 DKI Jakarta (1990 – 1999). Adapun Pekerjaan
sebagai berikut: Dosen London School of Public Relation Jakarta (2016 –
sekarang), Dosen Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor (2011 sekarang), Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (2009),
Dosen Pasca Sarjana Univ. Ngurah Ray Depansar Bali (2009 – 2010), Dosen
STIMIK Perbanas Jakarta (1996 – 2005), Dosen STIKOM The London School of
Public Relation - Jakarta (2001 – 2006), Dosen STIE Bhakti Pembangunan
Jakarta (1990 – 2001), Dosen STIE Setia Budi Jakarta (1996 – 2003), Dosen
Universitas Wiraswasta Indonesia - Jakarta (2000-2004), Inter University
Center For Developmnet Instructional Activity (IUCDIA) Open University
Jakarta / World Bank Project (1985 – 1987), Dosen Universitas Terbuka (1987 –
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1989). Pelatihan yang pernah diikuti: Pelatihan Asesor (SAKASAKTI, 20-25 Feb.
2017) Pelatihan Instruktur (SAKASAKTI, 14-18 Feb. 2017) Pelatihan Modernisasi
Pengadaan Barang dan Jasa Modul I s/d VI (2015 - 2016) Diklat Kepemimpinan
Tinggkat II Nasional LAN (2007, Peringkat 5 besar) Diklat Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah (2006) Bimbingan Teknis Percepatan Wajar 9 Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara bagi Aparatur Pemerintah (2007) Diklat
Kepemimpinan Tingkat III (2003, Peringkat I) Training of Trainer (TOT)
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik Tingkat Nasional (2003) Sensitivity
Training (Bandung 2004) Training of Trainer (TOT) Dasar Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Tk Nasional (2004) Diklat Sertifikasi
Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat nasional (2001, Peringkat I) Pelatihan
Pembangunan Berbasis Komunitas (2001) Penataran Sistem Manajemen
Proyek (2001) Sekolah Pimpinan administrasi Tingkat Dasar (SEPADA, 1993,
Peringkat I) Penataran Instruktur P-4 Tingkat Pusat (1992 dan 1995). Adapun
Pengalaman Organisasi Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia
(GMPI) Pusat (2016-Sekarang) Ketua Alumni SMAN 2 Padang Angkatan 77
(2016-Sekarang) Ketua Alumni SMP Adabiyah Padang Angkatan 74 (2010-2014)
Delegasi Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta dalam Musyawarah Nasional
Pramuka di Kupang, Nusa Tenggara Timur (2013) Wakil Ketua Pengurus Kwartir
Daerah Gerakan Pramukan DKI Jakarta (2008-2013) Anggota Delegasi Kwarda
Gerakan Pramuka DKI Jakarta pada Jambore Nasional di Jayapura, Papua (2012)
Anggota Delegasi Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta pada Jambore Nasional
di Palembang (2010) Ketua Dewan Kehormatan Kwartir Daerah Gerakan
Pramuka DKI Jakarta (2008 -2013) Anggota Delegasi Indonesia pada Jambore
Dunia Pramuka Tahun 2011 di Belgia. Wakil Ketua FOKUS (Forum Komunikasi
Suku Dinas) Jakarta Barat (2010) Ketua Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan
Pengawas Berprestasi Tingkat DKI Jakarta (2005 - 2007) Ketua Alumni
Matematika Universitas Negeri Jakarta (2009 – 2014) Bapak Asuh Pengurus
Cabang Volley Jakarta Barat (2009) Anggota Delegasi Indonesia dalam 26th
Asia-Pasific Regional Scout Jambore di Mt.Makiting, Los Banos, Laguna,
Philipina (2009) Wakil Ketua Pelaksanaan Raimuna Nasional IX Jakarta (2008)
Ketua Angkatan DIKLATPIM II Tingkat Nasional Angkatan ke XIII di Surabaya
(2007) Ketua Seleksi Bantuan untuk penyusunan Tesis dan Disertasi, Yayasan
Beasiswa Jakarta (2006-2007) Ketua/Anggota Juri Pemilihan Sekolah Sehat
Tingkat Provinsi DKI Jakarta (2005-2007) Tim Juri Pemilihan Camat Berprestasi
Tingkat Provinsi DKI Jakarta (2004) Wakil Ketua DIKLAT SPADA (1993) Wakil
Ketua DIKLATPIM Ill (2003) Anggota Forum Rektor (2003) Pendamping Delegasi
Pramuka Penggalang Provinsi DKI Jakarta di Jambore Dunia ke 20 di Sattahip,
Camp, Provinsi Chonburi, Thailand (2002) Anggota Senat STIE Bhakti
Pembangunan (2001) Ketua Angkatan Mahasiswa Pasca Sarjana (S3) IKIP
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Jakarta (1995) Penasehat Pengurus RW 013 Bukit Pamulang Indah Pamulang
Barat (1992-1995) Sekretaris RW 013 Bukit Pamulang Indah (1989-1992) Ketua
RT 04 / RW 013 Bukit Pamulang Indah (1986-1989) Ketua Penataran P4 Tingkat
Nasional (1991-1992)Pengurus ICMI KORWIL Tangerang (1989) Ketua Angkatan
Pasca Sarjana (S2) IKIP Jakarta (1982). Adapun Piagam Penghargaan
Penghargaan 30 Tahun Pengabdian di Pemda DKI Jakarta (2016), Medali Melati
dari Kwarnas Pramuka tahun 2012, Medali Dharma Bhakti dari KWARNAS
Pramuka tahun 2010. Medali Tanda Kesetiaan Kelas II dari Gubernur Provinsi
DKI Jakarta (2006). Medali Tanda Kesetiaan Kelas Ill dari Gubernur Provinsi DKI
Jakarta (2001). Penghargaan atas Partisipasi mengikuti 'Workshop On
Competence. Management' (Gaia Solution, 2004) Penghargaan Berperan
Aktif dalam LKM Ill sebagai Pembicara STIMIK Perbanas (2002). Penghargaan
sebagai Fasilitator/pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Peneliti bagi Pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (Kantor Pendidikan
dan Pelatihan Propinsi DKI Jakarta, 2002). Penghargaan Atas Pengabdian,
ketekunan serta kesetiaan dalam menjalankan tugas pada Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta (2001). Penghargaan Atas Peran
Aktif sebagai peserta Seminar Nasional. Adapun Hasil-Hasil Penelitian
Pendidikan dalam rangka meningkatkan kerjasama Jaringan Penelitian
Kebijakan (Jarlit) ( Badan Penelitian dan Pengembangan Pusa Penelitian
Kebijakan DEPDIKBUD, 2001) Penghargaan Atas Pengabdian, Dedikasi dan
Loyalitasnya selama 20 Semester (Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Bhakti
Pembangunan, 2000) Penghargaan Atas Pengabdian, Ketekunan Serta
Kesetiaan Dalam Menjalankan tugas Pada Pemerintah Daerah Khusus
lbukota Jakarta (BP7 DKI Jakarta tahun (1999) Penghargaan telah
berpartisipasi aktif sebagai Penyaji/Fasilitator pada kegiatan Penataran Guru
Matematika Pada SMK yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Penataran Guru Kejuruan DEPDIKBUD (1995 - 2000). Buku yang pernah
diterbitkan Pembelajaran Statistika di Perguruan Tinggi : Hubungan Penilaian
terhadap Kemampuan Profesional Dosen, Persepsi terhadap Statistika dan
Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Statistika di Kalangan Mahasiswa DKI
Jakarta
(ISBN 978-979-19545-7-0, Matoangin Press, 2009) Pengaruh
Pengajaran Matematika Melalui Metode Paket Belajar, Metode PPSI dan Jenis
Kelamin Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP (ISBN 978-6028040-25-9. Uhamka Press, 2009). Kajian yang pernah dilakukan Analisis
tentang Presentasi Kelulusan dalam Penyelenggaraan UN, UAS dan
Pelaksanaan PSB di DKI Jakarta Tahun 2008. Studi tentang Pelaksanaan UN,
UAS dan PSB di DKI Jakarta Tahun 2007. Kajian tentang Strategi Pemilihan
Guru Berprestasi dan Berdedikasi di DKI Jakarta (2007). Kajian tentang Strategi
Pembinaan Pemuda di DKI Jakarta (2007). Analisis Sistem Pembinaan Olahraga
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di DKI Jakarta (2007). Studi tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah
Unggulan di DKI Jakarta (2007) Kajian tentang Perencanaan Pelaksanaan
Pembangunan di Bidang Pendidikan, Perpustakaan, Olahraga dan Pemuda
(2007) Kajian tentang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah di DKI Jakarta
(2007) Studi tentang Sinkronisasi Data Bidang Pendidikan, Perpustakaan,
Olahraga dan Pemuda di DKI Jakarta (2007) Kajian tentang Strategi Percepatan
Pemberantasan Buta Aksara di Provinsi DKI Jakarta (2007) Kajian tentang
Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Dana Bantuan BlockGrant di DKI
Jakarta Tahun 2006. Studi tentang Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
di DKI Jakarta Tahun 2006 Kajian tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2006. Analisis Sarana dan Prasarana Pendidikan di
DKI Jakarta Tahun 2006. Kajian tentang Rencana Aksi Nasional Pendidikan Luar
Sekolah (PLS) di DKI Jakarta Tahun 2006. Studi tentang Pelaksanaan Akreditasi
Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2006. Kajian tentang Efektivitas Pelaksanaan
Pembinaan Pemuda di DKI Jakarta Tahun 2006. Analisis Sistem Pembinaan
Olahraga di DKI Jakarta Tahun 2006. Studi tentang Peningkatan Kualitas
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di DKI Jakarta Tahun 2006. Kajian Tentang
Sistem Pembinaan UN, UAS dan PSB di DKI Jakarta Tahun 2006. Kajian tentang
Peningkatan Mutu Madrasah di DKI Jakarta (2005) Kajian tentang Pendekatan
dan Strategi Pendidikan Agama di Sekolah Umum di DKI Jakarta (2005). Kajian
tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta di DKI Jakarta Tahun 2005 Analisis
Hasil Uji Kompetensi Guru di DKI Jakarta (2005). Kajian tentang
Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di DKI Jakarta Tahun
2005. Kajian tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2005.
Kajian tentang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di DKI Jakarta
Tahun 2005. Adapun KARYA TULIS Urgensi Ahli Teknologi Pendidikan dalam
Pengembangan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (dalam Workshop
Penyusunan Kurikulum S2 TP UMJ, 13 Februari 2017). Aspek - aspek Penting
dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembinaan
Kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta (2011). Deskripsi dan Strategi Sosialisasi
Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Keolahragaan di DKI Jakarta (2007).
Generasi Muda, Permasalahan dan Penanggulangan di Era Global (2007).
Pemantapan Kelembagaan Pembangunan Bidang Pendidikan melalui
Efektivitas Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Biro Adkesmas
Provinsi DKI Jakarta (2007). Pendidikan Untuk Semua (2007 Pengembangan
Sistem Perpustakaan Digital Terpadu di DKI Jakarta (2007) Penguatan
Kelembagaan Perpustakaan DKI Jakarta menuju Visi Pengendalian
Perpustakaan yang baik (Good Library Governance) Cikal Bakal Pendirian Pusat
Sumber Belajar Modern Kantor Perpumda DKI Jakarta (2007). Tantangan dan
Strategi Pelaksanaan Perda 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (2007)
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Kondisi dan Peraturan Lembaga Pendidikan dalam Menghadapi Masa Sulit Era
Globalisasi di DKI Jakarta (2006) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan DKI
Jakarta menuju Visi Pengendalian Perpustakaan yang baik (Good Library
Governance) (2006) Manajemen Sarana dan Prasarana
Perpustakaan
Pesantren (2006) Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Guru dan Dosen (2006) Kepemimpinan yang Ideal dalam
Organisasi (2006) Strategi Pemberdayaan Pendidikan Tinggi di Provinsi DKI
Jakarta (2006)Strategi Pengembangan Kebijakan Pemuda di DKI Jakarta (2006).
Minimnya Perhatian Terhadap Pendidikan Luar Sekolah (2005). Pemuda dan
Problematikanya di DKI JAKARTA (2005) Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan
dan Pola lmplementasinya (2005). Peran Pendidikan Luar Sekolah dalam
menghadapi Krisis Multidimensi (2005). Program Pendidikan Keterampilan
Wanita melalui Pendidikan Non Formal dalam Menanggulangi Pengangguran di
DKI Jakarta (2005). Rasionalisasi Pembiayaan Pendidikan dalam Mendukung
lnovasi Pendidikan (2005). Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan
Luar Sekolah (Pendidikan Non Formal di DKI Jakarta (2005) Sistem
Pengendalian Keuangan Sekolah (2005). Strategi Pembinaan dan Pengelolaan
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS di DKI Jakarta (2005). Strategi dan
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda di DKI Jakarta
(2005). Adapun nara sumber / ceramah: Narasumber Workshop Penyusunan
Kurikulum S2 Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (2017)
Keynote Speaker " lmplementasi tentang Undang – Undang Guru dan Dosen
(UHAMKA, Jakarta, 2006) Kebijakan Pemda dalam Peningkatan Kualitas
Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikanajib Belajar di Provinsi DKI Jakarta
(Departemen Agama, Jakarta, 14 Mei 2008). Substansi Sekolah Unggulan dan
Acuan Pembangunan Sekolah Unggulan (Dinas Pendidikan Menengah dan
Tinggi, Bogor, 8 Mei 2008). lsu - lsu Kebijakan Pendidikan Menengah di
lingkungan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kodya Jakarta Utara,
Jakarta, 10 Desember 2008). Generasi Muda Permasalahan dan
Penaggulangannya di Era Persaingan Global (Dinas Olahraga dan Pemuda,
Jakarta 12 Desember 2007). Sosialisasi Perda Nomor : 8 Tahun 2006 (Sudin
Pendidikan Menengah dan Tinggi Kotamadya Jakarta Selatan, 16 Juli 2007).
Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Menengah di lingkungan Sudin Pendidikan
Menengah dan Tinggi Kotamadya Jakarta Barat (2 Juli 2007). Upaya
Membangun Masyarakat yang Tentram dan Tertib (Forum Cipta Bangsa, Hotel
Borobudur, 27 Desember 2004) Penataran Guru Matematika pada SMK (Pusat
Pengembangan Penataran Guru(PPPG) Kejuruan Jakarta, 12 Mei s.d 10 Juni
2002). Adapun Sertifikat yang pernah diraih: Sertifikat Kompetensi Instruktur
Pelaksana Pelatihan Tatap Muka (BNSP,Maret 2017) Sertifikat Kompetensi
Asesor (BNSP,Februari 2017) Sertifikat Pelatihan Modernisasi Pengadaan
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Barang dan Jasa, Modul 1 s/d 6 (2015 – 2016) Sertifikat Seminar Hasil
Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat
Multidisiplin Tahun
Akademik 2009-2010 (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Trisakti, 2010) Sertifikat Peran Alumni PPS UNJ dalam Meningkatkan Kualitas
Bangsa di Era Persaingan Global (lkatan Alumni Pasca Sarjana Universitas
Negeri Jakarta, 2009) Sertifikat Seminar Nasional "Peningkatan Kualitas
Pendidikan Melalui Manajemen Pembelajaran Berbasis ICT" (lkatan Sarjana
Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) bekerjasama dengan Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2009) Sertifikat Bimbingan Teknis Percepatan
Pelaksanaan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 (Badan Pendidikan dan
Pelatihan bersama dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Departemen Dalam Negeri, 2007) Sertifikat Ujian Nasional Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama (Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pusat Pengembangan Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Publik, 2007). Sertifikat Pelatihan Sensitivity
Training (lnstitut Manajemen Mutu Kesehatan Indonesia, 2004) Sertifikat
Pelatihan dan Lokakarya Penyusunan APBD dengan Pendekatan Kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Yayasan Adhi Cita Dharma, 2004). Sertifikat
Lokakarya Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Diklat Propinsi DKI Jakarta, 2004). Sertifikat Training Of Trainers (TOT) Dasar
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah (Local
Government Leadership Course) bagi Asisten, Kepala Bidang/Bagian Sosial
Budaya pada Kantor BAPPEDA dan WIDYAISWARA (Badan Pendidikan dan
Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Bandung, 2004). Sertifikat Seminar
Statistik ' lndeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketenagakerjaan di DKI
Jakarta (Badan Pusat Statistik, 2003). Sertifikat 'Training of Trainers (TOT)
Sosialisasi Undang - Undang Bidang Politik
Tahun 2003' (Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa Departemen Dalarn Negeri, 2003). Sertifikat Latihan
Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) Ill ( Stimik Perbanas, 2002) Sertifikat
Seminar Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
dengan
10 Perguruan Tinggi Negeri (UI, ITB, UNPAD, UNJ, IIP, PTIK, STIA LAN-RI,IPB, U
GM dan IAIN Syarif Hidayatullah), (Badan Koordinasi Kerjasama Pemerintah
Propinsi DKI Jakarta dengan Perguruan Tinggi Negeri, 2002). Sertifikat
Pelatihan Pembangunan Berbasis Komunitas (Laboratorium Sosiologi Fakultas
llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan
BAPPEDA DKI Jakarta, 2001) Sertifikat Workshop Manajemen lnovasi (Badan
Riset dan Teknologi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK, 2001).
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Peneliti di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah
Daerah Angkatan VII (Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam
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Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah, kerjasama dengan UPI
Bandung, 2001). Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Proyek
(Badan Pendidikan dan Latihan Propinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Biro
Keuangan Propinsi DKI Jakarta, 2000)
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