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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya peningkatan kompetensi yang terus berlangsung di sepanjang 

kehidupan manusia. Salah satu bagian dari pendidikan adalah terjadinya proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan interaksi antara fasilitator (guru, dosen, pengajar, 

PTP, dan lainnya) dengan peserta/peserta didik. Di dalam prosesnya, pembelajaran 

memerlukan berbagai model yang dapat diterapkan serta menggunakan berbagai jenis 

media. Dengan penggunaan model pembelajaran dan media yang tepat, maka tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif.  

Model pembelajaran merupakan rangkaian perencanaan proses pembelajaran, strategi 

hingga media yang akan digunakan di dalamnya. Pemilihan model pembelajaran sangat 

menentukan hasil yang akan dicapai oleh peserta pembelajaran. Penentuan model yang 

akan diterapkan dalam proses pembelajaran.  

Pengembang Teknologi Pembelajaran seyogyanya memahami/ mengetahui analisis 

kebutuhan untuk mengembangkan model pembelajaran serta memilih media yang tepat 

sehingga pembelajaran menjadi efektif untuk mencapai tujuannya. Pengembangan model 

pembelajaran tersebut, baik dalam skala makro, messo maupun mikro. 

B. Deskripsi Singkat 

Mata Diklat ini membekali peserta dalam melakukan analisis kebutuhan sebagai referensi 

dalam menyusun rancangan pengembangan model dan media pembelajaran. Mata Pelatihan 

analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran akan fokus pada proses 

analisis kebutuhan terkait pengembangan model dan media pembelajaran termasuk 

karakteristik yang dimilikinya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang relevan untuk 

pengembangan model dan media pembelajaran. Untuk itu, pembekalan terkait model dan 

media pembelajaran (apa dan bagaimana) akan diberikan pada mata pelatihan ini sebagai 

pengetahuan dasar bagi para peserta. 

C. Manfaat 

Modul ini menjadi referensi awal bagi pemegang jabatan Pengembang Teknologi 

Pembelajaran untuk memahami rangkaian di dalam pengembangan model pembelajaran 

dan pemanfaatan medianya. Saudara diharapkan juga membaca referensi atau mencermati 

video yang ditautkan dalam setiap bab. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Hasil Belajar 

Setelah mengikuti mata pelatihan analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran, peserta pelatihan akan mampu melakukan analisis kebutuhan 

pengembangan model dan media pembelajaran, berdasarkan kurikulum yang berlaku 

sesuai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. 

2. Indikator Hasil Belajar 

a. Menjelaskan konsep dan esensi analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran. 
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b. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran, yaitu 

mulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menyusun kisi-kisi 

instrumen, menyusun instrumen, mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis 

data, serta menyusun laporan hasil.    

E. Materi Pokok dan Sub Materi pokok 

1. Konsep dan esensi analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran 

a. Pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip analisis kebutuhan pengembangan model dan 

media pembelajaran. 

b. Esensi analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran sebagai 

referensi dalam menyusun rancangan model dan media pembelajaran. 

c. Karakteristik masing-masing jenis model dan media pembelajaran. 

d. Implementasi atau penerapan prinsip-prinsip analisis kebutuhan pengembangan 

model dan media pembelajaran. 

e. Contoh-contoh penerapan analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran, 

hypermedia pembelajaran, model e-pembelajaran, dan aplikasi e-pembelajaran. 

2. Langkah-langkah analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran. 

a. Tahapan penyusunan rancangan analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran. 

b. Teknik pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran. 

c. Penyusunan laporan hasil analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran. 
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BAB II 

KONSEP DAN ESENSI ANALISIS KEBUTUHAN  

PENGEMBANGAN MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan konsep analisis 

kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran 

A. Pengertian, Tujuan, dan Esensi Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan 

Media Pembelajaran 

1. Pengertian Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media Pembelajaran 

 

Sumber gambar: 

http://bangkudepan.com/macam-

macam-pendekatan-pembelajaran/ 

 

  
Gambar 2.1  Beberapa Proses Pembelajaran 

Sebelum membahas tentang pengertian Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan 

Media Pembelajaran, coba Saudara perhatikan empat gambar di atas. Buatlah pernyataan 

tentang empat gambar di atas terkait model dan media pembelajaran yang diterapkan. 

Pernyataan 

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... ........................... ............. .............. 

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

........................... ........................... ........................... ...........................  ........................... 

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

http://bangkudepan.com/macam-macam-pendekatan-pembelajaran/
http://bangkudepan.com/macam-macam-pendekatan-pembelajaran/
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Dari ke-empat gambar di atas, dapat dilihat penerapan berbagai model pembelajaran di 

dalam ruangan belajar. Di dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya tidak serta merta 

menerapkan model tertentu di dalam prosesnya. Misalnya seorang guru ketika akan 

menerangkan materi Massa dan Gaya dalam mata pelajaran Fisika, maka guru tersebut 

sebaiknya tidak hanya menggunakan model pembelajaran ceramah saja. Tetapi guru 

tersebut harus mengetahui berbagai model pembelajaran yang dapat digunakannya, atau 

bahkan mengembangkan model pembelajarannya sendiri. 

Pada area yang lebih luas, pembahasan desain hingga penerapan model pembelajaran 

diterapkan pada lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan dan pelatihan. Sebagai 

contoh, Saudara dapat membaca https://jayantaranews.com/terapkan-model-

pembelajaran-campuran-diharapkan-smk-medikacom-jadi-pelopor-pendidikan-di-kota-

bandung/.  

Definisi model pembelajaran dan jenis-jenisnya dapat Saudara baca dari berbagai 

sumber, seperti di:  

https://sosmedpc.blogspot.com/2016/12/pengertian-65-model-pembelajaran.html. 

Saudara juga dapat mencari definisi model pembelajaran dari sumber lain.   

Secara umum model pembelajaran didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur sistematis dan terencana dalam mengorganisasikan proses 

pembelajaran sehingga pencapaian tujuan pembelajaran menjadi efektif (Priansa, 2017). 

Sehingga perlu dipahami beberapa hal terkait model pembelajaran, baik isi, proses dan 

hasilnya. Oleh karenanya penerapan model pembelajaran memerlukan proses analisis 

kebutuhan sebelum diterapkan sehingga bisa efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajarannya.  

Sebelum membahas lebih jauh tentang analisis kebutuhan pengembangan model 

pembelajaran, simaklah video di https://youtu.be/ZwAZGWdD7jg. Pada area yang lebih 

luas, cermati juga model pembelajaran yang diterapkan di provinsi Bali dalam video 

https://youtu.be/qBH_lq0ccHc. 

Apa yang dapat saudara simpulkan dari kedua video tersebut terkait model pembelajaran 

yang diterapkan terutama terkait analisis kebutuhan. 

Simpulan tentang video 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  

 

https://jayantaranews.com/terapkan-model-pembelajaran-campuran-diharapkan-smk-medikacom-jadi-pelopor-pendidikan-di-kota-bandung/
https://jayantaranews.com/terapkan-model-pembelajaran-campuran-diharapkan-smk-medikacom-jadi-pelopor-pendidikan-di-kota-bandung/
https://jayantaranews.com/terapkan-model-pembelajaran-campuran-diharapkan-smk-medikacom-jadi-pelopor-pendidikan-di-kota-bandung/
https://sosmedpc.blogspot.com/2016/12/pengertian-65-model-pembelajaran.html
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Pengembangan model pembelajaran memerlukan tahapan analisis kebutuhan, agar tepat 

di dalam penetapan dan penerapannya. Yang dimaksud dengan analisis kebutuhan (need 

assessment) adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan 

data dari berbagai sumber informasi untuk mengetahui kesenjangan (gap) antara keadaan 

yang seharusnya terjadi (ideal) dengan keadaan yang senyatanya terjadi (reality).  

Untuk memperdalam materi tentang analisis kebutuhan, silahkan Saudara unduh dan 

pelajari file presentasi dari Bapak Purwanto yang dapat diakses pada laman web diklat ini 

atau di laman http://gg.gg/pptanalisiskebutuhan. Selain itu, Saudara diharapkan juga 

memperkaya pemahaman tentang analisis kebutuhan dari sumber atau referensi lain. 

Menurut Philip and Philip, bentuk analisis dapat diwujudkan dalam empat kategori 

analisis kebutuhan kinerja yaitu, kebutuhan individu, kebutuhan pelatihan, kebutuhan 

kinerja jabatan dan kebutuhan bisnis atau organisasi. Setiap jenis analisis kebutuhan 

kinerja tersebut berkaitan erat dengan jenis pertanyaan yang diajukan maupun jenis 

evaluasinya. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. 

Gambar 2.2 The Four Performance Analysis Needs. (Phillips, Phillips, 2002) 

Analisis kebutuhan berkaitan erat dengan beberapa konsep, antara lain konsep need 

assessment dan front-end analysis. Need assessment adalah cara sistematik untuk 

menentukan kesenjangan antara keadaan nyata saat ini dengan keadaan yang diinginkan. 

Need assessment juga didefinisikan sebagai proses sistematik untuk menentukan tujuan, 

mengidentifikan perbedaan antara kondisi nyata dengan kondisi yang dinginkan, dan 

menentukan prioritas tindakan yang akan dilakukan (Lee, William W. & Owens, Diana L., 

2004). 

Front-end analysis adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjembatani 

kesenjangan yang ada antara kenyataan dan harapan serta menyelesaikan masalah 

tersebut.  

http://gg.gg/pptanalisiskebutuhan
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Pelaksanaan analisis memerlukan upaya pengumpulan data dengan menggunakan 

berbagai teknik antara lain menggunakan kuisioner, wawancara, simulasi, dan observasi.  

Kuisioner dapat menggunakan e-mail atau kuisioner tertulis. Wawancana dapat 

menggunakan telepon atau wawancana langsung. Simulasi dengan menggunakan maket 

atau peralatan/software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Bagan pengertian analisis kebutuhan 

Pada contoh video di https://youtu.be/qBH_lq0ccHc, tentu dinas pendidikan provinsi Bali 

sebelumnya sudah melakukan analisis kebutuhan penerapan model pembelajaran kelas 

maya jejak Bali. Cobalah membuat rumusan singkat apa analisis kebutuhan di provinsi 

Bali hingga memutuskan untuk mempergunakan model pembelajaran kelas maya jejak 

Bali. 

Rumusan analisis kebutuhan 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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2. Tujuan Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media Pembelajaran 

Tujuan analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran adalah:  

a. Menginventaris atau mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran. 

Identifikasi masalah merupakan tahap permulaan dalam analisis. Proses identifikasi 

mencakup pencarian, penemuan, mengumpulkan permasalahan. Hasil akhir dari 

identifikasi masalah adalah perumusan tujuan pembelajaran umum.  

b. Menyusun skala prioritas pemecahan masalah 

Setelah kita mengetahui masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi, maka Kita 

perlu mencari alternatif pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan skala 

prioritas pemecahan masalah. Adapun beberapa pertimbangan yang perlu Saudara 

perhatikan dalam menilai atau menentukan skala prioritas pemecahan masalah adalah: 

a) tingkat signifikansi pengaruhnya, b) luas ruang lingkupnya, dan c) pentingnya 

peranan kesenjangan tersebut terhadap masa depan lembaga atau program. 

c. Merumuskan tujuan umum yang akan dicapai dari proses pemecahan masalah. 

Hasil kegiatan analisis kebutuhan pembelajaran yaitu daftar pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang masih belum dikuasi peserta didik dan perlu dikuasi 

peserta didik (Suparman, 2004). Dengan kata lain, kegiatan analisis kebutuhan ini akan 

menghasilkan kompetensi-kompetensi yang masih belum dikuasai dan perlu dikuasai 

peserta didik. 

Sebagai latihan, cobalah cermati kembali video di tautan  

https://youtu.be/ZwAZGWdD7jg kemudian lakukan tiga langkah penentuan tujuan 

analisis kebutuhan. 

Tiga langkah penentuan tujuan analisis kebutuhan 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

https://youtu.be/ZwAZGWdD7jg
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3. Prinsip-prinsip analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran 

 
Gambar 2.4. Piramida Pengalaman Edgar Dale 

 

Sebelum mempelajari prinsip analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran, coba perhatikan gambar piramida pengalaman Edgar Dale di atas. Apa yang 

dapat Saudara uraikan dari piramida tersebut? 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan 

pengembangan model dan media pembelajaran meliputi hal-hal sebagai berikut. 

a. Tujuan Pembelajaran 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan analisis kebutuhan dalam konteks pembelajaran 

adalah kompetensi-kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Hasil kegiatan analisis 

kebutuhan instruksional yaitu daftar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang masih 

belum dikuasi peserta didik dan perlu dikuasi peserta didik (Suparman, 2004). 

Kompetensi dasar inilah yang akan menjadi dasar acuan  tahap selanjutnya yaitu 

perumusan tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai sesuatu yang akan dicapai, selain itu berfungsi 

sebagai kreteria untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran. Dengan 

demikian, tujuan pembelajaran sebagai acuan atau dasar dalam menyusun strategi 

pempelajaran, termasuk metode, media pembelajaran dan materi pelajaran serta 

evaluasi pembelajaran. 

b. Strategi pembelajaran  

Strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan pembelajaran dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi atau isi pelajaran secara 

sistematis, sehingga kemampuan yang diharapkan, dapat dikuasai oleh peserta didik 

secara efektif dan efisien (Suparman, 2004). Oleh karena itu, dalam menerapkan 

strategi pembelajaran harus memperhatikan komponen utama strategi pembelajaran, 

yaitu: 1) urutan kegiatan pembelajaran, 2) metode, 3) media, dan 4) waktu (Suparman, 

2004).  

Dalam menerapkan strategi pembelajaran ada beberapa komponen yang harus 

Saudara perhatikan agar dalam kegiatan pembelajaran dapat mencapai suatu tujuan 
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yang telah ditentukan. Menurut Dick and Carey menyebutkan adanya 5 komponen 

umum strategi pembelajaran yakni: a) kegiatan pembelajaran pendahuluan, b) 

penyampaian informasi, c) partisipasi peserta didik d) tes, dan 5) kegiatan tindak lanjut 

(Suparman, 2004). 

c. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran. Media dapat berbentuk orang atau 

guru, alat-alat elektronik, media cetak, media audio, media audio visual (video), 

multimedia, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu Saudara pertimbangkan dalam 

menentukan dan memilih media pembelajaran adalah: 1) ketepatan atau kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran, 2) dukungan terhadap isi pelajaran, 3) kemudahan 

memperoleh media, 4) keterampilan guru dalam menggunakannya. 

5) ketersediaan waktu menggunakannya, dan 6) sesuai dengan taraf berpikir peserta 

didik. 

Media pembelajaran mempunyai nilai-nilai praktis berupa kemampuan untuk: (1) 

membuat konsep yang abstrak menjadi kongkrit, (2) melampaui batas indera, waktu, 

dan ruang, (3) menghasilkan keseragaman pengamatan, (4) memberi kesempatan 

peserta didik mengontrol arah maupun kecepatan belajarnya, (5) membangkitkan 

keingintahuan dan motivasi belajar, dan (6) dapat memberikan pengalaman belajar 

yang menyeluruh dari yang abstrak hingga yang kongkrit. 

d. Evaluasi pembelajaran 

Menurut Cronbach (1977) dan Alkin (1969), yang dikutip Sudjana (2006) evaluasi 

adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh dan menyediakan informasi bagi 

pembuat keputusan. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah 

keputusan. Selain itu, evaluasi merupakan proses yang sistematis tentang 

mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan 

sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik (Gronlund, 1990). 

Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian 

belajar kelas atau kelompok 

B. Esensi Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media Pembelajaran  

Langkah awal dalam proses pengembangan model dan media pembelajaran adalah analisis 

kebutuhan pembelajaran. Langkah ini sangat penting dan strategis dalam proses 

pengembangan model/ media pembelajaran. Mengapa demikian? Langkah ini merupakan 

titik tolak dan sekaligus sumber untuk langkah-langkah berikutnya, terutama sebagai 

referensi dalam menyusun rancangan model/ media pembelajaran. Oleh karena itu, 

kebingungan pada langkah permulaan ini tentu akan menyebabkan seluruh kegiatan 

pengembangan model/ media pembelajaran kehilangan arah.  

Esensi dari kegiatan analisis kebutuhan pengembangan model/ media pembelajaran adalah 

: 



10  Modul 1 Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media Pembelajaran 

1. Agar kita dapat memperoleh suatu pendekatan yang sistematis, efektif dan efisien dalam 

menentukan kebutuhan akan pengembangan model/media pembelajaran.  

2. Menemukan rekomendasi yang dapat menjadi solusi permasalahan. 

 

C. Karakteristik Model dan Media Pembelajaran 

Karakteristik model dan media pembelajaran menjadi hal penting yang sebaiknya dipahami 

oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran. Salah satu jenis media pembelajaran, yaitu 

media video memiliki karakteristik : 

1. Menampilkan gambar dengan gerak, serta suara secara bersamaan. 

2. Mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu 

besar (gunung), terlalu kecil (kuman), terlalu abstrak (bencana), terlalu rumit (proses 

produksi), terlalu jauh (kehidupan di kutub) dan lain sebagainya. 

3. Mampu mempersingkat proses, misalnya proses penyemaian padi hingga panen. 

4. Memungkinkan adanya rekayasa (animasi). 

Untuk mengetahui karakteristik jenis-jenis media pembelajaran yang lainnya, silahkan 

cermati video pada tautan https://youtu.be/pnE2sQ6ay0Q. 

Silahkan Saudara simak video pada tautan https://youtu.be/CxuwX-aCUn4. Buatlah 

kesimpulan mengenai karakteristik model pembelajaran dari informasi dalam video 

tersebut. 

D. Implementasi atau Penerapan Prinsip-Prinsip Analisis Kebutuhan Pengembangan Model 

dan Media Pembelajaran 

Implementasi analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran harus 

disesuaikan dengan beberapa hal yang menjadi titik berat dalam pembelajaran. Paling tidak 

ada tiga prinsip analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran yang 

dapat menjadi pertimbangan. 

1. Prinsip berkaitan dengan hasil 

2. Prinsip berkaitan dengan Isi / materi (content) 

3. Prinsip berkaitan dengan proses 

E. Contoh-Contoh Penerapan Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media 

Pembelajaran 

Simaklah video dalam tautan di https://youtu.be/t64f3PxkgC4. Dari video tersebut, cobalah 

Saudara rumuskan kegiatan-kegiatan apa yang ada didalam kegiatan input, proses, dan 

output atau hasilnya. Sebagai bahan pengayaan penerapan analisis kebutuhan 

pengembangan model, Saudara dapat membaca di http://lpp.uad.ac.id/wp-

content/uploads/2017/05/26.-karima-199-203.pdf . 

F. Latihan 

Silahkan Saudara cari contoh-contoh penerapan analisis kebutuhan pengembangan media 

pembelajaran, hypermedia pembelajaran, model e-pembelajaran, dan aplikasi e-

pembelajaran!  

Berikan ulasan saudara mengenai contoh-contoh tersebut. 

G. Rangkuman 

https://youtu.be/CxuwX-aCUn4
https://youtu.be/t64f3PxkgC4
http://lpp.uad.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/26.-karima-199-203.pdf
http://lpp.uad.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/26.-karima-199-203.pdf
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1. Model Pembelajaran adalah model pembelajaran didefinisikan sebagai kerangka 

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dan terencana dalam 

mengorganisasikan proses pembelajaran sehingga pencapaian tujuan pembelajaran 

menjadi efektif. 

2. Analisis kebutuhan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan berbagai teknik 

pengumpulan data dari berbagai sumber informasi. 

Yaitu untuk mengetahui kesenjangan (gap) antara keadaan yang seharusnya terjadi (ideal) 

dengan keadaan yang senyatanya terjadi (reality). 

3. Terdapat tiga tujuan analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran 

yaitu: menginventaris atau mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran, menyusun 

skala prioritas pemecahan masalah dan merumuskan tujuan umum yang akan dicapai dari 

proses pemecahan masalah. 

4. Empat prinsip yang harus diperhatikan dalam analisis kebutuhan pengembangan model 

yaitu tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran serta evaluasi 

pembelajaran. 

H. Evaluasi 

Cobalah Saudara identifikasi analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran yang dapat dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tempat 

Saudara bekerja!  
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BAB III 

LANGKAH-LANGKAH ANALISIS KEBUTUHAN  

PENGEMBANGAN MODEL DAN MEDIA PEMBELAJARAN  

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan analisis kebutuhan 

pengembangan model dan media pembelajaran, yaitu mulai dari mengidentifikasi 

masalah, merumuskan masalah, menyusun kisi-kisi instrumen, menyusun instrumen, 

mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, serta menyusun laporan hasil 

A. Tahapan Penyusunan Rancangan Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media 

Pembelajaran  

Penyusunan rancangan analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran 

meliputi tiga tahap berikut: 

1. Perancangan, meliputi penentuan fokus analisis kebutuhan, penentuan teknik 

pengumpulan data, dan pengembangan instrumen. 

2. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan 

data dan instrumen yang telah ditentukan dalam perancangan, mengolah dan 

menganalisis datanya. 

3. Pelaporan, yaitu melaporkan hasil analisis kebutuhan tersebut. Hasil analisis kebutuhan 

yang paling utama adalah rekomendasi. Model dan media apa yang direkomendasikan 

perlu dibuat dan dikembangkan.  

Penyusunan rancangan penelitian analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman 

yang mudah diikuti. Adapun langkah-langkahnya adalah: 

1. Identifikasi masalah,  

Seperti telah Saudara ketahui bahwa pada dasarnya kegiatan analisis kebutuhan 

dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang antara lain digunakan untuk 

memecahkan masalah. Untuk itu, setiap kegiatan analisis kebutuhan yang akan dilakukan 

itu berangkat dari masalah. Tapi apakah masalah itu? Masalah merupakan suatu hal yang 

penting untuk dipecahkan. Masalah harus didukung dengan data dan dilSaudarasi dengan 

kajian literatur atau studi lapangan. Setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Data 

masalah dapat diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan atau dokumenter. 

Sebenarnya ada banyak pendekatan/model yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah, antara lain melalui penelitian (research), diskusi terfokus (focus group 

discussion/FGD), seminar, lokakarya, delphy technique, dan lain lain.  

2. Perumusan masalah 

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Mengapa demikian? Kalau masalah itu 

merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Atau kenyataan, 

maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya 

melalui penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi. Oleh karena itu, agar 

penelitian dapat Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka Saudara harus 

merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus mulai, ke mana harus pergi dan 

dengan apa. 
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Bagaimana cara merumuskan masalah itu? Merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, merumuskan masalah akan 

memberikan gambaran pada  Saudara mengenai jenis data yang akan dikumpulkan dan 

metode pengumpulan data yang akan digunakan. 

3. Penyusunan kisi-kisi instrumen 

Setelah Saudara mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti dan dari mana data bisa 

diperoleh, maka langkah yang segera dapat Saudara lakukan adalah menentukan dengan 

apa data akan dikumpulkan. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tertentu. 

Penyusunan instrumen ini sangat tergantung dari jenis data dan dari mana data diperoleh. 

Oleh karena itu, untuk memudahkan Saudara menyusun instrumen dapat menggunakan 

matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Dengan demikian, penyusunan 

instrumen diawali dengan penyusunan kisi-kisi instrumen. 

Langkah selanjutnya, apa yang harus Saudara perhatikan dalam menyusun kisi-kisi 

instrumen? Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kisi-kisi 

instrumen, yaitu: 1) pengambilan sampel dan pemilihan butir instrumen, 2) tipe atau jenis 

instrumen yang akan digunakan, 3) aspek kemampuan yang diketahui, 4) format butir 

instrumen, 5) jumlah butir instrumen, dan 6) distribusi tingkat kesukaran butir instrumen. 

Penyusunan kisi-kisi instrumen sebagai alat untuk validasi data, dan untuk mengetahui 

apakah data yang akan dikumpulkan sudah mewakili semua sumber data. Kisi-kisi disusun 

dalam bentuk matrik dengan tujuan untuk memudahkan penulisan instrumen dan 

mengetahui distribusi instrumen.  

B. Teknik Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media Pembelajaran 

Selanjutnya kapan teknik atau metode pengumpulan data dapat Saudara gunakan? Teknik 

atau metode pengumpulan data dapat Saudara gunakan dengan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Karakteristik metode atau teknik pengumpulan data 

No. Metode Karakteristiknya 

1.  Kuesioner digunakan bila responden jumlahnya cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas, responden dapat 

membaca dengan baik, dan dapat mengungkapkan hal-

hal yang sifatnya rahasia serta dapat disampaikan ke 

responden secara langsung atau di kirim melalui pos 

atau internet 

2.  Observasi digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku 

manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden kecil 

3.  Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden 

secara lebih mendalam dan jumlah respondenya 

kecil/sedikit  

4.  Tes digunakan bila ingin mengetahui prestasi hasil belajar 

5.  Gabungan 

keempatnya 

Digunakan bila ingin mendapatkan data secara lengkap, 

akurat, dan konsisten 

 



14  Modul 1 Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media Pembelajaran 

Strategi pengumpulan data dalam analisis kebutuhan dapat Saudara lakukan dengan 

berbagai cara atau metode. Beberapa strategi yang dapat Saudara lakukan antara lain adalah 

curah pendapat (brainstorming), wawancara, observasi, kuesioner, panel ahli (expert 

judgment), seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), tes, 

dokumentasi dan lain-lain. Strategi paling minimal yang dapat dilakukan dalam analisis 

kebutuhan adalah curah pendapat (brainstorming). Sebagai gambaran simaklah video di 

laman https://youtu.be/1-EHUAzjn9k. 

Setelah pengumpulan data, tahapan berikutnya adalah pengolahan data atau menganalisis 

data. Tahapan ini membutuhkan ketekunan dan pengertian terhadap jenis data. Mengapa 

demikian? Ya, karena jenis data menuntut teknik analisis data tertentu. Misalnya penelitian 

kuantitatif, Saudara dapat menggunakan teknik analisis data statistik. Selain itu, tahap 

mengolah data ini penting karena menjadi alat pengambilan keputusan. 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. Proses analisis data dimulai dengan 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan 

melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis.      

Analisis data dapat Saudara lakukan dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif 

dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2006). Analisis statistik deskriptif mulai dari penyajian data dengan tabel, grafik, 

diagram lingkaran, histogram, pictogram, perhitungan mean, median, modus, simpangan 

baku dan rentang teoritik. Oleh karena itu, penelitian terhadap populasi atau tanpa diambil 

sampelnya jelas menggunakan analisis statistik deskriptif.  

Karena hanya mendeskripsikan data tanpa membuat kesimpulan untuk populasi dimana 

sampel diambil. 

Bagaimana Saudara melakukan analisis data dengan menggunakan statistik inferensial. 

Statistik inferensial atau statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi 

(Sugiyono, 2006). Oleh karena itu statistik inferensial sangat cocok Saudara gunakan bila 

sampel yang diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampelnya dilakukan 

secara random. 

Analisis statistik inferensial ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi dan korelasi, baik sederhana maupun ganda. Adapun uji 

korelasi sederhana dengan menggunakan korelasi Product Moment Person (r), untuk 

menguji hipotesis hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat 

dilanjutkan dengan regresi tunggal. Kemudian korelasi ganda untuk menguji hubungan 

antara dua variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat dilanjutkan 

dengan regresi ganda. Namun, sebelumnya perlu diuji persyaratan analisis data yaitu 

normalitas dan homoginitas.  

https://youtu.be/1-EHUAzjn9k
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Analisis statistik ini dapat dikerjakan dengan mudah, karena dapat memanfaatkan 

bantuan software komputer (SPSS For Windows) setelah seluruh data yang masuk, dan 

diberi kode dan skor berdasarkan variabelnya serta dimasukkan ke SPSS. 

C. Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media 

Pembelajaran 

Penyusunan laporan merupakan langkah terakhir dari serentetan kegiatan analisis 

kebutuhan sistem pembelajaran.  Pelaporan akan menjadi dokumen pengambilan keputusan 

terhadap sistem yang akan Saudara kembangkan atau digunakan. Oleh karena itu, dalam 

menulis laporan hasil analisis kebutuhan ini Saudara seperti sedang bercerita. Nah, agar apa 

yang Saudara ceritakan itu dapat dipahami oleh pembaca, maka harus memperhatikan hal-

hal tertentu. Tentu saja aturan penulisan laporan penelitian ilmiah, berbeda dengan aturan 

menulis cerita novel atau berita. Saudara ingat analisis kebutuhan merupakan salah satu 

kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah, maka laporan yang Saudara susun harus mengikuti 

kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Satu hal yang terpenting adalah laporan hasil 

penelitian harus ditulis secara jelas dan meyakinkan. 

Kapan sebaiknya Saudara menulis laporan? Pada umumnya menulis laporan dilakukan 

setelah bahan dan data yang diperlukan terkumpul semua, baru kemudian memulai menulis 

laporan. Sebenarnya menurut penulis akan jauh lebih efisien apabila pekerjaan menyusun 

laporan itu telah Saudara mulai dengan mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatunya 

sejak penelitian analisis kebutuhan dimulai.  

Bagaimana caranya agar Saudara dapat mulai menyusun laporan dari awal kegiatan 

penelitian? Untuk dapat menulis laporan terlebih dahulu Saudara merancang garis besar 

laporan, bersamaan Saudara mengajukan rancangan penelitian analisis kebutuhan. 

Selain itu Saudara perlu mengidentifikasi berbagai sistematika atau format laporan yang 

akan di gunakan.  

Bagaimana sistematika penulisan laporan hasil analisis kebutuhan pengembangan model 

dan media pembelajaran? Banyak sekali sistematika atau format penulisan laporan yang 

dapat Saudara gunakan, yang penting Saudara perhatikan pembaca dapat memahami apa 

yang telah Saudara lakukan dalam penelitian, tujuannya dan bagaimana hasilnya. Oleh 

karena itu, sistematika penulisan laporan antara lain: 

1. Bagian pendahuluan, menyajikan halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar/ilustrasi atau diagram-diagram.  

2. Bagian isi laporan, biasanya menjelaskan isi dari laporan yang terdiri dari beberapa bab. 

Sajian materi Bab 1, menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, dan kegunaan penelitian analisis kebutuhan. 

Bab 2, membahas pentingnya kajian pustaka yang menyajikan deskripsi landasan teori 

yang mendasarinya untuk masing-masing variabel penelitian analisis kebutuhan. Bab 3, 

menjelaskan metodologi penelitian analisis kebutuhan yang Saudara gunakan, mulai dari 

penjelasan mengenai tujuan penelitian analisis kebutuhan, populasi dan sampel, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab 4, 

menjelaskan hasil penelitian analisis kebutuhan dan pembahasan, mulai dari pengolahan 
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data, penyajian data dan analisis data serta penarikan kesimpulan. Bab 5, adalah bab 

penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.  

3. Bagian akhir, menyajikan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran 

Contoh laporan hasil analisis kebutuhan pengembangan model dan media pembelajaran 

dapat Saudara akses di laman : http://gg.gg/contohanalisiskebutuhan . 

Pilihlah salah satu contoh laporan dan berikan komentar saudara mengenai kekurangan 

dan kelebihan dari laporan analisis pengembangan model dan media pembelajaran 

tersebut. 

Kekurangan dan kelebihan  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

D. Latihan 

Buka berita dari tautan https://indonesiadevelopmentforum.com/2018/blog/4775-

membangun-kampus-pusat-pendidikan-guru-di-papua, Dengan menerapkan tahapan-

tahapan yang dibahas pada bab ini, lakukan analisis kebutuhan pengembangan model dan 

media pembelajaran yang dapat diterapkan pada pendidikan guru di Papua 

E. Rangkuman 

1. Penyusunan rancangan analisis kebutuhan sistem pembelajaran meliputi tiga tahap yaitu: 

Perancangan, pelaksanaan dan pelaporan. 

2. Berbagai teknik pengumpulan data dapat digunakan dalam analisis kebutuhan 

pengembangan model antara lain menggunakan kuesioner, wawancara, dan focus group 

discussion. 

3. Pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif 

dan inferensial. 

4. Laporan hasil analisis kebutuhan terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi laporan, dan 

bagian akhir.  

http://gg.gg/contohanalisiskebutuhan
https://indonesiadevelopmentforum.com/2018/blog/4775-membangun-kampus-pusat-pendidikan-guru-di-papua
https://indonesiadevelopmentforum.com/2018/blog/4775-membangun-kampus-pusat-pendidikan-guru-di-papua
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F. Evaluasi 

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman saudara, lakukan analisis kebutuhan 

pengembangan model pembelajaran atau media pembelajaran, yaitu mulai dari 

mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menyusun kisi-kisi instrumen, menyusun 

instrumen, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, serta menyusun laporan 

hasil. Analisis kebutuhan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tempat 

Saudara bekerja. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Selamat, Saudara telah berhasil menyelesaikan materi pembelajaran yang diuraikan pada 

modul diklat JF-PTP yang berjudul “Analisis Kebutuhan Pengembangan Model dan Media 

Pembelajaran”. Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian modul ini, Saudara harus 

mengerjakan Tes Akhir Modul (TAM). Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat penguasaan Saudara terhadap keseluruhan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari.  

Secara garis besar, materi pembelajaran yang diuraikan pada Modul ini telah membahas 

tentang: 1) Konsep dan esensi analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran, dan 2) Langkah-langkah analisis kebutuhan pengembangan model dan media 

pembelajaran. Pada setiap bab atau kegiatan belajar, Saudara telah mengerjakan latihan dan 

evaluasi. Pengalaman Saudara mengerjakan latihan dan evaluasi akan membantu dalam 

mengerjakan TAM. Selamat mengerjakan TAM dan sukses tentunya. Apabila Sudara telah 

berhasil mengerjakan TAM minimal 80% benar, maka Saudara dikatakan telah menguasai 

materi pembelajaran yang diuraikan di dalam modul ini.  

Seandainya jawaban Saudara belum mencapai 80% benar, pelajari ulang modul ini. 

Perdalam materi dengan mempelajari tautan video, website, file presentasi dan referensi 

yang diberikan dalam modul ini. Setelah itu mintalah kesempatan untuk mengerjakan TAM 

yang kedua kali. Semoga Anda berhasil dan dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran untuk 

modul-modul yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam suatu proses pembelajaran, terdapat unsur yang sangat penting yakni model 

pembelajaran. Pemilihan salah satu model tertentu akan memengaruhi standar layanan 

pembelajaran, pedoman/panduan pengelolaan pembelajaran, bahkan petunjuk 

pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran, serta Garis Besar Isi Media dan Jabaran 

Materi Pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran berbasis media pembelajaran tertentu dalam proses 

pelatihan/pembelajaran dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, 

membangkitkan motivasi dan semangat belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap peserta pelatihan. Penerapan model pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar yang tepat dipadu dengan dukungan standar layanan, serta 

pedoman/panduan pengelolaan pembelajaran dan petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan 

media pembelajaran serta Garis Besar Isi Media dan Jabaran Materi Pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian konten materi 

pelatihan/pembelajaran. Agar pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, 

sangatlah penting untuk menyusun rancangan model pembelajaran, standar layanan, 

pedoman/panduan pengelolaan pembelajaran dan petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan 

media pembelajaran serta Garis Besar Isi Media dan Jabaran Materi Pembelajaran dalam 

setiap kegiatan pembelajaran/pelatihan yang berbasis media pembelajaran. Namun 

kenyataannya bagian inilah yang masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Alasan 

yang sering muncul antara lain terbatasnya waktu untuk menyusun rancangan, dan 

kurangnya kemampuan untuk menyusun rancangan-rancangan tersebut, yang nantinya 

akan digunakan sebagai langkah  awal dalam menentukan model pembelajaran yang 

tepat sesuai kebutuhan pembelajaran agar pembelajaran efektif efisien mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

B. Deskripsi Singkat 

Modul ini diperuntukkan  bagi aparatur sipil negara dengan jabatan fungsional sebagai  

Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP), secara singkat  mendeskripsikan cara 

menyusun rancangan model pembelajaran, standar layanan, pedoman pengelolaan, 

petunjuk pelaksanaan dan pemanfaatan, serta penyusunan Garis Isi Media (GBIM) dan 

Jabaran Materi (JM) media dan hypermedia pembelajaran.  Modul ini merupakan salah 

satu materi pelatihan pada  diklat teknis jabatan fungsional pengembang teknologi 

pembelajaran (PTP). Materi yang dibahas dalam modul ini adalah tentang penyusunan 

rancangan model pembelajaran, standar layanan, pedoman pengelolaan, petunjuk 

pelaksanaan dan pemanfaatan, serta penyusunan Garis Isi Media (GBIM) dan Jabaran 

Materi (JM) media, dan hypermedia pembelajaran.  

Sebagai seorang PTP, Anda sangat perlu mempelajari modul ini karena pemahaman Anda 

terhadap materi penyusunan rancangan ini akan sangat  membantu tugas Anda 

sehari-hari sebagai seorang Pengembang Teknologi Pembelajaran. Dengan demikian 
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nantinya Anda dapat mengimplementasikannya di unit kerja masing-masing  disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi unit kerja masing-masing.  

Modul ini dilengkapi dengan aktivitas-aktivitas, rangkuman, latihan dan evaluasi berupa 

tes formatif untuk mengukur sejauh mana pemahaman anda tentang isi bahan belajar ini. 

Dalam mempelajari modul ini, sebelumnya Anda telah menyimak dua jenis media 

pembelajaran yaitu media video pembelajaran dan media presentasi yang terkait materi 

ini. 

C. Manfaat 

Materi di dalam bahan ajar ini dapat bermanfaat bagi peserta diklat teknis PTP dalam 

rangka (1) meningkatkan  wawasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang model 

pembelajaran, standar layanan, pedoman pengelolaan, petunjuk pelaksanaan dan 

pemanfaatan, serta penyusunan Garis Isi Media (GBIM) dan Jabaran Materi (JM) media dan 

hypermedia pembelajaran. Selain itu (2) peserta diklat PTP dapat meningkatkan  

keterampilannya dalam menyusun rancangan model pembelajaran, standar layanan, 

pedoman pengelolaan, petunjuk pelaksanaan dan pemanfaatan, serta penyusunan Garis 

Isi Media (GBIM) dan Jabaran Materi (JM) media dan hypermedia pembelajaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar  

Setelah selesai mempelajari modul ini peserta diklat teknis PTP diharapkan mampu 

memahami perancangan model dan media pembelajaran merupakan komponen yang 

sangat penting dalam pengembangan pembelajaran. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran  ini peserta dapat :  

a. mendeskripsikan cara menyusun rancangan model pembelajaran dan standar 

layanan pembelajaran; 

b. mendeskripsikan cara menyusun pedoman pengelolaan model pembelajaran dan 

petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran; 

c. mendeskripsikan cara menyusun GBIM dan JM media dan hypermedia 

pembelajaran. 

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

1. Materi Pokok 

Modul ini terdiri atas tiga (3) materi pokok yang dibahas pada tiga (3) Kegiatan yaitu: 

a. Kegiatan Belajar 1 Rancangan Model Pembelajaran dan Standar Layanan Model 

Pembelajaran, membahas tentang:  

1) Rancangan model pembelajaran; 

2) Standar layanan model pembelajaran 

b. Kegiatan Belajar 2 Pedoman pengelolaan model pembelajaran, petunjuk 

pelaksanaan/ pemanfaatan media pembelajaran membahas tentang: 

1) Pedoman pengelolaan model pembelajaran 

2) Petunjuk pelaksanaan /pemanfaatan media 
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c. Kegiatan Belajar 3 GBIM dan JM media serta hypermedia pembelajaran membahas 

tentang: 

1) Garis Besar Isi Media 

2) Jabaran Materi/Story board /Flow chart/Outline 

2. Submateri Pokok 

Setiap materi pokok pada masing-masing Kegiatan Belajar terdiri dari submateri pokok 

yaitu: 

a. Rancangan Model/aplikasi Pembelajaran 

1) Pengenalan Desain Model Pembelajaran (analisis karakteristik siswa, tujuan 

pembelajaran, pemilihan metode dan media, penggunaan bahan pembelajaran, 

aktivitas belajar siswa, evaluasi dan revisi) 

2) Teori dan isi rancangan model pembelajaran berdasarkan 5W1H 

3) Pola penerapan/pemanfaatan, rencana kerja, kriteria keberhasilan model 

pembelajaran 

b. Standar layanan model pembelajaran 

1) Standar layanan pembelajaran akademik (pemanfaatan bahan belajar, tutorial, 

layanan bantuan belajar)  

2) Standar layanan  teknis (penggunaan alat/media pembelajaran) 

3) Standar layanan psikologis (prestasi belajar, motivasi belajar, hubungan 

komunikasi siswa-guru-siswa) 

c. Pedoman pengelolaan model pembelajaran 

1) Latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup pedoman pengelolaan 

2) Strategi pengelolaan: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi 

3) Rencana tindak lanjut 

d. Petunjuk pelaksanaan /pemanfaatan 

1) Latarbelakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup juklak/jukfat 

2) Langkah-langkah pelaksanaan: pra, pelaksanaan, pasca, tindak lanjut. 

3) Pemanfaatan media: mandiri, kelompok, klasikal 

e. Garis Besar Isi Media 

1) Identitas naskah GBIM 

2) Tujuan dan pokok materi 

3) Bentuk latihan dan tes 

f. Jabaran Materi/Story board /Flow chart/Outline 

1) Identitas naskah Jabaran materi/story board/ flowchart/outline 

2) Tujuan, uraian materi, dan visualisasi 

3) Latihan dan tes 
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BAB II  

RANCANGAN MODEL PEMBELAJARAN DAN  

STANDAR LAYANAN MODEL PEMBELAJARAN 

A. Indikator Keberhasilan 

Setelah mempelajari materi pada modul ini peserta dapat mendeskripsikan cara 

menyusun rancangan model pembelajaran dan standar layanan model pembelajaran. 

B. Rancangan Model Pembelajaran 

Jika Anda pernah mengamati suatu rancangan suatu model pembelajaran, tentunya Anda 

dapat menyimpulkan bahwa rancangan model pembelajaran merupakan suatu proses 

sistematis untuk merencanakan suatu pembelajaran.  

Untuk menyusun rancangan model pembelajaran, pada tahapan awal Anda harus 

memahami desain pembelajaran yang antara lain memiliki komponen yaitu:  

1. Analisis situasi dan karakteristik pebelajar, dalam penyusunan rancangan model 

pembelajaran analisis situasi yang diperkirakan akan mempengaruhi proses dan hasil 

pembelajaran tersebut perlu diperhatikan. Situasi yang dimaksud mencakup waktu 

saat dilaksanakannya model pembelajaran, lingkungan fisik tempat pembelajaran akan 

dilaksanakan, lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, baik 

lingkungan sosial mikro yang ada di sekitar proses pembelajaran, maupun lingkungan 

sosial makro yang ada di lingkungan kehidupan pebelajar. Sementara itu karakteristik 

pebelajar pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek kognitif yang 

mencakup bakat, tingkat perkembangan intelektual, kemampuan berbahasa, 

kemampuan visual, gaya belajar, dan lain sebagainya; Aspek psikososial, mencakup: 

minat dan motivasi, sikap terhadap belajar, kepercayaan, hubungan sosial, 

perkembangan moral, latar belakang sosial dan ekonomi, latar belakang etnis dan 

budaya, dan lain sebagainya. Aspek fisiologis mencakup: kepekaan sensori, kesehatan 

secara umum, usia, dan lain sebagainya. Hasil analisis atas situasi dan karakteristik 

pebelajar selanjutnya perlu dipertimbangkan dalam pengidentifikasian dan 

penyusunan tujuan pembelajaran.  

2. Identifikasi dan rumusan tujuan pembelajaran, dalam merancang model pembelajaran 

rumusan tujuan menjadi miles-stone bagi pencapaian hasil pembelajaran. Dengan 

rumusan tujuan, proses dan penilaian pembelajaran dapat diarahkan. Dalam 

merumuskan tujuan perlu dibedakan antara tujuan yang bersifat umum dan tujuan 

yang bersifat khusus. Perumusan tujuan secara khusus diperlukan untuk: membatasi 

tugas dan menghindarkan terjadinya kerancuan dalam menafsirkan unjuk kerja yang 

akan dicapai dalam pembelajaran; membuka peluang untuk melakukan pengukuran 

atas pencapaian tujuan dan penetapan efektivitas pembelajaran. 

Memberi peluang untuk menyusun segmentasi perilaku yang diperlukan dalam belajar, 

sebagai pijakan untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai; dan memberikan 

deskripsi yang utuh tentang materi pelajaran dan konsep-konsep yang terkait 

dengannya. Untuk itu rumusan tujuan pembelajaran secara khusus harus jelas dan 
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operasional baik bagi kepentingan pengukuran capaiannya maupun sebagai acuan 

dalam merancang proses pembelajaran. 

3. Rancangan aktivitas atau strategi pembelajaran, aktivitas pembelajaran perlu dikelola 

dengan baik, untuk itu diperlukan rancangan strategi untuk melaksanakan 

pembelajaran. Dalam kaitan ini, dibedakan ada strategi organisasional, strategi 

penyajian, dan strategi pengelolaan. Strategi organisasional mengacu pada bagaimana 

pembelajaran akan disajikan secara sistematis, isi pembelajaran apa yang akan 

disuguhkan dan bagaimana akan dipresentasikan. Strategi penyajian berhubungan 

dengan alat dan media apa yang akan dipergunakan untuk memperlancar 

penyampaian isi pembelajaran, dan bagaimana pebelajar akan dikelompokkan. 

Strategi pengelolaan berkaitan dengan bagaimana waktu dialokasikan dan 

dijadwalkan serta bagaimana sumber-sumber belajar dikelola. Rancangan aktivitas 

atau strategi pembelajaran dapat dikategorikan dalam strategi mikro yang mencakup 

satu satuan tunggal pelajaran, dan strategi makro yang mencakup gabungan dari 

beberapa gagasan atau ide-ide serta mekanisme yang melibatkan banyak konsep-

konsep.  

4. Pengembangan bahan dan pemilihan media pembelajaran, dengan berpatokan pada 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan perlu dirancang dan dipersiapkan bahan 

dan media pembelajaran. Dalam merancang dan mempersiapkan bahan pembelajaran 

perlu dipertim- bangkan: kesesuaian bahan dengan isi pelajaran yang menjadi 

tuntutan tujuan pembelajaran, ketersediaan informasi yang diperlukan, sistematika 

dan urutan sajian materi yang ada di bahan pembelajaran, kemenarikan bahan 

pembelajaran, ketersediaan umpan balik dan alat evaluasi, petunjuk keberlanjutan, 

dan kesesuaian dengan bimbingan pebelajar. Sementara itu dalam pemilihan media 

pembelajaran hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: ketersediaan media di 

lingkungan pembelajaran, kesesuaian dengan isi dan bahan pembelajaran, sifat 

fleksibilitas, daya tahan, efisiensi biaya, keterkaitannya dengan perkembangan 

teknologi informasi.  

5. Pengembangan alat evaluasi pembelajaran, untuk mengetahui capaian hasil 

pembelajaran sekaligus mengukur tercapainya tujuan pembelajaran, diperlukan 

pengembangan alat evaluasi untuk mengukurnya. Paling tidak ada dua kepentingan 

untuk mengembangkan alat evaluasi dalam rancangan pembelajaran, yaitu untuk 

menilai unjuk kerja pebelajar, dan perolehan informasi yang diperlukan untuk 

melakukan perbaikan atas rancangan pembelajaran yang dibuat. Berkaitan dengan hal 

tersebut alat evaluasi yang dikembangkan seharusnya memiliki kemampuan untuk 

melakukan penilaian secara menyeluruh atas unjuk kerja pebelajar dalam mencapai 

tujuan pem belajaran. Selain itu hasil evaluasi seharusnya dapat dijadikan bahan 

masukan untuk melakukan perbaikan rancangan model pembelajaran.  

Anda telah mempelajari komponen-komponen yang berkaitan dengan penyusunan 

rancangan model pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang Disain Pembelajaran 

silakan Anda simak video ini sebagai referensi materi belajar Anda.  
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Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=BhLIiF9QyTo 

Video 2.1. Design Instructional 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=EOIGhyiCwpU  

Video 2.2: Instructional Designer 

Setelah Anda memahami komponen-komponen yang mendasari rancangan model 

pembelajaran, maka selanjutnya Anda akan menyusun rancangan model pembelajaran 

tersebut.  

Dalam menyusun rancangan model pembelajaran, Anda harus melakukan kajian 5W1H 

agar rancangan model yang akan Anda susun menjadi rancangan yang baik dan dapat 

diimplementasikan dalam model pembelajaran. Kajian 5W1H yaitu:  

1. What (apa konsep secara deskriptif dan definitif rancangan model pembelajaran) 

2. Who (siapa yang menggunakan rancangan model pembelajaran) 

3. When (kapan dilakukan rancangan model pembelajaran) 

4. Where (di mana dilaksanakan rancangan model pembelajaran 

5. Why (mengapa diperlukan rancangan model pembelajaran) 

6. How (bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran, bagaimana langkah-langkah 

rancangan model pembelajaran) 

https://www.youtube.com/watch?v=BhLIiF9QyTo
https://www.youtube.com/watch?v=EOIGhyiCwpU
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Mari kita bahas satupersatu. 

Apa yang dimaksud dengan Rancangan model pembelajaran? Rancangan model 

pembelajaran merupakan suatu proses sistematis untuk merencanakan suatu 

pembelajaran. Tahapan rancangan ini dilakukan setelah dilakukannya tahapan analisis 

model pembelajaran. 

Mengapa rancangan model pembelajaran perlu dibuat? Rancangan model pembelajaran 

perlu disusun agar memudahkan pendidik (guru / dosen / instruktur / fasilitator) dalam 

merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga agar 

dapat memberikan gambaran dari pola penerapan model pembelajaran yang akan 

dirancang. 

Sasaran pengguna rancangan model pembelajaran ini meliputi pendidik dan tenaga 

kependidikan, para pengembang teknologi pembelajaran (PTP), atau pihak-pihak terkait 

yang akan melaksanakan model pembelajaran yang telah dirancang pada suatu jenis, 

jalur, dan jenjang pendidikan. 

Rancangan model pembelajaran ini disusun setelah dilakukan tahapan analisis, di mana 

sudah teridentifikasi komponen-komponen analisis situasi dan karakteristik pebelajar, 

identifikasi dan rumusan tujuan pembelajaran, rancangan aktivitas atau strategi 

pembelajaran, bahan dan pemilihan media pembelajaran, serta alat evaluasi pembelajar

  

Bagaimana cara penyusunan rancangan model pembelajaran tersebut? Sebelumnya, 

silakan Anda perhatikan salah satu rancangan model pembelajaran berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh rancangan model pembelajaran 
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Adapun sistematika penyusunan rancangan model pembelajaran ini secara umum dan 

didasarkan petunjuk teknis jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sistematika rancangan model pembelajaran 

Bagaimana isi dari masing-masing bagian dari rancangan model pembelajaran ini? 

Tentunya rancangan akan memuat latarbelakang rancangan tersebut disusun, tujuan, dan 

sasaran pengguna rancangan model pembelajaran. Bab selanjutnya akan memuat kajian 

teori yang mendasari model pembelajaran, deskripsi tentang rancangan model 

pembelajaran berdasarkan 5W1H, penjelasan tahapan sintaks/langkah-langkah dalam 

model pembelajaran, dan peran yang dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik 

ketika model ini diterapkan dalam pembelajaran, serta kompetensi yang harus dimiliki 

oleh pendidik maupun peserta didik dalam model pembelajaran tersebut. 

Hal terpenting lainnya dalam isi rancangan yang harus Anda cermati adalah adalah Pola 

Penerapan Model Pembelajaran. Apa saja yang harus ada dalam bagian komponen pola 

penerapan model pembelajaran 

 

 

 
▪ Judul 

▪ Lembar Pengesahan atasan 

▪ Daftar isi 

▪ Kata Pengantar 

▪ Bab I Pendahuluan: 

- Latar Belakang, 

- Tujuan 

- Sasaran 

▪ Bab II 

- Kajian teori dan deskripsi rancangan model 

pembelajaran 

▪ Bab III 

- Pola penerapan 

- Rencana kerja 

- Kriteria keberhasilan 

▪ Bab IV 

- Penutup 

- Pustaka acuan. 
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Coba Anda pelajari contoh berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh pola penerapan model pembelajaran 

Pada bagian pola penerapan model pembalajaran ini dapat diuraikan dalam tiga tahapan, 

yaitu tahap persiapan di mana berisi persiapan awal yang dilakukan guru dan siswa untuk 

mendukung pembelajaran. Selanjutnya tahap implementasi model, di mana terdapat 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dan aktivitas-aktvitas yang dilakukan siswa 

dalam pembelajaran, dan tahap evaluasi dan tindak lanjut. 

Berikut adalah contoh bagian Pola Penerapan Model Pembelajaran pada tahap 

implementasi model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh pola penerapan model pembelajaran tahap implementasi model 
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Hal lain yang ada dalam rancangan model pembelajaran adalah rencana kerja dan kriteria 

keberhasilan. Rencana kerja berguna untuk mengidentifikasi tanggungjawab, waktu, 

sumber belajar yang dibutuhkan, sarana TIK, dan rencana lanjutan terhadap uraian 

tahapan (sintaks) model pembelajaran yang dilakukan peserta didik. 

Sedangkan kriteria keberhasilan merupakan acuan untuk menentukan tingkat dominasi 

aktivitas belajar siswa dengan peran pendidik, peran pendidik yang hanya sebagai 

fasilitator, kriteria pemanfaatan sumber belajar, dan kriteria ketuntasan belajar siswa dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran.  

 

Gambar 2.5 Contoh Rencana Kerja model pembelajaran  

Carilah berbagai rancangan pembelajaran dan kemudian analisis isi rancangan tersebut. 

Cari perbedaan isi atau sistematikanya dengan rancangan model yang baru saja Anda 

pelajari. Buatlah kesimpulan tentang analisis Anda. Anda dapat bekerja dan berdiskusi 

dalam grup belajar.  
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C. Standar Layanan Model/Aplikasi Pembelajaran 

Layanan pembelajaran adalah istilah teknis yang tujuannya untuk mengurangi 

kesenjangan atau gap antara kenyataan dengan harapan dalam peyelenggaraan 

pembelajaran. Layanan pembelajaran diberikan bukan untuk kepentingan pendidik 

(guru/dosen/instruktur/fasilitator), tetapi untuk kepentingan peserta didik dalam rangka 

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Meskipun 

dalam prakteknya layanan pembelajaran difokuskan pada tindakan yang harus dilakukan 

pendidik bila menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran, karana mereka 

adalah ujung tombak dalam pemberian layanan pembelajaran kepada peserta didik. 

Coba Anda pelajari ilustrasi berikut ini. 

Prestasi Raditya saat ini berada dalam kategori sedang, atau secara kuantitatif berada 

pada angka 65, sedangkan nilai harapannya (KKM) adalah 80, yang berarti nilai Raditya 

tidak mencapai nilai ketuntasan yang diharapkan. Untuk itu Raditya membutuhkan 

layanan pembelajaran agar mencapai nilai harapannya.  

Laras adalah seorang siswi berprestasi di sekolahnya yang telah dibuktikannya sejak 

masuk SMP dan dilanjutkan di SMA. Pada semester 2 di kelas XI, prestasi Laras turun 

drastis dibawah nilai KKM bahkan di bawah rata-rata teman sekelasnya. Hal ini karena 

Laras sakit dan sempat diopname di rumah sakit. Secara akademik Laras tidak pernah 

mendapat kesulitan dalam belajarnya, tetapi secara fakta prestasi Laras saat ini turun. 

Agar tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan Laras perlu mendapat layanan 

pembelajaran. 

Berbeda dengan Raditya dan Laras, Toto dalam sebulan ini tidak bisa melanjutkan 

sekolahnya karena harus membantu orang tuanya pada saat musim panen di 

kampungnya. Agar Toto bisa mengejar ketinggalan materi pelajarannya Toto perlu 

mendapat layanan pembelajaran, di waktu yang telah ditentukan gurunya. 

Ketiga ilustrasi di atas menggambarkan permasalahan yang berbeda satu dengan lainnya. 

Namun ketiganya perlu layanan pembelajaran agar dapat keluar dari permasalahan yang 

dihadapi. Pertanyaannya, siapa yang harus memberikan layanan pembelajaran bila 

muncul masalah seperti yang dialami peserta didik tersebut? Tentu adalah pendidik yang 

mengetahui secara pasti masalah yang dihadapi peserta didiknya. Untuk itu, sebelum 

memberikan layanan pembelajaran pendidik harus mengetahui secara pasti, apa itu 

belajar dan pembelajaran? Bagaimana karakteristik peserta didiknya, dan apa hambatan-

hambatan pembelajaran yang dialami peserta didiknya dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Setelah mengetahui semua itu, barulah dapat ditentukan jenis-jenis 

layanan pembelajaran yang harus diberikannya. 

Dari ilustrasi di atas jadi jelas, bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab 

dalam pemberian layanan pembelajaran kepada peserta didik. Oleh karena itu sudah 

seharusnya pendidik memiliki keterampilan dalam memberikan layanan pembelajaran 

yang berkualitas kepada peserta didiknya. Secara garis besar layanan pembelajaran yang 

dapat diberikan kepada peserta didik, yaitu layanan bersifat akademik, psikologis, dan 

layanan teknis. Layanan-layanan pembelajaran tersebut pada umumnya dapat bertambah 

sesuai dengan jenis permasalahan pembelajaran yang muncul.  
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Berikut ini adalah bentuk layanan pembelajaran yang harus diberikan kepada peserta 

didik berdasarkan permasalahannya yang bisa dikategorikan ke dalam layanan akademik, 

psikologi, dan teknis. 

Tabel 2.1: Identifikasi Layanan Pembelajaran 

No. Jenis Permasalahan Akad. Psiko. Teknis 

1. Tujuan pembelajaran tidak tercapai  v -  - 

2. Sarana pembelajaran kurang memadai v -  - 

3. Sumber belajar tidak memadai v -  v 

4. Kurikulum kurang tepat v -  - 

5. PBM tidak menarik v - - 

6. Media pembelajaran kurang memadai v - v 

7. Materi pembelajaran kurang bermakna v - - 

8. Materi pelajaran terlalu sulit v - - 

9. Contoh-contoh tidak relevan v - - 

10. Situasi kelas yang tidak kondusif - - v 

11. Lingkungan belajar kurang mendukung.. - - v 

12. Peserta didik merasa bosan - v v 

13. Prestasi akademik peserta didik menurun v v - 

14. Motivasi peserta didik menurun  v v - 

15. Tidak berani mengemukakan 

pendapat/bertanya  

- v - 

 

Coba Anda identifikasi beberapa layanan pembelajaran dalam suatu proses belajar 

mengajar. Tuliskan tiga jenis layanan tersebut (akademik, teknis, psikologis) dalam bentuk 

tabel. 

Dalam standar layanan pembelajaran proses memfasilitasi pembelajaran merupakan hal 

yang harus disepakati dan dijadikan komitmen oleh peserta didik dan pendidik. 

Kadangkala komitmen ini dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur atau 

SOP. Beberapa SOP yang kita kenal, misalnya SOP proses pembelajaran, SOP penggunaan 

media pembelajaran, SOP penggunaan model pembelajaran, SOP rencana pembelajaran, 

SOP evaluasi pembelajaran.  

Naskah Standar Layanan model pembelajaran memiliki sistematika sebagai berikut:  

• Judul,  

▪ Nama layanan,  

▪ Tujuan,  

▪ Sasaran,  

▪ Ruang lingkup,   

▪ Perencanaan,  

▪ Pelaksanaan,  

▪ Tindak lanjut dan kriteria layanan minimal  

Gambar 2.6 Sistematika Standar Layanan model pembelajaran
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D. Latihan 

Coba anda amati suatu kegiatan pembelajaran, kemudian petakan apa yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Setelah itu susunlah kendala tersebut 

dalam katagorinya. Senjutnya coba Anda tentukan jenis layanan pembelajaran yang akan 

diberikan kepada peserta didik berdasarkan permasalahan yang dihadapi.  

E. Rangkuman 

Rancangan model pembelajaran merupakan suatu proses sistematis untuk 

merencanakan suatu pembelajaran. Tahapan rancangan ini dilakukan setelah 

dilakukannya tahapan analisis model pembelajaran. 

Mengapa rancangan model pembelajaran perlu dibuat? Rancangan model pembelajaran 

perlu disusun agar memudahkan pendidik (guru/dosen/instruktur/fasilitator dalam 

merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga agar 

dapat memberikan gambaran dari pola penerapan model pembelajaran yang akan 

dirancang. 

Sasaran pengguna rancangan model pembelajaran ini meliputi pendidik dan tenaga 

kependidikan, para pengembang teknologi pembelajaran (PTP), atau pihak-pihak terkait 

yang akan melaksanakan model pembelajaran yang telah dirancang pada suatu jenis, 

jalur, dan jenjang pendidikan. 

Rancangan model pembelajaran ini disusun setelah dilakukan tahapan analisis, di mana 

sudah teridentifikasi komponen-komponen analisis situasi dan karakteristik pebelajar, 

identifikasi dan rumusan tujuan pembelajaran, rancangan aktivitas atau strategi 

pembelajaran, bahan dan pemilihan media pembelajaran, serta alat evaluasi 

pembelajaran. 

Standar Layanan pembelajaran adalah upaya yang dapat diberikan pendidik 

(guru/dosen/instruktur/fasilitator) kepada peserta didik berupa layanan akademik, 

teknis, dan psikologis. Dalam pemberian masing-msing layanannya harus dilakukan 

secara cermat, agar pemberian standar layanan pembelajaran dapat bermakna.  

Teknik pemberian layanan pembelajaran harus dilakukan secara tepat guna, tepat 

sasaran. Untuk itu lakukanlah sesuai dengan prosedur yang dimulai dari mengidentifiasi 

jenis masalah yang dihadapi peserta didik, mengidentifikasi karakteristik peserta didik, 

menentukan jenis dan teknik layanan pembelajaran yang tepat:  tepat sasaran, tepat guna, 

bermakna, dan efisien. 

F. Evaluasi 

Pilihlah jawaban yang menurut Anda yang paling benar! 

1. Tahapan awal dalam mendesain pembelajaran yang antara lain memiliki komponen… 

a. Penyusunan kurikulum  

b. Petunjuk pemanfaatan media pembelajaran 

c. Penyusunan rancangan pengelolaan model pembelajaran 

d. Identifikasi dan rumusan tujuan pembelajaran 
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2. Karakteristik pebelajar dapat ditinjau dari tiga aspek, salah satunya yaitu aspek 

psikososial yang mencakup… 

a. bakat, tingkat perkembangan intelektual, kemampuan berbahasa  

b. minat dan motivasi, sikap terhadap belajar, kepercayaan, hubungan sosial 

c. kepekaan sensori, kesehatan secara umum, usia  

d. kemampuan visual, gaya belajar 

3. Suatu proses sistematis untuk merencanakan suatu pembelajaran disebut … 

a. Standar Layanan Pembelajaran 

b. Analisis Kebutuhan Model Pembelajaran 

c. Rancangan Model Pembelajaran 

d. Petunjuk Pelaksanaan Model Pembelajaran 

4. Layanan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik, adalah layanan 

a. Akademik, Personal, Teknik  

b. Akademik, Psikologis, Intelektual 

c. Akademik, Personal, Gaya Belajar 

d. Akademik, Psikologis, Teknis 

5. Seorang peserta didik mengalami prestasi akademik yang menurun dari nilai 

sebelumnya, maka pendidik harus melakukan layanan belajar …   

a. Akademik dan Psikologis 

b. Akademik dan Teknis 

c. Akademik 

d. Psikologis 
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BAB III  

PEDOMAN PENGELOLAAN MODEL PEMBELAJARAN, PETUNJUK 

PELAKSANAAN/PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Indikator Keberhasilan 

Setelah mempelajari materi pada modul ini peserta dapat mendeskripsikan cara 

menyusun pedoman pengelolaan model pembelajaran dan petunjuk 

pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran 

B. Pedoman Pengelolaan Model Pembelajaran 

Setelah Anda menyusun sebuah rancangan model pembelajaran untuk membantu 

pelaksanaan penerapan model pembelajaran tersebut, apa yang selanjutnya Anda 

lakukan?  

Langkah selanjutnya adalah menyusun sebuah pedoman/panduan pengelolaan model 

pembelajaran. 

Coba Anda pikiran sejenak apa kegunaan dari pedoman/panduan pengelolaan? 

Pedoman/panduan adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana 

sesuatu harus dilakukan, dengan demikian merupakan hal pokok yang menjadi dasar 

untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan dan dijadikan petunjuk dalam melakukan 

kegiatan.  

Pada bahasan ini Anda akan mempelajari tentang pedoman/panduan pengelolaan model 

pembelajaran berbasis media dan hypermedia.  

Pernahkah Anda ditugasi membuat suatu pedoman/panduan pengelolaan model 

pembelajaran? Jika pernah, apa yang harus dipersiapkan sebelum menyusun 

pedoman/penduan model pembelajaran? 

Tentunya Anda harus tahu 5W1H dari pedoman/panduan pengelolaan model 

pembelajaran, yaitu: 

1. What (apa konsep secara deskriptif dan definitif pedoman/panduan pengelolaan 

model pembelajaran) 

2. Who (siapa yang akan menggunakan pedoman/panduan pengelolaan model 

pembelajaran) 

3. When (kapan akan dilakukan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran 

4. Where (di mana akan dilaksanakan pedoman/panduan pengelolaan model 

pembelajaran 

5. Why (mengapa diperlukan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran). 

6. How (bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran, bagaimana langkah-langkah 

penyusunan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran) 

Mari kita bahas satu-persatu.  

Apa yang dimaskud dengan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran? 

Pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran merupakan kumpulan ketentuan 

dasar yang memberi arah bagaimana pengelolaan model pembelajaran harus dilakukan. 

Pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran ini yang menjadi dasar untuk 

menentukan atau melaksanakan rancangan model pembelajaran yang telah dibuat pada 
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tahap selanjutnya, sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam melakukan kegiatan 

pengelolaan model pembelajaran. Pedoman model pembelajaran ini dapat dibuat 

berbasis media (sederhana/ audio/ video/ multimedia/ multimedia interaktif/ modul) dan 

hypermedia.  

Mengapa pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran perlu dibuat? 

Pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran dibuat sebagai acuan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam setiap model pembelajaran 

yang telah dirancang agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Sasaran pengguna pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran ini meliputi 

pendidik dan tenaga kependidikan, para pengembang teknologi pembelajaran, atau 

pihak-pihak terkait yang akan melaksanakan model pembelajaran yang telah dirancang.  

Pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran ini disusun sebelum pelaksanaan 

implementasi model pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena 

pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran ini akan dijadikan acuan dalam 

setiap tahapan penerapan model pembelajaran maka pedoman/panduan pengelolaan 

model pembelajaran dibuat setelah rancangan model pembelajaran disusun dan sebelum 

pelaksanaan implementasi model pembelajaran. 

Bagaimana cara penyusunan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran 

tersebut? Sebelumnya, silakan Anda perhatikan salah satu contoh pedoman pengelolaan 

model pembelajaran berikut ini! 

Gambar 3.1 Contoh pedoman pengelolaan model pembelajaran 
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Pedoman model pembelajaran yang akan dibahas pada modul ini berbasis media dan 

hypermedia. Adapun sistematika pedoman pengelolaan model pembelajaran ini secara 

umum berdasarkan petunjuk teknis jabatan fungsional pengembang teknologi 

pembelajaran sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Contoh pedoman pengelolaan model pembelajaran 

Bagaimana isi dari masing-masing bagian dari pedoman pengelolaan model 

pembelajaran ini? Silakan Anda cermati, penjelasan masing-masing bagian yang termuat 

dalam pedoman pengelolaan model pembelajaran berbasis media dan hypermedia 

berikut ini! 

Bagian pendahuluan memuat latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup pedoman 

pengelolaan. 

a. Latar Belakang 

Memuat gambaran umum isi pedoman pengelolaan, alasan yuridis, konseptual, dan 

faktual mengapa pedoman pengelolaan model pembelajaran tersebut ditulis. 

b. Tujuan 

Tujuan pedoman pengelolaan model pembelajaran mencakup tujuan disusunnya 

pedoman pengelolaan model pembelajaran tersebut berdasarkan media yang 

digunakan.  

c. Sasaran 

Sasaran berisi penjelasan tentang sasaran pengguna pedoman pengelolaan model 

pembelajaran 

d. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup berisi gambaran umum yang mencakup kegiatan pengelolaan model 

pembelajaran berdasarkan media dan hypermedia. 

Bab I Pendahuluan 

• Latar Belakang 

• Tujuan 

• Sasaran 

• Ruang Lingkup 

Bab II Strategi Pengelolaan 

• Perencanaan 

• Pelaksanaan 

• Pengendalian 

• Evaluasi 

Bab III Penutup 

• Tindak Lanjut 
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Bab selanjutnya yaitu berisi tentang strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan ini 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.  

Perencanaan berisi penjelasan tentang langkah-langkah persiapan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran. Langkah-langkah persiapan tersebut meliputi 

identifikasi topik; identifikasi ketersediaan aneka sumber belajar, sarana dan prasarana 

TIK; identifikasi konten, dan menjabarkan langkah-langkah model pembelajaran. Coba 

Anda amati contoh isi dari bagian perencanaan berikut ini! 

 

Gambar 3.2 Contoh langkah pertama dalam bagian persiapan 
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Gambar 3.3 Contoh langkah kedua dalam bagian persiapan 

Gambar 3.4 Contoh langkah ketiga dalam bagian persiapan 
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Gambar 3.5 Contoh langkah keempat dalam bagian persiapan 

Pelaksanaan berisi penjelasan tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Perhatikan contoh isi dari bagian pelaksanaan model pembelajaran. 

Gambar 3.6 Contoh isi dari bagian pelaksanaan 
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Pengendalian berisi penjelasan tentang bagaimana memastikan bahwa kegiatan 

pengelolaan model pembelajaran dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. 

Pengendalian ini dijabarkan dalam indikator keberhasilan dan metode untuk mengukur 

keberhasilan model pembelajaran. Evaluasi menguraikan tentang tujuan evaluasi, jadwal 

evaluasi, metode evaluasi, pengolahan hasil evaluasi dan laporan. 

Bagian terakhir yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup ini berisi rencana tindak lanjut 

dari kegiatan pengelolaan model pembelajaran berdasarkan media dan hypermedia. 

Setelah Anda mencermati contoh bagian-bagian dari pedoman pengelolaan model 

pembelajaran, coba Anda cari contoh pedoman pengelolaan pembelajaran lainnya dari 

berbagai sumber. Setelah Anda mendapatkan contoh pedoman pengelolaan 

pembelajaran tersebut diskusikan dengan teman Anda mengenai isinya.  Kemudian buat 

suatu kesimpulan dari hasil diskusi tersebut tentang pedoman pengelolaan model 

pembelajaran!  

C. Petunjuk Pelaksanaan/Pemanfaatan 

 Apa yang Anda ketahui tentang petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau petunjuk 

pemanfaatan media pembelajaran? Anda sebagai seorang PTP tentunya pernah 

menyusun sebuah petunjuk pelaksanaan suatu model pembelajaran atau petunjuk 

pemanfaatan suatu media pembelajaran yang dikembangkan di instansi Anda bekerja. 

 Apa yang dimaksud dengan petunjuk pelaksanaan? Petunjuk pelaksanaan merupakan 

pedoman atau acuan kerja dalam melaksanakan sesuatu program atau kegiatan.  

 Jadi apa yang dimaksud dengan petunjuk pelaksanaan model pembelajaran? Petunjuk 

pelaksanaan model pembelajaran merupakan pedoman atau acuan atau ketentuan kerja 

dalam melaksanakan suatu model pembelajaran yang telah dirancang. Dalam hal ini 

petunjuk pelaksanaan lebih menjelaskan kepada hal-hal yang bersifat teknis. Sedangkan 

yang dimaksud dengan petunjuk pemanfaatan media pembelajaran merupakan pedoman 

atau acuan atau ketentuan dalam langkah-langkah pemanfaatan media dan hypermedia 

pembelajaran. Penjelasan lebih jauh tentang apa itu pedoman pelaksanaan dan petunjuk 

pemanfaatan, silakan Anda mencarinya dari berbagai sumber! 

 Menurut Anda, mengapa harus dibuat petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau 

petunjuk pemanfaatan media dan hypermedia pembelajaran? Tentunya, tujuan dari 

dibuatnya petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau petunjuk pemanfaatan media 

dan hypermedia pembelajaran.  

 Adalah sebagai pedoman bagi siapa pun yang akan melaksanakan model pembelajaran 

atau yang akan memanfaatkan media dan hypermedia pembelajaran. Hal ini tentunya 

diharapkan agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan model pembelajaran serta 

pemanfaatan media dan hypermedia dalam pembelajaran. 

 Petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau petunjuk pemanfaatan media dan 

hypermedia pembelajaran dapat digunakan baik oleh pendidik, tenaga kependidikan, 

pengembang teknologi pembelajaran, dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan 

model pembelajaran dan memanfaatkan media pembelajaran.   
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 Petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau petunjuk pemanfaatan media dan 

hypermedia pembelajaran ini disusun sebelum pelaksanaan implementasi model 

pembelajaran. Hal ini dikarena petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau petunjuk 

pemanfaatan media dan hypermedia pembelajaran ini akan dijadikan pedoman atau 

acuan dalam tahapan pelaksanaan model pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaran. Bagaimana cara menyusun petunjuk pelaksanaan model pembelajaran 

atau petunjuk pemanfaatan media dan hypermedia pembelajaran tersebut? Sebelumnya, 

silakan Anda perhatikan petunjuk pelaksanaan model pembelajaran berikut ini! 

Gambar 3.7 Contoh petunjuk pelaksanaan model pembelajaran 
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Pada contoh tersebut telah ditentukan topik materi dari model pembelajaran tersebut, 

sehingga dalam pelaksanaannya lebih khusus berdasarkan topik tersebut. Secara umum 

sistematika yang termuat dalam petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan yaitu: 

Gambar 3.8 Sistematika petunjuk pelaksanaan 

Penjelasan bagian pendahuluan pada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk pemanfaatan 

hampir sama dengan bagian pendahuluan pada pedoman pengelolaan model 

pembelajaran. Bagian pendahuluan memuat latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang 

lingkup. 

1. Latar Belakang 

Memuat gambaran umum isi petunjuk pelaksanaan/petunjuk pemanfaatan, alasan 

yuridis, konseptual, dan faktual mengapa petunjuk pelaksanaan/petunjuk 

pemanfaatan tersebut ditulis. 

2. Tujuan 

Tujuan petunjuk pelaksanaan/petunjuk pemanfaatan mencakup tujuan disusunnya 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk pemanfaatan.  

3. Sasaran 

Sasaran berisi penjelasan tentang sasaran pengguna petunjuk pelaksanaan/petunjuk 

pemanfaatan 

4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup berisi gambaran umum yang mencakup petunjuk pelaksanaan/petunjuk 

pemanfaatan. 

Pada bagian pelaksanaan terdiri atas pra pelaksanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan 

dan tindak lanjut. Pra pelaksanaan menjelaskan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh 

Bab I Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan 

C. Sasaran 

D. Ruang Lingkup 

Bab II Langkah-langkah Pelaksanaan 

A. Pra Pelaksanaan 

B. Pelaksanaan 

C. Pasca Pelaksanaan 

D. Tindak Lanjut 

Bab III Penutup 

A. Kesimpulan dan Saran 

Daftar Pustaka 
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guru dan siswa sebelum melaksanakan model pembelajaran misalnya persiapan sarana 

dan prasarana, bahan ajar, media pembelajaran yang termuat dalam suatu rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Perhatikan salah satu contoh bagian pra pelaksanaan 

berikut ini! 

 

Gambar 3.9 Contoh bagian pra pelaksanaan 
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Kemudian untuk bagian pelaksanaan menjelaskan aktivitas guru dan siswa selama 

pelaksanaan model pembelajaran. Berikut salah satu contoh bagian dari bagian 

pelaksanaan. 

Gambar 3.10 Contoh bagian pelaksanaan 
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Sedangkan pada pasca pelaksanaan menjelaskan evaluasi dari kegiatan pra dan 

pelaksanaan. Selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut diuraikan kegiatan tindak lanjut. 

Gambar 3.11 Contoh bagian pasca pelaksanaan 

Bagian terakhir yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup ini berisi kesimpulan dan 

saran dari petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau petunjuk pemanfaatan 

media pembelajaran. 

Silahkan Anda mencari pasangan diskusi yang berbeda dari diskusi sebelumnya! Carilah 

masing-masing contoh sebuah petunjuk pelaksanaan model pembelajaran dari berbagai 

sumber! Bandingkan sistematika dan isinya, kemudian diskusikan dan tuliskan hasil 

diskusi Anda mengenai contoh masing-masing petunjuk pelaksanaan tersebut dan 

tuliskan pendapat Anda seperti apa seharusnya sistematika dan isi dari petunjuk 

pelaksanaan tersebut dibuat! 

D. Latihan 

Carilah beberapa contoh petunjuk pemanfaatan media atau hypermedia pembelajaran. 

Tuliskan pendapat Anda bagaimana sistematika dan isi dari petunjuk pemanfaatan 

tersebut! 

E. Rangkuman 

Pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran merupakan kumpulan ketentuan 

dasar yang memberi arah bagaimana pengelolaan model pembelajaran harus dilakukan. 

Pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran ini yang menjadi dasar untuk 

menentukan atau melaksanakan rancangan model pembelajaran yang telah dibuat pada 

tahap selanjutnya, sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam melakukan kegiatan 

pengelolaan model pembelajaran. Pedoman model pembelajaran ini dapat dibuat 

berbasis media (sederhana/ audio/ video/ multimedia/ multimedia interaktif/ modul) 

dan hypermedia. 
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Penyusunan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran harus memuat hal-

hal berikut:  

1. What (apa konsep secara deskriptif dan definitif pedoman/panduan pengelolaan 

model pembelajaran) 

2. Who (siapa yang akan menggunakan pedoman/panduan pengelolaan model 

pembelajaran) 

3. When (kapan akan dilakukan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran 

4. Where (di mana akan dilaksanakan pedoman/panduan pengelolaan model 

pembelajaran 

5. Why (mengapa diperlukan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran) 

6. How (bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran, bagaimana langkah-langkah 

penyusunan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran) 

Pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran dibuat sebagai acuan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam setiap model 

pembelajaran yang telah dirancang agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Sasaran pengguna pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran ini meliputi 

pendidik dan tenaga kependidikan, para pengembang teknologi pembelajaran, atau 

pihak-pihak terkait yang akan melaksanakan model pembelajaran yang telah dirancang.  

Penyusunan pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran ini dilakukan setelah 

rancangan model pembelajaran disusun dan sebelum pelaksanaan implementasi model 

pembelajaran. Sistematika pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran 

meliputi pendahuluan (latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup), strategi 

pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi), dan penutup (tindak 

lanjut). 

Petunjuk pemanfaatan media pembelajaran merupakan pedoman atau acuan atau 

ketentuan dalam langkah-langkah pemanfaatan media dan hypermedia pembelajaran. 

Petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau petunjuk pemanfaatan media dan 

hypermedia pembelajaran digunakan sebagai pedoman bagi siapa pun yang akan 

melaksanakan model pembelajaran atau yang akan memanfaatkan media dan 

hypermedia pembelajaran. Hal ini tentunya diharapkan agar dapat mengoptimalkan 

pelaksanaan model pembelajaran serta pemanfaatan media dan hypermedia dalam 

pembelajaran. 

Petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau petunjuk pemanfaatan media dan 

hypermedia pembelajaran dapat digunakan baik oleh pendidik, tenaga kependidikan, 

pengembang teknologi pembelajaran, dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan 

model pembelajaran dan memanfaatkan media pembelajaran.   

Petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau petunjuk pemanfaatan media dan 

hypermedia pembelajaran ini disusun sebelum pelaksanaan implementasi model 

pembelajaran. Hal ini dikarena petunjuk pelaksanaan model pembelajaran atau 

petunjuk pemanfaatan media dan hypermedia pembelajaran ini akan dijadikan 
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pedoman atau acuan dalam tahapan pelaksanaan model pembelajaran dan pemanfaatan 

media pembelajaran. 

Sistematika petunjuk pemanfaatan media dan hypermedia pembelajaran secara umum 

yaitu pendahuluan (latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup), langkah-langkah 

pelaksanaan (pra pelaksanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan, tindak lanjut), dan 

penutup (kesimpulan dan saran). 

F. Evaluasi 

Pilihlah jawaban yang menurut Anda yang paling benar! 

1. Tahapan yang dilakukan setelah menyusun rancangan model pembelajaran yaitu … 

a. Penyusunan model pembelajaran 

b. Petunjuk pemanfaatan media pembelajaran 

c. Penyusunan rancangan pengelolaan model pembelajaran 

d. Penyusunan petunjuk pelaksanaan model pembelajaran 

2. Kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana pengelolaan model 

pembelajaran harus dilakukan disebut … 

a. Pedoman model pembelajaran 

b. Pedoman pengelolaan model pembelajaran 

c. Petunjuk pelaksanaan model pembelajaran 

d. Petunjuk pemanfaatan media pembelajaran 

3. Penjelasan tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup dalam suatu pedoman pengelolaan model pembelajaran termuat 

pada bagian … 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan  

c. Pengendalian 

d. Evaluasi 

4. Pedoman atau acuan atau ketentuan dalam langkah-langkah pemanfaatan media dan 

hypermedia pembelajaran disebut … 

a. Pedoman model pembelajaran 

b. Pedoman pengelolaan model pembelajaran 

c. Petunjuk pelaksanaan model pembelajaran 

d. Petunjuk pemanfaatan media pembelajaran 

5. Langkah-langkah pelaksanaan yang termuat dalam sebuah petunjuk pelaksanaan 

model pembelajaran yaitu 

a. Persiapan, Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan, tindak lanjut 

b. Pra Pelaksanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut 

c. Pra pelaksanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan, tindak lanjut 

d. Pelaksanaan, pasca pelaksanaan, tindak lanjut, evaluasi 
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BAB IV  

GBIM DAN JM MEDIA SERTA HYPERMEDIA PEMBELAJARAN 

A. Indikator Keberhasilan 

Setelah mempelajari materi pada modul ini peserta dapat mendeskripsikan cara 

menyusun GBIM dan JM media serta hypermedia pembelajaran 

B. Garis Besar Isi Media (GBIM) 

Selamat, Anda telah mempelajari materi kegiatan belajar pertama, kedua, dan ketiga pada 

modul ini! Seperti yang telah Anda ketahui tahapan pengembangan media dan 

hypermedia pembelajaran terdiri atas Analisis, Perancangan, Pengembangan, 

Implementasi, dan Evaluasi. Pada materi ini Anda akan mempelajari tentang tahapan 

perancangan media yaitu media pembelajaran dan hypermedia pembelajaran.  

Apa yang Anda ketahui tentang media pembelajaran dan hypermedia pembelajaran?  

Menurut Gerlach dan Ely dalam Sanjaya (2006)  secara umum media itu meliputi orang, 

bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta 

didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Apa saja yang termasuk media pembelajaran dan hypermedia pembelajaran? 

Media pembelajaran meliputi media sederhana, audio, video, multimedia, multimedia 

interaktif, dan modul berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan 

jenjang pendidikan. Sedangkan hypermedia pembelajaran merupakan gabungan 

berbagai media seperti teks, gambar, grafik, audio, video, dan animasi yang terhubung 

melalui hyperlink dalam jaringan internet atau intranet berdasarkan kurikulum yang 

berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan.    

Silakan pelajari penjelasannya satu persatu! 

Tentunya Anda sering melihat poster. Salah satu contoh media sederhana yaitu media 

grafis diantaranya poster, kartun, grafik, dan sebagainya. Berikut ini salah satu contoh 

poster. 

 

Gambar 4.1 Contoh poster  

Sumber: Dok Pustekkom 
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Media Audio (media dengar) adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui 

indera pendengaran. Salah satu contoh media Audio dapat Anda lihat di laman 

http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/  

 

Gambar 4.2 Contoh media audio 

Sumber: http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/ 

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara gambar. Media audiovisual 

adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan 

penglihatan. Salah satu contoh bentuk media audio visual yaitu video. Contoh media 

video dapat Anda lihat di laman https://tve.kemdikbud.go.id/  

 

Gambar 4.3 Contoh media video 

Sumber: https://tve.kemdikbud.go.id/ 

Multimedia adalah kombinasi teks, grafik, audio (suara), animasi dan video. Bila pengguna 

mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol (melakukan interaktifitas) maka disebut 

multimedia interaktif. Contoh multimedia dan multimedia interaktif biasanya dikemas 

dalam bentu CD atau VCD. Berikut contoh multimedia interaktif. 

http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
https://tve.kemdikbud.go.id/
https://tve.kemdikbud.go.id/
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Gambar 4.4 Contoh multimedia interaktif 

Sumber: https://kursusflashjogja.wordpress.com/2015/03/21/jasa-pembuatan-kursus-

bimbingan-skripsita-adobe-flash-di-jogja/ 

Anda telah memahami contoh-contoh media pembelajaran, kini pelajari contoh 

hypermedia pembelajaran berikut ini! 

Salah satu contoh hypermedia pembelajaran yaitu konten yang terdapat di fitur Sumber 

Belajar pada Portal Rumah Belajar dengan alamat laman http://belajar.kemdikbud.go.id. 

Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan konten pembelajaran 

hypermedia. Salah satu contohnya pada mata pelajaran Matematika jenjang SMP topik 

Ruang Sampel Suatu Percobaan.  

Silahkan Anda lihat pada tautan berikut: 

https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Ruang-Sampel-

Satu-Percobaan-2016/index.html 

Berikut tampilan hypermedia dengan topik Ruang Sampel Suatu Percobaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Hypermedia 

Sumber: belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar 

https://kursusflashjogja.wordpress.com/2015/03/21/jasa-pembuatan-kursus-bimbingan-skripsita-adobe-flash-di-jogja/
https://kursusflashjogja.wordpress.com/2015/03/21/jasa-pembuatan-kursus-bimbingan-skripsita-adobe-flash-di-jogja/
http://belajar.kemdikbud.go.id/
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Ruang-Sampel-Satu-Percobaan-2016/index.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Ruang-Sampel-Satu-Percobaan-2016/index.html
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Setelah Anda mempelajari definisi serta contoh media pembelajaran dan hypermedia 

pembelajaran, coba Anda cari definisi lain tentang media pembelajaran dan hypermedia 

pembelajaran serta berbagai contoh masing-masing media tersebut dari berbagai 

sumber. Setelah Anda mendapatkan berbagai definisi dan contoh media-media tersebut, 

diskusikan hasilnya dengan teman Anda. Kemudian buat suatu kesimpulan tentang 

masing-masing media tersebut!  

Materi selanjutnya adalah merancang media dan hypermedia pembelajaran.   

Bagaimana merancang media pembelajaran dan hypermedia pembelajaran seperti pada 

contoh-contoh yang telah Anda pelajari?  

Secara umum tahapan dalam perancangan media pembelajaran maupun hypermedia 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tahapan perancangan media dan hypermedia pembelajaran 

Tahapan perancangan media dan hypermedia pembelajaran ini terdiri atas perumusan 

peta materi, penyusunan GBIM dan Penyusunan JM. Pada masing-masing tahapan ini 

dikaji (review) oleh ahli media dan materi, sehingga jika dalam setiap tahapan masih 

belum tepat maka harus dilakukan revisi sampai dinyatakan selesai (final) oleh ahli materi 

dan media. 

Mari kita bahas satu persatu! 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan media yang akan dikembangkan telah diperoleh 

informasi tentang kebutuhan media. Selanjutnya menentukan topik/tema, 

kompetensi/indikator, dan sasaran pembelajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

dengan terlebih dahulu merumuskan peta materi.  

Berikut ini contoh peta materi pada mata pelajaran Matematika jenjang SD topik Ruang 

Sampel Suatu Percobaan. 
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Gambar 4.7 Contoh peta materi 

Langkah selanjutnya yaitu menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM). Garis Besar Isi Media 

(GBIM) adalah pedoman yang berisi petunjuk untuk pengembangan penulisan naskah. 

Dalam GBIM berisi kompetensi, indikator, pokok materi, jenis media yang digunakan 

untuk mendukung materi (teks, audio, video, animasi atau simulasi),  dan bentuk evaluasi. 

GBIM ini digunakan oleh pengembang media pembelajaran (penulis dan pengkaji) 

sebagai pedoman dalam membuat jabaran materi dan naskah media pembelajaran. 

Coba Anda cermati contoh GBIM hypermedia pada mata pelajaran matematika jenjang 

SMP topik Ruang Sampel Suatu Percobaan berikut ini! 

Gambar 4.8 Contoh GBIM 

Peluang

Ruang Sampel 
Suatu Percobaan

Ruang Sampel

Titik Sampel

Kejadian

Peluang Empirik 
dan Peluang 

Teoritik

Peluang Empirik

Peluang Teoritik
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Gambar 4.9 Contoh GBIM 

Pada contoh GBIM pada Tabel di atas, GBIM memiliki bagian-bagian sebagai berikut: 

1. Identitas naskah GBIM 

Identitas naskah GBIM menjelaskan tentang mata pelajaran, jenjang/kelas/semester, 

topik/judul, penulis, pengkaji materi dan pengkaji media. Silakan Anda perhatikan 

bagian yang diberi kotak merah dan ditandai angka/nomor 1 pada GBIM berikut! 

  

Gambar 4.10 Bagian identitas dan kompetensi pada GBIM 

 

1 

2 
3 
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2. Kompetensi, Indikator dan pokok materi 

Bagian selanjutnya adalah Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang diambil 

berdasarkan kurikulum yang sedang berlaku. Sedangkan indikator kompetensi 

ditentukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan pokok-pokok materi diuraikan 

berdasarkan materi yang akan dipelajari dalam program media. Silahkan Anda 

perhatikan bagian kompetensi inti, kompetensi dasar pada kotak kuning nomor 2 serta 

bagian indikator kompetensi dan pokok-pokok materi pada kotak biru nomor 3 di atas! 

3. Jenis Media, Evaluasi dan Referensi 

Bagian selanjutnya adalah multimedia yaitu kolom jenis-jenis media (teks, 

gambar/foto/grafis, animasi, simulasi, video, dan audio) yang akan mendukung materi. 

Silahkan Anda perhatikan kotak berwarna hitam (no 4) dan merah (no 11) pada gambar 

berikut ini!  

 

 
 

Gambar 4.11 tampilan media, evaluasi dan referensi pada GBIM 

Mari kita cermati bagian-bagian nomor pada kotak berwarna hitam bagian multimedia 

(no 4). Pada teks pendahuluan (no 5) akan dilengkapi dengan media gambar (no 6). 

Sedangkan pada bagian materi pertama (no 7) akan dilengkapi dengan media gambar 

(no 8), serta materi kedua (no 9) akan dilengkapi dengan media simulasi (no 10) yang 

terdiri dari tiga (3) simulasi. 

Bagian selanjutnya yaitu evaluasi yang terdiri dari latihan dan tes. Bentuk soal pada 

latihan dapat berupa essay, isian singkat, pilihan ganda, menjodohkan, atau puzzle. 

Banyaknya jumlah soal latihan tidak dibatasi tetapi soal yang diberikan mengukur 

seluruh indikator pada materi.  Adapun bentuk tes berupa soal pilihan ganda dengan 

jumlah soal antara 20 sampai dengan 25 soal, dan mengukur semua indikator pada 

5 

7 

9 

6/

/ 

8 

10 

4 

11 
12 
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materi yang di bahas. Keterangan bentuk latihan dan tes dapat Anda lihat pada bagian 

evaluasi yang diberi kotak merah (no 11). 

Bagian terakhir pada format GBIM yaitu referensi. Bagian referensi ini merupakan 

sumber rujukan materi yang digunakan pada media atau hypermedia yang 

dikembangkan. Sebagai contoh, silakan Anda lihat pada kolom referensi (no 12)! 

Anda sudah mempelajari bagaimana menyusun GBIM untuk hypermedia.  

Tugas Anda adalah mencari format-format lain untuk GBIM, mungkin saja format 

tersebut tidak sama dengan yang sudah Anda pelajari dalam modul ini. Silakan Anda 

telaah format GBIM yang Anda temukan, apakah sesuai dengan media yang nantinya 

akan Anda kembangkan. Anda dapat bekerja dalam tim untuk menganalisis berbagai 

format GBIM. 

C. Jabaran Materi (JM)/Story Board/Flow Chart/Outline 

Setelah Anda membuat GBIM dari suatu media, tahapan perancangan selanjutnya yaitu 

menyusun sebuah jabaran materi (JM). Jabaran Materi (JM) merupakan penjabaran yang 

lebih luas dan mendalam dari  materi yang  telah ditentukan dalam GBIM.  Jabaran materi 

ini digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi penulis dan pengkaji dalam menyusun 

naskah media pembalajarn. Jabaran materi juga akan memberikan gambaran tentang 

materi dan media yang akan disajikan berikut bagian-bagian yang memerlukan interaksi, 

serta bentuk evaluasi yang akan mengukur keberhasilan indikator sebuah naskah media 

pembelajaran. 

Penggunaan istilah jabaran materi (JM) bukan merupakan sesuatu yang baku. Jabaran 

materi dari suatu media dapat berupa storyboard atau flowchat atau outline. Tahapan 

penyusunan jabaran materi (JM) dilakungan setelah penyusunan GBIM. Berikut ini contoh 

tampilan jabaran materi dari hypermedia pada mata pelajaran matematika jenjang SMP 

topik Ruang Sampel Suatu Percobaan. 

 

Gambar 4.11  
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Gambar 4.12 
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Gambar 4.13 



 

Modul 2 Rancangan Model dan Media Pembelajaran 39 

Gambar 4.14 
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Gambar 4.15 
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Gambar 4.16 

Setelah Anda melihat contoh JM tersebut, dapatkah Anda melihat hubungan antara GBIM 

dan JM Ruang Sampel Suatu Percobaan? 
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Tentu saja, jabaran materi (JM) ini merupakan penjabaran dari GBIM yang telah disusun 

sebelumnya. Berikut ini, mari kita sama-sama cermati bagian-bagian dari jabaran materi 

berdasarkan contoh tersebut! 

1. Identitas naskah Jabaran materi/story board/ flowchart/outline 

Identitas naskah jabaran materi /storyboard/ flowchart/outline yaitu terdiri atas mata 

pelajaran, satuan pendidikan/kelas/semester, kompetensi inti, kompetensi dasar 

topik/judul, penulis, pengkaji materi dan pengkaji media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan identitas pada JM 

Setelah identitas dilanjutkan dengan bagian pendahuluan (no 2) yang menguraikan 

tentang gambaran keseluruhan materi yang akan di bahas dan dihubungkan dengan 

fenomena dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Tujuan, uraian materi, dan visualisasi 

 Bagian selanjutnya yaitu memindahkan bagian indikator kompetensi yang ada di GBIM 

ke JM. Selanjutnya pada bagian uraian materi dituliskan penjabaran materi yang 

menjelaskan secara singkat pokok-pokok materi yang tertulis di GBIM. Silakan Anda 

perhatikan bagian indikator kompetensi (no 3) dan uraian materi (no 4) pada contoh JM 

berikut! 

 

1 

2 
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Gambar 4.13 Tampilan tujuan, uraian materi, dan visualisasi 

Coba Anda perhatikan pada uraian materi yang pertama (no 5) tentang “Pengertian 

Ruang Sampel dan Titik Sampel Suatu Percobaan” terdapat media gambar. Hal ini 

3 

4 

5 

6 
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bersesuaian dengan yang tertulis di GBIM. Silahkan Anda cek kembali contoh GBIM pada 

pembahasan sebelumnya! 

Selanjutnya, pada uraian materi yang kedua tentang ruang sampel suatu percobaan 

terdapat media simulasi (no 6) yang sudah dilengkapi dengan tampilan simulasi dan 

keterangan tampilan simulasi. Media simulasi ini bersesuaian dengan jenis media yang 

tercantum pada materi yang kedua di GBIM. Penulisan ini sama untuk media-media lain 

yang tercantum di GBIM. 

3. Latihan, Tes, dan Referensi 

Bagian selanjutnya adalah uraian tentang bentuk evaluasi yang akan dibuat. Coba Anda 

cek kembali bentuk evaluasi yang tercantum di GBIM. Evaluasi yang tercantum di GBIM 

berupa latihan dengan bentuk isian singkat dan tes yang berupa pilihan ganda. Pada 

jabaran materi ini, Anda harus membuat beberapa contoh soal latihan dan soal tes 

beserta kunci jawabannya. Tambahkan pula keterangan atau petunjuk pengerjaan soal 

latihan dan tes beserta keterangan tampilan saat pengguna mengerjakannya. Untuk 

lebih jelasnya, perhatikan bagian latihan (no 7)!  

 
Gambar 4.14 Tampilan latihan 

 

Selanjutnya, silakan Anda perhatikan bagian tes (no 8) berikut ini! 

7 
Keterangan 

tampilan saat 

pengguna 

mengerjakan 

latihan 

Soal latihan 

Kunci jawaban 

latihan 

Keterangan jumlah soal yang akan 

dibuat dan akan ditampilkan beserta 

keterangan tampilan saat pengguna 

mengerjakan soal tes  
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Gambar 4.15 Tampilan tes 

Pada bagian tes ini dituliskan beberapa contoh soal tes, kunci jawaban dan respon 

hasil tes atau keterangan tampilan saat pengguna mengerjakan tes. 

Bagian terakhir adalah referensi. Jika referensi yang tertulis di GBIM sudah lengkap 

maka Anda hanya memindahkan apa yang tertulis di referensi. Namun jika ada 

tambahan referensi, Anda dapat menambahkan referensi yang digunakan. 

Gambar 4.16 Tampilan referensi 

8 

Soal tes 

Kunci jawaban tes 

Respon hasil tes  
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Nah, sejauh ini apakah Anda sudah dapat membedakan deskripsi dari masing-masing 

bagian yang tertulis di jabaran materi (JM)? Jika belum, silahkan Anda pelajari kembali 

penjelasan tentang bagian-bagian dan cara penyusunan jabaran materi dari suatu 

hypermedia. Bagi Anda yang sudah memahaminya, “Selamat” Anda dapat melanjutkan 

pada bagian latihan. Namun untuk menambah pemahaman Anda tentang bagaimana 

menyusun sebuah jabaran materi dari media lain, silahkan Anda kerjakan tugas diskusi 

berikut ini! 

 

Diskusi  

Carilah pasangan diskusi Anda! Buatlah sebuah jabaran materi dari media yang telah 

Anda buat GBIM pada materi selanjutnya! Diskusikan dengan pasangan Anda tentang 

isi yang terkandung dalam jabaran materi yang telah di buat masing-masing! Beri 

masukan dan saran terhadap hasil kerja pasangan Anda sesuai dengan pemahaman 

yang Anda peroleh pada bagian materi modul ini! Selamat berdiskusi! 

 

D. Latihan 

Anda sebagai seorang fungsional pengembang teknologi pembelajaran (PTP) tentunya 

pernah memanfaatkan salah satu jenis media atau bahkan mengembangkannya. Coba 

Anda buat sebuah GBIM dan JM dari satu jenis media (gambar/foto/grafis, audio, video, 

animasi, simulasi, multimedia) atau hypermedia yang akan dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan di instansi Anda! 

E. Rangkuman 

Tahapan pengembangan media dan hypermedia pembelajaran terdiri atas Analisis, 

Perancangan, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Media pembelajaran meliputi 

media sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, dan modul 

berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan. 

Sedangkan hypermedia pembelajaran merupakan gabungan berbagai media seperti teks, 

gambar, grafik, audio, video, dan animasi yang terhubung melalui hyperlink dalam 

jaringan internet atau intranet berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, 

jalur dan jenjang pendidikan. Masing-masing media memiliki karakteristik tertentu 

sehingga dalam rancangan pengembangnnya harus memperhatikan karakteristik dari 

masing-masing media tersebut. 

Tahapan perancangan media dan hypermedia pembelajaran ini terdiri atas perumusan 

peta materi, penyusunan GBIM dan Penyusunan JM. Pada masing-masing tahapan ini 

dikaji (review) oleh ahli media dan materi, sehingga jika dalam setiap tahapan masih 

belum tepat maka harus dilakukan revisi sampai dinyatakan selesai (final) oleh ahli materi 

dan media. 

Garis Besar Isi Media (GBIM) adalah pedoman yang berisi petunjuk untuk pengembangan 

penulisan naskah. Dalam GBIM berisi kompetensi, indikator, pokok materi, jenis media 

yang digunakan untuk mendukung materi (teks, audio, video, animasi atau simulasi),  dan 

bentuk evaluasi. Bagian-bagian GBIM yang perlu disusun yaitu identitas GBIM yang terdiri 

atas mata pelajaran, jenjang/kelas/semester, topik/judul, penulis, pengkaji materi dan 
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pengkaji media. Bagian kedua yaitu Kompetensi, Indikator dan pokok materi, sedangkan 

pada bagian ketiga yaitu jenis media, evaluasi dan referensi berisi penjelasan jenis-jenis 

media (teks, gambar/foto/grafis, animasi, simulasi, video, dan audio) yang akan 

mendukung materi. Pada bagian evaluasi terdiri dari latihan dan tes, serta pada bagian 

referensi berisi sumber rujukan materi yang digunakan pada media atau hypermedia yang 

dikembangkan. 

Tahapan perancangan selanjutnya yaitu menyusun sebuah jabaran materi (JM). Jabaran 

Materi (JM) merupakan penjabaran yang lebih luas dan mendalam dari  materi yang  telah 

ditentukan dalam GBIM.  Dengan jabaran materi ini penulis naskah dapat mempunyai 

gambaran tentang materi dan media yang akan disajikan berikut bagian-bagian yang 

memerlukan interaksi, serta bentuk evaluasi yang akan mengukur keberhasilan indicator. 

Bagian-bagian JM yaitu identitas naskah Jabaran materi/story board/ flowchart/outline, 

tujuan, uraian materi, dan visualisasi, latihan, tes, dan referensi 

F. Evaluasi 

Pilihlah jawaban yang dianggap benar! 

1. Jenis media yang merupakan gabungan berbagai yang terhubung melalui hyperlink 

dalam jaringan internet atau intranet disebut … 

A. Video 

B. Multimedia 

C. Multimedia interaktif 

D. Hypermedia 

2. Tahapan perancangan media yang perlu dilakukan setelah merumuskan materi yaitu 

… 

A. Analisis 

B. Penyusunana peta materi 

C. Penyusunan GBIM 

D. Penyusunan JM 

3. Pihak yang mengontrol kualitas materi dan media dalam setiap tahapan perancangan 

media adalah … 

A. Ahli materi 

B. Ahli media 

C. Ahli rancangan 

D. Ahli materi dan media 

4. Bagian GBIM yang menjelaskan jenis-jenis media yang digunakan yaitu … 

A. Identitas 

B. Kompetensi dan indikator 

C. Jenis media 

D. Evaluasi. 

5. Tahapan perancangan media yang merupakan lanjutan dari garis besar isi media 

(GBIM) yaitu … 

A. Analisis 

B. Peta materi 

C. Jabaran materi 
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D. Penulisan naskah 

BAB V PENUTUP 

Selamat bahwa sejauh ini Anda telah berhasil menyelesaikan materi pembelajaran 

yang diuraikan pada Modul yang berjudul “Perancangan Model dan Media 

Pembelajaran”. Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian Modul ini, Anda haruslah 

mengerjakan tes akhir. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

penguasaan Anda terhadap keseluruhan materi pembelajaran yang telah Anda pelajari. 

Secara garis besar, materi pembelajaran yang diuraikan pada Modul ini mencakup 

bagian yang pertama tentang cara menyusun rancangan model dan standar layanan 

pembelajaran. Bagian kedua yaitu tentang cara menyusun pedoman pengelolaan mdel 

pembelajaran dan petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran. Bagian 

ketiga membahas tentang cara menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM) dan Jabaran 

Materi (JM) media dan hypermedia pembelajaran. 

Anda telah menyelesaikan materi pembelajaran pada Kegiatan Belajar 1, Kegiatan 

Belajar 2, dan Kegiatan Belajar 3, berarti Anda telah mengerjakan soal-soal latihan yang 

disajikan pada setiap Kegiatan Belajar tersebut. Pengalaman Anda mengerjakan soal-

soal latihan akan membantu mengerjakan tes akhir. 

Soal-soal tes akhir ada pada nara sumber pelatihan atau panitia penyelenggara 

pelatihan. Oleh karena itu, mintalah kesempatan agar Anda diberikan waktu untuk 

mengerjakannya. Selamat mengerjakan tes akhir dan sukses tentunya. Setelah selesai 

mengerjakan Evaluasi, tanyakanlah kepada nara sumber atau panitia penyelenggara 

pelatihan tentang waktu pemberitahuan hasilnya. Apabila Anda telah berhasil 

mengerjakan tes akhir minimal 80% benar, maka Anda dikatakan telah menguasai 

sebagian besar materi pembelajaran yang diuraikan di dalam Modul.  

Seandainya jawaban Anda masih belum berhasil mencapai 80% benar, maka 

disarankan Anda  mempelajari ulang Modul ini. Setelah yakin benar bahwa Anda telah 

memahami materi pelajaran yang diuraikan di dalam Modul ini, temuilah kembali nara 

sumber atau penyelenggara pelatihan agar Anda diberikan kesempatan untuk 

mengerjakan tes akhir untuk yang kedua kali. Semoga pada kesempatan kedua 

mengerjakan Evaluasi ini, Anda akan lebih berhasil lagi dan kemudian dapat 

melanjutkan kegiatan pembelajaran untuk Modul yang lain. 

Kesuksesan Anda dalam mengikuti mata diklat ini sangat didukung oleh kesungguhan, 

keseriusan, dan keaktifan Anda dalam mempelajari modul ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

    Selamat atas keberhasilan Anda dalam mempelajari bahan ajar sebelumnya, tentang 

perancangan model/media pembelajaran. Nah, sekarang Anda akan mempelajari tentang 

unsur Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran, yang merupakan salah satu tugas pokok 

Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP). 

Anda sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah menetapkan pilihan untuk berkarir melalui 

jabatan fungsional. Adapun pilihan Anda adalah jabatan fungsional Pengembang Teknologi 

Pembelajaran (JF PTP). Pejabat Fungsional PTP adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi 

pembelajaran. Kemudian apa peran teknologi pembelajaran itu? Teknologi pembelajaran 

memiliki peran strategis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja 

dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang 

tepat. Lalu, apa yang dapat Anda lakukan untuk memfasilitasi pembelajaran itu? Salah 

satunya adalah menyediakan berbagai sumber belajar dari berbagai jenis media 

pembelajaran, sesuai tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, kompetensi terkait produksi 

media/ hypermedia pembelajaran menjadi penting untuk diketahui dan dilatihkan oleh 

seorang PTP untuk mendukung pelaksanaan tugas pokoknya.  

Selanjutnya apa sajakah unsur kegiatan PTP itu? Dalam tugas pokoknya, seorang PTP akan 

berkaitan dengan proses analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, 

pengendalian dan evaluasi model teknologi pembelajaran.  Terbitnya PermenPAN dan RB 

Nomor 28 Tahun 2017 beserta lampirannya memberikan panduan bagi para pejabat 

fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) dalam melaksanakan butir kegiatan 

yang sesuai dengan jenjang jabatan PTP. Salah satu jalur penerimaan Jabatan Fungsional (JF) 

PTP oleh instansi Pembina adalah jalur inpassing. Heterogenitas latar belakang para 

pemangku JF PTP melalui jalur inpassing menjadi tantangan tersendiri bagi instansi Pembina 

untuk memastikan kesepahaman para pemangku JF PTP terkait tugas dan fungsi mereka. 

Untuk itu, pelatihan bagi para pemangku JF PTP melalui jalur inpassing difasilitasi oleh 

instansi Pembina bekerja sama dengan Pusdiklat Kemendikbud. Selain untuk menyegarkan 

pemahaman terkait rangkaian tugas yang akan dijalani para pemangku JF PTP, pelatihan ini 

menjadi sarana pengembangan kompetensi PTP agar lebih optimal dalam menjalankan tugas 

dan fungsi ke-PTP-an di instansi masing-masing.  

Pelatihan JF PTP melalui jalur inpassing akan memfasilitasi para pejabat fungsional PTP 

untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi atas setiap unsur dan butir 

kegiatan yang terdapat dalam PermenPAN dan RB Nomor 28 Tahun 2017, meliputi: unsur 

analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian dan evaluasi. 

Untuk itu, bahan belajar yang dapat mendukung dan memfasilitasi para pemangku JF PTP 

untuk dapat lebih memahami setiap unsur dan butir kegiatan yang ada disusun untuk 

melengkapi proses pelatihan. Adapun modul yang Anda hadapi saat ini merupakan rangkaian 

bahan belajar mandiri yang akan mengantarkan Anda melakukan serangkaian aktivitas 
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pembelajaran sehingga Anda dapat mengkonstruk pemahaman Anda terhadap setiap ranah 

yang ada dalam tugas dan fungsi PTP. Modul ini sendiri akan membahas unsur produksi 

media/ hypermedia pembelajaran yang menjadi tugas utama seorang PTP jenjang Pertama 

dan Muda.  

B. Deksripsi Singkat 

Mata Pelatihan “Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran” membekali peserta tentang 

langkah atau tahapan sistematis dalam proses produksi media pembelajaran. Kategori media 

yang dimaksud adalah: media sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, 

bahan belajar mandiri (modul), dan hypermedia.  Selain itu, mata pelatihan ini juga akan 

membahas tentang tahapan sistematis dalam proses produksi media/ hypermedia 

pembelajaran, meliputi:  penyusunan naskah, rembuk naskah, penyutradaraan, memimpin 

pembuatan aplikasi pembelajaran, previu hasil produksi, ujicoba prototipe, dan penyusunan 

bahan penyerta.   

Untuk membantu Anda memahami materi, materi yang terkait dengan mata pelatihan ini 

akan dibagi menjadi 2 (dua) modul: Penyusunan Naskah, Rembuk Naskah, dan Produksi 

Media/ Hypermedia Pembelajaran; serta Preview, Ujicoba, dan Penyusunan Bahan 

Penyerta Media/ Hypermedia Pembelajaran. Pada modul ini, pembahasan akan fokus pada 

penyusunan naskah, rembuk naskah, dan produksi media/ hypermedia pembelajaran. 

Pelatihan ini akan menggunakan variasi metode pembelajaran aktif yang diselenggarakan 

secara secara tatap muka dan dalam jaringan (online) atau blended learning. Keaktifan Anda 

dalam melaksanakan aktivitas belajar yang diarahkan dalam modul ini, serta mengeksplor 

aneka sumber belajar untuk memperkaya dan menguatkan pemahaman akan sangat 

membantu Anda memahami materi yang tersaji dalam modul ini. 

C. Manfaat 

Mata pelatihan “Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran”, khususnya pada modul 

Penyusunan Naskah, Rembuk Naskah, dan Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran, akan 

membekali Anda tentang tugas pokok Anda sebagai PTP pada unsur produksi media dan 

hypermedia pembelajaran. Materi pada modul ini, memfasilitasi Anda untuk secara aktif 

melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, sehingga Anda dapat mengkonstruk 

pengetahuan dan informasi terkait proses sistematis dalam menyusun naskah (sesuai 

karakteristik jenis media) hingga mengeksekusi naskah tersebut dalam kegiatan produksi 

media/ hypermedia pembelajaran.  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Hasil Belajar:   

Setelah mempelajari dan melaksanakan kegiatan belajar pada modul ini, peserta 

mampu melakukan proses produksi media pembelajaran (media sederhana, audio, 

video, multimedia, multimedia interaktif, modul, dan hypermedia) secara sistematis, 

sesuai rancangan dan tahapan produksi. 

2. Indikator Keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran pada modul ini peserta dapat:  
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a. menyusun naskah media pembelajaran berdasarkan rancangan media yang telah 

disusun, sesuai format dan jenis media pembelajaran; 

b. memberikan masukan konstruktif terkait aspek teknis pada naskah media 

pembelajaranan, melalui kegiatan rembuk naskah; 

c. memimpin proses produksi media pembelajaran sesuai prinsip manajemen produksi 

dan karakteristik media pembelajaran; 

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

1. Teknik Penyusunan Naskah Media/ Hypermedia Pembelajaran  

a. Konsep Naskah Media/ Hypermedia pembelajaran 

b. Tahapan Penyusunan Naskah Media/ Hypermedia Pembelajaran  

c. Unsur dan Format Naskah Media/ Hypermedia Pembelajaran 

2. Rembuk Naskah Media/ Hypermedia Pembelajaran 

a. Konsep Rembuk Naskah  

b. Penyusunan Hasil Rembuk Naskah  

3. Teknik Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran 

a. Tahapan Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran  

b. Elemen, Tugas dan Fungsi Sutradara/ Penyelia/ Pemimpin Produksi Media/ 

Hypermedia Pembelajaran   

c. Penyusunan Laporan Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran 
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BAB II 

PENYUSUNAN DAN REMBUK NASKAH MEDIA/ HYPERMEDIA PEMBELAJARAN 

A. Penyusunan Naskah Media dan Hypermedia Pembelajaran 

Pernahkah Anda menyusun sebuah naskah media pembelajaran? Jika pernah, jenis media 

apa yang Anda kembangkan naskahnya? Apakah yang menjadi dasar dalam menyusun/ 

menulis naskah? Seberapa penting peran naskah dalam sebuah produksi media 

pembelajaran? Mungkinkah sebuah media pembelajaran diproduksi tanpa menggunakan 

naskah? Tuliskan jawaban Anda pada kolom berikut! 

Terima kasih atas jawaban Anda! Apakah masih ada keraguan? Anda dapat mendiskusikan 

tentang dasar penyusunan sebuah naskah dan pentingnya naskah dalam sebuah proses 

produksi dengan rekan sejawat, sesama PTP! 

Dalam penyusunan naskah, seorang PTP dapat berperan sebagai penulis maupun pengkaji 

naskah media/ hypermedia pembelajaran.  Namun, besaran angka kredit yang diperoleh 

tentu berbeda. Contohnya, sebagai penulis akan memperoleh angka kredit 50%, dan sebagai 

pengkaji memperoleh 25% dari nilai angka kredit.  Dengan demikian, elemen-elemen dasar 

yang harus ada dalam sebuah naskah wajib Anda ketahui, termasuk karakteristik naskah dari 

jenis-jenis media yang ada (Ingat, dalam hal ini jenis medianya dibatasi pada media 

pembelajaran yang dikategorikan dalam PermenPAN dan RB Nomor 28 Tahun 2017)! 

Berbekal pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang karakteristik media 

pembelajaran, Anda akan dimudahkan untuk memahami uraian materi pada modul ini. 

Kegiatan penyusunan naskah media/ hypermedia pembelajaran memiliki tahapan umum, 

sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini! 
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Gambar 2.1 Alur Penyusunan Naskah Media/ Hypermedia Pembelajaran 

Pada awal bab ini, Anda telah menjawab pertanyaan tentang apa yang menjadi dasar dalam 

penyusunan naskah media/ hypermedia pembelajaran, bukan? Tahapan yang harus 

dilakukan sebelum penyusunan naskah adalah menyusun rancangan. Nah, dokumen 

rancangan yang biasa ditemukan adalah berupa Garis-garis Besar Isi Media (GBIM) dan 

Jabaran Materi (JM). Artinya, naskah yang akan disusun harus merujuk pada dokumen 

rancangan tersebut. 

Menurut Anda, adakah tahapan lain yang biasa dilakukan dalam proses penyusunan naskah 

media/ hypermedia pembelajaran? Silakan berbagi pendapat dan pengalaman dengan 

•Identitas Program

•Sinopsis

•Treatment/ Alur 
Materi*

•Isi Naskah (Format 
sesuai dengan jenis 
medianya) 

Penyusunan 
Naskah

•berdasarkan hasil 
pengkajian 
(substansi, materi, 
bahasa, dll.)

Revisi Naskah •naskah hasil revisi 
dikaji kembali

•Finalisasi naskah 
sebagai acuan proses 
berikutnya (produksi 
media pembelajaran)

Finalisasi 
Naskah

PENGKAJIAN 

PENGKAJIAN 
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teman sejawat untuk melengkapi alur tersebut, kemudian tulislah hasilnya pada kolom 

berikut! 

 

Apakah sebenarnya naskah media pembelajaran itu? Naskah merupakan sesuatu yang 

direncanakan dengan matang (desain) dan disampaikan secara terstruktur menggunakan 

perangkat dan kaidah yang baku (format dan struktur yang sesuai dengan karakteristik 

media). Menulis naskah dapat diibaratkan sebagai proses menaiki anak tangga. Artinya, 

setiap tahapannya (anak tangga) harus dilalui agar dapat mencapai tempat tujuan. 

Coba Anda cari referensi lain terkait pengertian naskah media pembelajaran! Tuliskan hasil 

pencarian Anda! Jangan lupa menuliskan sumber referensinya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cermati beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat akan menyusun/ menulis naskah 

media pembelajaran berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Anda, adakah tips atau hal penting lain yang perlu diperhatikan saat proses 

penyusunan naskah? Tuliskan pendapat Anda pada kolom berikut ini! 

• Buat pesan Anda sesederhana mungkin dan to the point. Pesan yang terlalu bertele-

tele dapat membingungkan target/ sasaran Anda, dan mudah diabaikan atau 

dilupakan. 

• Pastikan naskah Anda menjawab tujuan pengembangan media 

• Pastikan untuk mengkonfirmasii fakta pendukung untuk menguatkan materi yang 

disampaikan. Biasanya penulis naskah akan dibantu dan dapat berkoordinasi 

dengan ahli materi. 

• Lakukan pengkajian. Kebanyakan naskah membutuhkan penulisan kedua atau 

ketiga.  

• Akomodir hasil pengkajian ke dalam perbaikan naskah Anda! Pastikan naskah Anda 

benar secara materi dan menarik secara penyajian, sehingga memudahkan tim yang 

nantinya akan memproduksi naskah Anda!   

Sumber: http://depts.washington.edu/sexmedia/printouts/handout-scriptwritingstoryboarding.pdf 

(dengan perubahan seperlunya) 

http://depts.washington.edu/sexmedia/printouts/handout-scriptwritingstoryboarding.pdf
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Sekarang, coba Anda amati contoh penggalan naskah video berikut ini!  

Gambar 2.2 Contoh Penggalan Naskah Video Pembelajaran 1 

Bandingkan contoh di atas dengan contoh penggalan naskah video berikut ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Penggalan Naskah Video Pembelajaran 2 

DISSOLVE  
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Setelah membandingkan kedua contoh penggalan naskah tersebut, coba tuliskan perbedaan 

yang Anda temukan dari kedua contoh penggalan naskah video pembelajaran tersebut pada 

kolom berikut! 

Tabel 2.1 

Contoh Penggalan Naskah 

(Gambar 2) 

Contoh Penggalan Naskah  

(Gambar 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat, Anda telah mampu mengidentifikasi perbedaan dari kedua contoh 

penggalan naskah video. Dengan demikian, Anda sudah dapat mengidentifikasi 

elemen-elemen dasar yang harus ada dalam sebuah naskah, dalam hal ini, naskah 

media video, bukan? Elemen apa saja yang seharusnya ada dalam sebuah naskah? Tuliskan 

hasil identifikasi Anda pada kolom berikut! Jangan lupa menuliskan sumber referensinya!     

 

Bagus sekali! Hasil identifikasi Anda tentu saja didasarkan pada aspek struktur naskah, 

bukan? Secara umum, sebuah naskah (khususnya media video) memiliki beberapa ciri 

khusus. Sekarang, cermati kembali contoh penggalan naskah berikut ini!  Lihatlah struktur 

dan elemen yang terdapat di dalamnya! 
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Gambar 2. 4 Format dan Komponen Naskah Media Video  

Sebenarnya, adakah struktur baku dalam penyusunan naskah media pembelajaran? 

Struktur sebuah naskah dimaksudkan untuk memudahkan tim produksi mengidentifikasi 

elemen yang harus diproduksi. Artinya, keterbacaan sebuah naskah akan sangat 

ditentukan oleh bagaimana naskah tersebut ditulis sesuai struktur atau format yang 

seharusnya. Pada kenyataannya, struktur ataupun format naskah media pembelajaran 

dapat sangat bervariasi. Dalam media video (film) sendiri, Anda akan menemukan format 

naskah 1 (satu) kolom.  Sama halnya dengan naskah audio, multimedia/ multimedia 

interaktif, biasanya ditulis dengan menggunakan format-format tertentu, format ini harus 

disepakati secara bersama oleh tim pengembang.  

Sebelum mengeksplor elemen atau komponen yang ada pada naskah dari beberapa jenis 

media pembelajaran, coba Anda amati beberapa contoh penggalan naskah berikut ini! 

 

 

 

 

TRANSISI  

DISSOLVE  

Format Kolom 

HEADING SCENE: 
•nomor scene 
• tempat 
•waktu 

 

ACTION: 
Siapa,  

Sedang Apa 
 

MUSIK  

DIALOG 
•Karakter 
• Isi dialog 
•Ekspresi spesifik 

 

SOUND EFFECT  
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Gambar 2. 5 

Contoh Penggalan Naskah Audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 

Contoh Penggalan Naskah Audio 

 



Modul 3 Penyusunan Naskah, Rembuk Naskah, dan Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran 11 

Gambar 2.5 dan 2.6 menunjukkan format naskah media audio. Sebagaimana format 

naskah video, naskah audio juga harus memuat identitas naskah, yang biasanya memuat 

topik, tujuan, sasaran, sinopsis, treatment, dan kebutuhan musik atau efek suara. 

Sementara format naskahnya sendiri memuat 3 kolom: nomor, peran/ musik/ efek suara, 

dan audio. 

Bagaimana dengan bentuk naskah bahan belajar mandiri? Pada bahan belajar mandiri 

seperti modul (cetak maupun daring) memiliki karakteristik tersendiri. Dokumen naskah 

pada pengembangan bahan belajar mandiri (modul) adalah modul itu sendiri. Secara 

umum, sebuah modul memiliki struktur yang memuat: pendahuluan, isi materi (sesuai 

materi dan sub materi yang telah ditetapkan), latihan, rangkuman, umpan balik, dan 

evaluasi.   

Gambar 2.7 Contoh Outline dan Penggalan Isi Modul 

Setelah mengamati beberapa contoh penggalan naskah media pembelajaran, ditemukan 

format yang berbeda untuk setiap jenis media, bukan? Format naskah setiap jenis media 

tentu saja berbeda, karena setiap media memiliki karakteristik masing-masing.  Pada 

intinya, sebuah naskah media/ hypermedia pembelajaran harus memuat suatu gambaran 

materi beserta media pendukungnya (teks, gambar, video, audio, animasi, dll.) atau 

aktivitas belajar yang ditampilkan,  dilengkapi dengan keterangan tampilannya, dengan 

gaya bahasa yang komunikatif, sebagai pedoman untuk tim produksi mengembangkan 

naskah tersebut menjadi  sebuah media/ hypermedia pembelajaran. 

Silahkan cari referensi lain, untuk memperkaya pemahaman Anda tentang struktur atau 

format naskah media/ hypermedia pembelajaran. Pada intinya, naskah dalam sebuah 

produksi media/ hypermedia pembelajaran memiliki peran yang sangat krusial. Karena 

naskah merupakan dokumen kerja yang bertujuan untuk memandu proses produksi 

media.  
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Naskah disusun mendetail dengan format dan istilah-istilah tertentu sehingga mudah 

dipahami. Isi atau uraian dalam naskah harus membuat setiap orang yang membaca bisa 

membayangkan elemen media yang akan ditampilkan.  

 

Apakah fungsi dan manfaat penulisan naskah itu? Naskah dalam produksi media/ 

hypermedia pembelajaran memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Media bagi penulis dan pengkaji berpikir kreatif, mengembangkan gagasan untuk dapat 

memfasilitasi pembelajaran dengan memanfaatkan media yang tepat; 

2. Panduan dalam perencanaan produksi media pembelajaran, agar seluruh tim yang terlibat 

memiliki kesepahaman terkait isi naskah untuk kemudian diinterpretasikan secara tepat 

dalam bentuk media yang sudah ditetapkan; 

3. Sarana komunikasi antara sesama kerabat/ kru produksi, maupun antara kerabat produksi 

dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pembuatan media/ hypermedia 

pembelajaran. 

Menurut Anda, adakah fungsi atau manfaat lain dari penyusunan naskah media 

pembelajaran? Silakan diskusikan dengan rekan sejawat, kemudian tuliskan hasilnya pada 

kolom berikut ini! 

 

  

Tujuan Penyusunan 

Naskah Media/ Hypermedia Pembelajaran: Sebagai pedoman bagi tim produksi 

dalam menginterperetasikan isi naskah ke dalam bentuk media tertentu. 
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Aktivitas sebelumnya telah mengajak Anda mengamati format naskah video dan komponen 

yang ada di dalamnya. Sekarang, coba bentuk kelompok diskusi berangggotakan 3-5 orang! 

Carilah contoh-contoh naskah untuk media sederhana, media audio, bahan belajar mandiri 

(modul), multimedia, multimedia interaktif maupun hypermedia. Pastikan setiap kelompok 

memilih jenis media yang berbeda! Selanjutnya, bersama kelompok Anda, coba identifikasi 

elemen atau komponen yang harus ada pada setiap naskah sesuai jenis medianya! Lengkapi 

juga dengan keterangan tambahan yang mendeskripsikan setiap komponen secara singkat. 

Untuk jenis media video telah dicontohkan untuk memudahkan pemahaman Anda! Tulislah 

hasil kerja kelompok Anda pada kolom berikut! 

Tabel 2. 1 Komponen Naskah berdasarkan Jenis Media 

Jenis Media Komponen Naskah Media 

Media 
Sederhana 
 

 
 
 
 

Media Audio 
 
 
 
 

Media Video 
• Identitas Program  
meliputi unsur-unsur: nama program, sasaran, mata pelajaran, kelas/semester, 
judul video, tujuan dan indikator, materi pokok, materi pembelajaran, model 
pembelajaran, penulis, pengkaji materi, pengkaji media, pengkaji bahasa (jika 
ada),  dan durasi video. 

• Sinopsis  
Ikhtisar konten berisi semua informasi pokok (materi) yang ingin disampaikan 
dan bagaimana cara menyampaikannya.  

• Treatment  
Pengembangan jalan cerita dari sebuah sinopsis yang di dalamnya berisi plot 
secara detail namun padat, disampaikan dengan bahasa visual yang 
menggambarkan mengenai apa yang akan dilihat dalam video. 

• Naskah 
Dokumen acuan yang memuat informasi tentang visual dan audio yang harus 
ada. Pada naskah berformat 2 kolom, terdapat kolom visual (berisikan  
komposisi pengambilan gambar, aksi yang dilakukan subjek/ pelaku, property 
yang digunakan, grafis/ gambar/ foto/ animasi/ video/ lainnya, keterangan 
tempat, dan waktu pengambilan gambar) dan kolom audio (berisikan komponen 
suara yang  mendukung  visual, seperti narasi,  dialog, musik, sound effect, serta 
aspek audio lainnya.) 

Modul  
(Bahan Belajar 
Mandiri) 

 
 
 

Multimedia 
 
 
 

Multimedia 
Interaktif 

 
 
 
 

Hypermedia 
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Bagaimana hasil diskusi kelompok Anda? Jika masih mengalami keraguan, silakan membaca 

beberapa bahan berikut ini untuk menambah pemahaman Anda tentang penyusunan naskah 

media/ hypermedia pembelajaran! 

Setelah mampu mengidentifikasi elemen/ komponen naskah untuk berbagai 

jenis media/ hypermedia pembelajaran, sebagai seorang PTP, pada situasi 

tertentu Anda juga akan berperan sebagai pengkaji naskah untuk aspek 

media. Menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengkajian atas naskah 

media/ hypermedia pembelajaran? Tuliskan jawaban Anda pada kolom berikut!  

• Adning, Muhammad dan Indro Wiyarno. 2015. Modul Diklat Penulisan Naskah Audio.  
Jakarta: Ditjen GTK Kemendikbud. (lampiran 1) 

• Jaka Warsina. 2015. Modul Penulisan Naskah Video/ Siaran Televisi. Ciputat: Pustekkom 
Kemendikbud  (lampiran 2) 

• Sungkono. Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Ajar Modul dalam Proses Pembelajaran. 
https://journal.uny.ac.id/index.php/mip/article/ download/.../5341 (lampiran 3) 

• Hardijanto. 2017. Modul Teknis Penulisan Naskah  Bahan Ajar Berbasis Multimedia dan Web. 
Ciputat: Pustekkom Kemendikbud. (lampiran 4) 

 

https://journal.uny.ac.id/index.php/mip/article/%20download/.../5341
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Sebenarnya, apakah pengkajian naskah itu? Pengkajian naskah merupakan tahapan 

penting dalam penulisan naskah. Pengkajian naskah dilakukan oleh beberapa orang yang 

memiliki kompetensi terkait aspek substantif, teknis, kebahasan, psikologis, dan lain 

sebagainya yang relevan dengan topik atau materi yang diangkat di dalam naskah. Pada 

penyusunan naskah media/ hypermedia pembelajaran, pengkajian naskah minimal 

dilakukan oleh ahli materi/ substansi dan ahli media. Sedangkan untuk program lain perlu 

ditambah lagi misalnya ahli bahasa, ahli psikologi, ahli agama, ahli politik, dan lain 

sebagainya sesuai dengan karakteristik materi, serta kebutuhan dan aspek yang ingin 

ditonjolkan.  

Menurut Anda, aspek apa sajakah yang harus diperhatikan oleh seorang pengkaji media 

dalam mengkaji naskah media/ hypermedia pembelajaran? Tuliskan pendapat Anda pada 

kolom berikut ini 

Gambar 2.7a Contoh Penggalan naskah Multimedia Interaktif 
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Sekarang, coba Anda amati contoh penggalan naskah multimedia interaktif berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7b Contoh Penggalan naskah Multimedia Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7c Contoh Penggalan naskah Multimedia Interaktif 



Modul 3 Penyusunan Naskah, Rembuk Naskah, dan Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7d Contoh Penggalan naskah Multimedia Interaktif 

Aspek apakah yang akan Anda kritisi dari contoh penggalan naskah multimedia 

interaktif di atas? Silakan Anda mengkaji penggalan naskah di atas, kemudian 

tuliskan masukan konstruktif Anda atas contoh penggalan naskah tersebut pada 

kolom berikut ini!  
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Proses pengkajian terhadap naskah media/ hypermedia pembelajaran harus dapat 

memastikan relevansi materi/ substansi dengan karakteristik yang menonjol pada setiap 

jenis media. Artinya, pengkaji media harus mampu mengarahkan naskah menjadi optimal 

dalam menyampaikan materi/ pesan sesuai tujuan dan karakteristik jenis medianya, 

termasuk pilihan model/ pendekatan pembelajaran yang hendak disajikan dalam media. 

Efektivitas naskah akan sangat menentukan media yang akan dihasilkan. Sehingga peran 

pengkaji, dalam hal ini pengkaji media menjadi sangat strategis untuk menghasilkan naskah 

media/ hypermedia pembelajaran yang efektif sehingga layak untuk di produksi. Tantangan 

utama seorang pengkaji media adalah bagaimana ia mampu berpikir kreatif untuk membantu 

penulis menuangkan visualisasi yang tepat untuk materi yang disajikan di dalam naskah. 

Lalu, apa sajakah yang harus dikaji oleh seorang PTP yang berperan sebagai pengkaji dalam 

proses penyusunan naskah? Secara umum, aspek yang dapat menjadi fokus perhatian Anda 

saat melakukan proses penyusunan atau pengkajian naskah media/ hypermedia 

pembelajaran adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Anda, adakah hal lain yang harus dicermati saat penyusunan dan atau pengkajian 

naskah? Diskusikan pendapat Anda dengan rekan Anda untuk memperkaya pemahaman 

tentang proses penyusunan dan pengkajian naskah media/ hypermedia pembelajaran! 

Tuliskan pendapat dan hasil diskusi Anda pada kolom berikut ini! 

 

• Kesesuaian tujuan, tema/judul, dengan isi naskah 

• Ketepatan penulisan sinopsis dan treatment/ alur materi 

• Ketepatan teknik penyampaian materi dalam naskah dengan target sasaran dan karakteristik 
media; 

• Kesesuaian visualisasi dengan materi; 

• Ketepatan pemilihan dan penempatan narasi, musik, sound effect, dan ambience*; 

• Ketepatan penokohan dan karakter pemain*; 

• Keidealan durasi dengan kedalaman dan keluasan materi; 

• Segmentasi materi/ sajian. 
 

*untuk jenis media tertentu (audio, video) 
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B. Rembuk Naskah Media dan Hypermedia Pembelajaran 

Naskah media/ hypermedia pembelajaran telah final dan siap untuk diproduksi. Apakah 

tahapan berikutnya yang harus dilakukan? Tahap selanjutnya setelah dihasilkan naskah 

final adalah melakukan rembuk naskah (script conference). Mengapakah perlu dilakukan 

rembuk naskah? Bukankah proses pengkajian terhadap naskah sudah dilakukan di 

tahapan sebelumnya? Tuliskan pendapat Anda pada kolom berikut! 

Terima kasih atas pendapat Anda! Bagaimana dengan pendapat rekan yang lain? Apakah 

sama atau ada yang berbeda? Pengkajian naskah dan rembuk naskah pada intinya 

memiliki tujuan yang berbeda. Pada tahap pengkajian, naskah dikaji untuk memastikan 

kebenaran isi dan kesesuaiannya dengan jenis media yang akan dikembangkan agar 

tujuan dan  materi yang disajikan dapat sampai secara efektif kepada sasaran. Sementara 

itu, pada rembuk naskah, tim  yang terlibat di dalamnya diminta memberikan 
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pertimbangan teknis serta menyatukan maksud terkait kelayakan naskah untuk 

diproduksi.  

Sebagai PTP, pada tahap rembuk naskah Anda dapat berperan sebagai: 

Pada kegiatan rembuk naskah akan terjadi diskusi antara sutradara/ penyelia/  pemimpin 

produksi media pembelajaran, penulis naskah, pengkaji materi, pengkaji media, penata 

artistik,  penata kamera, penata audio, programmer, animator, dan lainnya sesuai 

kebutuhan dan jenis media yang naskahnya dirembukkan. Inti diskusi yang dilakukan 

harus mengarah pada kesepakat an dan kesepahaman tentang naskah yang akan 

diproduksi, baik dari aspek substantif, teknis media, dan lainnya. 

Sekarang, diskusikan dengan rekan Anda, aktivitas yang dilakukan seorang PTP dalam 

rembuk naskah (sesuai perannya)! Pada rembuk naskah, setiap elemen yang terlibat harus 

dapat memberikan pertimbangan teknis dan solusi yang tepat atas naskah yang sedang 

dirembukkan agar layak diproduksi. Hal-hal teknis apakah yang menjadi fokus perhatian 

dari setiap peran tersebut saat melakukan rembuk naskah?  

Gambar 2.8 Kegiatan Rembuk Naskah Media Pembelajaran 

 SUTRADARA/ PENYELIA/ PEMIMPIN PRODUKSI 

  PENULIS NASKAH 

      PENGKAJI MEDIA 
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Tabel 2.2 Peran dan Fokus Perhatian PTP dalam Rembuk naskah 

PERAN PTP DALAM 

REMBUK NASKAH 

AKTIVITAS  DAN FOKUS PERHATIAN 

SUTRADARA/ 

PENYELIA/ 

      PIMPINAN 

PRODUKSI 

PENULIS NASKAH 

PENGKAJI MEDIA 

Pada kenyataannya, sering ditemukan perombakan naskah sebagai hasil diskusi pada 

rembuk naskah. Coba Anda amati contoh kasus berikut ini! 

Sebagai pengkaji media, masukan dan saran apakah yang akan Anda berikan untuk kasus 

tersebut? Pertimbangan teknis apakah yang harus diperhatikan agar mencapai 

kesepahaman dan kesepakatan di antara anggota yang terlibat dalam rembuk naskah? 

Diskusikan dengan rekan sejawat, lalu tuliskan jawaban Anda pada kolom berikut 

Dalam naskah video, penulis naskah menghendaki visual kincir air sebagai pembangkit 
listrik. Saat berdiskusi dengan sutradara pada rembuk naskah, visualisasi kincir air tidak 
mungkin dipenuhi, karena pengambilan gambar hanya akan dilaksanakan di Jakarta dan 
Depok. Sementara, visualisasi kincir air menjadi penting untuk tetap dimunculkan 
karena materinya membahas tentang proses kerja kincir air yang mengubah energi 
gerak menjadi energi listrik. 
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Bagus sekali! Anda sudah dapat memecahkan kasus di atas! Pada intinya, masukan yang 

Anda (sebagai pengkaji media) berikan saat rembuk naskah haruslah konstruktif dan 

solutif. Selanjutnya, sebagai bukti fisik Anda telah melakukan kegiatan rembuk naskah, 

Anda diwajibkan menyusun laporan dan berita acara terkait tahapan ini. Elemen apa 

sajakah yang harus Anda pastikan ada dalam laporan rembuk naskah? Silakan cermati 

komponen berikut! 

Menurut Anda, adakah hal lain yang harus Anda laporkan sebagai PTP terkait hasil rembuk 

naskah yang telah dilakukan? Tulislah  pendapat Anda pada kolom berikut! 

Komponen Laporan (Lampiran Berita Acara) Rembuk Naskah: 
- Topik/judul program
- Format program
- Tujuan pembelajaran berbasis kurikulum
- Sasaran
- Pokok-pokok materi
- Sinopsis
- Waktu pelaksanaan (hari, tanggal, tempat, & jam)
- Tim Script Conference
- Resume hasil rembuk naskah (script conference), rekomendasi, & kesimpulan.
- Ditandatangani oleh seluruh anggota tim script conference yang hadir.
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C. Latihan 

Untuk mengaktualisasikan pemahaman Anda atas materi dan aktivitas pembelajaran yang 

telah Anda lakukan, mari berlatih menyusun/ menulis naskah media pembelajaran. 

Lakukan latihan ini secara berkelompok (anggota 4-6 orang). Tentukan 1 jenis media yang 

akan dikembangkan/ ditulis naskahnya. Jangan lupa memperhatikan format naskah yang 

sesuai dan komponen ideal yang harus ada dalam naskah media yang kelompok Anda 

pilih.  

Selanjutnya, tukarkan naskah kelompok Anda dengan kelompok lain. Sekarang kelompok 

Anda berperan sebagai pengkaji media dari naskah yang telah disusun kelompok lain! 

Masukan apa yang kelompok Anda berikan kepada kelompok lain yang naskahnya Anda 

kaji? Selamat berlatih! 

D. Rangkuman 

1. Naskah merupakan pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk teks, grafis, 

audio, video, animasi, simulasi, atau informasi lain, yang dijadikan acuan dalam 

pembuatan media.  

2. Melalui naskah, maka indikator dan materi belajar dituangkan sesuai dengan 

karakteristik jenis media.      

3. Naskah berfungsi sebagai panduan dalam perencanaan produksi media pembelajaran, 

agar seluruh tim yang terlibat memiliki kesepahaman terkait isi naskah untuk 

kemudian diinterpretasikan secara tepat dalam bentuk media yang sudah ditetapkan; 

4. Pengkajian terhadap naskah diperlukan untuk memastikan kebenaran materi/ 

substansi, serta kesesuaian materi dengan jenis media. 

5. Hasil pengkajian harus mampu merekomendasikan solusi untuk mengoptimalkan 

pencapaian tujuan atas naskah yang dikembangkan. 

6. Seorang PTP dalam menjalankan tugasnya dalam rembuk naskah dapat berperan 

sebagai: sutradara/ penyelia/ pemimpin produksi, penulis atau pengkaji media sesuai 

dengan jenjang jabatan PTP.  

7. Setiap peran tersebut memiliki aktivitas dan fokus perhatian. Oleh karena itu, setiap 

PTP harus memiliki kompetensi terkait komponen dan teknik penyusunan atau 

pengkajian naskah media pembelajaran. 

8. Rembuk naskah dimaksudkan untuk menyamakan persepsi atas naskah yang sudah 

disusun agar interpretasi terhadap naskah dapat dieksekusi dengan tepat oleh tim 

produksi. 

9. Hasil rembuk naskah selanjutnya kana menjadi rujukan bagi tim produksi dalam 

mengeksekusi atau memproduksi media/ hypermedia pembelajaran. 

 

E. Evaluasi 

Pilihlah jawaban yang paling tepat atas pertanyan atau pernyataan berikut ini!  

1. Naskah dalam produksi media/ hypermedia pembelajaran memiliki fungsi. Di bawah 

ini yang bukan merupakan fungsi naskah dalam produksi media/ hypermedia 

pembelajaran adalah …. 

a. Acuan bagi tim produksi dalam pembuatan media.  
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b. Sarana komunikasi antara sesama kerabat/ kru produksipihak lain yang terkait

c. Wadah penyatuan ide dan konsep pembelajaran dalam bentuk teks dan gambar

d. Media bagi penulis/ pengkaji untuk berpikir kreatif dan mengembangkan gagasan

2. Sinopsis dalam naskah media/ hypermedia pembelajaran memberikan gambaran

umum atas konten yang disajikan di dalam naskah. Hal yang harus dideskripsikan

dalam sinopsis pada naskah media/ hypermedia pembelajaran adalah …. 

a. Jenis media yang dipakai dan bagaimana memahaminya.

b. Kelebihan dan kekurangan materi yang akan disampaikan.

c. Strategi yang dipakai untuk membuat sasaran pengguna media tertarik.

d. Materi yang ingin disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya.

3. Sebagai seorang PTP, Anda dapat berperan sebagai pengkaji naskah media/

hypermedia pembelajaran.  Aspek yang harus Anda cermati dalam proses pengkajian

naskah audio/ video/ multimedia adalah sebagai berikut, kecuali …. 

a. Kesesuain sinopsis, treatment dan isi naskah

b. Keidealan durasi dengan format dan tujuan media

c. Kebutuhan bahan penyerta yang akan membantu pemahaman

d. Kesesuaian teknik penyampaian materi dengan karakteristik media

4. Sebagai penulis naskah, pilihan kata ataupun teknik penyampaian pesan harus dibuat

sederhana dan to the point. Pesan yang bertele-tele dapat menimbulkan …. 

a. pengkajian naskah memakan waktu yang lama.

b. pesan yang disampaikan mudah diabaikan atau dilupakan.

c. pemahaman yang mendetail atas materi yang disampaikan.

d. kesulitan dalam memilih visualisasi yang sesuai denga nisi naskah.

5. Pada naskah audio maupun video, komponen suara yang biasanya mengisi kolom

audio adalah sebagai berikut, kecuali …. 

a. dialog

b. musik

c. narasi

d. ilustrasi

6. Salah satu aktivitas yang dapat disajikan dalam naskah bahan belajar mandiri (modul)

adalah pemberian latihan atau tugas. Pemberian tugas atau latihan dalam sebuah

modul memungkinkan pengguna untuk …. 

a. menilai efektivitas isi dan penggunaan bahasa

b. memberikan respon dan mengukur tingkat penguasaan

c. memberikan jawaban yang paling benar secara interaktif

d. meminimalisir ketidakpahaman atas materi yang disampaikan

7. Rembuk naskah termasuk dalam tahapan …. 

a. Perancangan

b. Pra Produksi

c. Produksi

d. Pasca Produksi
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8. Fokus perhatian seorang sutradara dalam kegiatan rembuk naskah adalah sebagai

berikut, kecuali …. 

a. jenis komposisi gambar

b. sudut pengambilan gambar

c. komposisi teori dan praktik

d. materi/ pesan yang disampaikan

9. Salah satu bukti fisik yang harus disiapkan oleh seorang PTP dalam kegiatan rembuk

naskah adalah berita acara. Elemen yang harus ada dalam berita acara antara lain …. 

a. Resume hasil rembuk naskah, rekomendasi, dan kesimpulan.

b. Uraian materi, saran perbaikan naskah, dan daftar tim produksi.

c. Kesimpulan rembuk naskah, waktu rembuk naskah, dan tim produksi.

d. Sinopsis, tim kreatif, dan resume hasil rembuk naskah disertai rekomendasi.

10. Tim pengembang naskah dan tim produksi melakukan diskusi pada kegiatan rembuk

naskah untuk mengkonfirmasi dan menyamakan persepsi. Selain itu, rembuk naskah

juga dilakukan untuk …. 

a. memastikan keaslian naskah yang disusun oleh pengembang naskah

b. memastikan kelaikan produksi naskah media/ hypermedia pembelajaran

c. menentukan komponen pembiayaan dalam proses produksi media/ hypermedia

d. menentukan tugas dan tanggung jawab tim produksi media/ hypermedia

pembelajaran
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BAB III 

PRODUKSI MEDIA/ HYPERMEDIA PEMBELAJARAN 

A. Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran

Selamat atas keberhasilan Anda dalam mempelajari bahan ajar BAB II tentang penulisan

naskah dan rembuk naskah. Nah, sekarang sebagai kelanjutannya Anda akan mempelajari

tentang proses produksi. Produksi media pembelajaran apa saja yang harus Anda lakukan

sebagai PTP?  Produksi Media pembelajaran yang menjadi tugas Anda sebagai PTP

meliputi beragam jenis media mulai dari media sederhana/ audio/ video/ modul/

multimedia/ multimedia interaktif/ hypermedia seperti yang tertera dalam PermenPAN &

RB No 28 tahun 2017.

Sebenarnya apa itu produksi media pembelajaran? Bagaimana tahapan-tahapan produksi

yang dilakukan sampai media pembelajaran dapat dimanfaatkan? Ketika Anda

memanfaatkan sebuah media pembelajaran, tentu media tersebut tidak asal langsung jadi

untuk dimanfaatkan, akan tetapi ada proses panjang dan sistematis yang harus dilalui.

Produksi media/ hypermedia pembelajaran merupakan proses pembuatan media

pembelajaran yang melibatkan berbagai komponen pendukung mulai dari sumber daya

manusia dan peralatan yang digunakan (hardware dan software). Dalam proses produksi,

tingkat kesulitan antara media satu dengan media lainnya tentu berbeda-beda, akan

tetapi secara umum dalam kegiatan produksi terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan

yaitu:

1. Tahap Pra-Produksi

Tahap pra-produksi meliputi kegiatan untuk menyiapkan naskah bahan ajar,

membentuk tim produksi yang terlibat sampai pada penentuan jenis

software/perangkat yang dibutuhkan.

2. Tahap Produksi

Tahap produksi meliputi kegiatan untuk membuat media sesuai dengan acuan naskah

bahan ajar.

3. Tahap Pasca Produksi

Tahap pasca produksi dilakukan setelah media sudah selesai diproduksi dan kemudian

dilakukan preview untuk melihat kekurangan program atau media pembelajaran yang

sudah dibuat yang kemudian membutuhkan revisi atau perbaikan dari tim produksi

(untuk tahapan preview akan dibahas pada modul selanjutnya).

Pra-
Produksi

Produksi
Pasca 

Produksi

Gambar 3.1 Tahapan Umum Produksi Media/ Hypermedia 
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Bagaimana hasil kerja Anda bersama teman-teman sejawat mengenai tahap produksi 

media pembelajaran? Bagus, Anda dan teman-teman sejawat sudah berhasil menyusun 

tahap produksi media pembelajaran salah satu dari jenis media yang tersedia.   

Sekarang, simaklah uraian berikut mengenai produksi media video, Multimedia Interaktif, 

dan Hypermedia pembelajaran! Untuk jenis media lain seperti media sederhana, media 

audio, dan bahan belajar mandiri silakan Anda gali lebih mendalam dengan 

memanfaatkan aneka sumber belajar! 

1. Produksi Media Video Pembelajaran  

 Pernahkah Anda memperhatikan tayangan di balik layar sebuah program televisi? Jika 

belum, Anda bisa melakukan pencarian di saluran youtube tentang proses di balik layar 

produksi program video. Selanjutnya coba Anda perhatikan siapa saja yang terlibat di 

dalamnya. Bagaimana prosesnya sehingga bisa menjadi sebuah tayangan yang akan 

membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan akan materi pembelajaran. Nah, 

ada baiknya jika Anda perhatikan dulu beberapa contoh video pembelajaran yang ada 

di web TV Edukasi (https://tve.kemdikbud.go.id//), atau akses langsung fitur Video on 

Demand TV Edukasi (http://video.kemdikbud.go.id/), atau di saluran youtube (Televisi 

Edukasi).   

 Setelah Anda amati, menurut Anda unsur apa sajakah yang harus ada dalam sebuah 

video pembelajaran? Apa saja langkah-langkah yang harus dilalui oleh tim produksi 

sehingga berhasil membuat video pembelajaran seperti yang telah Anda saksikan?  

Tuliskan pendapat Anda pada kolom berikut! 

 

Nah, dari ketiga tahapan produksi tersebut, cobalah Anda secara berkelompok 
menyusun tahap produksi salah satu dari jenis media di bawah ini. Setelah menyusun 
hasilnya, berbagilah hasil diskusi kelompok Anda dengan kelompok lain! 
1. Media sederhana 
2. Audio 
3. Video 
4. Multimedia  
5. Multimedia Interaktif 
6. Hypermedia 

 

http://video.kemdikbud.go.id/
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Terima kasih atas pendapat atau jawaban Anda! Namun, apabila masih ragu coba Anda 

diskusikan dengan teman sejawat. Sekarang coba Anda perhatikan gambar berikut ini!  

 

 

 

  

Gambar 3.2 Alur Proses Produksi Media Video Pembelajaran 

Sumber: Pustekkom Kemendikbud, 2015 

Seperti yang Anda lihat pada gambar 3.2tentang alur produksi di atas, terdapat 3 (tiga) 

alur produksi yang idealnya selalu ada dalam setiap produksi media video, audio 

maupun hypermedia pembelajaran.  

Untuk lebih memahami, saksikan tayangan videografis berikut ini! (lampiran 5) 

Sekarang, diskusikan dengan teman sejawat tentang intisari tahapan alur produksi 

yang telah anda amati! Tuliskan hasil diskusi Anda dan teman sejawat pada kolom 

berikut! 

Lalu, bagaimana dengan alur produksi media pembelajaran lain, seperti audio, modul, 

multimedia, multimedia interaktif, dan hypermedia pembelajaran, ya? Apakah 

memiliki tahapan yang sama, mirip, atau sama sekali berbeda? Jika berbeda, bagian 

mana yang berbeda? Tulsikan jawaban Anda pada kolom berikut! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/free-vector/video-player-in-flat-design_23-2147504993.jpg&imgrefurl=https://www.freepik.com/free-vector/video-player-in-flat-design_765100.htm&docid=GRqHLf6l0OKxcM&tbnid=ixEpxQFomkE4_M:&vet=10ahUKEwjG_czYjZbdAhUM6Y8KHfJSBjoQMwi1AihXMFc..i&w=626&h=626&safe=strict&bih=566&biw=1200&q=watch video icon&ved=0ahUKEwjG_czYjZbdAhUM6Y8KHfJSBjoQMwi1AihXMFc&iact=mrc&uact=8
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Sekarang, kita coba bahas rincian aktivitas yang harus Anda ketahui sebagai PTP yang 

bisa jadi akan mendapat tugas menyutradarai/ memimpin produksi media video 

pembelajaran. 

a. Pra Produksi Video Pembelajaran 

1) Rembuk Naskah: tahapan ini bertujuan untuk memahami tujuan dan identifikasi 

program yang akan dibuat.  

2) Bedah Naskah : pada tahapan ini, penulis naskah, sutradara dan produser akan 

menggali hal-hal teknis yang dibutuhkan saat produksi.  

3) Pemilihan Pemain: sutradara memiliki peran penting dalam memilih pemain 

yang akan ia arahkan saat produksi. Untuk itu, harus dilakukan casting yang 

dihadiri oleh sutradara atau produser.  

4) Biaya Operasional: dibuat setelah dilakukan bedah naskah, rincian biaya dibuat 

detail sesuai keperluannya, seperti kebutuhan properti.  

5) Hunting Lokasi: lokasi dipilih sesuai deskripsi yang ada dalam naskah.  

6) Latihan Pemain: para pemain yang terlibat harus diarahkan oleh sutradara pada 

saat latihan, agar memudahkan proses produksi.  

7) Jadwal Produksi: jadwal diproduksi dibuat mulai dari pra produksi sampai pasca 

produksi. Yang diperhatikan adalah kemungkinan terburuk yang bisa terjadi 

saat produksi.  

8) Shot list: dibutuhkan untuk kemudahan sutradara dalam menentukan komposisi 

gambar saat produksi.  

9) Rapat produksi: dihadiri semua tim produksi yang terlibat, untuk menyamakan 

visi dari program yang dibuat.  

10) Persiapan produksi: tahapan terakhir sebelum terjun ke lapangan, sutradara 

harus memastikan semua sudah siap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Rapat Produksi Video Pembelajaran 
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Sebagai pemimpin produksi media video pembelajaran, terdapat hal-hal penting 

yang harus diperhatikan dalam proses pra produksi antara lain: 

 

 

 

 

 

 

b. Produksi Video Pembelajaran 

Coba Anda amati foto berikut ini! 

 

 

Gambar 3.4 Pengarahan Sutradara kepada Pemain saat Produksi 

Menurut Anda, siapa sajakah yang terlibat dalam proses produksi pada gambar 12? 

Tahapan produksi media video pembelajaran yang profesional melibatkan 

beberapa kerabat kerja (crew), seperti penata kamera, penata suara, penata cahaya, 

dan penata artistik. Teknisi produksi tersebut akan bekerja sesuai dengan arahan 

atau instruksi dari sutradara. Namun, saat ini produksi sebuah media video juga bisa 

dilakukan dengan peralatan yang lebih sederhana dan crew yang lebih sedikit/ 

ramping. Bahkan, seorang PTP bisa membuat sebuah video pembelajaran dengan 

perangkat kamera DSLR atau Gawai yang saat ini sudah menyiapkan aplikasi 

perekam gambar berkualitas baik.  

Dalam perkembangannya, kamera produksi telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Baik secara ukuran, kualitas, hingga ketersediaan fitur-fitur canggih 

lainnya. Begitupula dengan perangkat perekaman audio. Sudah banyak terdapat 

aplikasi perekaman audio yang akan membantu Anda menghasilkan kualitas audio 

yang semakin baik Anda sebagai PTP dalam proses produksi dapat berperan sebagai 

sutradara yang bertugas untuk memimpin atau menyelia video pembelajaran. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang sutradara dalam proses 

perekaman gambar adalah: 

• Pembahasan substansi materi yang akan dibuat, target audiens, kebenaran 
dan kesesuaian konten dengan pengkaji materi dan media.  

• Jumlah pemain yang terlibat, properti yang diperlukan, kebutuhan 
peralatan teknis seperti audio, kamera, pencahayaan.  

• Menentukan tim produksi dan menjelaskan alur produksi kepada tim 
produksi yang terllibat.  
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- Wish List (gambar yang dibutuhkan untuk mengisi narasi/konten naskah) 

- Komposisi gambar (ukuran komposisi frame, seperti Extreme Close Up, Close Up, 

Medium Close Up, Long Shot, Establish Long Shot) 

 

Gambar 3.7 Contoh Komposisi Gambar 

Sebagai catatan, beberapa komposisi gambar di atas menjadi pengetahuan awal 

bagi Anda untuk menentukan tipe pengambilan gambar (type of shot) yang sesuai 

dengan karakteristik materi yang akan disampaikan. Misalnya extreme close up akan 

sangat membantu peserta didik untuk melihat detail dari sebuah objek yang ingin 

dijelaskan, sedangkan establish long shot akan membantu Anda untuk menjelaskan 

deskripsi lokasi atau suasana di sekitar objek gambar. Komposisi-komposisi itu 

tentu harus disesuaikan dengan isi narasi yang ada di dalam naskah.  

c. Proses Pasca Produksi  

Menurut Anda, kegiatan apa yang harus dilakukan pada tahap pasca produksi? 

Setelah kegiatan pengambilan gambar atau perekaman gambar, proses selanjutnya 

adalah melakukan penyuntingan (editing). Seorang editor merupakan sutradara 

kedua dalam sebuah proses produksi media video pembelajaran, melalui tangan 

seorang editor, gambar yang telah diambil bisa dibuat tersusun rapi dan bercerita. 

Kemudian coba Anda sebutkan beberapa aplikasi penyuntingan video? Untuk 

mempermudah Anda melakukan penyuntingan, ada beberapa aplikasi 

penyuntingan video sederhana yang bisa kita manfaatkan, antara lain:  

Gambar 3.5 Kamera 

 

Gambar 3.6 Aplikasi Perekaman Audio (Cool Edit) 
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Sebenarnya, terdapat banyak aplikasi penyuntingan video dan audio yang dapat 

Anda temukan saat ini. Berbagai aplikasi tersebut memiliki karakteristik masing-

masing. Anda sebagai pemimpin produksi, serta editor, setidaknya memiliki 

alternatif untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta 

paling dapat memenuhi tujuan Anda untuk menghasilkan media video 

pembelajaran yang lebih berkualitas.  

Cobalah Anda cari referensi aplikasi editing video lain yang berbasis android atau 

ios, lalu tuliskan tools apa saja yang ada dalam aplikasi tersebut pada kolom berikut! 

 

Windows Movie Maker 

Final Cut Pro 

Kine Master (aplikasi editing 
video berbasis android) 
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Meskipun proses penyuntingan akan dilakukan oleh editor, namun sebagai 

pemimpin produksi (sutradara) Anda harus mengetahui aspek penting terkait 

proses penyuntingan. Karena, dalam kenyataannya, juga terdapat sutradara yang 

memiliki kemampuan sebagai editor. Lalu, aspek apa saja yang harus Anda kuasai 

dalam melakukan penyuntingan video? Coba Anda amati gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkait pemberian transisi, ada beberapa istilah jenis-jenis transisi gambar yang 

harus Anda ketahui. Coba Anda cari referensi terkait jenis-jenis transisi dalam 

penyuntingan media video, kemudian tuliskan pada kolom di bawah ini! 

 

Gambar 3.9 Aspek dalam Penyuntingan Video 

 

MEMILIH GAMBAR

Pilihlah gambar yang 
jelas, stabil, dan sesuai 

komposisinya

MEMOTONG GAMBAR

Potonglah gambar yang 
Anda telah rekam sesuai 

kebutuhan narasi

MEMBERIKAN TRANSISI

Berikan transisi yang 
tepat antara satu gambar 
dengan gambar lainnya. 
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Selanjutnya, apakah yang harus Anda lakukan setelah penyuntingan (editing) 

gambar?  Kegiatan pasca produksi media video pembelajaran juga meliputi proses: 

merekam narasi, melaksanakan, menciptakan/memilih musik ilustrasi, dan 

melakukan pemaduan suara (mixing) serta membuat master program atau prototipe 

media video. Kemudian melaksanakan kegiatan preview dan perbaikan (revisi) 

program serta reproduksi (penggandaan), di lanjutkan dengan distribusi/ penyiaran.   

2. Produksi Multimedia Interaktif/ Hypermedia Pembelajaran 

Sebelum membahas mengenai produksi multimedia interaktif/ hypermedia, coba Anda 

untuk cermati contoh-contoh multimedia interaktif/ hypermedia dengan mengakses 

fitur Sumber Belajar dalam portal Rumah Belajar 

(https://belajar.kemdikbud.go.id/Dashboard/).   

Setelah Anda mengamati beberapa contoh multimedia interaktif/ hypermedia 

tersebut, menurut Anda tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam proses 

pembuatan produksi multimedia interaktif/ hypermedia? Tuliskan jawaban Anda dan 

sertakan referensi yang mendukung jawaban Anda pada kolom berikut! 

 

https://belajar.kemdikbud.go.id/Dashboard/
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Terima kasih atas jawaban Anda! Tentu Anda dapat menjelaskan tapahan produksi 

multimedia interaktif/ hypermedia dengan benar, dengan menggali aneka sumber 

belajar, bukan? Selanjutnya coba Anda perhatikan diagram proses produksi 

multimedia interaktif/hypermedia pembelajaran berikut! 

 

Gambar 3.10 Proses produksi multimedia interaktif/ hypermedia pembelajaran. 

Nah, sama halnya dengan proses produksi media video atau media lain, proses 

produksi multimedia interaktif/ hypermedia juga terdiri dari 3 tahapan utama: 

pra produksi, produkis, dan paska produksi. Selanjutnya marilah kita bahas 

masing-masing tahapan secara rinci sebagai berikut: 

a. Pra Produksi multimedia interaktif/ hypermedia pembelajaran 

Kegiatan pra-produksi merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan  

persiapan sebelum melakukan produksi. Kegiatan pra-produksi multimedia 

interaktif/ hypermedia pembelajaran meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Rapat Produksi  

Multimedia Interaktif  
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1) Menyiapkan naskah bahan ajar multimedia interaktif/ hypermedia 

Naskah bahan ajar multimedia interaktif/ hypermedia digunakan sebagai acuan 

dalam produksi program media pembelajaran. Tentu sudah Anda kuasai dalam 

pembahasan Bab sebelumnya.  

2) Menentukan tim produksi 

Menurut Anda, siapa sajakah yang terlibat dalam memproduksi bahan ajar 

multimedia/ multimedia interaktif/ hypermedia pembelajaran? Apa sajakah 

tugas setiap pihak yang terlibat? Tulsikan jawaban Anda pada kolom berikut! 

Sertakan referensi jawaban Anda! 
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Tim produksi terdiri dari para ahli yang kompeten dibidang pembuatan program 

hypermedia. Setiap komponen memiliki tugas dan kompetensi yang berbeda-

beda. Amati gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Menentukan jenis aplikasi dan software untuk produksi hypermedia 

Jenis aplikasi atau software yang digunakan dalam produksi hypermedia 

pembelajaran apa sajakah yang biasanya digunakan? Coba anda cari referensi 

dan tuliskan jawabannya pada kolom berikut! 

Gambar 3.12 Tim Produksi Multimedia Interaktif/ Hypermedia Pembelajaran  

bertugas 

untuk 

membuat 

program dan 

simulasi 

bertugas untuk 
membuat 
tampilan 
program, 

animasi dan 
gambar-

gambar yang 
dibutuhkan 

sesuai dalam 

bertanggung 
jawab atas 

semua aspek, 
baik 

koordinasi 
maupun 

artistik dari 
sebuah 
proses 

bertugas untuk 
mengontrol hasil 
produksi program 

media 
pembelajaran 

apabila terdapat 
beberapa yang 
kurang untuk 
diperbaiki dan 
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Terimakasih atas jawaban Anda! Perkembangan teknologi telah memberikan kita 

banyak alternative untuk memilih jenis aplikasi/ software yang mendukung 

proses produksi multimedia interaktif/ hypermedia pembelajaran. Cermati 

beberapa diantaranya: 

a) Aplikasi pengolah gambar bitmap dan vektor 

Dalam proses produksi multimedia interaktif/ hypermedia, gambar menjadi 

bagian yang  tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses produksi, untuk 

itu Anda harus mengetahui jenis software atau aplikasi yang digunakan untuk 

mengolah gambar atau membuat ilustrasi yang digunakan dalam program 

multimedia interaktif/ hypermedia. Selain itu Anda juga harus mampu 

membedakan jenis gambar yang dapat dihasilkan software atau aplikasi 

tersebut. Coba Anda amati gambar di bawah ini!  

 

 

Sumber:https://jackkyriacou.wordpress.com/category/bitmap-and-vector/ 

Apakah Anda menemukan perbedaan di antara kedua gambar tersebut? 

Dalam aspek apa saja perbedaannya? Tuliskan dalam kotak di bawah ini! 

 

Gambar A  Gambar B  
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Bagaimana dengan jawaban Anda? Tentu saja Anda dapat menemukan 

perbedaan di antara kedua gambar di atas. Apabila Anda belum merasa yakin 

dengan jawaban Anda, silakan diskusikan dengan teman sejawat.  

Nah, apabila kita cermati dengan baik, maka terlihat perbedaan antara kedua 

gambar dalam berbagai aspek karena kedua gambar tersebut merupakan dua 

jenis gambar yang berbeda. Pada dasarnya ada dua jenis gambar yang sering 

digunakan dalam program multimedia interaktif/ hypermedia, yaitu bitmap 

dan vektor.  

Lalu, apakah perbedaan antara gambar bitmap dan vector? Amati tabel berikut 

ini!  

Tabel 3.1 Perbedaan Gambar Bitmap dan Vektor 

Gambar Bitmap Gambar Vektor 

1. Gambar tidak jelas ketika di perbesar 

2. Tersusun atas titik dot dan fiksel 

3. Ukuran gambar yang di hasilkan besar 

4. Kualitas grafis bergantung pada 

Banyaknya fiksel 

5. Gambar terlihat natural  

1. gambar tetap jelas ketika di perbesar 

2. tersusun atas garis dan kurva 

3. ukuran file yang di hasilkan kecil 

4. kualitas grafis tidak bergantung 

pada banyaknya fiksel 

5. gambar kurang natural 

Sumber: https://brainly.co.id/tugas/7928565#readmore 

Untuk gambar dengan jenis bitmap, menghasilkan gambar foto dan file berupa 

JPEG, TIF, GIF, BMP dan PNG (Gambar A).  Secara umum, aplikasi pengolah 

gambar bitmap yang banyak digunakan adalah Adobe Photoshop.  Sedangkan 

gambar vektor menghasilkan gambar berbentuk kartun atau ilustrasi dengan 

file berupa CDR, AI, SVG (Gambar B).  

Gambar jenis vector dapat digunakan dalam produksi multimedia interaktif/ 

hypermedia terutama dalam pembuatan ilustrasi dan gambar animasi 

pembelajaran. Aplikasi pengolah gambar vektor yang sering digunakan dalam 

produksi multimedia interaktif/ hypermedia adalah Adobe Freehand, Adobe 

Illustrator, Corel Draw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Beberapa Jenis Aplikasi Pengolahan Gambar 

Sumber: https://www.academyclass.com/courses/photoshop-creative-license-2/ 
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Selain beberapa software atau aplikasi pengolah gambar yang disebutkan 

diatas, tentunya masih banyak aplikasi atau software pengolah gambar yang 

dapat menghasilkan jenis gambar vector atau bitmap.  

Cobalah Anda bersama teman sejawat mencari referensi di internet, aplikasi-

aplikasi pengolah gambar yang dapat menghasilkan bentuk gambar bitmap 

dan vektor untuk produksi multimedia interaktif/hypermedia. Tuliskan 

hasilnya pada tabel berikut ini! 

Gambar Vektor Gambar Bitmap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Aplikasi/ software pembuatan animasi dan simulasi 

Animasi atau gambar gerak dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi 

secara detail. Selain itu animasi juga dapat dimanfaatkan untuk membuat 

simulasi atau kuis pada akhir materi. Banyak sekali fungsi animasi yang 

digunakan dalam pengembangan media pembelaran.  

Sebelum membahas lebih lanjut cobalah Anda mencari referensi di internet 

tentang fungsi animasi dalam pembelajaran! Tuliskan jawaban dan sumber 

referensinya pada kolom berikut! 

 



Modul 3 Penyusunan Naskah, Rembuk Naskah, dan Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran 41 

Bagaimana hasil pencarian Anda tentang fungsi animasi dalam pembelajaran? 

Untuk menambah pemahaman, coba Anda baca tautan berikut mengenai 

fungsi animasi dalam pembelajaran:  

 

Fungsi animasi dalam pembelajaran salah satunya adalah dapat meningkatkan 

fokus dan konsentrasi siswa dalam kelas. Nah, bagaimanakah proses 

pembuatan animasi? Dalam proses pembuatan animasi, diperlukan software 

pendukung untuk membuat animasi baik yang bersifat linier maupun 

interaktif.  Terdapat beberapa aplikasi untuk membuat animasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan jenis program multimedia interaktif/ 

hypermedia.  

Pada umumya multimedia interaktif/ hypermedia diproduksi untuk 

kebutuhan pembelajaran melalui web. Beberapa contoh software atau aplikasi 

untuk membuat animasi  antara lain: Macromedia Flash, Adobe flash, Adobe 

Image Ready, Swish Max, Ddobe after effect. Seiring berkembangnya 

teknologi web masa kini ke arah html 5,  maka animasi yang diproduksi untuk 

program multimedia interaktif/ hypermedia haruslah mendukung html 5. 

Untuk aplikasi atau software pembuatan animasi yang mendukung html 5 saat 

ini adalah Adobe Animate CC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Animasi Pembelajaran             

Sumber gambar:https://wiseGeek.com 

Dengan format html 5 maka animasi yang dibuat untuk program multimedia 

interaktif/hypermedia akan dapat diakses atau dijalankan tidak hanya melalui 

laptop/PC akan tetapi juga melalui perangkat smartphone atau tablet Anda.   

Sebagai bahan referensi untuk jenis animasi yang berbasis swf dan html 

silakan Anda buka tautan berikut: 

• http://theelearningcoach.com/media/animations-for-learning/   

• https://www.cgpundit.com/animation-in-education/ 
 

http://theelearningcoach.com/media/animations-for-learning/
https://www.cgpundit.com/animation-in-education/
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Contoh animasi berbasis swf:  

• https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Ani

mal-/konten1.html 

• https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Ger

ak-Melingkar-2007/konten3.html 

Contoh animasi berbasis html 5:  

• https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Hu

kum-Archimedes-2016/menu3.html 

• https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Aza

s-Black-2016/menu4.html 

Dalam menentukan jenis aplikasi atau software untuk membuat animasi, Anda 

harus melihat kebutuhan jenis media yang akan diproduksi, apakah jenis 

multimedia interaktif atau media hypermedia tersebut bertujuan untuk dapat 

di akses melalui perangkat smartphone/ tablet atau untuk kebutuhan akses 

melalui laptop/PC.  

https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Animal-/konten1.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Animal-/konten1.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Gerak-Melingkar-2007/konten3.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Gerak-Melingkar-2007/konten3.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Hukum-Archimedes-2016/menu3.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Hukum-Archimedes-2016/menu3.html
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Diskusikan dengan teman sejawat, aplikasi atau software apa saja yang dapat 

menghasilkan animasi untuk multimedia interaktif/ hypermedia? Tuliskan 

dalam kolom di bawah ini! 

 

c) Aplikasi/ software program media pembelajaran multimedia interaktif/ 

hypermedia 

Aplikasi atau software untuk membuat media pembelajaran multimedia 

interaktif/ hypermedia beragam jenisnya, aplikasi atau software tersebut 

dirancang  untuk membuat media pembelajaran dapat digunakan oleh 

sasaran. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi atau software yang dapat 

dikembangkan untuk pembuatan program multimedia interaktif/hypermedia: 

• Adobe Dreamweaver 

• Adobe Animate CC 

• Articulate Storyline 

• Adobe After Effect 

 

Sekarang, diskusikan secara berkelompok, aplikasi atau software yang dapat 

digunakan untuk membuat media pembelajaran multimedia interaktif/ 
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hypermedia yang Anda ketahui! Tuliskan pula fitur, kelebihan, dan kekurangan 

yang dimiliki oleh setiap jenis aplikasi tersebut! 

Jenis aplikasi/ 

software multimedia 

interaktif/ 

hypermedia 

Fitur Kelebihan/ Keterbatasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4) Menentukan perangkat produksi multimedia interaktif/ hypermedia 

Kalau sebelumnya kita telah membahas software atau aplikasi terkait produksi 

multimedia interaktif/hypermedia maka selanjutkan akan dibahas mengenai 

perangkat atau peralatan untuk produksi (hardware) dan pendukungnya.   
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Gambar 3.15 Perangkat Multimedia 

Sumber: https://bp-guide.id/AXpmt3Xj, http://www.lptps.com/best-

multimedia-laptops/ 

Untuk mendukung produksi multimedia interaktif/hypermedia dengan software/ 

aplikasi terbaru multimedia maka dibutuhkan perangkat yang mempunyai 

kinerja mumpuni dari segi hardware dan prossesor hal ini bertujuan supaya 

proses produksi menjadi lebih mudah dan konten yang dibuat mempunyai nilai 

lebih. Anda dapat menggunakan jenis Komputer desktop (PC) ataupun 

menggunakan Laptop yang memiliki spesifikasi standar minimal untuk produksi 

multimedia interaktif/ hypermedia. Coba Anda amati spesifikasi perangkat 

multimedia berikut! 

Tabel 3.2 Spesifikasi Perangkat Multimedia 

Komputer/PC Laptop 

• CPU multi-core (minimal 6 core) 

• Kartu grafis modern dengan GPU 

kelas menengah ke atas. Jika 

memungkinkan, bisa 

menggunakan kartu grafis 

professional 

• Memori RAM 16GB 

• Hard disk/SSD 1TB 

• Monitor resolusi Full HD 1920 x 

1080 

• Sistem operasi 64-bit, baik 

Windows atau Linux 

• Processor Intel Core i5-7200U 

dengan kecepatan 2,5 sampai 3.10 

GHz. 

• RAM sebesar 4GB  

• hardisk s 1TB.  

• VGA Card GT930MX sebesar 2GB  

• 14 inchi.  

• Windows 10  

• DVD-RW, 

• Kamera  

• Bluetooth 

 

Dari spesifikasi tersebut, cobalah Anda diskusikan dengan teman sejawat secara 

berkelompok, adakah jenis-jenis perangkat lain yang dapat dipergunakan untuk 

mendukung produksi multimedia interaktif/ hypermedia? Tuliskan pula 

spesifiaksi yang dapat mendukung proses produksi multimedia interaktif/ 

hypermedia! 
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b. Produksi Media Pembelajaran Multimedia Interaktif/ Hypermedia Pembelajaran 

Tahap ini merupakan tahapan pembuatan prototipe media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif/hypermedia meliputi kegiatan programming, gambar editing, 

animasi dan simulasi, preview dan revisi. 

1) Tahapan programming merupakan kegiatan seorang programmer untuk 

memasukkan teks, gambar, animasi, latihan/simulasi dan tes yang tertulis dalam 

naskah media pembelajaran kedalam aplikasi program media pembelajaran dan 

menyusunnya sedemikian rupa sehingga program dapat berjalan dengan baik. 

2) Tahap editing gambar dan animasi merupakan kegiatan seorang desainer grafis 

dan animator untuk mewujudkan semua gambar dan animasi sesuai dengan yang 

tertulis dalam naskah media pembelajaran. 

3) Simulasi merupakan kegiatan untuk membuat simulasi program yang sesuai 

dalam naskah media pembelajaran. Simulasi biasanya bersifat interaktif dan 

mengajak siswa untuk berinteraksi dengan media. 

Dalam produksi program multimedia interaktif/ hypermedia, tim produksi juga 

merumuskan jenis layout/ tampilan yang disesuaikan dengan karakteristik  siswa 

sesuai jenjang Pendidikan misalnya layout atau tampilan untuk jenjang SD tentunya 
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akan berbeda dengan jenjang SMP, SMA atau SMA begitu juga dengan software atau 

aplikasi yang digunakan. 

Coba Anda amati kemudian berikan analisa atas contoh program multimedia 

interaktif/ hypermedia di bawah ini! Termasuk ke dalam jenjang apakah media ini 

diperuntukkan? Diskusikan bersama teman sejawat Anda! 

 

 

Gambar 3.16 Contoh multimedia interaktif/ hypermedia pembelajaran 

Sumber:https://belajar.kemdikbud.go.id 

Untuk jenjang apakah contoh multimedia interaktif di atas? Ya, Anda benar. 

Dilihat tampilannya maka gambar A adalah program media pembelajaran untuk 

jenjang SD dan gambar B adalah program media pembelajaran untuk jenjang SMP 

atau SMA . 

Untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat pada tautan berikut! 

 

 

Bagaimana menurut Anda setelah membuka tautan di atas? Apakah program 

tersebut sudah sesuai jenjang yang dituju? Diskusikan secara berkelompok dan 

tuliskan hasilnya pada kolom di bawah ini! 

 

 

c. Pasca Produksi Multimedia Interaktif/ Hypermedia Pembelajaran 

Setelah produksi selesai dilakukan akan terbentuk sebuah prototipe program media 

pembelajaran maka akan masuk pada tahap pasca produksi. Pada tahap ini akan 

 

Jenjang SD (A) 
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Animal-
/konten1.html  

Jenjang SMP/SMA 

https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Bumi-sebagai-
Planet-2008/konten6.html  

https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Animal-/konten1.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Animal-/konten1.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Bumi-sebagai-Planet-2008/konten6.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Bumi-sebagai-Planet-2008/konten6.html
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dilakukan preview terhadap media pembelajaran yang telah selesai oleh tim 

preview apakah program tersebut terdapat kesalahan dalam pemrograman.  

Kesalahan pemrograman misalnya berupa tombol menu tidak berfungsi, simulasi 

dan latihan tidak muncul dan lainnya. Pada tahap pasca produksi juga dilakukan 

pengecekan apakah gambar dan animasi sudah sesuai dengan naskah, apabila 

masih terdapat kekurangan maka akan dikembalikan kepada tim programmer dan 

desainer grafis animator untuk diperbaiki. 

 

Gambar 3.17 

 Kegiatan Pasca produksi Multimedia Interaktif/ Hypermedia Pembelajaran 

Untuk tahap teknis pelaksanaan preview dapat dipelajari pada Bab selanjutnya. 

Bagaimana dengan uraian materi terkait proses produksi media/ hypermedia 

pembelajaran yang telah Anda pelajari? Semoga Anda mendapat pemahaman yang 

lebih komprehensif! Inti dari materi ini adalah membekali Anda untuk dapat 

melakukan kegiatan memimpin proses produksi media/ hypermedia pembelajaran. 

Lalu, apa sajakah yang harus Anda cermati terkait tugas memimpin, menyelia, atau 

menyutradarai proses produksi media/ hypermedia pembelajaran? 

 

 

Sekarang, coba bayangkan Anda menjadi seorang playmaker dalam sebuah 

program, anda harus berpikir keras agar program yang anda sutradarai berhasil 

mencapai tujuannya. Bisakah? Tentu Anda harus tahu strategi apa yang harus 

dilakukan dan apa saja yang perlu diperhatikan, meskipun sesungguhnya unsur 

kreativitas menjadi unsur utama yang harus dimiliki seorang sutradara.  

 

 

Naratama dalam bukunya Menjadi Sutradara Televisi (2013) mengatakan bahwa 
seorang sutradara harus dapat menguasai pelbagai persoalan, luar dalam, baik 
teknis maupun non teknis. Ibarat pemain sepak bola, sutradara harus bisa 
bermain menjadi penjaga gawang, penyerang maupun bertahan, sekaligus 
playmaker, bahkan menjadi wasit dan penonton. Hal ini berlaku tidak hanya 
untuk produksi video pembelajaran, namun juga pada media audio, multimedia 
dan hypermedia. 
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Untuk menguji kreativitas anda, coba anda gambar story line atau alur cerita atau 

mindmap yang menggambarkan sajian materi untuk jenis media pembelajaran 

(sederhana/ audio/video/ multimedia/ multimedia interaktif/ hypermedia). Jangan 

lupa, tentukan dulu topik, indikator, sasaran, serta materi yang akan disajikan dalam 

media pilihan Anda! Gambarkan pada kotak berikut! 

 

 

Anda tentu sudah paham tentang tahap produksi media pembelajaran yang telah 

kita bahas sebelumnya. Meskipun tugas sutradara lebih besar pada tahap ke-2 

yaitu Produksi, namun ia harus paham sejak tahap pertama, berikut elemen-

elemen penting yang harus dikuasai sutradara dalam setiap alur produksi : 

1) Pra Produksi  

 

 

Pemahaman Naskah  
Seorang sutradara harus mendalami naskah dengan baik, paham 
tentang substansinya. Sebelum proses produksi, seorang sutradara 
harus membedah isi naskah, agar ia tahu kebutuhan teknis yang akan 
digunakan saat produksi.   
 

Penguasaan Teknis  

Sutradara harus mengetahui peralatan apa yang akan digunakan untuk 

produksi video, audio, multimedia ataupun hypermedia. Sesuai 

dengan kebutuhan yang ada dalam naskah 
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2) Produksi  

Seorang sutradara/ penyelia/ pemimpin produksi yang baik harus mengetahui 

dari sudut mana ia akan meletakkan kamera (Camera Angle), objek apa saja yang 

harus ada dalam frame, narasi atau efek suara apa yang harus ada dalam program 

audio, bagaimana kontinuitas gambar atau alur program (Continuity), serta 

memastikan elemen yang menjadi ciri dari setiap jenis media dapat ditonjolkan, 

sesuai naskah. 

3) Pasca Produksi  

Elemen yang harus diperhatikan oleh sutradara/ penyelia/ pemimpin produksi 

adalah mengomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya kepada editor, 

programmer, narrator, desainer grafis, dan lainnya. seorang pemimpin produksi 

media juga harus mampu mampu menerima usulan kreatif dari editor dan 

menggabungkannya dengan konsep yang ada dalam pikirannya.  

Lalu, apa sajakah tugas dan fungsi Sutradara/ Penyelia/ Pemimpin Produksi 

Media Hypermedia Pembelajaran?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 

Tugas dan Fungsi Sutradara/ Penyelia/ Pemimpin Produksi Media Pembelajara 
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Menurut Anda, adakah tugas lain yang dimiliki seorang sutradara/ penyelia/ 

pemimpin produksi emdia/ hypermedia pembelajaran? Tuliskan jawaban Anda 

di kolom berikut! Sertakan referensi jawaban Anda! 

 

 

Setelah mengamati alur produksi dan elemen-elemen penyutradaraan, Anda 

tentu sudah memahami apa yang menjadi tugas seorang sutradara/ penyelia/ 

pemimpin produksi media pembelajaran, mulai dari tahap pra produksi, 

produksi hingga pasca produksi.  Tugas yang tertera dalam gambar di atas, 

hanyalah sebagian kecil dari tugas sutradara secara umum.  

Untuk menguji pemahaman anda terkait tugas seorang sutradara/ penyelia/ 

pemimpin produksi media/ hypermedia pembelajaran, carilah satu contoh 

media/ hypermedia pembelajaran, jangan lupa menuliskan link/ sumber media 

tersebut! Selanjutnya, coba Anda amati media tersebut! Termasuk ke dalam 

jenis media apakah objek yang Anda amati? Diskusikan dengan teman sejawat 

tentang cara sutradara/ penyelia/ pemimpin produksi menyampaikan pesan 

atau materi yang ada dalam media tersebut!  
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B.  Penyusunan Laporan Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran  

Apabila sebuah produksi media pembelajaran telah selesai diproduksi (prototipe media/ 

hypermedia pembelajaran), maka tugas Anda sebagai PTP yang bertugas memimpin/ 

menyelia produksi adalah menyusun laporan kegiatan produksi.  Lalu, bagaimana format 

laporan pelaksanaan kegiatan produksi yang harus Anda susun? Amati kolom berikut! 

C. Latihan 

Tahap Pra-produksi media pembelajaran merupakan tahap yang paling dasar dalam 

proses produksi media pembelajaran karena menyangkut berbagai aspek baik teknis 

maupun non teknis, sebelum sebuah media pembelajaran diproduksi. Sebagai latihan, 

bentuklah kelompok (yang sama saat latihan menulis naskah media) kemudian susunlah 

tahapan pra-produksi yang harus Anda (sebagai sutradara/ pemimpin/ penyelia produksi) 

lakukan sesuai jenis media yang dipilih kelompok Anda saat proses penyusunan naskah. 

D. Rangkuman 

1. Dalam proses produksi, tingkat kesulitan antara media satu dengan media lainnya 

tentu berbeda-beda akan tetapi secara umum dalam kegiatan produksi terdapat tiga 

tahapan yang harus dilakukan antara lain Pra-produksi, Produksi dan Pasca Produksi. 

2. Tim produksi terdiri dari Progammer ,desainer grafis/animator, 

Sutradara/penyelia/pempimpin produksi, tim preview. 

3. Pada dasarnya ada dua jenis gambar yang sering digunakan dalam program multimedia 

interaktif/hypermedia, yaitu bitmap dan vektor. 

4. Untuk gambar dengan jenis bitmap, menghasilkan gambar foto dan file berupa JPEG, 

TIF, GIF, BMP dan PNG sedangkan gambar vektor menghasilkan gambar berbentuk 

kartun atau ilustrasi dengan file berupa CDR, AI, SVG. 

5. Aplikasi pengolah gambar vektor yang sering digunakan dalam produksi multimedia 

interaktif/ hypermedia adalah Adobe Freehand, Adobe Illustrator, Corel Draw 

sedangkan aplikasi pengolah gambar bitmap adalah Adobe Photoshop. 

6. Aplikasi atau software yang dapat dikembangkan untuk pembuatan program 

multimedia interaktif/hypermedia antara lain:Adobe Dreamweaver,Adobe Animate CC, 

Articulate Storyline, Adobe After Effect. 

7. Tahapan programming merupakan kegiatan seorang programmer untuk memasukkan 

teks, gambar, animasi, latihan/simulasi dan tes. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Produksi  
Media/ Hypermedia Pembelajaran 

• Nama program 

• Topik/judul 

• Sasaran 

• Indikator media 

• Tim produksi 

• Uraian Pelaksanaan Produksi, memuat: 
- Deskripsi program 
- Teknik-teknik yang dilakukan 
- Jadwal dan pembagian tugas tim 
- Perangkat yang digunakan 
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 yang tertulis dalam naskah media pembelajaran kedalam aplikasi program media 

pembelajaran dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga program dapat berjalan 

dengan baik. 

8. Dalam tahapan produksi, ada 3 (tiga) alur yang dilalui, yaitu pra produksi, produksi dan 

pasca produksi.  ini merupakan alur yang selalu ada dalam setiap produksi media video, 

audio maupun hypermedia pembelajaran.  

9. Seorang pemimpin produksi/ penyelia/ sutradara harus dapat menguasai pelbagai 

persoalan, luar dalam, baik teknis maupun non teknis. 

10. Pada tahap pasca produksi, ada beberapa aspek yang juga harus dilalui oleh seroang 

sutradara/penyelia, yaitu: Memilih gambar, Memotong gambar, dan Memberikan 

transisi. 

11. Kegiatan-kegiatan lain dalam pasca produksi media video pembelajaran meliputi: 

merekam narasi, melaksanakan, menciptakan/memilih musik ilustrasi, dan melakukan 

pemaduan suara (mixing) serta membuat master program atau prototipe media video. 

Kemudian melaksanakan kegiatan preview dan perbaikan (revisi) program serta 

reproduksi (penggandaan), di lanjutkan dengan distribusi/penyiaran. 

12. Elemen penting yang harus dikuasai Sutradara/ Penyelia dalam Pra Produksi: 

Pemahaman Naskah dan Penguasaan Teknis  

13. Elemen penting yang harus dikuasai Sutradara/ Penyelia dalam Produksi: 

14. harus mengetahui dari sudut mana ia akan meletakkan kamera (Camera Angle), objek 

apa saja yang harus ada dalam frame/ program audio, bagaimana kontinuitas gambar 

atau alur program (Continuity), memastikan elemen yang menjadi ciri dari setiap jenis 

media dapat ditonjolkan, sesuai naskah. 

15. Elemen penting yang harus dikuasai Sutradara/ Penyelia dalam Pasca Produksi: 

mengomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya kepada editor, bagaimana ia 

mampu menerima usulan kreatif dari editor dan menggabungkannya dengan konsep 

yang ada. 
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E. Evaluasi 

1. Andrian mendapat tugas untuk memimpin produksi media pembelajaran untuk 

kebutuhan website pendidikan, maka jenis media pembelajaran yang sedang 

dipimpin oleh Andrian termasuk jenis media pembelajaran…. 

a. Sederhana 

b. Multimedia interaktif 

c. Hypermedia 

d. Multimedia 

2. Menentukan tim produksi merupakan bagian dari proses kegiatan …. 

a. Pra-Produksi multimedia interaktif/hpermedia pembelajaran 

b. Produksi multimedia interaktif/hypermedia pembelajaran 

c. Pasca produksi multimedia interaktif/hypermedia pembelajaran 

d. Analisis kebutuhan multimedia interaktif/hypermedia pembelajaran 

3. Dalam produksi multimedia interaktif/hypermedia pembelajaran salah satu tugas 

seorang pemimpin produksi adalah…. 

a. Menyusun program media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia 

b. Membuat tampilan layout media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia 

c. bertanggungjawab terkait keseluruhan aspek kegiatan produksi multimedia 

interaktif/hypermedia 

d. memberi penilaian terhadap hasil produksi multimedia interaktif/hypermedia 

4. Bayu Irawan seorang PTP mendapat tugas untuk mengembangkan media 

pembelajaran berupa animasi  yang akan di unggah kedalam sebuah web yang dapat 

di akses melalui perangkat smartphone/tablet, untuk itu Bayu Irawan membutuhkan 

software atau aplikasi yang mendukung tugas tersebut, dibawah ini adalah jenis 

aplikasi yang dibutuhkan yaitu… 

a. Macromedia flash 

b. Swish max 

c. Corel Draw 

d. Adobe animate CC 

5. Dalam proses produksi Program multimedia interaktif/hypermedia, baik isi materi, 

gambar, video, animasi dan simulasi pembelajaran yang dibutuhkan berdasarkan 

pada ….. 

a. Naskah bahan ajar multimedia interaktif/hypermedia pembelajaran yang telah 

disediakan 

b.  Software multimedia interaktif/hypermedia 

c. Perangkat komputer dengan teknologi terkini 

d. Jaringan atau koneksi internet 

6. Pekerjaan di bawah ini adalah pekerjaan yang dilakukan pada tahap pra produksi, 

kecuali .... 

a. Casting 

b. Mixing  
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c. Rehearsal  

d. Script conference 

7. Pekerjaan yang dilakukan oleh sutradara saat pra produksi, bertujuan untuk membuat 

tahap produksi lebih efektif dan efisien, adalah …. 

a. Menentukan lokasi 

b. Membuat script  

c. Membuat shot list   

d. Menentukan jumlah biaya 

8. Di bawah ini merupakan pekerjaan yang dilakukan pada saat pasca produksi, kecuali …. 

a. merekam narasi,  

b. menciptakan/memilih musik ilustrasi,  

c. menentukan komposisi   

d. melakukan pemaduan suara (mixing)  

9. Jenis shot yang memperlihatkan detail objek adalah ….  

a. Close Up  

b. Extreme Close Up  

c. Medium Long Shot  

d. Establlish Long Shot  

10. Berikut ini adalah elemen-elemen penyutradaraan yang ada dalam tahapan produksi, 

kecuali …. 

a. Continuity 

b. Composition  

c. Camera angle 

d. Communication  
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Selamat! Anda telah berhasil menyelesaikan aktivitas belajar yang tersaji pada modul 

Penyusunan Naskah, Rembuk Naskah, dan Produksi Media/ Hypermedia Pembelajaran, 

yang merupakan bagian (modul pertama) dari mata pelatihan Produksi Media/ Hypermedia 

Pembelajaran. Mata pelatihan ini sangat erat kaitannya dengan tugas pokok PTP jenjang 

Pertama dan Muda.  Pemahaman secara komprehensif tentang mata pelatihan ini akan 

sangat membantu Saudara untuk dapat melaksanakan tugas pokok Anda sebagai PTP, dalam 

kegiatan produksi media/ hypermedia pembelajaran di instansi Anda masing-masing.   

Di setiap kegiatan belajar pada modul ini, Anda telah membaca dan memahami uraian materi, 

dilanjutkan dengan melakukan aktivitas pembelajaran dan mengerjakan latihan/tugas 

sesuai materi dan indikator pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dengan mengerjakan 

aktivitas pembelajaran dan latihan, pengetahuan dan keterampilan Anda terkait materi di 

setiap kegiatan belajar diharapkan dapat terasah dengan baik. Anda dapat menambah 

pemahaman dan keterampilan terkait Penyusunan Naskah, Rembuk Naskah, dan produksi 

Media/ Hypermedia Pembelajaran  dari berbagai sumber belajar. Partisipasi aktif Anda dan 

keingintahuan lebih lanjut terkait materi dalam modul ini dapat didiskusikan dengan rekan 

sejawat, narasumber, praktisi, dan pihak-pihak yang ahli di bidangnya pada berbagai 

kesempatan yang mungkin akan Anda dapatkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Halo apa kabar, Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu dengan 

Modul 3 tentang Previu, Uji coba Media Pembelajaran, dan Penyusunan Bahan Penyerta 

Media Pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa produksi sebuah media 

pembelajaran merupakan salah satu tugaspokok seorang Pengembang Teknolgi 

Pembelajaran.Pada modul dan kegiatan belajar sebelumnya Anda telah mempelajari 

tentang penyusunan naskah, rembuk naskah, dan manajemen produksimedia 

pembelajaran. Nah, pada modul ini kita akan membahas tentang evaluasi formatif media 

pembelajaran, yaitu mengenai previu dan uji coba prototipe media pembelajaran yang 

telah di produksi. Selain itu, agar prototipe media pembelajaran itu dapat dimanfaatkan 

secara efektif dalam kegiatan pembelajaran, pada jenis media pembelajaran tertentu 

harus disertai dengan bahan penyerta. Oleh karena itu, dalam modul ini akan dilengkapi 

dengan pembahasan mengenai penyusunan bahan penyerta media pembelajaran. Mari 

kita mulai ! Selamat belajar. 

B. Deksripsi Singkat 

Produksi media  pembelajaran memiliki tahapan sistematis, yaitu dimulai dari 

penyusunan naskah, rembuk naskah, proses produksi, previu, hingga ujicoba prototipe, 

dan penyusunan bahan penyerta media pembelajaran. Mata Pelatihan ini akan membekali 

Anda untuk dapat melakukan tahapan-tahapan produksi tersebut secara efektif, terutama 

untuk tahappasca produksi, yaitu previu dan uji coba media pembelajaran. Selain itu, 

ditambahkan materi tentang penyusunan bahan penyerta media pembelajaran. 

C. Manfaat 

Setelah menyelesaikan modul pelatihan ini, Anda sebagai PTP akan mampu melakukan 

previu dan ujicoba media pembelajaran. Selain itu, Anda juga dapat menyusun bahan 

penyerta media pembelajaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan Umum : 

Meningkatkan kompetensi PTP dalam melakukan previu dan uji coba media 

pembelajaran, serta menyusun bahan penyerta media pembelajaran. 

Tujuan Khusus : 

Setelah menyelesaikan modul pelatihan ini, Anda diharapkan mampu : 

a. menjelaskan pengertian previu media pembelajaran 

b. menjelaskan tujuan previu media pembelajaran 

c. menyusun instrumen previu media pembelajaran 

d. melaksanakan previu media pembelajaran 
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e. menyusun laporan previu media pembelajaran 

f. menjelaskan pengertian uji coba prototipe media pembelajaran 

g. menjelaskan tujuan uji coba prototipe media pembelajaran 

h. menyusun instrumen uji coba prototipe media pembelajaran 

i. melaksanakan uji coba prototipe media pembelajaran 

j. menyusun laporan hasil uji coba prototipe media pembelajaran 

k. menyusun bahan penyerta media pembelajaran 

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Previu Media Pembelajaran 

- Pengertian, Tujuan dan Tahap Previu Media Pembelajaran 

- Penyusunan Instrumen Previu Media Pembelajaran 

- Penyusunan Laporan Previu Media Pembelajaran. 

Uji coba Prototipe Media Pembelajaran 

- Pengertian, Tujuan, dan Tahapan Ujicoba Prototipe Media Pembelajaran 

- Penyusunan Desain dan Instrumen Ujicoba Prototipe Media Pembelajaran 

- Penyusunan Laporan Ujicoba Prototipe Media Pembelajaran. 

Penyusunan Bahan penyerta Media Pembelajaran 

- Pengertian, Tujuan dan Manfaat Bahan Penyerta Media Pembelajaran 

- Penyusunan Bahan Penyerta Media Pembelajaran 
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BAB II 

PREVIEW MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Materi  

1. Pengertian, Tujuan dan Tahapan Previu Media Pembelajaran 

Anda ingat melakukan kegiatan previu media pembelajaran ini merupakan salah satu 

tugas pokok PTP. Pernahkah Anda melakukan kegiatan previu media pembelajaran? 

Jika pernah, jenis media pembelajaran apa yang pernah Anda previu? Kemudian coba 

Anda sebutkan apa alasan dan tujuan dari kegiatan tersebut? Aspek apa saja yang 

dinilai dalam melakukan previu media pembelajaran? Tuliskan jawaban Anda pada 

kolom berikut !  

 

Bagaimana jawaban Anda, saya percaya jawaban Anda benar. Namun, bila Anda masih 

ragu coba Anda diskusikan dengan teman sejawat.  

Sebuah media yang sedang dikembangkan ataupun telah diproduksi baik media 

sederhana hingga hypermedia sebelum digunakan tentunya harus melalui tahap 

evaluasi. Apa evaluasi media pembelajaran itu?Yang dimaksud dengan evaluasi adalah 

suatu proses pemastian bahwa media yang sedang dikembangkan dapat terjamin 

mutunya. Apa tujuannya? Evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi sebagai bahan untuk melakukan perbaikan (revisi) dan penyempurnaan 

media pembelajaran yang sedang dikembangkan sehingga mutunya terjamin dengan 

baik.Evaluasi yang dilakukan terdiri dari previu dan uji coba lapangan.  

Apabila digambarkan bagan kegiatan evaluasi media pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.1 : Bagan Kegiatan Evaluasi Media Pembelajaran 
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Pada tahap evaluasi media pembelajaran ini baik previu maupun ujicoba 

dilakukan beberapa hal berikut : 

1) Perancangan; yaitu penentuan fokus evaluasi, penentuan pertanyaan 

evaluasi, penentuan subyek evaluasi, penentuan teknik pengumpulan data, 

dan pengembangan instrumen; 

2) Pelaksanaan; yaitu umumnya terdapat dua kegiatan: pengumpulan data dan 

analisis data; dan  

3) Pelaporan; yaitu melaporkan hasil dari kegiatan evaluasi. Isi utama dari 

laporan evaluasi berupa kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan dari 

media pembelajaran yang sedang dikembangkan untuk dilakukan revisi 

selanjutnya.  

Disamping langkah-langkah evaluasi, Anda perlu juga memperhatikan teknik 

pengumpulan data yang tepat dan relevan yang akan Anda gunakan dalam 

evaluasi tersebut. Secara umum, ada dua jenis alat pengumpulan data dalam 

evaluasi, yaitu tes dan non-tes.  

Tes adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mengetahui informasi tentang 

kemampuan dari subyek yang sedang dievaluasi. Misalnya, untuk mengetahui 

apakah media video yang sedang dikembangkan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan, maka siswa yang belajar dengan media video 

tersebut diuji (di tes) dengan menggunakan suatu jenis tes tertentu. Jenis tes 

yang dapat digunakan adalah tes obyektif (misal pilihan ganda, 

mencocokkan/menjodohkan, betul-salah, dll) dan tes non-obyektif (misal soal 

uraian). Dalam evaluasi untuk pengembangan mediavideo pembelajaran, teknik 

pengumpulan data dengan tes umumnya digunakan apabila subyek evaluasinya 

adalah siswa.  

Non-tes adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengetahui informasi berupa sikap atau pendapat. Jenis non-tes yang umum 

digunakandalam evaluasi adalah wawancara, kuesioner, dan observasi. 

Pada modul ini Anda akan mempelajari terlebih dahulu mengenai previu media 

pembelajaran, sedangkan pembahasan kegiatan uji coba lapangan dan 

penyusunan bahan penyerta akan kita bahas pada modul berikutnya. 

Atwi Suparman (2010) mendefinisikan evaluasi formatif sebagai proses 

menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan 

keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau program 

instruksional. Oleh karena itu, kegiatan previu media pembelajaran ini 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan untuk 

melakukan perbaikan (revisi) atau penyempurnaan media pembelajaran yang 

telah kita produksi sehingga kualitasnya terjamin. 
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Coba kapan kegiatan previu media pembelajaran ini dilaksanakan? Kegiatan 

previu ini dilaksanakan sebelum media yang dikembangkan diujicobakan di 

lingkungan pembelajaran yang sesungguhnya.  

Dengan kata lain,previu media pembelajaran dapat diartikan sebagai proses 

penjaminan mutu (quality control) produk media sebelum diujicobakan di lingkungan 

yang sebenarnya.Oleh karena itu, kegiatan previu ini dilakukan untuk mengendalikan 

mutu (quality control) media pembelajaran. 

Kegiatan previu ini juga biasa disebut dengan istilah evaluasi formatif atau evaluasi 

pra-master(pre-mastery evaluation) atau quality control. Adapun bentuk kegiatannya 

minimal berupa : a) evaluasi ahli (expert evaluation); b) evaluasi orang per-orang 

(one-to-one evaluation); dan c) evaluasi kelompok kecil (small group evaluation).  

Adapun jenis-jenis previu media pembelajaran yang dapat Anda gunakan antara lain 

sebagai berikut: 

a) Evaluasi ahli (expert evaluation) 

Informasi yang diperoleh dari ahli meliputi:  

1) Informasi yang berkaitan dengan desain pembelajaran (design);  

2) Informasi yang berkaitan dengan muatan materi (content);  

3) Informasi yang berkaitan dengan bahasa (language);  

4) Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan (implementasi);  

5) Informasi yang berkaitan dengan kualitas teknis atau kemasan (presentation);  

Coba teknik apa saja yang dapat Anda lakukan dalam previu melalui evaluasi ahli? 

Teknik/cara yang dapat Anda lakukan dalam melakukan kegiatan previu melalui 

evaluasi ahli adalah: 

1) Mendatangi satu persatu evaluator, lalu menggali informasi dengan cara 

mewawancarainya secara mendalam atau meminta ahli mengisi kuesioner yang 

telah disiapkan. 

2) Mengirimkan media pembelajaran kepada ahli dengan menyiapkan instrumen 

evaluasi untuk kemudian diisi ahli berdasarkan hasil evaluasi ahli. Apabila, teknik 

pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara, maka evaluator dapat 

mewawancarai ahli tersebut dengan cara mendatanginya di lain waktu yang telah 

disepakati, mewawancarai melalui telepon, atau berkorespondesni elektronik 

melalui email (chatting). Bahkan dalam perkembangan teknologi sekarang Anda 

dapat menggunakan aplikasi berbasis pada web, misalnya 

http://118.98.166.74:400/dasboruser 

3) Mengundang ahli untuk mengkaji media pembelajaran yang sedang 

dikembangakan. Ketika menggunakan strategi ini, umumnya ahli-ahli tersebut 

diundang secara bersamaan ke suatu tempat tertentu yang telah disiapkan. 

Kemudian media yang sedang dikembangkan ditayangkan untuk dikaji oleh ahli. 
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Setelah itu, apabila instrumen yang digunakan adalah kuesioner, maka para ahli 

tersebut diminta untuk mengisinya. Tapi, apabila teknik wawancara yang 

digunakan, maka ada dua strategi yang dapat digunakan. Pertama, wawancara 

satu persatu dan kedua diskusi kelompok terfokus (focus group discussion). 

 Cara kedua lebih efektif dan efisien karena dilakukan dalam satu waktu 

bersamaan dan perspektif (opini) yang berbeda dari ahli dapat digali pada 

saat itu pula. 

Secara umum pihak yang berperan dalam evaluasi ahli hanya ada dua, yaitu 

Anda berperan sebagai evaluator dan ahli. Namun demikian, yang dimaksud 

dengan ahli disini dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori. 

Umumnya ahli yang dapat dilibatkan meliputi ahli materi (subject matter 

expert), ahli media (media expert), ahli bahasa, dan guru. Ketiga ahli ini akan 

mempreviu atau mengkaji media pembelajaran yang sedang dikembangkan 

dari sudut pandang pengetahuan, keahlian dan pengalamannya masing-

masing yang berbeda. 

b) Evaluasi orang per-orang (one-to-one evaluation) 

Evaluasi orang per orang pada dasarnya adalah evaluasi dimana subyek 

evaluasinya adalah siswa. Dikatakan orang per orang, karena dilakukan secara 

orang per orang (satu per satu) terhadap siswa.  

Untuk mendapatkan informasi dari siswa, Anda sebagai evaluator dapat 

menggunakan teknik wawancara, kuesioner, observasi, dan tes 

Agar informasi yang ingin Anda peroleh lebih dalam, sebaiknya 

mengkombinasikan berbagai teknik pengumpulan data, terutama wawancara 

dan observasi. Adapun strategi yang dapat Anda lakukan adalah sebagai 

berikut:  

1) Siswa diminta memanfaatkan/menggunakan media pembelajaran yang 

sedang dikembangkan;  

2) Anda sebagai evaluator mengobservasi prilaku siswa ketika 

menggunakan media pembelajaran tersebut dan mencatat kesulitan-

kesulitan yang dihadapinya. Pada saat observasi, Anda tidak 

menginterupsi atau memberikan petunjuk sedikitpun terhadap apa yang 

dilakukan siswa dengan media pembelajaran tersebut, kecuali siswa 

sendiri yang bertanya atau meminta bantuan.  

3) Jika ada tes, tes dilakukan segera setelah siswa selesai mencoba/ 

menggunakan media pembelajaran yang sedang dikembangkan.  

4) Setelah itu dilanjutkan dengan wawancara. Disamping pertanyaan 

wawancara yang telah disiapkan, Anda dapat memanfaatkan catatan 

observasi sebagai dasar dalam mewawancarai ssiwa lebih lanjut secara 

lebih mendalam.  
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5) Kuesioner, dapat diberikan terakhir ketika kedua teknik diatas telah 

dilakukan.  

Siapa saja yang terlibat pada kegiatan previu dengan jenis evaluasi ini? Pihak 

yang terlibat dalam kegiatan previu atau evaluasi orang per orang adalah 

Anda sebagai evaluator dan beberapa orang siswa. 

Anda ingat tidak ada batasan khusus tentang berapa jumlah orang siswa yang dapat 

dilibatkan dalam evaluasi orang per orang. Jumlah minimal adalah lima orang siswa.  

Anda ingat dalam kegiatan previu atau evaluasi orang per orang, ada dua kategori 

siswa yang dapat dijadikan sebagai subyek evaluasi:  

1) kategori siswa biasa (ordinary student). Yang dimaksud dengan siswa biasa 

adalah siswa yang belum mendapatkan topik pelajaran yang sama dengan yang 

disajikan dalam media pembelajaranyang sedang dikembangkan. Disamping 

itu, Anda sebagai evaluator harus mempertimbangkan keragaman kemampuan 

siswa biasa yang akan dijadikan sebagai subyek evaluasi. Artinya jangan 

gunakan siswa yang pintar semua atau kurang pintar semua.  

2) kategori siswa ahli (student sophisticates). Yang dimaksud dengan siswa ahli 

adalah siswa yang sudah mempelajari topik pelajaran yang disajikan dalam 

media pembelajaranyang sedang dikembangkan dan memiliki prestasi yang 

paling baik dalam topik pelajaran tersebut.  

Informasi yang perlu digali dari kegiatan previu atau evaluasi orang per orang 

adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lebih 

intrinsik, yang meliputi: 

1) Kejelasan pembelajaran;seperti apakah ada beberapa kalimat atau perintah 

yang membingungkan? Apakah ada istilah-istilah yang tidak dimengerti? 

Apakah ilustrasi dan contoh dapat memperjelas gagasan yang ingin 

disampaikan? Dalam hal ini termasuk juga kejelasan tes dan buku petunjuk 

pemanfaatan. 

2) Kejelasan petunjuk (navigation); seperti apakah siswak telah memahami 

petunjuk yang diberikan? Dapatkah siswa melakukan apa yang diperintahkan 

dalam petunjuk? dan lain-lain 

3) Kelengkapan pembelajaran; seperti apakah contohnya masih kurang? Haruskah 

diperbanyak contohnya lagi? Apakah umpan balik memadai, terlalu monoton, 

atau harus diberikan jenis umpan balik lain yang lebih banyak lagi? Apakah  

jumlah visual, contoh atau ilsutrasi sudah memadai? Perlukah menambah 

visual, contoh atau ilustrasi lain? dan lain-lain. 

4) Kemenarikan pembelajaran bagi siswa; seperti apakah siswa merasa 

tertantang? Apakah pembelajaran terlalu mudah? Apakah siswa mengalami 

kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan? Bagian-

bagian manakah yang membosankan bagi siswa? 
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5) Kualitas teknis dan kemasan; apakah kualitas visual cukup memadai? Apakah 

kualitas audio cukup baik? apakah jenis dan ukuran hurf memadai? dan lain-

lain. 

c) Evaluasi kelompok kecil (small group evaluation) 

Apakah kegiatan previu melalui evaluasi kelompok kecil itu? Evaluasi kelompok 

kecil ini dilakukan terhadap sekelompok kecil peserta didik secara 

bersamaan.Sama halnya dengan evaluasi orang per orang. 

sasaran evaluasi kelompok kecil adalah siswa (user). Perbedaanya adalah 

pada evaluasi orang per orang dilakukan secara satu per satu, sedangkan 

dalam evaluasi kelompok kecil evaluasi dilakukan terhadap sekelompok 

kecil siswa secara bersamaan. Jadi, dalam evaluasi kelompok kecil, evaluator 

meminta informasi dari sekelompok kecil siswa dalam satu tempat tertentu 

secara bersamaan. Adapun jumlah kelompok kecil adalah minimal terdiri 

dari lima orang siswa.  

Apa tujuan kegiatan previu melalui evaluasi kelompok kecil itu?Sama halnya 

dengan evaluasi orang per orang, tujuan dari evaluasi kelompok kecil adalah 

untuk menggali informasi tentang segala kendala yang dihadapi siswa ketika 

mencoba atau menggunakan media pembelajaranatau kelemahan yang 

dimiliki media pembelajaran dari berbagai aspek menurut sudut pandang 

sekelompok siswa tersebut.  

Data dan informasi apa yang dikumpulkan padakegiatan previu melalui 

evaluasi kelompok kecil itu?Informasi yang perlu digali dari evaluasi 

kelompok kecil meliputi:  

1) Efektifitas; apakah dengan menggunakan media pembelajaran, tujuan 

pembelajaran dapat dicapai oleh siswa? Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan tes dan membandingkannya antara pre-test dan post-test. 

2) Efisiensi; apakah siswa dapat menguasai materi pembelajaran dalam 

waktu yang lebih singkat atau sebaliknya, dibandingkan dengan 

menggunakan media pembelajaran lain dengan topik yang sama? 

3) Kemudahan penggunaan (implementation); apakah siswa dapat 

menggunakan media pembelajaran secara mandiri dengan mudah? 

Apakah guru dapat dengan mudah mengelola pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran? Apakah siswa dan guru perlu 

mendapatkan pelatihan khusus sebelum menggunakan media 

pembelajaran ini? Atau cukupkah hanya dengan memberikan buku 

petunjuk pemanfaatan saja? 

4) Kemenarikan (appealing);apakah siswa tertarik dan ingin belajar dengan 

menggunakan media pembelajaran? Unsur-unsur apa yang 

membosankan dari media pembelajaran tersebut? Bagian tertentu mana 

sajakah yang tidak disukai / disukai oleh siswa? 
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Bagaimana strategi melakukan kegiatan previu melalui evaluasi kelompok 

kecil itu? Strategi evaluasi kelompok kecil ini dengan langkah-langkah 

kegiatan sebagai berikut: 

a.  Sekelompok siswa diminta mencoba memanfaatkan media pembelajaran 

yang sedang dikembangkan; atau seorang guru memanfaatkan media 

pembelajaran yang sedang dikembangkan tersebut terhadap sekelompok 

kecil siswa persis seperti situasi pembelajaran senyatanya. 

b. Anda sebagai evaluator mengobservasi prilaku sekelompok siswa dan atau guru 

tersebut ketika menggunakan media pembelajaran dan mencatat kesulitan-

kesulitan/kendala yang dihadapinya. Pada saat observasi, Amda tidak 

menginterupsi atau memberikan petunjuk sedikitpun terhadap apa yang 

dilakukan siswa dengan media pembelajaran tersebut, kecuali siswa sendiri 

yang bertanya atau meminta bantuan. Pertanyaan atau permintaan bantuan 

dari siswa ini Anda catat sebagai bagian dari observasi. 

c. Jika ada tes, post-tes dilakukan segera setelah sekelompok siswa selesai 

mencoba/menggunakan media pembelajaran yang sedang dikembangkan. 

Tapi, sebaiknya telah dilakukan pre-test terlebih dahulu sebelum kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran ini dilakukan. 

d. Setelah itu dilanjutkan dengan wawancara. Disamping pertanyaan wawancara 

yang telah disiapkan, Anda dapat memanfaatkan catatan observasi sebagai 

dasar dalam mewawancarai siswa lebih lanjut secara lebih mendalam. Namun, 

karena previu dilakukan dalam kelompok, teknik diskusi kelompok terfokus 

(focus-group discussion) dalam tahap ini dapat dilakukan. 

e. Kuesioner, dapat diberikan terakhir ketika kedua teknik di atas telah dilakukan. 

Coba siapa sajakah yang berperan padakegiatan previu melalui evaluasi kelompok 

kecil itu?Pihak-pihak yang berperan dalam evaluasi kelompok kecil, sama dengan 

dalam evaluasi orang per orang, yaitu Anda sebagai evaluator dan sekelompok 

siswa. Bedanya, dalam evaluasi kelompok kecil tidak memerlukan siswa ahli 

(students sophisticates), seperti dalam evaluasi orang per orang. Namun demikian, 

keheterogenan siswa yang dipilih sebagai subyek evaluasi dalam evaluasi 

kelompok kecil tetap harus dijaga untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. 

Mengenai jumlah siswa dalam kelompok, minimal terdiri dari lima orang siswa. 

Setelah mempelajari materi di atas, menurut Anda, adakah tahapan atau teknik lain 

yang bisa Anda lakukan dalam proses previu media pembelajaran? Silakan 

berdiskusi dengan teman sejawat untuk berbagi pendapat dan pengalaman Anda 

dalam teknik previu media pembelajaran! Tuliskan hasil diskusi Anda pada kolom 

berikut: 
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2. Penyusunan instrumen Previu Media Pembelajaran 

Sebuah instrumen disusun haruslah berbasis tujuan yang ingin dicapai. Beberapa 

aspek yang dapat Anda gali pada kegiatan previu sesuai dengan objek dan teknik 

evaluasi/previu yang Anda gunakan, seperti yang sudah dijelaskan pada materi 

sebelumnya,  yaitu : 

Kegiatan previu melalui evaluasi ahli, data dan informasi yang diperoleh dari ahli 

meliputi:  

1) Informasi yang berkaitan dengan desain pembelajaran (design);  

Analisis kebutuhan, kejelasan tujuan, ketepatan strategi pembelajaran 

(format) yang dipilih, kesesuaian dengan karakteristik siswa, kesesuaan media 

dengan tujuan pembelajaran, dan lain-lain.  

2) Informasi yang berkaitan dengan muatan materi (content);  

Kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku, kedalaman materi, 

kekomprehensifan materi, keakuratan (kebenaran) isi materi yang diberikan, 

tingkat kepentingan materi, kekinian (recency) dan lain-lain;  

3) Informasi yang berkaitan dengan bahasa (language);  

Kesesuaian dengan ejaan yang disempurnakan, struktur kalimat, struktur kata, 

contoh, ilustrasi, ketepatan penggunaan tanda baca, dan lain-lain;  

4) Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan (implementasi);  

kemudahan dalam penggunaan, kesesuaian dengan karakteristik lingkungan 

dimana media pembelajaran tersebut nanti digunakan (ketersediaan listrik, 

suku cadang, dll); kesesuaian dengan karakteristik pengguna (termasuk guru); 

dan masalah-masalah potensial lain yang memungkinkan menjadi faktor 

penghambat dalam penggunaannya.  

5) Informasi yang berkaitan dengan kualitas teknis atau kemasan (presentation);  

Kualitas suara, kualitas visual, dan kemenarikan bagi siswa dari berbagai segi.  

Kegiatan previu melalui evaluasi orang per orang, data dan Informasi yang perlu 

digali dari evaluasi orang per orang: 

1) Kejelasan pembelajaran;  

Contohnya: Apakah ada beberapa kalimat atau perintah yang 

membingungkan? Apakah ada istilah-istilah yang tidak dimengerti? Apakah 

ilustrasi dan contoh dapat memperjelas gagasan yang ingin disampaikan? 

Dalam hal ini termasuk juga kejelasan tes dan buku petunjuk pemanfaatan.  

2) Kejelasan petunjuk (navigation);  

Seperti: apakah siswa telah memahami petunjuk yang diberikan? Dapatkah 

siswa melakukan apa yang diperintahkan dalam petunjuk? dan lain-lain.  

3) Kelengkapan pembelajaran;  

Misalnya: apakah contoh kurang? Haruskah diperbanyak lagi? Apakah umpan balik 

memadai, terlalu monoton, atau harus diberikan jenis umpan balik lain yang lebih 
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banyak lagi? Apakah jumlah visual, contoh atau ilsutrasi sudah memadai? Perlukah 

menambah visual, contoh atau ilustrasi lain? Dan lain-lain.  

4) Kemenarikan pembelajaran bagi siswa;  

Contohnya apakah siswa merasa tertantang? Apakah pembelajaran terlalu mudah? 

Apakah siswa mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan? Bagian-bagian manakah yang membosankan bagi siswa?  

5) Kualitas teknis dan kemasan;  

Contohnya: Apakah kualitas visual cukup memadai? Apakah kualitas audio cukup 

baik? dan lain-lain.  

Kegiatan previu melalui evaluasi kelompok kecil, data dan Informasi yang perlu digali 

dari evaluasi kelompok kecil meliputi:  

1) Efektifitas;  

apakah dengan menggunakan media pembelajaran, tujuan pembelajaran dapat 

dicapai oleh siswa? Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan tes dan 

membandingkannya antara pre-test dan post-test.  

2) Efisiensi;  

apakah siswa dapat menguasai pembelajaran dalam waktu yang lebih singkat atau 

sebaliknya, dibandingkan dengan menggunakan media versi lama dengan topik 

yang sama?  

3) Kemudahan penggunaan (implementation);  

apakah siswa dapat menggunakan media pembelajaran secara mandiri dengan 

mudah? Apakah guru dapat dengan mudah mengelola pembelajaran dengan 

memanfaatkan media ini? Apakah siswa dan guru perlu mendapatkan pelatihan 

khusus sebelum dapat menggunakan media pembelajaran ini? Atau cukupkah 

hanya dengan memberikan buku petunjuk pemanfaatan saja?  

4) Kemenarikan (appealing); 

apakah siswa tertarik dan ingin belajar dengan menggunakan media? Unsur-unsur 

apa yang membosankan dari media tersebut? Bagian tertentu mana sajakah yang 

tidak disukai / disukai oleh siswa? 

Setelah Anda mengetahui aspek-aspek yang digali dalam sebuah previu media 

pembelajaran berdasarkan subjek evaluasi dan jenis media, langkah selanjutnya yang 

harus Anda lakukan adalah menyusun kisi-kisi dan instrumen evaluasi dalam kegiatan 

previu media pembelajaran. Selanjutnyacoba Anda rangkum aspek apa saja yang 

penting dari seluruh teknik yang digunakan berdasarkan subjek previu. 

 sehingga keseluruhan aspek previu tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam 

menyusun kisi-kisi dan instrumen Previu Media pembelajaran. Tuliskan jawaban 

Anda pada kolom berikut ini : 
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Diskusikan jawaban Anda dengan rekan sejawat sesama PTP, apakah aspek yang 

digali pada kegiatan previu suatu jenis media sama dengan jenis media lainnya?  

Selanjutnya Anda harus bisa menyusun beberapa pertanyaan untuk instrumen 

dalam previu sebuah media pembelajaran berdasarkan aspek-aspek yang telah 

dibahas sebelumnya dan disesuaikan dengan jenis media yang pernah Anda 

pelajari di modul sebelumnya. 

Perlu Anda pertimbangkan juga, bahwa bentuk instrumen previu tidak harus 

selalu papper based (berbentuk kertas) tapi juga dapat berbentuk aplikasi online 

yang mungkin free of charge alias gratis! Sehingga dapat mengefektifkan dan 

mengefesiensikan proses previunya. 

3. Penyusunan Laporan Previu Media Pembelajaran 

Coba Anda ingat-ingat pada bagian sebelumnya apa yang menjadi tujuan dari 

kegiatan previu media pembelajaran? Dan aspek apa saja yang harus dimasukkan 

dalam laporan hasil kegiatan previu media pembelajaran. Tuliskan jawaban Anda 

tersebut pada kolom berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya tidak ada format baku dalam menyusun sebuah laporan hasil 

previu media pembelajaran yang terpenting adalah bahwa laporan tersebut 

mampu melaporkan minimal beberapa point berikut ini : 

- Topik/judul program 

- Tujuan pembelajaran  

- Sasaran 

- Pokok-pokok materi 



 

Modul 4 Preview dan Uji Coba Media Pembelajaran 13 

- Sinopsis 

- Waktu pelaksanaan (hari, tanggal, tempat, & jam) 

- Tim previuwer yang terlibat (sebagai pengkaji media, pengkaji materi, maupun 

sutradara/penyelia/ tim leader). 

- Penilaian& hasil previu dari aspek media dan materi, berupa informasi/ data saran 

perbaikan/penyempurnaan produk, serta kesimpulan. 

- Lembar previu ditandatangani seluruh tim previu yang hadir.  

Nah, Anda sebagai seorang Pengembang Teknologi Pembelajaran sudah seharusnya 

mampu melakukan previu media pembelajaran hingga menyusun laporan hasil previu 

tersebut. Laporan hasil previu cukup menggunakan lembar previu yang telah Anda 

susun. Untuk itu coba Anda buat laporan sederhana dari hasil previu media 

pembelajaran yang pernah Anda lakukan dengan menggunakan lembar previu! Nah, 

lembar previu inilah yang nanti dapat Anda ajukan untuk penilaian kinerja atau 

penilaian angka kredit sebagai PTP. 

B. Latihan 

Berdasarkan produk media pembelajaran yang sebelumnya pernah Anda produksi. 

Sekarang bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang, lalu masing-masing 

kelompoksusunlah kisi-kisi daninstrumen previu media pembelajaran sesuai dengan 

jenis media pembelajaran tertentu. Namun, setiap kelompok harus menyusun kisi-kisi dan 

instrumenyang berbeda satu dengan yang lainnya. Setelah itu lakukan cek silang antar 

kelompok, hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dari instrumen previu yang telah Anda 

susun tersebut!  

C. Rangkuman 

Kegiatan previu sering disebut juga dengan pengendalian mutu (quality control) atau 

evaluasi formatif.Yang dimaksud dengan evaluasi formatif adalah suatu proses pemastian 

bahwa media yang sedang dikembangkan dapat terjamin mutunya. Evaluasi yang 

dilakukan terdiri dari previu dan uji coba lapangan. Beberapa teknik yang digunakan 

dalam kegiatan previu media pembelajaran yaitu: evaluasi ahli, evaluasi orang perorang, 

dan kelompok kecil. 

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan previu media pembelajaran 

diantaranya,yaitu:aspek akademis (kejelasan tujuan, kedalaman materi, penggunaan 

bahasa, efektifitas, efesiensi, dll), aspek teknis (desain grafis, teknik audio, kemenarikan 

tampilan, kemudahan penggunaan, dll).  

Dari hasil kegiatan previu dihasilkan temuan berupa kelemahan dan kelebihan dari 

sebuah media pembelajaran, sehingga revisi dapat dilakukan sebelum media diuji 

cobakan di lapangan dan di manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Hasil kegiatan 

previu tersebut dituangkan ke dalam sebuah laporan previu media pembelajaran yang 

sering disebut lembar previu yang dapat diajukan untuk penilaian kinerja atau penilaian 

angka kredit PTP.Jadi melakukan kegiatan previu media pembelajaran merupakan sebagai 

bagian tugas pokok dari seorang PTP. 
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D. Evaluasi 

1. Kegiatan preview hasil produksi media/ hypermedia pembelajaran minimal harus 

dihadiri oleh …. 

a. penulis naskah, pengkaji media, dan ahli bahasa 

b. penulis naskah, pengkaji media, dan pengkaji materi 

c. pemimpin/ penyelia produksi, pengkaji media, dan produser 

d. pemimpin/ penyelia produksi, pengkaji materi, dan pengkaji media 

2. Tahapan previu media pembelajaran harus memperhatikan aspek berikut, kecuali : 

a. Konten Materi 

b. Tampilan Media 

c. Alur Penyajian 

d. Biaya produksi 

3. Informasi apa yang ingin digali pada kegiatan previu ketika bertanya tentang apakah 

siswa dapat menguasai materi pembelajaran dalam waktu yang lebih singkat atau 

sebaliknya, dibandingkan dengan menggunakan media pembelajaran dengan topik 

yang sama, adalah aspek… 

a. Efektifitas 

b. Efesiensi 

c. Implementasi 

d. Pencapaian tujuan 

4. Berikut ini adalah informasi yang perlu digali pada kegatan previu media 

pembelajaran dengan teknik evaluasi kelompok kecil, kecuali ... 

a. Kemenarikan 

b. Efesiensi 

c. Efektifitas 

d. Sistem 

5. Hasil previu media pembelajaran yang harus dilaporkan seorang PTP dapat 

menggunakan format yang sesuai dengan Petunjuk Teknis PTP, yaitu dengan 

melampirkan : 

a. Lembar instrumen previu 

b. Berita Acara Previu 

c. Daftar rekomendasi perbaikan 

d. Hasil wawancara  
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BAB III 

UJI COBA MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Materi 

1. Konsep dan Tujuan 

Perhatikan kembali Gambar 1, Bagan Kegiatan Evaluasi Media Pembelajaran 

pada bagian awal modul ini! Apa yang dapat Anda pelajari dari bagan tersebut 

tentang uji coba media pembelajaran yang sudah Anda lakukan previunya? 

Tuangkan hasil analisis Anda pada kolom berikut ini menggunakan pertanyaan 

5W 1H! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji coba media pembelajaran pada dasarnya adalah uji coba master setelah di 

previu namun sebelum direproduksi dan disebarluaskan. Media pembelajaran 

yang masih dalam taraf uji coba ini dikenal dengan istilah prototipa. Uji coba ini 

dilakukan dalam lingkungan senyatanya ketika media pembelajaran tersebut 

nanti akan digunakan. Idealnya uji coba dilakukan di beberapa tempat dengan 

situasi yang berbeda secara serentak (simultan). Uji coba ini akan menunjukkan 

apakah media pembelajaran yang sedang dikembangkan benar-benar berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 

Prototipa media pembelajaran perlu diujicobakan dalam rangka  mengumpulkan 

data dan informasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan media 

pembelajaran yang sedang Anda kembangkan. Hal ini untuk meyakinkan Anda, 

bahwa media yang sedang Anda kembangkan tersebut benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik/peserta diklat yang nantinya 

akan menggunakannya.  

Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut meliputi: isi atau konten dari 

media pembelajaran; aspek pembelajaran yang menyangkut prosedur 

pemanfaatan media pembelajaran ; dan aspek media dalam hal ini kualitas fisik 

dari media pembelajaran itu sendiri.  

Informasi isi atau konten antara lain:  
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a. Kebenaran dan keakuratan materi,  

b. Kecukupan materi,  

c. Kejelasan materi,  

d. Kejelasan tujuan,  

e. Kesesuaian materi dengan tujuan,  

f. Keterkaitan antar materi,  

g. Ketersediaan ilustrasi dan contoh 

Masukan menyangkut aspek pembelajaran antara lain:  

a. Kejelasan petunjuk belajar,  

b. Kesesuaian tingkat kesukaran materi dengan karakteristik peserta didik/peserta 

diklat,  

c. Ketersediaan penjelasan terhadap istilah asing atau teknis,  

d. Kesesuaian aktivitas belajar dengan tujuan 

e. Kesesuaian tugas yang diberikan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

Khusus untuk masukan yang menyangkut aspek media antara media pembelajaran 

audio, video, cetak, maupun multimedia interaktif akan berbeda satu sama lain 

meskipun ada beberapa hal yang sama, tergantung pada karakteristik masing-masing 

media pembelajaran tersebut.  

Masukan menyangkut aspek media antara lain: 

a. Kejelasan tulisan (font) huruf yang dipilih 

b. Kejelasan bahasa yang digunakan 

c. Daya tarik tampilan fisik media  

d. Ketersediaan gambar/ilustrasi dalam memperjelas materi 

Sementara itu, tujuan pengujian prototipa media pembelajaran antara lain: 

a. Menentukan apakah media pembelajaran itu efektif 

b. Menentukan apakah media pembelajaran itu perlu diperbaiki atau disempurnakan. 

Kalau ya pada aspek mananya, apakah pada aspek konten, pembelajaran, ataukah 

berkenaan dengan aspek medianya. 

c. Menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan menggunakan 

media tersebut 

d. Mengetahui respon siswa 

Penggunaan media pembelajaran salah satu tujuannya yaitu meningkatkan motivasi 

peserta didik untuk belajar dan daya tarik proses pembelajaran. Apabila ketika 

pelaksanaan uji coba ternyata respon siswa kurang antusias, atau bahkan cenderung 
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pasif belajarnya, maka dapat Anda simpulkan bahwa media pembelajaran tersebut 

kurang efektif untuk meningkatkan respon siswa agar aktif belajarnya.  

Setelah Anda membaca beberapa pengertian tentang uji coba prototipe media 

pembelajaran, coba rumuskan kembali dengan bahasa Anda sendiri tentang konsep 

dasar pengertian uji coba media, dan mengapa Anda perlu melakukan hal tersebut? 

Tuliskan jawaban Anda pada kolom berikut! 

 

 

 

 

 

2. Penyusunan Desain dan Instrumen Uji coba Media Pembelajaran 

Tahapan akhir dari evaluasi formatif adalah uji coba lapangan pemanfaatan  

media pembelajaran. Setelah media pembelajaran direvisi berdasarkan masukan 

pada saat uji coba kelompok kecil, media pembelajaran diujicobakan di lapangan. 

Media pembelajaran tersebut diujicobakan di lapangan dengan kondisi dibuat 

sama pada saat media pembelajaran tersebut digunakan nanti. Jumlah peserta 

didik yang menjadi sampel dalam uji coba lapangan lebih besar dari jumlah 

sampel pada saat uji coba kelompok kecil.  

Coba data dan informasi apa yang harus Anda gali pada uji coba media 

pembelajaran?Beberapa pertanyaan evaluasi yang perlu digali dalam uji 

lapangan antara lain adalah sebagai berikut:  

a) Informasiimplementasi; Apakah media pembelajaran tersebut dapat 

diimplementasikan di lapangan? Apakah dapat digunakan sesuai dengan 

yang diharapkan? Apakah penggunaannya memerlukan pelatihan khusus 

baik untuk guru atau siswa? dan lain-lain.  

b) Informasiefektifitas; Apakah program media pembelajaran tersebut dapat 

berjalan dengan efektif? Apakah siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan? Pada bagian mana siswa berhasil dan pada bagian mana 

saja siswa gagal? Apakah penyebabnya?  

c) Informasi kemenarikan; Apakah media pembelajaran tersebut menarik baik 

bagi siswa maupun guru atau sekolah (user)? Apakah dalam uji lapangan user 

menunjukkan kemenarikannya terhadap media pembelajaran tersebut? Pada 

bagian manakah dari media pembelajaran yang membosankan baik bagi 

siswa atau guru?  

d) Informasi kesesuaian dengan lingkungan; Apakah media pembelajaran cocok 

dengan lingkungan dimana program tersebut nanti digunakan? Apakah telah 

cocok dengan jadwal pembelajaran yang berlaku di sekolah? Apakah telah 

cocok dengan infra struktur yang ada di sekolah tersebut? Hal-hal lain apa 
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saja yang perlu disiapkan untuk mendukung agar media pembelajaran 

tersebut dapat digunakan secara optimal? 

Coba Anda sebutkan beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam 

merencanakan evaluasi media pembelajaran?Menurut Atwi Suparman (2010) 

ada tujuh komponen penting dalam merencanakan suatu kegiatan evaluasi, 

yaitu: 

 

a. Maksud evaluasi formatif 

Maksud evaluasi formatif harus jelas, yaitu untuk merevisi prototipa media 

pembelajaran bukan untuk menentukan apakah media pembelajaran itu akan 

digunakan atau tidak. Maksud evaluasi ini harus dijadikan dasar dalam 

menyimpulkan hasil evaluasi. 

b. Siapa yang akan menggunakan hasil evaluasi? 

Yang akan menggunakan hasil evaluasi adalah tim pengembang media 

pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi formatif ini dilakukan oleh, dari, dan 

untuk tim pengembang dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan media 

pembelajaran yang sedang dikembangkan. Di sini dituntut kejujuran tim 

pengembang. Kalau memang tim pengembang ingin menghasilkan produk yang 

benar-benar bermutu pastilah tidak hanya memberikan informasi yang baik-baik 

saja.  

c. Informasi apa yang dikumpulkan? 

Jenis informasi yang dikumpulkan adalah informasi berkenaan dengan kualitas dari 

media pembelajaran baik dari aspek isi, pembelajaran dan aspek fisik, serta teknis 

dengan maksud untuk memperbaiki media pembelajaran tersebut. Informasi yang 

dikumpulkan bukan berkaitan dengan efektifitas dari media pembelajaran. 

d. Sumber-sumber apa yang diperlukan? 

Sumber-sumber yang diperlukan antara lain menyangkut fasilitas, alat-alat, tenaga 

pelaksana evaluasi, instrumen evaluasi, responden, dan biaya. 

e. Bagaimana, kapan, dan dimana data dikumpulkan? Siapa yang melaksanakan 

pengumpulan data dari sumber informasi atau sampel yang telah ditentukan? 

f. Bagaimana, kapan dan siapa yang melaksanakan analisis data? 

g. Bagaimana bentuk pelaporannya? Apakah laporan yang telah disusun oleh tim 

pengembang perlu disajikan terlebih dahulu untuk dicermati oleh sesama anggota 

tim?  

Berdasakan hal tersebut, maka dapat kita susun desain ujicoba prototipa media 

pembelajaran dengan format berikut ini : 

1) Latar belakang masalah 
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Berisi alasan atau rasional mengapa uji coba prototipa media pembelajaran itu perlu 

dilakukan. 

2) Tujuan 

Berisi tujuan atau maksud dari uji coba itu dilaksanakan. Tujuan di sini antara lain 

untuk mengumpulkan data dan informasi tentang aspek isi (kebenaran dan 

keakuratan materi), aspek pembelajaran (ketepatan, kejelasan), dan aspek media 

(ketepatan, kesesuaian, dan daya tarik) dalam rangka memperbaiki media 

pembelajaran. 

3) Hasil yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan di sini adalah terkumpulnya data berupa informasi 

tentang aspek isi, pembelajaran, dan aspek media itu sendiri dalam rangka 

perbaikan prototipa media pembelajaran. 

4) Manfaat 

Manfaat di sini bahwa hasil dari uji coba dapat digunakan oleh tim 

pengembang untuk memperbaiki media pembelajaran.     

5) Metodologi uji coba, yang meliputi: 

a) Waktu dan tempat pelaksanaan uji coba 

Hal ini terkait dengan waktu kapan Anda akan melaksanakan uji coba 

tersebut serta dimana uji coba tersebut dilaksanakan. Apakah di sekolah? 

Kalau di sekolah, meliputi di sekolah mana saja? Apakah sekolah yang 

tersebar di 33 propinsi? Pemilihan lokasi uji coba ini perlu Anda ingat 

bahwa lokasi uji coba itu merupakan salah satu lokasi yang nantinya akan 

memanfaatkan media pembelajaran tersebut. Anda jangan memilih lokasi 

yang bukan merupakan lokasi sasaran pengguna media pembelajaran 

tersebut karena informasi yang dihasilkan bisa jadi kurang bermanfaat. 

b) Populasi, sampel, dan sumber data uji coba 

Disini Anda perlu menentukan siapa populasi sasaran dari media 

pembelajaran tersebut. Apakah guru, peserta didik, peserta diklat? Kalau 

peserta didik, peserta didik jenjang sekolah mana? Barusetelah itu baru 

Anda tentukan sampel berdasarkan populasi yang dimaksud. 

Teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan teknik tertentu. 

Menurut Sugiono (2008),  pada dasarnya ada dua teknik pengambilan 

sampel yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. 

Probabilitysampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik probability sampling antara lain meliputi 

simple random sampling, proportionate stratified random sampling, 

disproportionate stratified random sampling, dan area (cluster) sampling.  
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Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada anggota populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan sampel ini 

meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan 

snowball. 

Dari berbagai teknik pengambilan sampel tersebut, menurut Anda dalam 

uji coba prototipa media pembelajaran teknik mana yang lebih tepat? 

Jelaskan alasannya! Tuliskan jawaban Anda pada kolom berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk meyakinkan jawaban Anda berikut pengutan penjelasannya. Dalam uji 

coba prototipa media pembelajaran lebih sesuai menggunakan sampling 

purposive,  yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya 

dengan mempertimbangkan waktu, tenga, dan biaya yang tersedia.  

Bagaimana dengan sumber data? Uji coba lapangan, Anda dapat menggunakan 

sumber data peserta didik, peserta diklat, atau jika diperlukan juga sumber data 

guru/instruktur untuk mendapatkan informasi terkait kualitas dan kemudahan 

dalam memanfaatkan media pembelajaran tersebut.   

c) Pengumpulan data terdiri dari metode pengumpulan data, instrumen, dan 

prosedur pengumpulan data 

Pada pengumpulan data, metode pengumpulan data yang dapat Anda gunakan 

antara lain kuesioner, wawancara, serta observasi. Pada kuesioner Anda 

menggunakan instrumen angket, pada wawancara menggunakan isntrumen 

pedoman wawancara, dan pada observasi menggunakan pedoman observasi. 

Wawancara digunakan apabila Anda ingin mengetahui hal-hal dari responden 

secara lebih mendalam dengan jumlah responden yang tidak terlalu banyak. 

Apabila jumlah responden banyak, penggunaan metode wawancara akan 

merepotkan Anda nantinya.  

Untuk mendapatkan informasi pada responden dengan jumlah besar, dapat 

digunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.  
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Disamping wawancara dan kuesioner, untuk memperkuat informasi atau data 

yang akan diperoleh, Anda dapat menggunakan observasi, yaitu dengan 

mengobservasi bagaimana media pembelajaran tersebut dimanfaatkan, baik dari 

sisi proses pemanfaatannya, serta reaksi dan respon dari pengguna dalam 

memanfaatkan media pembelajaran tersebut. 

Setelah Anda menetapkan metode pengumpulan data, langkah selanjutnya 

adalah menetapkan serta mengembangkan instrumen pengumpulan data. 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu 

penelitian. Instrumen pengumpulan data bisa berupa angket, pedoman 

wawancara, dan pedoman observasi.  

Untuk menghasilkan instrumen pengumpulan data yang valid dan reliabel, ada 

beberapa tahapan yang harus anda lalui, yaitu: 

(1) Mendifinisikan secara operasional variabel-variabel yang terkait 

dengan media pembelajaran dimaksud. 

(2) Menjabarkan definisi operasional variabel tersebut ke dalam bentuk 

indikator 

(3) Membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang 

memuat dimensi, indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk setiap 

dimensi dan indikator. 

(4) Menulis buti-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi instrumen. Butir-

butir instrumen dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

(5) Butir-butir instrumen tersebut selanjutnya harus melalui proses 

validasi baik validasi teoritik melalui telaah pakar maupun validasi 

empirik melalui uji coba lapangan. 

(6) Revisi instrumen berdasarkan masukan dari para pakar serta hasil uji 

coba lapangan. 

(7) Penggandaan instrumen untuk keperluan pengumpulan data. 

Berikut adalah contoh-contoh instrumen uji coba prototipe media 

pembelajaran. Coba Anda analisis lalu buatlah kisi-sinya! 
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Gambar 3.1 

Contoh Instrumen Uji Coba Media Pembelajaran 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, coba Anda rancang sebuah desain uji coba 

prototipa media pembelajaran dengan format yang mencakup : Latar belakang 

masalah, Tujuan, Hasil yang diharapkan, Manfaat, Metodologi uji coba (waktu 

tempat, populasi/sampel, instrumen pengumpul data!Tuliskan hasil rancangan uji 

coba Anda pada kolom berikut! 
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Diskusikan hasil kerja Anda dengan rekan sejawat PTP. Kemukakan setiap 

kesulitan dalam menyusun desain uji coba prototipe media yang ada hadapi, dan 

apa solusinya. 

 

3. Tahapan Pelaksanaan Uji coba Media Pembelajaran 

Apakah uji coba lapangan itu? Uji lapangan pada intinya dilakukan untuk 

mengetahui apakah media pembelajaran yang sedang dikembangkan benar-

benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak (implementation), 

sesuai/cocok dengan lingkungan dimana media pembelajaran tersebut akan 

digunakan atau tidak (adaptability), dan dapat mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan atau tidak (effectivity). Oleh karenanya, idealnya uji lapangan 

dilakukan di beberapa tempat (lingkungan) dimana program tersebut akan 

digunakan dengan situasi yang berbeda secara serentak (simultan).  

Coba bagaimana strategi pelaksanaan uji coba lapangan? Langkah-langkah 

pelaksanaan uji coba lapangan, yaitu: 

a. Menentukan sampel yang akan digunakan dalam uji coba lapangan. 

b. Mempersiapkan lingkungan, fasilitas, dan alat-alat yang dibutuhkan sesuai 

dengan strategi pembelajaran yang diterapkan untuk memanfaatkan media 

pembelajaran tersebut. 

c. Meminta responden mengikuti pembelajaran dengan memanfaatkan media 

pembelajaran yang sedang diujicobakan.   

d. Mengumpulkan data dan informasi tentang kualitas media pembelajaran 

yang dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan responden dan 

atau memberikan kuesioner kepada responden untuk diisi berkenaan 

dengan kualitas media pembelajaran yang sedang diujicobakan tersebut.  

e. Anda dapat juga melakukan observasi untuk memotret respon dan reaksi 

dari pengguna terhadap pemanfaatan media pembelajaran. 

f. Untuk meyakinkan Anda bahwa materi yang terdapat dalam media 

pembelajaran dapat dipahami oleh responden, Anda dapat memberikan 

pretest dan posttest kepada responden. Selanjutnya bandingkan hasil 

pretest dan postets tersebut, apakah terdapat perbedaan yang positif? Kalau 

ada perbedaan yang positif berarti media pembelajaran dapat membantu 

responden memahami materi. Sebaliknya jika tidak ada perbedaan 

menunjukkan responden memanfaatkan atau tidak media pembelajaran 

tersebut tidak memberikan kontribusi yang berarti. 

g. Informasi yang dihasilkan dari uji coba lapangan ini selanjutnya digunakan 

untuk merevisi media pembelajaran untuk penyempurnaan media 

pembelajaran tersebut. 
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4. Penyusunan Laporan Uji Coba Media Pembelajaran  

Langkah terakhir dari sebuah proses ujicoba, Anda sebagai seorang PTP perlu 

membuat laporan dari hasil uji coba tersebut. Laporan hasil uji coba harus 

diserahkan kepada tim pengembang media pembelajaran.  

 

Setelah data hasil uji coba terkumpul, baik dari hasil wawancara, penyebaran 

kuesioner, dan observasi langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis 

data. Berkenaan dengan hasil uji coba media pembelajaran, Anda dapat mengolah 

data menggunakan statistik deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau tujuan 

generalisasi (Sugiono, 2008) 

Dari hasil uji coba media pembelajaran, kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku 

pada media pembelajaran yang sedang Anda ujicobakan. Jadi tidak bisa disimpulkan 

secara umum berlaku pada media pembelajaran lainnya. Beberapa yang termasuk 

statistik deskriptif antara lain penghitungan rata-rata, modus, median, perhitungan 

persentase, dan lain-lain. Selanjutnya data tersebut dapat Anda sajikan dalam bentuk 

tabel, grafik, atau diagram. 

Adapun sistematika penyusunan laporan hasil uji coba media pembelajaran ini antara 

lain memuat: 

a. Halaman Judul 

Memuat judul laporan uji coba media pembelajaran. 

b. Daftar Isi 

Merupakan daftar isi dari laporan uji coba media pembelajaran. 

c. Bab I Pendahuluan 

Memuat antara lain latar belakang masalah, tujuan, hasil yang diharapkan, dan 

manfaat uji coba media pembelajaran. 

d. Bab II Metodologi 

Bagian metodologi membahas tentang tempat dan waktu, populasi dan sampel 

responden, sumber data, metode pengumpulan data termasuk instrumennya, 

serta metode análisis data. 

e. Bab III Penyajian dan Pembahasan Data 

Berisi penyajian data dari hasil uji coba media pembelajaran dan 

pembahasannya. 

f. Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berisi kesimpulan dari hasil pembahasan data dan rekomendasi untuk merevisi 

media pembelajaran yang sedang dikembangkan. 
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g. Lampiran 

Berisi instrumen yang digunakan, hasil tabulasi jawaban responden, dan jadwal 

pelaksanaan uji coba media pembelajaran. 

Adapun elemen yang perlu diperhatikan bagi seorang PTP dalam menyusun 

sebuah laporan uji coba berdasarkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PTP 

terdiri dari : 

a. judul program 

b. jenis media,  

c. sasaran, 

d. hasil uji coba,  

e. kesimpulan dan saran 

Dari masing-masing elemen di atas, coba Anda uraikan hal-hal apa saja yang 

harus tertuang dalam setiap elemen pada laporan hasil uji coba prototipe 

media pembelajaran! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Anda telah berhasil menyelesaikan modul Uji Coba Prototipe Media 

Pembelajaran. Selanjutnya silakan Anda melanjutkan pada kegiatan belajar 

berikutnya, yaitu pembahasan penyusunan bahan penyerta media 

pembelajaran!  

E. Latihan 

Berdasarkan hasil previu media pembelajaran dan perbaikan media yang sudah 

dilakukan sebelumnya, sekarang cobalah Anda susun desain ujicoba prototipa 

media pembelajaran beserta instrumennya. Setelah itu silakan diskusikan hasil 

kegiatan tersebut dengan rekan sejawat PTP, bagian mana saja yang menjadi 

kelemahan dan kekuatannya. 
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F. Rangkuman 

Uji coba prototipe media pembelajaran merupakan uji coba master yang 

dilakukan dalam lingkungan senyatanya ketika program tersebut nanti 

akan digunakan. Waktu Uji coba dilakukan di beberapa tempat dengan 

situasi yang berbeda secara serentak (simultan). Tujuannya adalah 

memastikan media pembelajaran yang sedang dikembangkan benar-

benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 

Uji coba prototipa media pembelajaran merupakan salah satu bentuk evaluasi 

formatif yang dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media 

pembelajaran tersebut sebelum dimanfaatkan oleh pengguna.  

Informasi yang dihasilkan dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan media 

pembelajaran antara lain meliputi informasi tentang: 

a. Isi atau konten dari media pembelajaran yang anda kembangkan 

b. Aspek pembelajaran menyangkut prosedur pemanfaatan media pembelajaran  

c. Aspek media dalam hal ini kualitas fisik dari media pembelajaran itu sendiri  

Prinsip yang perlu diterapkan dalam menguji coba media pembelajaran antara lain 

peranannya dalam menghasilkan komunikasi yang efektif, ketepatan, kesesuaian dari 

aspek konten, pembelajaran, dan media, serta memperhatikan aspek manusia dalam hal 

ini karakteristik sasaran pengguna serta ketersediaan fasilitator dalam menguji coba 

media pembelajaran tersebut 

Elemen pada sebuah laporan uji coba terdiri dari : judul program, jenis media, 

sasaran,hasil uji coba, kesimpulan dan saran 

G. Evaluasi 

1. Salah satu tujuan dilaksanakannya uji coba terhadap prototipe media pembelajaran 

adalah …. 

A. menentukan upaya terbaik untuk memaksimalkan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

B. mengumpulkan informasi untuk penyempurnaan prototype media 

pembelajaran. 

C. memberikan penilaian atas kualitas teknis produksi media pembelajaran. 

D. memastikan kesesuaian naskah media dengan prototipe media pembelajaran. 

2. Secara umum langkah-langkah yang harus dilalui dalam melakukan uji coba 

prototipa media pembelajaran diantaranya yaitu, kecuali : 

a. Menentukan sampel sampel sesai kebutuhan 

b. Mempersiapkan lingkungan, fasilitas, dan alat-alat yang dibutuhkan 

c. melakukan observasi untuk memotret respon dan reaksi dari pengguna 
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d. Mendokumentasikan kegiatan uji coba 

3. Hasil uji coba prototipe media pembelajaran harus dituangkan ke dalam laporan 

pelaksanaan yang terdiri dari judul program, jenis media, sasaran,hasil uji coba, 

kesimpulan dan saran. Lampiran dokumen yang harus disertakan dalam laporan 

ujicoba adalah …. 

a. Sinopsis 

b. Instrumen 

c. Peta Materi 

d. Naskah Media 

 

4. Elemen yang harus ada dalam sebuah laporan hasil uji coba media 

pembelajaran,yaitu, kecuali : 

a. jenis media,  

b. hasil uji coba,  

c. revisi hasil uji coba 

d. kesimpulan dan saran 

5. Apa yang harus dilakukan seorang PTP setelah proses uji coba dilakukan? 

a. Melakukan revisi prototipe media pembelajaran dan mengujicobakan 

kembali 

b. Memproduksi media pembelajaran sesuai kebutuhan 

c. Melakukan revisi prototipe media pembelajaran dan mereproduksinya 

d. Melakukan revisi perbaikan naskah media pembelajaran 
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BAB IV 

BAHAN PENYERTA MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Penyusunan Bahan Penyerta Media Pembelajaran 

Pada Bab sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang produksi media pembelajaran 

mulai dari pra-produksi, produksi dan pasca produksi sampai dihasilkan sebuah 

prototipe media pembelajaran yang siap untuk di uji coba. Nah, salah satu tugas PTP 

pada unsur produksi media pembelajaran adalah menyusun bahan penyerta. Apakah 

Anda pernah menyusun bahan penyerta media pembelajaran? Kalau sudah pernah, 

media apakah yang pernah Anda tulis bahan penyertanya. Apakah Anda sudah 

memahami apa yang dimaksud dengan bahan penyerta media pembelajaran? Menurut 

Anda, seberapa pentingkah bahan penyerta media pembelajaran tersebut? Coba 

tuliskan pendapat Anda pada kolom berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangkaian kegiatan PTP pada unsur Produksi Media Pembelajaran, selain 

menyusun naskah media pembelajaran, Anda sebagai seorang PTP juga dapat 

melakukan kegiatan penyusunan naskah bahan belajar penyerta media pembelajaran 

berbasis kurikulum yang berlaku. Apa bahan penyerta itu?  Bahan penyerta adalah buku 

suplemen  atau buku penunjang belajar siswa merupakan suatu sumber belajar bagi 

siswa yang dapat digunakan sebagai buku pelengkap yang dapat menambah 

pemahaman siswa mengenai materi pelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan maksimal  (Soleh, Maharta& Rosidin:2017). 

Selanjutnya coba apa tujuan penyusunan bahan penyerta itu? Tujuan dari penyusunan 

naskah bahan penyerta media pembelajaran adalah untuk memudahkan peserta didik 

memahami materi pelajaran yang disajikan dalam berbagai media pembelajaran yang 

telah dikembangkan mulai dari media sederhana/audio/video/multimedia/multimedia 

interaktif/modul sampai dengan hypermedia.  Apa manfaat bahan penyerta itu sendiri? 

Bagi siswa, manfaat bahan penyerta dalam kegiatan pembelajaran sebagai bahan ajar 

tambahan yang dapat membantu menambah wawasan siswa dalam belajar, 

mempermudah siswa dalam mempelajari materi yang dipelajari, serta memberikan 

pengalaman baru dalam belajar dengan menggunakan bahan ajar suplemen. 

Jadi ketika menyusun sebuah naskah bahan penyerta media pembelajaran seorang PTP 

harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik jenis media yang akan disusun naskah 
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bahan penyertanya apakah berbentuk media sederhana, audio, video, multimedia, 

multimedia interaktif atau hypermedia. 

Apa contohnya? Misalnya media audio pembelajaran ini bersifat auditif dan 

cenderung verbalistik. Oleh karena itu, agar media audio itu tidak verbalistik maka 

perlu di lengkapi atau di dampingi dengan media cetak untuk menyajikan visual 

berupa teks, narasi, gambar, bagan, dll. Selain itu, bisa dilengkapi dengan Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS), soal tes, dsb. 

Coba Anda amati contoh bahan penyerta media audio pembelajaran berikut: 

 

 

Gambar, Contoh bahan penyerta media audio pembelajaran 

(Sumber: BPMRPK Kemdikbud) 
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Nah, dari contoh di atas tentang bahan penyerta media audio pembelajaran, 

menurut Anda bagaimanakah bentuk bahan penyerta  jenis media pembelajaran 

yang lain seperti media video, multimedia, multimedia interaktif/hypermedia? 

 

Diskusikan secara kelompok untuk mengidentifikasi  bentuk bahan penyerta untuk 

berbagai jenis media pembelajaran! Tuliskan jawaban Anda pada kolom berikut! 

 

 

 

 

 

Sebagai bahan referensi contoh-contoh bahan penyerta terdapat dalam file berikut 

(tersedia). 

- Bahan Penyerta Media Audio Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini Aku Baca Dalam 

Cerita abc  “Aku Suka Apel’– BPMRPK Yogyakarta- Kemdikbud (2016) 

- Bahan Penyerta Media Audio Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini Aku baca dalam 

cerita abc “Namanya Nina” – BPMRPK Yogyakarta- Kemdikbud (2016) 

- Bahan Penyerta Media Audio Pembelajaran Cerita Ekspresi dan Imajinasi Anak 

(CERIA) – BPMRPK Yogyakarta- Kemdikbud 

- Bahan Penyerta Media Audio Gerak dan Lagu Anak Ceria (Gelaria) – BPMRPK 

Yogyakarta- Kemdikbud. 

B. Sistematika Bahan Penyerta Media Pembelajaran 

Sebelum mulai menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran, terlebih dahulu 

Anda harus mengetahui sistematika naskah bahan penyerta media pembelajaran.  

Naskah bahan penyerta media pembelajaran diawali dengan lembar pengesahan naskah 

dari pimpinan instansi tempat Anda berada. Selanjutnya mencakup  sistematika naskah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. identitas media terdiri dari: 
✓ topik, 
✓ Judul,  
✓ tujuan pembelajaran, 
✓  sasaran,  
✓ pokok-pokok materi 
✓ sinopsis. 

b. konten pelengkap media sederhana / audio / video / multimedia / multimedia 
interaktif / modul hypermedia. 

c. evaluasi (latihan / tes / kuis, dsb.) 
d. daftar pustaka. 
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Bagaimana menurut Anda sistematika naskah bahan penyerta media 

pembelajaran? Cukup mudah bukan?   

Selanjutnya diskusikan secara kelompok bersama teman sejawat apabila Anda 

mempunyai ide tentang sistematika bahan penyerta yang berbeda dari contoh di 

atas untuk berbagai jenis media! 

 

 

 

 

Dalam menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran Anda sebagai 

seorang PTP harus mendapatkan surat tugas dari pimpinan instansi tempat 

bekerja. Tugas menyusun bahan penyerta media pembelajaran terbagi masing-

masing menjadi tiga tugas yaitu: 

 

 

 

 

Anda dapat berbagi tugas bersama teman sesama PTP untuk menentukan topik 

naskah bahan penyerta dan siapa yang akan mendapat tugas sebagai penulis, 

pengkaji materi atau sebagai pengkaji media. Apa tugas sebagai seorang penulis, 

pengkaji materi atau pengkaji media naskah bahan penyerta media pembelajaran? 

Pada dasarnya adalah sama ketika seorang PTP mendapatkan tugas sebagai 

penulis untuk menyusun naskah media pembelajaran yang dapat Anda pelajari 

pada Bab 2 tentang Penyusunan Naskah Media/Hypermedia Pembelajaran.  

Setelah Anda membaca dan mempelajarinya, cobalah Anda tuliskan secara rinci 

tugas masing-masing penulis, pengkaji materi dan pengkaji media naskah bahan 

penyerta media pembelajaran. Tuangkan ide Anda apabila terdapat tugas 

tambahan masing-masing yang perlu untuk dilakukan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebagai penulis naskah bahan penyerta media pembelajaran  

2. Sebagai pengkaji materi naskah bahan penyerta media pembelajaran 

3. Sebagai pengkaji media naskah bahan penyerta media pembelajaran 
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C. Latihan/Tugas 

Anda berbagi tugas dengan teman sejawat sebagai penulis, pengkaji media dan pengkaji 

materi untuk menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran salah satu dibawah 

ini : 

1. Media sederhana 

2. Audio 

3. Video 

4. Multimedia 

5. Multimedia interaktif 

6. Hypermedia 

 

 

 

 

 

D. Rangkuman 

Bahan penyerta adalah buku suplemen  atau buku penunjang belajar 

siswa merupakan suatu sumber belajar bagi siswa yang dapat digunakan 

sebagai buku pelengkap yang dapat menambah pemahaman siswa 

mengenai materi pelajaran. 

 sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal  (Soleh, Maharta& 

Rosidin:2017). Bagi siswa, manfaat bahan penyerta dalam kegiatan pembelajaran 

sebagai bahan ajar tambahan yang dapat membantu menambah wawasan siswa dalam 

belajar, mempermudah siswa dalam mempelajari materi yang dipelajari, serta 

memberikan pengalaman baru dalam belajar dengan menggunakan bahan ajar 

suplemen. Jadi ketika menyusun sebuah naskah bahan penyerta media pembelajaran 

seorang PTP harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik jenis media yang akan 

disusun naskah bahan penyertanya apakah berbentuk media sederhana, audio, video, 

multimedia, multimedia interaktif atau hypermedia. Contoh bahan penyerta Misalnya 

media audio pembelajaran ini bersifat auditif dan cenderung verbalistik. Oleh karena 

itu, agar media audio itu tidak verbalistik maka perlu di lengkapi atau di dampingi 

dengan media cetak untuk menyajikan visual berupa narasi, gambar, LKS, soal tes, dll. 

 

E. Evaluasi 

1. penyerta media pembelajaran yang fungsinya sebagai….. 

a. melengkapi naskah media pembelajaran apabila ada yang kurang 

b. bahan pelengkap untuk produksi media pembelajaran 
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c. Membantu siswa untuk lebih memahami materi ajar 

d. Membantu guru untuk mengembangkan bahan ajar 

2. Naskah bahan penyerta media pembelajaran meliputi jenis media …. 

a. audio/video 

b. multimedia interaktif/hypermedia pembelajaran 

c. multimedia/modul 

d. Semua benar 

3. Tugas penulis naskah bahan penyerta media pembelajaran adalah… 

a. Mengumpulkan referensi untuk naskah bahan penyerta media 

pembelajaran 

b. Memberikan masukan untuk naskah bahan penyerta media pembelajaran 

c. Menulis naskah bahan penyerta sesuai sistematika yang terdapat dalam 

juknis 

d. memberi penilaian terhadap hasil naskah bahan penyerta media 

pembelajaran 

4. Tugas pengkaji materi naskah bahan penyerta media pembelajaran adalah… 

a. Mengkaji kelayaan media yang ditulis dalam naskah bahan penyerta media 

pembelajaran 

b. Memberikan penilaian naskah bahan penyerta media pembelajaran 

c. Mengkaji sistematika naskah bahan  penyerta media pembelajaran 

d. Mengkaji kelayakan materi naskah bahan penyerta media pembelajaran 

5. Tugas pengkaji media naskah bahan penyerta media pembelajaran adalah 

a. Mengkaji isi materi naskah bahan penyerta media pembelajaran 

b.  Mengkaji kelayaan konten media naskah bahan penyerta media 

pembelajaran 

c. Mengkaji perangkat yang digunakan untuk menulis naskah bahan penyerta 

pembelajaran 

d.  Menilai hasil dari keseluruhan naskah bahan penyerta media pembelajaran 

6. Konten media dalam naskah bahan penyerta media pembelajaran dapat 

berupa masing-masing dibawah ini kecuali…. 

a. Video  

b. Gambar 

c. Animasi 

d. Portal 
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7. Jenis latihan yang ditulis dalam naskah bahan penyerta media pembelajaran dapat 

berupa…. 

a. Click and drag 

b. Pilihan ganda 

c. Puzzle 

d. Rumpang 

8. Berikut adalah identitas media dalam naskah bahan penyerta media pembelajaran 

yaitu: 

a. Evaluasi 

b. Daftar pustaka 

c. Konten pelengkap media 

d. Topik/judul 

9. Yang dimaksud sinopsis dalam naskah bahan penyerta media pembelajaran 

adalah… 

a. Uraian singkat tentang materi yang akan dipelajari  

b. Uraian Keterangan materi pokok 

c. Uraian keterangan media 

d. Uraian tentang tujuan pembelajaran 

10. Dalam naskah bahan penyerta media pembelajaran sebelum masuk ke sistematika 

penulisan diawali dengan… 

a. Pendahuluan 

b. Lembar pengesahan dari pimpinan 

c. Lembar persetujuan dari pengkaji materi dan media 

d. Identifikasi topik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36  Modul 4 Preview dan Uji Coba Media Pembelajaran 

BAB IV  

PENUTUP 

 

Selamat, sekarang Anda berada pada bagian akhir dari aktifitas belajar pada Modul 

tentang Previu Media Pembelajaran, Uji Coba Media Pembelajaran dan Penyusunan 

Bahan Penyerta Media Pembelajaran.  Pastikan bahwa Anda sudah mampu menguasai 

setiap pembahasan produksi media pembelajaran khususnya untuk materi pokok 

Previu dan Ujicoba Prototipe Media Pembelajaran, dan Penyusunan Bahan Penyerta 

serta sumber-sumber belajar pendukungnya. Pastikan juga Anda sudah mengerjakan 

semua tugas dan latihan dalam modul ini. Mata pelatihan ini berkatian erat dengan 

tugas pokok untuk PTP jenjang Pertama dan Muda sehingga dengan pemahaman secara 

mendalam tentang mata pelatihan ini akan sangat membantu Saudara dalam 

melaksanakan tahapan produksi media pembelajaran secara keseluruhan di instansi 

Anda masing-masing. Selanjutnya, setelah Anda selesai mengikuti semua materi 

pembelajaran silakan Anda mengikuti Test Akhir Modul  

Partisipasi aktif Anda dan keingintahuan lebih lanjut terkait materi dalam modul ini 

dapat didiskusikan dengan rekan sejawat, narasumber, praktisi, dan pihak-pihak yang 

ahli di bidangnya pada berbagai kesempatan yang mungkin akan Anda  dapatkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) adalah PNS yang 

diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan 

pengembangan teknologi pembelajaran. Sebagai suatu proses analisis dan pengkajian, 

perancangan, produksi, implementasi, pengendalian dan evaluasi model teknologi 

pembelajaran, teknologi pembelajaran memiliki peran strategis untuk memfasilitasi 

pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan 

mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat. 

Terbitnya PermenPAN Nomor 28 Tahun 2017 beserta lampirannya memberikan 

panduan bagi para pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) 

dalam melaksanakan butir kegiatan yang sesuai dengan ranah JF PTP. Salah satu jalur 

penerimaan JF PTP oleh instansi Pembina adalah jalur inpassing. Heterogenitas latar 

belakang para pemangku JF PTP melalui jalur inpassing menjadi tantangan tersendiri 

bagi instansi Pembina untuk memastikan kesepahaman para pemangku JF PTP terkait 

tugas dan fungsi mereka. Untuk itu, pelatihan bagi para pemangku JF PTP melalui jalur 

inpassing difasilitasi oleh instansi Pembina bekerja sama dengan Pusdiklat 

Kemendikbud. Selain untuk menyegarkan pemahaman terkait rangkaian tugas yang 

akan dijalani para pemangku JF PTP, pelatihan ini menjadi sarana pengembangan 

kompetensi PTP agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi ke-PTP-an di 

instansi masing-masing.  

Pelatihan JF PTP melalui jalur inpassing akan memfasilitasi para pejabat fungsional PTP 

untuk menyamakan persepsi dan meninbgkatkan kompetensi atas setiap ranah yang 

diatur dalam PermenPAN Nomor 28 Tahun 2017, meliputi: proses analisis dan 

pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian dan evaluasi. Untuk itu, 

bahan belajar yang dapat mendukung dan memfasilitasi para pemangku JF PTP untuk 

dapat lebih memahami setiap ranah yang ada disusun untuk melengkapi proses 

pelatihan. Modul penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran bagian 1, 

merupakan salah satu modul yang harus dipelajari dalam penyelenggaraan pelatihan 

dalam rangka meningkatkan kemampuan Fungsional PTP terhadap pendayagunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran khususnya pada studi 

kelayakan, sosialisasi dan orientasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

Lalu, seperti apa contoh studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media? Anda dapat 

melihat salah satu contohnya dengan mengklik link di bawah ini: 

(http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/1661/kegiatan-studi-lokasi- kelayakan-

sekolah-model-media-audio-pembelajaran.html).  

         

http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/1661/kegiatan-studi-lokasi-%20kelayakan-sekolah-model-media-audio-pembelajaran.html
http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/1661/kegiatan-studi-lokasi-%20kelayakan-sekolah-model-media-audio-pembelajaran.html
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B. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta pelatihan dapat memahami 

tahapan pelaksanaan studi kelayakan, sosialisasi dan orientasi penerapan model 

dan pemanfaatan media pembelajaran.  

Secara khusus, tujuan mempelajari modul ini yaitu peserta pelatihan dapat 

menjelaskan: 

1. Pengertian Studi Kelayakan 

2. Tujuan Studi Kelayakan 

3. Metode pelaksanaan studi kelayakan 

4. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam studi kelayakan 

5. Teknik penyusunan instrumen dan pengolahan data dalam studi kelayakan 

6. Teknik penyusunan laporan studi kelayakan  

7. Pengertian sosialisasi  dan orientasi penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran 

8. Tahapan dalam melakukan sosialisasi  dan orientasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran 

9. Strategi komunikasi  dan contoh-contohnya dalam  sosialisasi penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran 

10. Teknik menyusun rancangan materi sosialisasi dan orientasi 

11. Langkah-langkah menyusun kerangka laporan sosialisasi  dan orientasi 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

12. Langkah-langkah menyusun berita acara pelaksanaan sosialiasi dan orientasi 

penerapan model dan pemanfaatan media. 
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C. Peta Kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ruang Lingkup 

Modul pelatihan ini berjudul “Penerapan Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran 

4A”. Yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai:  

1) Konsep dasar studi kelayakan yang terdiri dari definisi dan tujuan dilaksanakannya 

studi kelayakan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran; 

2) Tahapan Studi Kelayakan, yang lebih mendalami tentang metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan studi kelayakan, teknik pengumpulan data dan informasi, teknik 

penyusunan instrumen, serta teknik penyusunan laporan studi kelayakan; 

3) Sosialisasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, terdiri dari 

pengertian sosialisasi  penerapan model dan pemanfaatan media. pembelajaran; 

STUDI KELAYAKAN, SOSIALISASI & 

ORIENTASI DALAM PENERAPAN 

MODEL & PEMANFAATAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

Metode 

Teknik Pengumpulan 

Data dan Informasi 

Teknik Penyusunan 

Instrumen  

Teknik Penyusunan 

Laporan 

Tujuan 

Definisi 

Konsep Dasar 

Studi Kelayakan   

Tahapan 

Pelaksanaan Studi 

Kelayakan 

Sosialisasi  

Pengertian 

Tahapan Sosialisasi 

Strategi Komunikasi 

dalam Sosialiasi 

 

Orientasi 

Teknik Penyusunan 

rancangan materi 

 

Langkah Menyusun 

Laporan 

 

Langkah Menyusun 

Berita Acara 

 

Pengertian 

Tahapan Orientasi 

Teknik Penyusunan 

rancangan materi 

 

Langkah Menyusun 

Laporan 

 

Langkah Menyusun 

Berita Acara 
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tahapan dalam melakukan sosialisasi  penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

strategi komunikasi  dan contoh-contohnya dalam  sosialisasi penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran; teknik menyusun rancangan 

materi sosialisasi; langkah-langkah menyusun kerangka laporan sosialisasi; 

dan langkah-langkah menyusun berita acara pelaksanaan sosialiasi. 

4) Orientasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, terdiri dari 

pengertian orientasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran; tahapan dalam melakukan orientasi  penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran; teknik menyusun rancangan materi 

orientasi; langkah-langkah menyusun kerangka laporan orientasi; dan 

langkah-langkah menyusun berita acara pelaksanaan orientasi. 

E. Saran Cara penggunaan modul 

Peserta Pelatihan haruslah mempelajari modul ini dengan baik, mempelajari materi 

pelajaran yang diuraikan dan mengerjakan soal-soal latihannya atau tugas-tugasnya 

sehingga peserta merasa yakin memahaminya. Jika ada kesulitan yang dialami, 

peserta bisa mendiskusikan materi yang belum dipahami dengan fasilitator maupun 

teman sebaya baik di forum diskusi online maupun  melalui email. Setelah semua 

kegiatan belajar berhasil dikuasi, peserta Pelatihan diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal-soal atau Tes Akhir Modul (TAM).  

Di dalam modul ini tersedia beberapa latihan dan tugas, hendaknya semua latihan 

dan tugas ini dikerjakan oleh peserta pelatihan. Dengan mengerjakan semua soal 

latihan yang ada diharapkan peserta akan dapat menilai sendiri tingkat penguasaan 

atau pemahamannya terhadap materi pelatihan yang terdapat di dalam modul ini. 

Keuntungan lainnya dari mengerjakan soal-soal latihan adalah mengetahui bagian-

bagian mana dari materi pelatihan yang disajikan di dalam modul yang masih belum 

sepenuhnya dipahami.  

Peserta pelatihan akan mendapat kesempatan membahas materi pelatihan yang 

belum dipahami pada saat mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka. Selama 

kegiatan belajar secara tatap muka, nara sumber pelatihan akan lebih cenderung 

bertindak sebagai fasilitator. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara tatap 

muka dapat dilakukan dengan cara membahas masing-masing materi pokok atau 

berdasarkan materi pelatihan yang masih belum dipahami (dinilai masih sulit 

dipahami) oleh sebagian besar peserta pelatihan. Terbuka kemungkinan bagi 

peserta pelatihan untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dalam 

mendiskusikan materi pokok yang diuraikan di dalam modul ini.  
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BAB II 

STUDI KELAYAKAN PENERAPAN MODEL DAN PEMANFAATAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

A. Tujuan 

Setelah selesai mempelajari bahan belajar yang dibahas di dalam Kegiatan Belajar-1 ini,  

Anda diharapkan dapat mendeskripsikan cara melakukan Studi kelayakan  penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Peserta pelatihan dapat: 

1. menjelaskan pengertian studi kelayakan;  

2. menjelaskan tujuan dilakukannya studi kelayakan;  

3. menjelaskan metode pelaksanaan studi kelayakan; 

4. menjelaskan teknik pengumpulan data dan informasi dalam studi kelayakan 

5. Menjelaskan teknik penyusunan instrumen studi kelayakan 

6. Menjelaskan teknik pengolahn data dalam studi kelayakan; dan 

7. Menjelaskan teknik penyusunan laporan studi kelayakan. 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian Studi Kelayakan 

Apakah studi kelayakan itu? Pernahkah Anda melakukan studi kelayakan dalam 

pekerjaan Anda? Nah, sekarang mari kita pahami bersama terlebih dahulu tentang apa 

itu studi kelayakan, baru setelah itu kita akan membahas tujuan serta tahapan dalam 

pelaksanaan studi kelayakan.  

Berdasarkan asal katanya, studi kelayakan terdiri dari kata studi dan kelayakan. Studi 

artinya penelitian ilmiah, kajian atau telaahan. Sedangkan kelayakan, berasal dari kata 

layak, yang artinya kepantasan atau kepatutan. Studi Kelayakan artinya penelitian atau 

kajian atau telaahan yang dilakukan secara ilmiah untuk merekomendasi kepantasan 

atau kepatutan terhadap suatu proyek yang baru berjalan.  

Menurut Ahmad Subagyo ”Studi Kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap 

suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan”. Studi 

kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu  proyek 

maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai 

kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek, 

sedangkan studi kelayakan yag dilakukan untuk menilai kelayakan dalam 

pengembangan sebuah usaha disebut studi kelayakan bisnis.  
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Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa studi kelayakan 

penerapan model pembelajaran artinya penelitian yang mendalam terhadap 

suatu model pembelajaran tentang layak atau tidaknya model tersebut untuk 

dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah tertentu. Sedangkan studi 

kelayakan pemanfaatan media pembelajaran artinya penelitian yang mendalam 

terhadap pemanfaatan satu atau beberapa media pembelajaran tentang layak 

atau tidaknya media tersebut untuk dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di 

sekolah tertentu. 

2. Tujuan Studi Kelayakan 

Setelah memahami pengertian tentang studi kelayakan, kita tentu dapat 

mengetahui tujuan dilakukannya studi kelayakan. Coba Anda tuliskan pendapat 

Saudara terkait apa saja tujuan dilakukannya studi kelayakan penerapan model 

dan pemanfaatan media pembelajaran pada kolom di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Jadi, ada berbagai tujuan dilakukannya studi kelayakan penerapan model dan 

pemanfaatan media, diantaranya adalah: 

1. untuk memperoleh data dan informasi dari beberapa aspek tentang kelayakan 

pengembangan model dan pemanfaatan media pembelajaran; 

2. untuk mengambil keputusan apakah proyek pengembangan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran tertentu harus dilanjutkan, ditunda, 

ataukah dibatalkan;  

3. untuk memberikan rekomendasi atau tindak lanjut terhadap pengembangan 

model dan pemanfaatan media pembelajan untuk  tahap selanjutnya, yaitu 

tahap perancangan. 

Selain yang disebutkan di atas, ada banyak lagi tujuan-tujuan lain dilakukannya 

studi kelayakan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan melakukan tahapan studi 

kelayakan, kita dapat mengurangi atau bahkan menghindari resiko yang mungkin 

dihadapi dalam pengembangan model dan atau pemanfaatan media 

pembelajaran di sekolah. 

3. Metode Pelaksanaan Studi Kelayakan 

Pada prinsipnya, metode pelaksanaan studi kelayakan mengikuti metode 

penelitian ilmiah. Apakah Anda masih ingat tentang pendekatan penelitian 

ilmah?  
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Betul sekali, penelitian ilmiah secara garis besar dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu 

pendekatan kualitatif dan kualitatif.  

Penelitian kuantitatif adalah proses penelitian yang bertujuan memahami suatu 

masalah kemanusiaan atau kemasyarakatan, yang didasarkan pada penyusunan suatu 

gambaran yang kompleks dan holistik menurut pandangan yang rinci dari para 

informan serta yang dilaksanakan di tengah setting ilmiah. Tujuannya adalah 

menentukan apakah generalisasi-generalisasi prediktif dari teori tertentu yang 

diselidiki terbukti kebenarannya (Creswell, 1994). penelitian kuantitatif memiliki ciri-

ciri sebagai berikut : 

1) Bersifat inferensial (populasi dan sampel) 

2) Menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui pengukuran 

3) Mempunyai proses yang baku 

4) Fokus pada variabel 

5) Sasaran kajian adalah unit penelitian/analisis 

6) Menggunakan teknik statistika 

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menelaah latar alamiah, 

menafsirkan fenomena dan dengan melibatkan berbagai metode. Penelitian 

kualitatif pada umumnya lebih menekankan pada data berupa kontekstual 

ketimbang numerik. Artinya pengamatan terhadap hal-hal yang menjadi fokus 

perhatian, lebih diutamakan ketimbang data berupa angka.  

Menurut Lexy Moleong (2005 :8-13), ada beberapa karakteristik Penelitian Kualitatif, 

yaitu : 

1) Latar Alamiah 

2) Manusia sebagai Alat (instrumen) 

3) Metode Kualitatif 

4) Analisis Data Secara Induktif 

5) Teori dari Dasar (grounded theory) 

6) Deskriptif 

7) Lebih mementingkan proses daripada hasil 

8) Adanya batas yang ditentukan oleh fokus 

9)  Adanya kriteria khusus untuk Keabsahan  Data 

10)  Desain yang bersifat sementara 

11)  Hasil Penelitian dirundingkan dan  disepakati  bersama 

Sekarang, coba Anda diskusikan dengan rekan Anda dalam forum diskusi, 

pendekatan penelitian apa yang paling tepat untuk melakukan studi kelayakan 
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penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Tuliskan kesimpulan 

diskusi Anda pada kolom di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana kesimpulan diksusi Anda? Apakah Anda menemukan pendekatan 

mana yang paling tepat untuk melakukan studi kelayakan penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran? Kualitatif ataukah kuantitatif? Ya, Anda betul 

sekali, tidak ada satu pun yang paling tepat. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

dipergunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari penelitian. 

Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan suatu teori 

yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Dengan metode 

kualitatif peneliti pada tahap awal melakukan penjelajahan, selanjutnya 

melakukan pengumpulan data, kemudian mendapatkan hipotesis yang berupa 

hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan 

pengumpulan data yang lebih mendalam. Bila hipotesis terbukti maka kana 

menjadi teori atau tesis. 

Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode 

kuantitatif cocok dilakukan untuk mendapatkan informasi yang luas tapi tidak 

mendalam. Bila populasi terlalu luas, penelitian bisa menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi tertentu. Metode kuantitatif juga dapat dilakukan bila ingin 

mengetahui pengaruh perlakuan/treatment tertentu terhadap yang lain. Untuk 

kepentingan ini, metode eksperimen yang paling cocok digunakan. Metode 

kuantitatif dapat dilakukan bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian.  

Bagaimana strategi atau metode pelaksanaan studi kelayakan itu? Strategi atau 

metode pelaksanaan studi kelayakan ini Anda dapat memilih berbagai strategi 

atau metode pengumpulan data, yaitu: 1) penelitian (research), 2) curah 

pendapat (brainstorming), 3) wawancara, 4) observasi, 5) kuesioner, 6) panel ahli 

(expert judgment), 7) seminar atau lokakarya, 8) diskusi kelompok terfokus 

(focus group discussion), 9) dokumentasi, dan lain-lain. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: a) menyusun desain kegiatan studi 

kelayakan; b) menyusun instrumen; c) mengumpulkan data dan informasi; d) 

mengolah dan menganalisis data; dan e) menyusun laporan.  

4. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam studi kelayakan 
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Bagaimana cara mengumpulkan data dan informasi dalam sebuah studi 

kelayakan? Ingat, studi kelayakan adalah sebuah penelitian atau tinjauan ilmiah. 

Sehingga teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan harus 

memenuhi kaidah ilmiah.  

Secara harfiah Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak 

dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam 

penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa 

adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang 

bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. 

Dalam penelitian ilmiah, fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah 

agar dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain 

yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi. 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting untuk menunjang 

penelitian.  Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan 

data antara lain: 

1) Wawancara/Interview 

Teknik ini merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam pengumpulan data kualitatif maupun kuantitatif. Esterberg 

(2002) mendefinisikan wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.  

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka individual 

atau kelompok. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. 

Esterberg (2002) mengemukakan pembagian wawancara sebagai berikut : 

a. Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Pada saat melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannyapun telah disiapkan.  

b. Wawancara semi terstruktur, diarahkan untuk menggali topik topik yang telah 

ditetapkan dan pertanyaan pertanyaan baru yang menyertainya merupakan 

bentuk pendalaman dari topik tersebut. Dalam pelaksanaannya lebih bebas 

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara 

jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Variabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
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c. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui 

secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak 

mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.  

2) Pengamatan/ Observasi 

 Adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dapat dilakukan 

dengan melihat, mendengar, dan merasakan yang kemudian dicatat seobjektif 

mungkin. Proses pengamatan dilakukan dengan 1) Persiapan termasuk latihan 

(training); 2) memasuki lingkungan penelitian; 3) memulai interaksi; 4) 

pengamatan dan pencatatan; dan 5) menyelesaikan tugas lapangan. 

3) Angket/ Kuesioner  

Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara 

tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden) 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner juga 

cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah 

yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat 

diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau 

email. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau 

respon sesuai dengan persepsinya. 

Dalam membuat kuesioner, harus melalui prosedur: 

a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 

b. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. 

c. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-varibel yang lebih spesifik dan 

tunggal. 

d. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk 

menentukan teknik analisisnya. 

4) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, video maupun 

elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan tujuan dan 
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fokus masalah. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-

karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya: catatan harian, sejarah kehidupan, 

cerita, biografi, peraturan, kebijakan, notulen rapat, agenda, surat kabar, 

majalah, transkip dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya:  

foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang bisa berbentuk gambar, patung, film, dan lain-lain.  

Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan 

membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter 

tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk 

kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen namun juga termasuk hasil analisis 

terhadap dokumen-dokumen tersebut. 

Nah, sekarang Anda sudah banyak mengetahui tentang teknik pengumpulan data 

dan informasi. Hal ini dapat menjadi bekal utama bagi Anda untuk mulai merancang 

studi kelayakan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Untuk 

memudahkan Anda mengingatnya kembali, buatlah mind map tentang teknik 

pengumpulan data dan informasi pada kolom di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Teknik penyusunan instrumen dan pengolahan data dalam studi kelayakan 

Pada materi sebelumnya Anda telah mempelajari bagaimana cara mengumpulkan 

data dan informasi. Masih ingatkah Anda teknik-teknik apa saja yang dapat dilakukan 

untuk mengumpulkan data? Ya betul sekali, teknik yang dilakukan bisa melalui 

wawancara, pengamatan/observasi, angket/kuisioner, dan dokumentasi.  

Lalu bagaimana cara menyusun instrumen pengumpulan data tersebut? Dan 

bagaimana pula cara mengolahnya? Nah, mari sekarang kita fokuskan untuk teknik 

penyusunan instrumen yang berupa skrip angket/kuisioner.  

Uma Sekaran (1992) mengemukakan beberapa prinsip  dalam penulisan angket 

sebagai teknik pengumpulan data, yaitu: prinsip penulisan, pengukuran, dan 

penampilan fisik. 
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1) Prinsip Penulisan angket 

a. Isi dan tujuan pertanyaan, isi pertanyaan berupa bentuk pengukuran atau 

bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus 

teliti, setiap pertanyaan harus disusun dalam skala pengukuran dan jumlah 

itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. 

b. Bahasa yang digunakan, dalam penulisan angket harus menggunakan 

bahasa sesuai dengan kemampuan berbahasa responden. Bahasa yang 

digunakan harus memperhatikan jenjang pendidikan, keadaan sosial 

budaya dari responden. 

c. Tipe dan bentuk pertanyaan, tipe pertanyaan dapat terbuka atau tertutup 

dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. 

Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden 

untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. 

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban 

singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu 

alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap 

pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data nominal, 

ordinal, interval dan ratio adalah bentuk pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan tertutup akan membantu responden untuk menjawab dengan 

cepat, dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data 

terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Pertanyaan/pernyataan 

dalam angket perlu dibuat kalimat positif dan negatif agar responden 

dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan lebih serius dan tidak 

mekanistis. 

d. Pertanyaan tidak mendua, setiap pertanyaan dalam angket jangan 

mendua (menanyakan dua hal sekaligus dalam satu pertanyaan) karena 

menyulitkan responden untuk menjawab pertanyaan. 

e. Pertanyaan tidak menggiring, pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak 

menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. 

f. Panjang pertanyaan, sebaiknya pertanyaan tidak terlalu panjang karena 

akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel 

banyak, sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen 

tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran 

yang digunakan, dan cara mengisinya. Disarankan jumlah pertanyaan 

yang memadai antara 20 sampai dengan 30 pertanyaan. 

2) Prinsip pengukuran 

Angket yang diberikan kepada responden merupakan instrumen penelitian 

untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu instrumen 

angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid 
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dan reliabel tentang variabel yang diukur. Supaya diperoleh data penelitian 

yang valid dan reliabel, maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan 

kepada responden perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. 

3) Penampilan fisik angket 

Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan memperngaruhi 

respon atau keseriusan responden  dalam mengisi angket.  

Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik 

bagi responden dibandingkan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan 

berwarna. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini banyak terdapat aplikasi 

online untuk mengisi angket/kuisioner. Peneliti tinggal memasukkan pertanyaan 

yang ingin digali berserta pilihan jawabannya, sedangkan responden hanya tinggal 

klik pada link kuisioner dan mengisi jawabannya. Pengolahan data juga dilakukan 

secara otomatis dengan aplikasi kuisioner online tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Pengolahan Data Kuantitati 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah : mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Secara garis besar, pekerjaan analisis dan pengolahan data meliputi 3 langkah  

yaitu : 

1) Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan ini adalah memilih / menyortir 

data sedemikian rupa sehingga hannya data yang terpakai saja yang tinggal. 

Langkah persiapan bermaksud merapikan data agar bersih, rapi dan tinggal 

mengadakan pengolahan lanjutan atau menganalisis. Contoh kegiatan yang 

dilakukan pada tahap persiapan antara lain mengecek kelengkapan data, 

kelengkapan identitas responden dan mengecek macam isian data. Jika dalam 

instrumen termuat sebuah atau beberapa item yang diisi “tidak tahu” atau isian 

Prosedur penyusunan kuisioner: 
a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 
b. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran 

kuesioner. 
c. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-varibel yang lebih 

spesifik dan tunggal. 

d. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus 
untuk menentukan teknik analisisnya. 



14  Modul 5 Penerapan Studi Kelayakan, Sosialisasi dan Orientasi 

lain bukan yang dikehendaki peneliti, padahal isian yang diharapkan tersebut 

merupakan variabel pokok, maka item perlu didrop.  

2) Tabulasi 

Apa yang dilakukan dalam tahapan tabulasi? Yang termasuk dalam kegiatan 

tabulasi ini antara lain : 

a. Memberikan skor (scoring) terhadap item-item yang perlu diberi skor. 

Misalnya tes, angket bentuk pilihan ganda, rating scale, dan 

sebagainya. 

b. Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor. Misalnya: 

▪ Jenis kelamin : laki-laki diberi 1, perempuan diberi 0 

▪ Tingkat pendidikan : Sekolah dasar (1), SMP (2), SMA (3), PT (4) 

▪ Banyaknya pelatihan TIK  yang pernah diikuti dikelompokkan dan 

diberi kode atas : 

- Mengikuti lebih dari 10 kali, diberi kode 1 

- Mengikuti antara 1 s.d 9 kali diberi kode 2 

- Tidak pernah mengikuti pelatihan diberi kode 0. 

c. Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik 

analisis yang akan digunakan. 

Misalnya : 

- Data interval diubah menjadi data ordinal dengan membuat 

tingkatan 

- Data ordinal atau data interval diubah menjadi data diskrit. 

d. Memberikan kode (coding) dalam hubungna denganpengolahan data 

jika akan menggunakan komputer. Dalam hal ini pengolaha data 

memberika kode pada semua variabel, kemudian mencoba 

menentukan tempatnya di dalam coding sheet, dalam kolom berapa 

baris ke berapa. Contoh penggunaan Label pada  SPSS. 

3) Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. 

Data kuantitatif dianalisis dengan teknik statistik. Teknik statistik yang 

umumnya digunakan untuk analisis data deskriptif adalah tabel, grafik, 

dan  

ukuran rata-rata (tendensi sentral).  

Teknik Pengolahan Data Kualitatif 

Pada prinsipnya tekniki pengolahan data kualitatif terdiri dari mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

mengkategorisasikannya. Prnsip pengolahannya meliputi: 
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1) Reduksi data (Mengidentifikasi satuan dan membuat koding pada setiap 

satuan agar dapat ditelusuri data satuannya berasala dari sumber mana) 

2) Kategorisasi (menyusun kategori untuk memilah setiap satuan kedalam 

bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Kemudian diberi nama/label. 

3) Sintesis (mencari kaitan antara stua kategori dengan kategori lainnya) 

4) Menyusun hipotesis kerja (menjawab pertanyaan penelitian) 

 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasidata kasar yang uncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Penyajian Data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk yuang padu dan mudah diraih dengan demikian seoarang penganalisis 

dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesmpulan 

yang benar ataukah terus melakukan analisi yang menurut saran yang dikiaskan 

oleh penyajian sebagai hal yang mungkin berguna. Menarik Kesimpulan juga 

dengan proses diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

6. Teknik penyusunan laporan studi kelayakan 

Sekarang kita masuk ke tahap terakhir dalam pelaksanaan studi kelayakan 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, yaitu penyusunan 

laporan. Laporan studi kelayakan merupakan bukti fisik yang harus dilengkapi 

dalam pengajuan angka kredit di butir studi kelayakan. Bukti fisik lain yang harus 

dilengkapi adalah surat tugas dari pimpinan instansi tempat bekerja. Dalam 

penyusunan sistematika laporan, Anda harus selalu merujuk pada juknis Permenpan 

PTP yang berlaku.  

1) Penyusunan laporan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan  media 

pembelajaran. 

Studi kelayakan ini dilakukan oleh PTP Pertama. PTP dengan jenjang satu tingkat 

di atas, yaitu PTP Muda juga dapat melakukan studi kelayakan dalam rangka 

pemanfaatan media pembelajaran.   

Selanjutnya coba Anda berikan contoh studi kelayakan yang bisa dilakukan oleh 

para PTP agar memperoleh angka kredit. Adapun contoh melakukan studi kelayakan 

pemanfaatan media pembelajaran oleh para PTP misalnya sebagai berikut:  

1) Melakukan studi kelayakan Pemanfaatan media  pembelajaran multimedia 

interaktif pada mata pelajaran Matematika, IPA Terpadu, IPS Terpadu, Bahasa 

Inggris, Bahasa Indonesia, PAI, dan PKn pada jenjang SMA/SMK di Kota 

Semarang.  

2) Melakukan studi kelayakan pemanfaatan media audio untuk pembelajaran 

PAUD di kota Yogyakarta.  
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3) Melakukan studi kelayakan model pembelajaran dengan memanfaatkan 

media audio untuk PAUD di kota Yogyakarta. 

Laporan hasil studi kelayakan yang disahkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja, 

dengan sistematika: 

Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Lokasi Pelaksanaan 

1.5 Waktu Pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Studi 

2.1 Jadwal Pelaksanaan Studi 

2.2 Metode 

Bab 3 Hasil 

3.1 Pembahasan Hasil Studi Kelayakan 

Bab 4 Penutup 

4.1 Kesimpulan  

4.2 Rekomendasi 

Daftar Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

2) Penyusunan laporan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan  

hypermedia pembelajaran. 

Studi kelayakan ini dilakukan oleh PTP Muda. PTP dengan jenjang satu 

tingkat di bawah dan di atas, yaitu PTP Pertama dan PTP Madya juga dapat 

melakukan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan hypermedia 

pembelajaran. Untuk PTP dengan jenjang pertama, apabila melakukan 

studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan hypermedia pembelajaran 

akan mendapatkan 80% dari jumlah angka kredit.  

Adapun contoh melakukan melakukan studi kelayakan pemanfaatan 

hypermedia pembelajaran misalnya sebagai berikut:  

1) Melakukan studi kelayakan model pembelajaran SMA Terbuka secara 

online kota Bandung.  

2) Melakukan studi kelayakan model pembelajaran Fisika jenjang SMA 

dengan memanfaatkan laboratorium virtual portal Rumah Belajar.  
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3) Melakukan studi kelayakan model Diklat Bahasa Inggris untuk Guru SD 

secara daring di Kota Gorontalo. 

Laporan hasil studi kelayakan yang disahkan oleh pimpinan instansi 

tempat bekerja, dengan sistematika: 

Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

1.6 Latar Belakang 

1.7 Tujuan 

1.8 Sasaran 

1.9 Lokasi Pelaksanaan 

1.10 Waktu Pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Studi 

2.1 Jadwal Pelaksanaan Studi 

2.2 Metode 

Bab 3 Hasil 

3.2 Pembahasan Hasil Studi Kelayakan 

Bab 4 Penutup 

4.1 Kesimpulan  

4.2 Rekomendasi 

 Daftar Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

3) Penyusunan laporan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi/ model 

e-pembelajaran. 

Studi kelayakan ini dilakukan oleh PTP Madya. PTP dengan jenjang satu tingkat 

di bawah dan di atas, yaitu PTP Muda dan PTP Utama juga dapat melakukan 

studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi/model e- pembelajaran. 

Untuk PTP dengan jenjang muda, apabila melakukan studi kelayakan ini akan 

mendapatkan 80% dari jumlah angka kredit.  

Adapun contoh melakukan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi 

e-Pembelajaran misalnya sebagai berikut:  

a. Melaksanakan studi kelayakan penerapan aplikasi PSB untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran di SMP di Kota Semarang. 

b. Melakukan studi kelayakan pemanfaatan aplikasi laboratorium maya untuk 

pembelajaran Fisika pada Jenjang SMA/SMK di Kota Bandung.  
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c. Melakukan studi kelayakan pengembangan aplikasi portal Rumah Belajar 

untuk peningkatan kualitas pembelajaran SD/SMP/SMA/SMK.  

d. Melakukan studi kelayakan pengembangan aplikasi Diklat online untuk 

peningkatan kompetensi TIK guru. 

Laporan hasil studi kelayakan yang disahkan oleh pimpinan instansi tempat 

bekerja, dengan sistematika: 

Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

1.11 Latar Belakang 

1.12 Tujuan 

1.13 Sasaran 

1.14 Lokasi Pelaksanaan 

1.15 Waktu Pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Studi 

2.1 Jadwal Pelaksanaan Studi 

2.2 Metode 

Bab 3 Hasil 

3.3 Pembahasan Hasil Studi Kelayakan 

(telaah secara empirik dan relevansi dengan penelitian lain) 

Bab 4 Penutup 

4.1 Kesimpulan  

4.2 Rekomendasi 

 Daftar Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

4) Penyusunan laporan studi kelayakan dalam rangka penerapan 

pembelajaran kompleks/inovasi teknologi 

Studi kelayakan ini dilakukan oleh PTP Utama. PTP dengan jenjang satu 

tingkat di bawah, yaitu PTP Madya juga dapat melakukan studi kelayakan 

dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi. 

Untuk PTP dengan jenjang madya, apabila melakukan studi kelayakan ini 

akan mendapatkan 80% dari jumlah angka kredit. Laporan hasil studi 

kelayakan yang disahkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja, dengan 

sistematika: 

Judul 
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Bab 1 Pendahuluan 

1.16 Latar Belakang 

1.17 Tujuan 

1.18 Sasaran 

1.19 Lokasi Pelaksanaan 

1.20 Waktu Pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Studi 

2.1 Jadwal Pelaksanaan Studi 

2.2 Metode 

Bab 3 Hasil 

3.4 Pembahasan Hasil Studi Kelayakan 

(telaah secara empirik dan relevansi dengan penelitian lain) 

Bab 4 Penutup 

4.1 Kesimpulan  

4.2 Rekomendasi 

 Daftar Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Untuk lebih memahami materi pembelajaran yang diuraikan pada Kegiatan Belajar-1, 

Anda perlu berdiskusi dengan sesama teman. Cobalah Anda kembangkan sebuah 

kuisioner pelaksanaan studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran di sekolah 

dengan menggunakan prinsip penyusunan instrumen berdasarkan uraian materi 

pembelajaran yang kita bahas pada Kegiatan Belajar-1. 

E. Tugas 

Buatlah outline atau kerangka laporan studi kelayakan pemanfaatan media 

pembelajaran di sekolah secara singkat. Sistematika penulisan laporan harus sudah 

menyesuaikan dengan sistematika yang tertulis pada juknis yang berlaku! 

F. Rangkuman 

1. Studi kelayakan penerapan model pembelajaran artinya penelitian yang mendalam 

terhadap suatu model pembelajaran tentang layak atau tidaknya model tersebut 

untuk dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah tertentu.  

2. Studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran artinya penelitian yang 

mendalam terhadap pemanfaatan satu atau beberapa media pembelajaran tentang 

layak atau tidaknya media tersebut untuk dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 
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di sekolah tertentu. 

3. Tujuan dilakukannya studi kelayakan penerapan model dan pemanfaatan media, 

diantaranya adalah: a) untuk memperoleh data dan informasi dari beberapa aspek 

tentang kelayakan pengembangan model dan pemanfaatan media pembelajaran; b) 

untuk mengambil keputusan apakah proyek pengembangan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran tertentu harus dilanjutkan, ditunda, ataukah dibatalkan; c) untuk 

memberikan rekomendasi atau tindak lanjut terhadap pengembangan model dan 

pemanfaatan media pembelajan untuk  tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan. 

4. Studi kelayakan bisa dilakukan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. 

5. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam studi kelayakan dapat dilakukan 

melalui wawancara, pengamatan/observasi, angket/kuisioner, dan dokumentasi. 

6. Untuk penyusunan instrumen, harus memperhatikan hal-hal berikut ini : a) 

merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner; 

 b) mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner; c) 

menjabarkan setiap variabel menjadi sub-varibel yang lebih spesifik dan 

tunggal; d) menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk 

menentukan teknik analisisnya. 

7. Laporan studi kelayakan merupakan bukti fisik yang harus dilengkapi dalam 

pengajuan angka kredit di butir studi kelayakan. Bukti fisik lain yang harus 

dilengkapi adalah surat tugas dari pimpinan instansi tempat bekerja. Dalam 

penyusunan sistematika laporan, Anda harus selalu merujuk pada juknis 

Permenpan PTP yang berlaku. 

 

 

 

 



Modul 5 Penerapan Studi Kelayakan, Sosialisasi dan Orientasi 21 

BAB III 

SOSIALISASI DAN ORIENTASI PENERAPAN MODEL DAN PEMANFAATAN 

MEDIA PEMBELAJARAN 

A. Tujuan 

Setelah memperlajari materi kegiatan belajar 2 ini, Anda diharapkan dapat 

mendeskripsikan: 

1. Sosialisasi penerapan model dan media pembelajaran 

2. Orientasi penerapan model dan media pembelajaran 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Peserta pelatihan dapat:  

1. Menjelaskan pengertian sosialisasi dan orientasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran;  

2. Menjelaskan tahapan dalam melakukan sosialisasi dan orientasi penerapan model 

dan pemanfaatan media pembelajaran;  

3. Menjelaskan strategi komunikasi  dan contoh-contohnya dalam  sosialisasi 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran;  

4. Menjelaskan teknik menyusun rancangan materi sosialisasi dan orientasi;  

5. Menjelaskan langkah-langkah menyusun kerangka laporan sosialisasi dan orientasi; 

dan  

6. Menjelaskan langkah-langkah menyusun berita acara pelaksanaan sosialiasi dan 

orientasi. 

C. Uraian Materi 

1. Sosialisasi  

a. Pengertian 

Apakah yang dimaksud dengan sosialisasi dan orientasi? Kata sosialisasi dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) adalah upaya memasyarakatkan sesuatu 

sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.  

Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi adalah proses sosial tempat individu 

mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan 

perilaku orang-orang di sekitarnya. Dari pendapat tersebut dapat diartikan 

bahwa sosialisasi dan orientasi merupakan suatu tahapan proses pembentukan 

sikap seseorang yang mengarahkan pada tujuan yang tepat dan benar. 

Dalam konteks belajar dan pembelajaran, sosialisasi mempunyai tujuan 

mengajak pendidik maupun tenaga kependidikan yang relevan untuk 

mengadopsi model dan memanfaatkan media pembelajaran.   
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Terkait model pembelajaran, kegiatan sosialisasi diberikan kepada satuan 

pendidikan melalui pemahaman tentang model pemanfaatan media 

pembelajaran, dilanjutkan dengan pemberian motivasi bagi pendidik yang 

sesuai/ relevan  untuk model pemanfaatan media pembelajaran yang 

terbaru sesuai situasi dan kondisi, serta kebutuhan pembelajaran. 

Secara unik, masing-masing ragam media pembelajaran memiliki 

keunggulan sehingga tujuan sosialisasi penerapan dan penggunaan media 

pembelajaran menyesuaikan pada karakteristik pengguna media tersebut 

Salah satu tujuan sosialisasi secara umum agar peserta dapat mengetahui 

adanya media pembelajaran tertentu  yang sudah dikembangkan sehingga 

peserta dapat memanfaatkan media pembelajaran tersebut. Mengacu pada 

butir implentasi pada JF PTP, sosialisasi penerapan model dan 

memanfaatkan media pembelajaran terdapat tujuan khusus yang ingin 

dicapai, yakni dalam rangka  

a) Pemanfaatan media pembelajaran 

b) Pemanfaatan hypermedia 

c) Penerapan aplikasi dan model e-pembelajaran, serta 

d) Penerapan pembelajaran kompleks/ inovasi teknologi 

Sebagai contoh BPMRPK Kemdikbud di tahun 2017 melaksanakan 

sosialisasi dan observasi terhadap pemanfaatan media audio pembelajaran 

untuk PAUD di Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan tersebut melibatkan 

sejumlah kepala sekolah dan guru TK.  

      

Nah untuk menambah pemahaman Anda coba berikan contoh lain 

sosialisasi program atau kegiatan pada bidang pendidikan yang pernah 

Anda lakukan! 

Setelah Anda mengetahui pengertian sosialisasi secara umum, tentu Anda 

dapat mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan sosialisasi terkait 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Tuliskan pada 

kolom yang tersedia!  
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b. Tahapan dalam melakukan sosialisasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran  

Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role 

theory). 

Sebagai sebuah proses, sosialisasi berlangsung melalui berbagai tahapan. 

Sosiolog Peter L. Berger membuat tipologi tahapan proses sosialisasi manusia 

sebagai berikut: 

∝ Tahap persiapan. Pada tahap ini sosialisasi primer terjadi. Individu yang dekat 

dengan individu lain berinteraksi dan terjadi sosialisasi. Misal, seorang anak 

dengan orang tuanya dalam keluarga inti. Pada tahap ini, seorang anak belajar 

mengenal dunia sosialnya, termasuk dirinya. Proses sosialisasi pada tahap 

persiapan meliputi pembelajaran bahasa. Anak kecil belajar mengucap kata-kata 

dan berbicara. 

∝ Tahap bermain. Pada tahap ini seorang anak mempelajari peranannya dan 

peran yang dimainkan oleh orang lain. Sebagai contoh, anak laki-laki meniru 

ayahnya melukis. Seorang anak perempuan meniru ibunya berenang. Anak laki-

laki bermain bola, anak perempuan memasak. Peran ini dipraktikkan melalui 

aktivitas bermainnya atau aktivitas sekadar meniru apa yang dilihatnya. 

∝ Tahap bertindak. Pada tahap yang ketiga ini, anak mulai memiliki kesadaran 

sebagai diri. Egonya mulai menonjol dengan sikap ke-aku-annya. Sebagai contoh, 

seorang anak melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyebrang jalan. Tindakan 

ini dilakukan atas kesadaran pada bahaya apabila nyebrang begitu saja. 

∝ Tahap penerimaan. Pada tahap ini, individu sadar akan adanya norma dan 

hukum di masyarakat. Dirinya juga sadar memiliki hak dan kewajiban sebagai 

anggota masyarakat. Contoh proses sosialisasi yang sudah sampai tahap ini 

adalah individu yang sadar dan menerima sebagai orang Indonesia, kemudian 

membangun visi tentang apa yang ingin dilakukannya untuk kemajuan Indonesia. 

Menyikapi pendapat Soerjono Soekanto disandingkan dengan pendapat Peter L. 

Berger bahwa sosialisasi merupakan suatu tahapan proses pembentukan sikap 

seseorang yang mengarahkan pada tujuan yang tepat dan benar, beberapa 

kesimpulan mengenai tahapan sosialisasi  yang berkaitan dengan penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran antara lain; 
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1.  tahap persiapan; menginformasikan teknologi yang diterapkan pada 

suatu model dan media pembelajaran pada satuan jenjang pendidikan 

tertentu yang dimaksud  

2. tahap bermain; menginformasikan manfaat dari sebuah model dan 

media pembelajaran 

3. tahap bertindak; simulasi dalam penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran yang sesuai pada lokasi sasaran pengguna yang 

telah ditentukan 

4. tahap penerimaan; model dan media pembelajaran dapat diterapkan dan 

dimanfaatkan oleh sasaran pengguna, dalam hal ini tenaga pendidik. 

c. Strategi komunikasi dan contoh sosialisasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran 

Pada kegiatan sosialisasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran diperlukan sebuah strategi komunikasi yang tepat. Dalam 

penggunaan media pembelajaran, terdapat hal-hal penting yang perlu 

diketahui dan dipertimbangkan. Berbagai penelitian mengenai 

pemanfaatan media dikaitkan dengan karakteristik media yang masing-

masing berbeda dan unik. Namun demikian tujuan komunikasi yang ada 

pada media pembelajaran bisa berbeda satu dengan yang lain dikarenakan 

kekhasan karakteristik medianya melalui pendekatan komunikasi.  

Secara umum strategi menurut Effendy (Onong, 2004) pada hakekatnya 

adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Agar 

mencapai tujuan, strategi berfungsi sebagai peta jalan penunjuk arah serta 

sebagai penunjuk taktik operasional. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan 

untuk memberikan pembekalan tentang peran, tugas, dan fungsi kepada 

pendidik dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran pada proses 

pembelajaran. Harold D. Laswell menyatakan, cara terbaik untuk 

menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “Who says 

what whisch channel to whom with what effect?”. 

Rumusan Laswell dalam pentanyaan berikut ini dapat jadi panduan 

menyusun strategi komunikasi; 

1) Siapa komunikator (who) 

2) Pesan apa yang ingin dinyatakan (says what) 

3) Media yang digunakan (in which channel) 

4) Siapa komunikan (to whom) 

5) Efek yang dharapkan (with what effect) 
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Sedangkan cakupan strategi komunikasi meliputi obyektifitas, strategi 

inisiatif, konsentrasi, fleksibilitas, kepemimpinan, kejujuran kemanan. Agar 

mudah menetapkan strategi komunikasi. 

harus pula diperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penghambat, seperti 

yang dikemukakan Effendy (2003)  

1) Mengenali sasaran komunikasi 

2) Faktor situasi dan kondisi 

3) Pemilihan media komunikasi 

4) Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

5) Peranan komunikator dalam komunikasi 

6) Daya tarik sumber 

7) Kredibiltas sumber 

Contoh strategi komunikasi yang digunakan pada program Literasi TIK oleh RTIK 

Bandung, yang didukung oleh Diskominfo pemkot Bandung. Bertemakan 

“Sosialisasi Pemanfaatan TIK bagi Tim Penggerak PKK Kota Bandung. Peserta 

yang diundang berasal dari Ibu-ibu PKK dan komunitas blogger yang juga 

didominasi kaum ibu. Materi yang dipaparkan seputar teknoogi informasi, 

internet, dan media sosial. Atalia Prataya secara spesifik  memberikan materi 

tentang beinternet dan bermedia sosial secara sehat sesuai etika budaya 

(https://www.ruangbacadantulis.com/2018/05/sosialisasi-literasi-media-

digital.html), Dengan harapan, kaum ibu selaku orangtua dapat mengerti sisi 

positif dan negatif serta bijak memahami dan mencegah dampak buruk internet 

dan media sosial terhadap generasi  penerus. Literasi TIK ini disosialisasi dengan 

tujuan memperluas wacana tentang TIK yang kini tengah digandrungi kaum muda 

mulai siswa sekolah hingga remaja khususnya pada perkotaan.  
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Contoh lain sosialisasi model dan pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis online untuk guru-guru dalam portal 

http://www.gurupintar.ut.ac.id/ untuk mahasiswa di Universitas Terbuka. 

 

Nah Anda sudah mengetahui beberapa contoh strategi komunikasi dalam 

sosialisasi penerapan model dan pemanfaatan media. Coba sekarang 

sebutkan contoh strategi komunikasi dalam sosialisasi program atau 

kegiatan dan contoh strategi komunikasi sebuah layanan masyarakat! Tulis 

pada kolom yang tersedia.  

http://www.gurupintar.ut.ac.id/
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d. Tehnik menyusun rancangan materi sosialisasi 

Setelah menetapkan tujuan sosialisasi dan strategi komunikasi yang tepat, 

maka Anda dapat mulai menyusun materi sosialisasi. Materi ini baik 

dirancang dulu agar nantinya dipresentasikan dengan unik dan lancar 

sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai. Dalam kegiatan sosialisasi tentu 

menyajikan materi seperti halnya presentasi. Sebuah tehnik menyusun 

materi presentasi yang dikutip dari sebuah handout Dr. Wayne Parrot dari 

University of Georgia (ag.unr.edu/gustin/ nres765/giving a seminar.pdf), 

pada urutan berikut ini: 

1. tentukan topik  

2. pilih format materi 

3. susun materi dalam potongan slide 

4. buat masing-masing slide 

5. siapkan abstrak materi 

6. presentasikan materi 

Alternatif tehnik menyusun rancangan materi yang lain seperti dikutip dari  

http://tutorials.istudy.psu.edu/oralpresentations/oralpresentations3.html 

1. rencanakan presentasi Anda; siapkan dalam potongan presentasi 

2. analisa audiens; cari informasi seputar latar belakang audiens 

3. pilih judul menarik; untuk menarik minat audiens 

4. tentukan detil objektif; memudahkan Anda menyampaikan presentasi 

5. siapkan isi materi; atur variasi penyajian dengan ilustrasi gambar, 

infografik, kutipan ahli, atau pengalaman pribadi yang sesuai 

6. siapkan pembukaan dan penutupan; bisa diawali dengan tujuan/ 

kebutuhan audiens, pertanyaan sebagai stimulan, berbagi pengalaman, 

cerita humor 

7. praktikan penyampaian 

8. metode mengingat (memory), catatan (notes) bahkan wacana tertulis 

(teks) dapat digunakan serta dikombinasikan. 

http://tutorials.istudy.psu.edu/oralpresentations/oralpresentations3.html
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Contoh outline rancangan materi sosialisasi 

Materi informasi dan penyebarluasan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran, yang dibuat sebagai contoh dalam sebuah rangkaian acara 

sosialisasi pemanfaatan media  pembelajaran, terdiri dari  

a. Pemaparan pemanfaatan teknologi pembelajaran di TK  

b. Pemaparan pemanfaatan prototipa model media audio untuk PAUD  

c. Simulasi pembelajaran pemanfaatan media audio untuk PAUD  

d. Penyerahan media audio pembelajaran untuk PAUD kepada peserta untuk 

dimanfaatkan di TK masing-masing. 

Dari contoh yang diberikan sekaran Anda buat outline rancangan materi 

sosialisasi pada kegiatan sosialisasi tentang penerapan dan pemanfaatan 

media pembelajaran! 

e. Langkah-langkah menyusun kerangka laporan sosialisasi penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran 

Setelah pelaksanaan sosialisasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran, Anda perlu memahami tehnik menyusun laporan. Laporan 

sosialisasi adalah bukti fisik yang harus dilengkapi dalam pengajuan angka 

kredit pada butir sosialisasi. Bukti fisik lainnya yang juga harus dilengkapi 

adalah surat tugas dari pimpinan instansi tempat bekerja. Penyusunan 

laporan dibuat sesuai sistematika yang merujuk pada juknis Permenpan 

PTP yang berlaku.  Penyusunan laporan berdasarkan sistematika penulisan 

yang terdiri dari latar sosialisasi, tujuan sosialisasi, rincian kegiatan 

sosialisasi: berupa  data lokasi, waktu pelaksanaan, dokumentasi dan 

kesimpulan akhir. 

1) Penyusunan laporan sosialisasi dalam rangka pemanfaatan media 

pembelajaran. 

Sosialisasi ini dilakukan oleh PTP Pertama. PTP pada jenjang satu 

tingkat diatasnya, yaitu PTP Muda juga dapat melakukan sosialisasi 
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dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran. Sistematika laporan 

terdiri dari: 

Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Lokasi pelaksanaan 

1.5 Waktu pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan  

2.1 Materi sosialisasi 

2.2 Hasil yang ingin dicapai 

Bab 3 Hasil 

3.1 Pembahasan Hasil 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

2) Penyusunan laporan sosialisasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia 

Sosialisasi ini dilakukan oleh PTP Muda. PTP pada jenjang satu tingkat dibawah 

dan diatasnya, yaitu PTP Pertama dan PTP Madya juga dapat melakukan 

sosialisasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia. Untuk PTP dengan jenjang 

Pertama, apabila melakukan sosialisasi dalam rangka pemanfaatan 

hypermedia pembelajaran akan mendapatkan 80% dari jumlah angka kredit. 

Laporan disahkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja, dengan sistematika 

laporan terdiri dari: 

Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Lokasi pelaksanaan 

1.5 Waktu pelaksanaan 
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Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan  

2.1 Materi sosialisasi 

2.2 Hasil yang ingin dicapai 

Bab 3 Hasil 

3.1 Pembahasan Hasil 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

3) Penyusunan laporan sosialisasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model  e-

pembelajaran. 

Sosialisasi ini dilakukan oleh PTP Madya. PTP dengan jemjang satu tingkat 

dibawah dan diatas, yaitu PTP Muda dan PTP Utama juga dapat melakukan 

sosialisasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-pembelajaran. PTP  

dengan jenjang Muda, apabila melakukan sosialisasi ini kan mendapatkan 

80% dari jumlah angka kredit. Laporan hasil sosialisasi disahkan oleh 

pimpinan instansi tempat bekerja dengan sistematika: 

Sosialisasi ini dilakukan oleh PTP Pertama. PTP pada jenjang satu 

tingkat diatasnya, yaitu PTP Muda juga dapat melakukan sosialisasi 

dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran. Sistematika laporan 

terdiri dari: 

Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Lokasi pelaksanaan 

1.5 Waktu pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan  

2.1 Materi sosialisasi 

2.2 Hasil yang ingin dicapai 

Bab 3 Hasil 

3.1 Pembahasan Hasil 
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Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

4) Penyusunan laporan sosialisasi dalalm rangka penerapan pembelajaran 

kompleks/ inovasi teknologi 

Sosialiasi ini dilakukan oleh PTP Utama. PTP dengan jenjang tingkat 

dibawahnya, yaitu PTP Madya juga dapaat melakukan sosialisasi dalam 

rangka penerapan pembelajaran kompleks/ inovasi teknologi. Untuk 

PTP dengan jenjang Madya, apabila melakukan sosialisasi ini akan 

mendapatkan 80% dari jumlah angka kredit. Laporan sosialisasi 

disahkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja, sistematika laporan 

terdiri dari: 

Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Lokasi pelaksanaan 

1.5 Waktu pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan  

2.1 Materi sosialisasi 

2.2 Hasil yang ingin dicapai 

Bab 3 Hasil 

3.1 Pembahasan Hasil 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

Setelah Anda mengetahui sistematika penyusunan laporan sosialisasi, 

selanjut silakan coba Anda berlatih menyusun kerangka laporan  sosialisasi 
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berdasarkan kegiatan sosialisasi penerapan dan pemanfaatan media 

pembelajaran sesuai jenjang PTP Anda! 

f. Langkah-langkah menyusun berita acara pelaksanaan sosialisasi penerapan 

Pada berita acara ditandatangani oleh pimpinan pada lokasi sosialisasi, yang 

berisikan pernyataan telah melakukan dalam rangka pemanfaatan media 

pembelajaran. Berikut ini langkah menyusun berita acara, 

1. Judul kegiatan 

2. Waktu dan tempat  pelaksanaan  

2. Sasaran  

3. Materi sosialisasi 

4. Hasil sosialisasi 

5. Dokumentasi kegiatan 

Dari langkah-langkah diatas, coba Anda buatlah susunan berita acara mengenai 

sosialisasi media pembelajaran yang Anda ketahui. 

2. Orientasi  

a. Pengertian 

Kata orientasi yang didefinisikan KBBI daring berarti peninjauan untuk 

menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar. 

Pendapat Asby sebagaimana yang dikutip oleh Hackbarth dalam Sadiman 

(2002) menyatakan penggunaan media pada berbagai produk teknologi telah 

memberi dampak revolusi keempat dalam dunia pendidikan.  

Pada proses kegiatan belajar mengajar, sumber belajar dapat berasal dari 

buku merupakan bagian dari sebuah teknologi.  

Pada hakikatnya teknologi adalah penerapan sistematis ilmu atau 

pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. 

Jadi hendaknya pula kita memandang teknologi sebagai sebagai sebuah 

proses, yakni upaya manusia dalam menganalisis permasalahan, 

mengidentifikasi dan memilih pemecahan masalah, yang kemudian 

dilanjutkan dengan pengembangan, pelaksanaan hingga penilaian atas 

pemecahan masalah tersebut. Terkait dalam dunia pendidikan, teknologi 

diharapkan memberi nilai tambah, meningkatkan efektivitas serta 

efisiensi proses belajar mengajar. 

Pengertian media dalam proses pembelajaran yang diartikan oleh Hadi 

Susanto (http;// bagawanabiyasa.wordpress) merupakan wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Sesuatu dapat dikatakan  

sebagai media pembelajaran apabila media tersebut membawa informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud pengajaran. Agar 

pengguna dapat mendapat manfaat dari media pembelajaran, maka perlu 
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dilakukan tahap orientasi agar terjadi efektifitas dalam proses 

pembelajaran dan penyampaian materi pembelajaran tersebut. Dalam 

proses pengembangan media pembelajaran, perlu dilakukan proses 

pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik tiap-tiap media. 

Rowntree (1994) dalam Padmo (2002) mengemukakan beberapa kriteria 

pemilihan media antara lain berkaitan dengan tujuan belajar yang ingin 

dicapai kondisi peserta didik yang meliputi aksesbilitas terhadap media, 

kenyamanan menggunakan media, kemampuan memotivasi serta 

kemampuan organisasi dalam pengembangan dan pengadaan media. 

Dengan pemilihan media ini dapat diketahui keunggulan masing-masing 

media yang mempengaruhi cepat lambatnya proses belajar mengajar 

termasuk didalamnya kemampuan peserta didik memanfaatkan media 

pembelajaran. Orientasi terhadap pemanfaatan media pembelajaran 

seyogyanya dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan media dan 

penerapan model pembelajaran, sebagai bagian dari tahap implementasi 

terhadap kegiatan pengembangan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

b. Tahapan dalam melakukan orientasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran 

1. Tujuan orientasi penerapan dan pemanfaatan media pembelajaran 

Kegiatan orientasi merupakan pembekalan mengenai peran, tugas dan 

fungsi kepada pendidik dalam rangka pemanfaatan media 

pembelajaran pada proses pembelajaran. Sebelum dilakukan orientasi 

penerapan dan pemanfaatan media pembelajaran, pada tahap awal 

telah ditentukan tujuan orientasi kepada pengguna yaitu peserta didik.  

Tujuan utama penggunaan media pembelajran ialah agar isi pesan atau 

materi pembelajaran yang disampaikan guru/ pendidik dapat mudah diserap 

oleh peserta didik sebagai penerima pesan. Kegiatan orientasi menurut 

Cascio dalam Sedarmayanti (wiranata.wordpress) merupakan aktifitas awal 

dalam rangka penyesuaian dan pengakraban dengan situasi atau lingkungan. 

Setelah kita ketahui tujuan penggunaan media pembelajaran dan pengertian 

orientasi, maka tujuan dari orientasi penerapan dan pemanfaatan media 

merupakan suatu kegiatan memperkenalkan media pembelajaran tertentu 

kepada pengguna yakni peserta didik agar dapat dimanfaaatkan dalam 

proses belajar mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai denngan 

karakteristik media yang digunakan. Contohnya, pada sebuah kegiatan 

belajar mengajar, seorang guru IPA pada jenjang sekolah dasar membuat alat 

peraga sebagai alat bantu visual. Alat bantu visual tersebut berupa miniatur 

gambar rangka tubuh manusia. Dengan tujuan membantu peserta didik 

memahami materi pembelajaran terkait struktur penopang tubuh manusia 

yang terlihat nyata bukan abstrak. 
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c. Tehnik menyusun rancangan materi orientasi 

Setelah menetapkan tujuan orientasi, maka Anda dapat mulai menyusun 

materi orientasi.  

d. Langkah-langkah menyusun kerangka laporan orientasi  

1)   Penyusunan laporan orientasi dalam rangka pemanfaatan media 

pembelajaran. 

Sosialisasi ini dilakukan oleh PTP Pertama. PTP pada jenjang satu tingkat 

diatasnya, yaitu PTP Muda juga dapat melakukan orientasi dalam rangka 

pemanfaatan media pembelajaran. Sistematika laporan terdiri dari: 

Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Lokasi pelaksanaan 

1.5 Waktu pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan  

2.1 Materi orientasi 

2.2 Hasil yang ingin dicapai 

Bab 3 Hasil 

3.1 Pembahasan Hasil 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

2)  Penyusunan laporan orientasi dalam rangka pemanfaatan 

hypermedia 

Sosialisasi ini dilakukan oleh PTP Muda. PTP pada jenjang satu tingkat 

dibawah dan diatasnya, yaitu PTP Pertama dan PTP Madya juga dapat 

melakukan orientasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia. Untuk 

PTP dengan jenjang Pertama, apabila melakukan orientasi dalam 

rangka pemanfaatan hypermedia pembelajaran akan mendapatkan 

80% dari jumlah angka kredit. Laporan disahkan oleh pimpinan 

instansi tempat bekerja, dengan sistematika laporan terdiri dari: 
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Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Lokasi pelaksanaan 

1.5 Waktu pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan 

2.1 Materi orientasi 

2.2 Hasil yang ingin dicapai 

Bab 3 Hasil 

3.1 Pembahasan Hasil 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

3) Penyusunan laporan orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model  e-

pembelajaran.

Sosialisasi ini dilakukan oleh PTP Madya. PTP dengan jemjang satu tingkat

dibawah dan diatas, yaitu PTP Muda dan PTP Utama juga dapat melakukan

orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-pembelajaran. PTP

dengan jenjang Muda, apabila melakukan sosialisasi ini kan mendapatkan

80% dari jumlah angka kredit. Laporan hasil orientasi disahkan oleh

pimpinan instansi tempat bekerja dengan sistematika:

Judul

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Lokasi pelaksanaan 
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1.5 Waktu pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan 

2.1 Materi orientasi 

2.2 Hasil yang ingin dicapai 

Bab 3 Hasil 

3.1 Pembahasan Hasil 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

4) Penyusunan laporan orientasi dalalm rangka penerapan pembelajaran

kompleks/ inovasi teknologi

orientasi ini dilakukan oleh PTP Utama. PTP dengan jenjang tingkat

dibawahnya, yaitu PTP Madya juga dapaat melakukan sosialisasi dalam

rangka penerapan pembelajaran kompleks/ inovasi teknologi. Untuk PTP

dengan jenjang Madya, apabila melakukan orientasi ini akan mendapatkan

80% dari jumlah angka kredit. Laporan sosialisasi disahkan oleh pimpinan

instansi tempat bekerja, sistematika laporan terdiri dari:

Judul

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Lokasi pelaksanaan 

1.5 Waktu pelaksanaan 

Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan 

2.1 Materi orientasi 

2.2 Hasil yang ingin dicapai 

Bab 3 Hasil 

3.1 Pembahasan Hasil 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 
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4.2 Saran 

Pustaka 

Lampiran (instrumen dan dokumentasi) 

e. Langkah-langkah menyusun berita acara pelaksanaan orientasi

Pada berita acara ditandatangani oleh pimpinan pada lokasi orientasi,

yang berisikan pernyataan telah melakukan dalam rangka

pemanfaatan media pembelajaran. Berikut ini langkah menyusun

berita acara, dengan cara  menentukan;

1. Judul kegiatan

2. Waktu dan tempat  pelaksanaan

2. Sasaran

3. Materi orientasi

4. Hasil sosialisasi

5. Dokumentasi kegiatan

AKTIVITAS 

Buatlah suatu berita acara mengenai orientasi media pembelajaran ! 

f. Peran dan tugas pihak yang terlibat dalam orientasi penerapan dan

pemanfaatan media pembelajaran

Dalam pelaksanaan orientasi, akan melibatkan stakeholder dan berbagai

pihak terkait diantaranya pemangku jabatan PTP, Kepala sekolah, guru

atau pendidik dan tentunya peserta didik sebagai pengguna media

pembelajaran.

Sebutkan salah satu kegiatan orientasi bidang pendidikan yang Anda ketahui 

dan tujuan apa yang ingin dicapai! 

Setelah Anda tahu tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya jelaskan peran dan 

tugas pihak yang terlibat dalam pelaksanaan orientasi. 

AKTIVITAS 

Buatlah rancangan kegiatan orientasi penerapan model pembelajaran “GURU 

PINTAR ONLINE (GPO)“ untuk mahasiswa UT. 

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk lebih memahami materi pembelajaran yang diuraikan pada Kegiatan Belajar-2,

buatlah kelompok bersama teman Anda. Susunlah sebuah desain kegiatan sosialisasi

dan orientasi tentang penerapan dan model dan pemanfaatan media pembelajaran

berdasarkan strategi komunikasi dan rancangan materi sosialisasi yang pernah Anda
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buat sebelumnya. Kerjakan sesuai langkah-langkah sesuai tahapan sosialisasi dan 

orientasi. 

E. Latihan

Kerjakan soal pilihan ganda berikut ini

1. Salah satu implementasi dari kegiatan pengembangan model dan pemanfaatan

media pembelajaran adalah ...

a. interaksi

b. komunikasi

c. sosialisasi

d. motivasi

2. Sosialisasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran yang dapat

dilakukan oleh seorang PTP jenjang pertama dengan peroleh angka kredit 100%

dalam rangka ...

a. Pemanfaatan media pembelajaran

b. Pemanfaatan hypermedia

c. Penerapan aplikasi dan model e-pembelajaran, serta

d. Penerapan pembelajaran kompleks/ inovasi teknologi

3. Terkait model pembelajaran, kegiatan sosialisasi diberikan kepada

a. Pendidikan usia dini

b. Satuan pendidikan

c. Belajar kelas jauh

d. Pendidik pada satuan pendidikan

4. Kegiatan orientasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran

dilakukan setelah

a. Studi kelayakan

b. sosialisasi

c. implementasi

d. interaksi

5. setelah membuat laporan orientasi penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran, seorang PTP selanjutkan akan membuat

a. berita acara orientasi

b. berita koran

c. laporan kegitan
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d. catatan berita

Essay 

1) Mengapa perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan orientasi penerapan

model dan pemanfaatan media pembelajaran ?

2) Mengapa perlu dibuat persiapan rancangan materi sosialisasi dan orientasi

!

3) Sebutkan tahapan pada kegiatan sosialisasi !

4) Bagaimana langkah menyusun berita acara orientasi !

Kisi-kisi Jawaban 

1) sosialisasi mempunyai tujuan mengajak pendidik maupun tenaga

kependidikan yang relevan untuk mengadopsi model dan memanfaatkan

media pembelajaran.

2) Perlunya persiapan dengan merancang materi sosialisasi dan orientasi agar

tujuan sosialisasi dan orientasi dapat terarah.

3) tahapan sosialisasi yang berkaitan dengan penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran antara lain; 

1. tahap persiapan; menginformasikan teknologi yang diterapkan pada

suatu model dan media pembelajaran pada satuan jenjang

pendidikan tertentu yang dimaksud

2. tahap bermain; menginformasikan manfaat dari sebuah model dan

media pembelajaran

3. tahap bertindak; simulasi dalam penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran yang sesuai pada lokasi sasaran pengguna yang telah

ditentukan

4. tahap penerimaan; model dan media pembelajaran dapat diterapkan dan

dimanfaatkan oleh sasaran pengguna, dalam hal ini tenaga pendidik

4) langkah menyusun berita acara, dengan cara  menentukan;

1. Judul kegiatan

2. Waktu dan tempat  pelaksanaan

2. Sasaran

3. Materi orientasi

4. Hasil sosialisasi

5. Dokumentasi kegiatan
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F. Rangkuman 

1. Salah satu implementasi dari kegiatan pengembangan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran adalah sosialisasi penerapan dan pemanfaatan media 

pembelajaran.  

2. Sosialisasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, terdiri dari 

pengertian sosialisasi  penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran; 

tahapan dalam melakukan sosialisasi  penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran; strategi komunikasi  dan contoh-contohnya dalam  sosialisasi 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran; teknik menyusun 

rancangan materi sosialisasi; langkah-langkah menyusun kerangka laporan 

sosialisasi; dan langkah-langkah menyusun berita acara pelaksanaan sosialisasi. 

3. Orientasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, terdiri dari 

pengertian orientasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran; 

tahapan dalam melakukan orientasi  penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran; teknik menyusun rancangan materi orientasi; langkah-langkah 

menyusun kerangka laporan orientasi; dan langkah-langkah menyusun berita 

acara pelaksanaan orientasi. 

 

 

  



Modul 5 Penerapan Studi Kelayakan, Sosialisasi dan Orientasi 41 

LATIHAN 

1. Buatlah kerangka/outline laporan studi kelayakan penerapan model dan pemanfaatan

media pembelajaran!

2. Buatlah kisi-kisi instrumen studi kelayakan penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran!

3. Susunlah outline rancangan materi orientasi dalam penerapan model dan pemanfaatan

media pembelajaran!

4. Susunlah kerangka laporan sosialisasi  penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran!
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran adalah inti dari realisasi

rangkaian kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran mulai dari analisis

kebutuhan, perancangan, produksi, hingga pada tahap ini yaitu penerapan dan

pemanfaatan, kemudian sesudahnya ada pengendalian dan evaluasi. Kegiatan penerapan

dalam pengembangan teknologi pembelajaran meliputi studi kelayakan, sosialisasi,

orientasi, fasilitasi, perintisan, pembimbingan, dan layanan konsultasi penerapan model

dan pemanfaatan media pembelajaran.

Berhasil tidaknya sebuah desain pembelajaran yang telah dikembangkan berikut

pengembangan medianya sangat bergantung pada tahap penerapan dan pemanfaatan ini.

Untuk itulah, penting bagi seorang pemangku Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran (JF–PTP) memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait aktivitas–aktivitas

pada tahapan ini. Modul ini membahas tentang: 1) tujuan dan metode dalam pelaksanaan

fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, 2) tujuan dan metode

dalam pelaksanaan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran.

Agar memudahkan Anda untuk mempelajari materi, maka modul ini dibagi menjadi 2

kegiatan belajar, yaitu: a. Kegiatan belajar 1, membahas tentang tujuan dan metode dalam

pelaksanaan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, serta b.

Kegiatan belajar 2, membahas tentang tujuan dan metode dalam pelaksanaan perintisan

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Dalam mempelajari modul ini

sebaiknya Anda pelajari secara bertahap, mulai dari materi pembelajaran yang disajikan

pada Kegiatan Belajar-1 dan melanjutkan mempelajari materi pembelajaran Kegiatan

Belajar-2. Demikian seterusnya, hingga Anda dapat melanjutkan ke bagian penutup.

Manfaat mempelajari modul penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media

pembelajaran ini membekali peserta pelatihan untuk dapat melakukan beberapa aktivitas

terkait tahapan penerapan dan pemanfaatan ini, seperti: studi kelayakan, perintisan dan

orientasi, pembimbingan dan layanan konsultasi, serta fasilitasi dan sosialisasi atas

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, serta strategi komunikasi untuk

mendukung kegiatan tahapan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran

oleh sasaran potensial. Oleh karena itu, pentingnya atau kegunaan menguasai modul ini

bagi Anda Pejabat Fungsional PTP adalah memudahkan tugas Anda dalam

mengimplementasikan model ataupun pemanfaatan media pembelajaran.

B. Deskripsi Singkat

Mata diklat ini berisi tentang proses penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan

media pembelajaran oleh sasaran pengguna yang telah ditetapkan.
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Seorang PTP idealnya dapat melakukan beberapa aktivitas terkait tahapan 

penerapan dan pemanfaatan ini, seperti: studi kelayakan, perintisan dan orientasi, 

pembimbingan dan layanan konsultasi, serta fasilitasi dan sosialisasi atas 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Pada mata diklat ini juga 

akan dibekali dengan  strategi komunikasi untuk mendukung kegiatan tahapan 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran oleh sasaran potensial. 

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti mata pelatihan penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran, peserta akan mampu mendeskripsikan cara menerapkan model

dan pemanfaatan media pembelajaran sesuai sasaran potensial yang dituju.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mendeskripsikan:

a. Cara melakukan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran.

b. Cara melakukan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran.

c. Cara melakukan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam

rangka penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran.

d. Cara melakukan layanan konsultasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan

dalam rangka penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Materi Pokok

a. Tahapan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran

b. Tahapan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran

c. Tahapan pembimbingan penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran

d. Tahapan layanan konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran

2. Sub Materi Pokok

a. Tahapan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran

1) Tujuan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran

2) Metode fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran

3) Menyusun berita acara fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran

b. Tahapan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran
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1) Menyiapkan rancangan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

2) Menerapkan rancangan model dan pemanfaataan media pembelajaran dan 

memastikan semua pihak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar 

3) Mengevaluasi pelaksanaan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

4) Menyusun berita acara pelaksanaan perintisan penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

c. Tahapan pembimbingan penerapan model dan pemanfaatan media  

1) Tujuan pembimbingan penerapan dan pemanfaatan media pembelajaran. 

2) Teknik melakukan pembimbingan  yang efektif dalam penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

3) Menyusun surat keterangan dan laporan pelaksanaan  pembimbingan penerapan 

dan pemanfaatan media. 

d. Tahapan layanan konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media  

1) Tujuan layanan konsultasi penerapan dan pemanfaatan media pembelajaran. 

2) Teknik melakukan layanan konsultasi  yang efektif dalam penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

3) Menyusun surat keterangan dan laporan pelaksanaan  layanan konsultasi 

penerapan dan pemanfaatan media. 

E. Manfaat Mempelajari Modul 

Bahan ajar penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran ini 

membekali peserta pelatihan untuk dapat melakukan beberapa aktivitas terkait tahapan 

penerapan dan pemanfaatan ini, seperti: studi kelayakan, perintisan dan orientasi, 

pembimbingan dan layanan konsultasi, serta fasilitasi dan sosialisasi atas penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran, serta strategi komunikasi untuk 

mendukung kegiatan tahapan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

oleh sasaran potensial. 
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BAB II 

FASILITASI PENERAPAN MODEL DAN PEMANFAATAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 

 

A. Pengertian Fasilitasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

Pembelajaran 

Fasilitasi adalah salah satu tahapan tugas seorang PTP dalam rangka penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran. Pertama-tama Anda perlu memahami 

terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kegiatan fasilitasi, baik dalam 

penerapan model maupun pemanfaatan media pembelajaran. Tuliskan pemahaman 

Anda: 

 

 

 

  

  

Selanjutnya, Anda dapat melihat tautan video berjudul Singapore's 21st-Century 

Teaching Strategies (Education Everywhere Series) berikut untuk menyamakan 

pemahaman Anda tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan fasilitasi, 

https://bit.ly/1ew4yTX. Video tersebut adalah sebuah micro teaching realisasi 

model pembelajaran yang didesain sesuai tuntutan praktik pembelajaran abad 21. 

Di era transformasi pendidikan ini, guru dan siswa akan sama-sama memainkan 

peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Peranan guru bukan 

sekadar transfer of knowledge, atau guru merupakan satu-satunya sumber belajar 

yang dapat melakukan apa saja (teacher centre), melainkan guru sebagai mediator 

dan fasilitator aktif untuk mengembangkan potensi aktif siswa yang ada pada 

dirinya. Kompetensi dan pengalaman guru diintegrasikan untuk menciptakan 

pembelajaran yang yang efektif dan profesional agar lebih variatif, bermakna dan 

menyenangkan. 

Dalam video tersebut, presenter menjelaskan tentang pentingnya penerapan model 

dan pemanfaatan media pembelajaran, disertai dengan pengadegan/simulasi 

model pembelajaran yang dapat digunakan dengan memanfaatkan media berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurut Anda, apa pentingnya seorang 

JF–PTP melaksanakan praktik kegiatan penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. Jelaskan pendapat Anda: 

 

Indikator Keberhasilan:  
Setelah mempelajari materi bab ini, peserta dapat mendeskripsikan cara 

melakukan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 
 

https://bit.ly/1ew4yTX
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Penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran dapat mempengaruhi proses 

belajar mengajar di dalam kelas. Aktivitas PTP pada tahap penerapan dimaksudkan 

sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan model maupun 

pemanfaatan media pembelajaran yang telah didesain dan dikembangkan ke dalam 

situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Guru yang memiliki kreatifitas dan 

pengetahuan tentang model dan media pembelajaran dapat menghidupkan suasana 

dalam kelas.  

Kegiatan penerapan dalam pengembangan teknologi pembelajaran meliputi studi 

kelayakan, sosialisasi, orientasi, fasilitasi, perintisan, pembimbingan, dan layanan 

konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Bab ini, secara 

khusus akan membahas tentang aktivitas fasilitasi dalam penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran.  

Kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh seorang JF–PTP adalah serangkaian aktivitas untuk 

memberikan fasilitasi atau kemudahan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan 

dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam menerapkan model maupun 

memanfaatkan media pembelajaran pada proses belajar mengajar. Fasilitasi dapat 

dilakukan secara tatap muka, klasikal, maupun dalam kelompok kecil atau besar, dengan 

waktu pelaksanaan minimal 1 hari, (Juknis Kegiatan PTP). 

Adapun, tahapan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

meliputi beberapa aktivitas, yaitu: 

- Menentukan tujuan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran.

- Menentukan metode fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran.

- Menyusun berita acara kegiatan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran.

Menurut Anda, tahapan apa saja yang dapat atau biasa Anda lakukan dalam kegiatan 

fasilitasi penerapan model maupun pemanfaatan media pembelajaran? Sebutkan 

aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan, dan beri penjelasannya! 
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B. Tujuan Fasilitasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran

Secara umum, fasilitasi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pendidik

dan atau tenaga kependidikan dalam upaya meningkatkan kemampuannya dalam

menerapkan model maupun memanfaatkan media pembelajaran pada proses

belajar mengajar. Guru sebagai pemegang peranan kunci dalam pelaksanaan

sebuah desain model dan pemanfaatan media yang telah dirancang untuk

kegiatan pembelajaran di sekolah perlu dan penting mendapatkan fasilitasi agar

apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan desain

pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya.

Penggunaan model dan pemanfaatan media yang dilakukan dengan benar oleh

guru akan dapat membuat aktivitas belajar siswa dan upaya memperoleh

informasi maupun pengetahuan menjadi lebih efektif dan efisien. Secara tidak

langsung, fasilitasi bagi guru adalah juga fasilitasi bagi siswa sebagai muaranya,

sebab guru dalam hal ini sesungguhnya adalah juga seorang fasilitator bagi siswa

dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itulah guru perlu mendapatkan fasilitasi

untuk meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam bidang teknologi

pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan fungsinya bahwa teknologi

pembelajaran adalah suatu bidang yang berkepentingan dalam usaha

memudahkan proses belajar dengan ciri-ciri: (1) tecnological processes, meliputi:

pengembangan desain pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),

model dan strategi pembelajaran; (2) technological resources, meliputi:

pengembangan media dan sumber belajar, serta mengoptimalkan pusat

pengembangan infomasi dan komunikasi pendidikan (website sekolah, e-learning,

e-library); dan (3) peningkatan kualitas guru, melalui pengadaan pendidikan dan

pelatihan, serta pengembangan metode penilaian (AECT, 2004). 

Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan 

pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang 

memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian 

siswa memiliki keleluasaan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya 
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untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan baik di 

masyarakat, lingkungan pekerjaan maupun dunia pendidikan yang lebih tinggi 

(Permendikbud No. 81 A Tahun 2013). Sesuai dengan tuntutan pembelajaran 

efektif, maka proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik (PP No. 32 tahun 2013 ). 

Secara khusus, fasilitasi bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada 

pendidik dan atau tenaga kependidikan dalam penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, serta 

menggali umpan balik: 

1. Memberikan pemahaman dalam penerapan model dan pemanfaatan media pada

kegiatan pembelajaran.

2. Mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kreativitas dalam menerapkan model

maupun memanfaatkan media pada proses pembelajaran.

3. Memberikan keterampilan teknis dalam penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran.

4. Memberikan penilaian dan menggali umpan balik dalam pelaksanaan fasilitasi

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran.

C. Metode Fasilitasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran

Metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Strategi

menurut Kemp (1995) adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru

dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan

kata lain, strategi adalah a plan of operation achieving something, sedangkan metode

adalah a way in achieving something, (Rusman, 2014, p. 132).

Dalam konteks pembelajaran, metode pembelajaran dapat diartikan penamaan

terhadap suatu cara yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai

berbagai tujuan pembelajaran. Beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dalam

memilih metode pembelajaran, antara lain bergantung pada: tujuan, materi

pembelajaran, jumlah peserta, kemampuan peserta, kemampuan fasilitator, serta

fasilitas dan waktu yang tersedia. Terdapat beragam metode pembelajaran menurut

Alexander Loch (2016:36) yang dapat dipilih dan digunakan dalam kegiatan fasilitasi

antara lain brainstorming atau curah gagasan, brainwriting (penulisan gagasan), studi

kasus, demonstrasi, diskusi, presentasi, latihan praktek, studi mandiri, dan sebagainya,

(Pusdiklat , 2017).

Apapun metode yang akan digunakan, secara umum terdapat beberapa tahapan

aktivitas dalam kegiatan fasilitasi ini. Adapun tahapan kegiatan fasilitasi penerapan

model dan pemanfaatan media pembelajaran adalah seperti dalam bagan berikut:
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Gambar 2.1 Tahapan Fasilitasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

 

Metode fasilitasi penerapan model maupun metode pemanfaatan media 

pembelajaran, keduanya dapat dilaksanakan secara bersama-sama (gabungan) 

maupun parsial, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik penerapan 

keduanya. Secara khusus, metode yang dapat digunakan dalam fasilitasi 

penerapan model maupun metode pemanfaatan media pembelajaran adalah 

seperti dalam uraian di bawah ini. 

1. Metode Fasilitasi Penerapan Model Pembelajaran 

Joyce & Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat 

dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran 

yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya, (Rusman, 2014, 

p. 133).  

Sebelum memilih model pembelajaran yang akan digunakan, seorang guru 

harus memahami dengan benar konsep dan keterampilan penerapan sebuah 

rancangan model pembelajaran. Di sinilah fungsi dan peran seorang PTP untuk 

memberikan fasilitasi bagi guru dalam penerapan model pembelajaran pada 

proses kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran meliputi beberapa aktivitas 

berikut ini: 

- Persiapan adalah langkah awal untuk merancang kegiatan fasilitasi baik 

secara konseptual maupun operasional. Hal-hal yang perlu dipersiapkan 

antara lain adalah menentukan tujuan, sasaran, metode fasilitasi, model 

pembelajaran yang telah dikembangkan dan akan diimplementasikan, 

Persiapan

•model dan atau media 
pembelajaran

•tujuan,

•sasaran, 

•metode & materi sajian, 

•lokasi dan waktu pelaksanaan, 

•soal/lat. penugasan, 

•instrumen penilaian umpan balik

Pelaksanaan 
Fasilitasi

•pemaparan model 
dan atau media 
pembelajaran

•praktik simulasi 
penerapan model 
dan atau media 
pembelajaran

•penugasan

Penilaian 
& Umpan 

Balik

•penilaian tugas 
peserta fasilitasi 

•evaluasi hasil 
pelaksanaan 
fasilitasi

•berita acara
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materi sajian, lokasi dan waktu pelaksanaan, soal/materi penugasan, serta 

instrumen penilaian umpan balik. 

- Pelaksanaan adalah inti kegiatan fasilitasi. Aktivitas pada tahap ini yaitu

penyajian materi, praktik, dan penugasan. Beberapa metode yang dapat

digunakan di sini antara lain adalah presentasi rancangan model

pembelajaran, demonstrasi dan praktik penerapan rancangan model dalam

situasi pembelajaran yang sesungguhnya baik simulasi maupun micro

teaching, serta penugasan untuk peserta.

- Penilaian dan umpan balik diberikan pasca kegiatan fasilitasi untuk

mengukur pencapaian kompetensi peserta dan menilai hasil kegiatan

fasilitasi. Sedangkan umpan balik peserta dimaksudkan untuk mengevaluasi

pelaksanaan fasilitasi secara menyeluruh.

2. Metode Fasilitasi Pemanfaatan Media Pembelajaran

Pemanfaatan media pembelajaran merupakan penggunaan yang sistematis dari 

sumber untuk belajar. Pemanfaatan media baik untuk keperluan individual maupun 

kelompok secara umum mempunyai beberapa tujuan, yaitu: (1) memperoleh 

informasi dan pengetahuan; (2) mendukung aktivitas pembelajaran; dan (3) sarana 

persuasi dan motivasi, (Pribadi, 2017, p. 23). Seperti contoh video pada link di awal 

bab ini, siswa belajar dengan penuh antusias ketika berada dalam situasi 

pembelajaran bermedia atau memanfaatkan beragam media pembelajaran. Hal ini 

disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran yang benar dan tepat sehingga 

membuat aktivitas belajar dan upaya memperoleh informasi dan pengetahuan 

menjadi lebih efektif dan efisien. Agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, 

maka pemilihan media pun juga perlu tepat, dengan mempertimbangkan beberapa 

faktor menurut Bates (2008), yaitu:  access, cost, technology, interactivity, 

organizational change, novelty, dan speed.     

Ketepatan pemilihan dan penggunaan media dalam pembelajaran sangatlah penting, 

sebab betapa baiknya sebuah program media, bila tidak dimanfaatkan dengan baik 

tentu apalah artinya.  Untuk itu, perlu adanya suatu desain pemanfaatan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 

Fasilitasi adalah salah satu upaya untuk mengkomunikasikan bagaimana 

pemanfaatan media pembelajaran yang telah dirancang pengembangannya oleh 

seorang PTP untuk membantu proses pembelajaran guru dan siswa. Agar efektif, 

komunikasi sebagai sebuah proses juga perlu diawali dengan merancang kegiatan 

fasilitasi secara lebih sistematis, mulai dari persiapan hingga akhir pelaksanaan. Nah, 

berikut adalah langkah-langkah fasilitasi pemanfaatan media pembelajaran secara 

lebih rinci:  

- Persiapan, seperti halnya pada tahapan fasilitasi model, aktivitas persiapan di sini

meliputi merancang kegiatan fasilitasi baik secara konseptual maupun operasional.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain adalah menentukan tujuan, sasaran,

metode fasilitasi, media pembelajaran yang telah dikembangkan dan akan
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diimplementasikan, materi sajian, lokasi dan waktu pelaksanaan, soal/materi 

penugasan, serta instrumen penilaian umpan balik. 

- Pelaksanaan adalah inti pelaksanaan fasilitasi. Aktivitas pada tahap ini yaitu 

penyajian materi, praktik, dan penugasan. Beberapa metode yang dapat digunakan 

di sini antara lain adalah presentasi pemanfaatan media pembelajaran, demonstrasi 

dan praktik pemanfaatan media pembelajaran dalam situasi pembelajaran yang 

sesungguhnya baik simulasi maupun micro teaching, serta penugasan untuk 

peserta.  

- Penilaian dan umpan balik diberikan pasca kegiatan fasilitasi untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta dan menilai hasil kegiatan fasilitasi. Sedangkan 

umpan balik peserta dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi 

secara menyeluruh.   

Pemilihan metode yang digunakan oleh fasilitator pada setiap langkah-langkah di 

atas tidaklah mutlak, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pesan/materi 

fasilitasi yang akan disampaikan. Berikut adalah contoh rundown kegiatan fasilitasi 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

Tabel 2.1 

Rundown Kegiatan Fasilitasi Guru Terampil TIK Berbasis Radio, TV, dan Film 

WAKTU ACARA/MATERI METODE 

08.00 – 09.00 Pembukaan 

09.00 – 09.30 PRE-TEST  

09.30 – 10.15 

• Kebijakan kementerian tentang 
pemanfaatan TIK pendidikan 

• Kelembagaan Pustekkom, tugas, fungsi, dan 
pengembangan programnya 

• Produk Pustekkom dan program secara 
umum 

Presentasi 

10.15 – 10.30 BREAK 

10.30 – 12.00 

• Pemanfaatan Media Audio dan Video 
Pembelajaran: 
o Konsep pembelajaraan berbasis TIK (TV 

Edukasi dan Suara Edukasi) 
o Mengintegrasikan TIK dengan RPP 
o Model Pemanfaatan TIK berbasis TV 

Edukasi dan Suara Eduaksi 
o Langkah-langkah Implementasi Model 

 

- Presentasi 
- Desmonstrasi  

 

12.00 – 13.00 ISHOMA 

13.00 – 14.30 

• Pemanfaatan Media Audio dan Video 
Pembelajaran.  
- Akses konten TVE & Suara Edukasi dan 

pemanfaatannya: Fitur, streaming, upload & 
download. 

 

Latihan Praktik 

14.30 – 15.30 
• Pemanfaatan Media Audio dan Video 

Pembelajaran.  
Latihan Praktik 
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WAKTU ACARA/MATERI METODE 

- Micro teaching: model pembelajaran
berbasis TIK.

15.30 – 15.45 BREAK 

15.45 – 16.30 

• Pemanfaatan Media Audio dan Video
Pembelajaran.
- Micro teaching: model pembelajaran

berbasis TIK.

Latihan Praktik 

16.30 – 17.00 POST-TEST 

17.00 – 17.30 Penutupan 

Selain metode, strategi komunikasi juga perlu dilakukan dengan baik oleh seorang 

fasilitator. Fasilitator adalah orang yang bertugas untuk melakukan kegiatan 

fasilitasi. Menurut Siswoyo (Pusdiklat , 2017), seorang fasilitator setidaknya memiliki 

3 hal yaitu: 

- Penguasaan substansi (materi) fasilitasi.

- Mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat mentransfer ide/ pikirannya

kepada orang lain melalui kemampuan melakukan presentasi yang baik atau dikenal

dengan how to deliver your ide/information/how to teach.

- Menguasai strategi pembelajaran yang memungkinkan para pembelajar aktif

melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik secara mental maupun fisik, yang

dikenal sebagai pembelajaran interaktif. Tentu tujuan akhir pembelajaran adalah

mampu memberikan motivasi menuju tercapainya organisasi pembelajar (learning

organization).

Kini Anda sudah memahami beberapa aktivitas dalam tahapan kegiatan fasilitasi baik 

pada penerapan model maupun pemanfaatan media pembelajaran, mulai dari 

persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian dan umpan balik. Nah, menurut Anda, masih 

adakah aktivitas lainnya, atau Anda mempunyai pendapat yang lain terkait hal ini? 

Tuliskan pendapat Anda! 
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D. Menyusun Berita Acara Fasilitasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media

Pembelajaran

Setelah memahami pengertian, tujuan, serta metode fasilitasi penerapan model dan

pemanfaatan media pembelajaran, maka pendokumentasian kegiatan juga perlu

dilakukan oleh seorang PTP. Dokumentasi dimaksudkan sebagai pencatatan dan

penyajian resume hasil kegiatan untuk bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan

sejenis maupun lanjutan di waktu yang akan datang, dalam rangkaian kegiatan.

pengembangan teknologi pembelajaran. Tidak hanya itu, bagi seorang pemangku 

jabatan fungsional, dokumentasi kegiatan juga diperlukan sebagai bukti fisik 

dalam pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit (dupak).  

Bagi PTP, bukti fisik untuk butir kegiatan fasilitasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran adalah: (1) surat tugas dari pimpinan instansi 

tempat bekerja, dan (2) berita acara disertai lampiran dengan sistematika:   

- judul kegiatan

- waktu dan tempat pelaksanaan fasilitasi

- sasaran fasilitasi

- materi fasilitasi

- hasil fasilitasi

- saran

- daftar hadir dan tanda tangan pihak-pihak yang hadir dan terlibat pada kegiatan

fasilitasi.

E. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan fasilitasi, tujuan, dan metode pelaksanaanya?

2. Buatlah sebuah berita acara kegiatan fasilitasi penerapan model atau

pemanfaatan media pembelajaran, lengkap dengan lampirannya!

F. Rangkuman

Fasilitasi adalah serangkaian aktivitas untuk memberikan fasilitasi atau

kemudahan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan dalam upaya

meningkatkan kemampuan dalam menerapkan model maupun memanfaatkan

media pembelajaran pada proses belajar mengajar. Fasilitasi dapat dilakukan

secara tatap muka, klasikal, maupun dalam kelompok kecil atau besar, dengan

waktu pelaksanaan minimal 1 hari, (Lampiran Permenpan No. 28 Tahun 2017

tentang Juknis PTP).

Adapun, tahapan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran meliputi beberapa aktivitas, yaitu: menentukan tujuan fasilitasi

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, menentukan metode

fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, serta
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menyusun berita acara kegiatan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran. 

Fasilitator atau orang yang bertugas untuk melakukan kegiatan fasilitasi 

setidaknya harus memiliki 3 kompetensi dasar yaitu: (1) menguasai substansi 

(materi) fasilitasi, (2) mampu berkomunikasi dan melakukan presentasi untuk 

mentransfer ide/ pikirannya kepada orang lain dengan baik, serta menguasai (3) 

strategi pembelajaran yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri 

dalam keseluruhan proses baik secara mental maupun fisik, yang dikenal sebagai 

pembelajaran interaktif.  

Tentu tujuan akhir pembelajaran adalah mampu memberikan motivasi menuju 

tercapainya organisasi pembelajar (learning organization).         

G. Evaluasi (soal) 

1. Fasilitasi adalah salah satu tahapan tugas seorang PTP dalam rangka penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran. Fasilitasi adalah… 

a. Memudahkan 

b. Melayani 

c. Melatih 

d. Membimbing

2. Tujuan fasilitasi adalah… 

i. Memberikan kemudahan dalam penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

ii. Memberikan layanan dalam penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

iii. Memberikan pelatihan dalam penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

iv. Memberikan bimbingan dalam penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

3. Berikut yang bukan termasuk aktivitas dalam fasilitasi adalah… 

i. Menentukan tujuan 

ii. Menentukan sarana 

iii. Menentukan metode 

iv. Menyusun berita acara  

4. Seorang fasilitator setidaknya memiliki kompetensi berikut ini, kecuali… 

i. Menguasai materi 

ii. Menguasai model 

iii. Menguasai strategi komunikasi 

iv. Menguasai strategi pembelajaran 



14  Modul 6 Fasilitasi dan Perintisan Bimbingan dan Layanan Konsultasi  

5. Bukti fisik kegiatan fasilitasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

adalah 

i. Surat tugas dan laporan 

ii. Surat tugas dan berita acara 

iii. Surat keterangan dan laporan 

iv. Surat keterangan dan berita acara 
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BAB III 

PERINTISAN PENERAPAN MODEL DAN PEMANFAATAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

A. Pengertian Perintisan Penerapan Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Perintisan adalah butir kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang 

dimaksudkan sebagai pemberian informasi dan pelaksanaan simulasi penerapan model 

dan pemanfaatan media pembelajaran kepada pihak pengelola/penyelenggara kegiatan 

pembelajaran (sekolah/lembaga pendidikan). 

Perintisan bertujuan untuk mengembangkan beberapa satuan pendidikan yang akan 

menjadi percontohan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran secara 

mandiri, sehingga dapat menjadi barometer bagi satuan pendidikan lain, sehingga sekolah 

dapat meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di bidang 

teknologi pembelajaran. Perintisan juga bertujuan untuk menerapkan rancangan model 

maupun pemanfaatan media pembelajaran yang telah dikembangkan sebelumnya pada 

rangkaian aktivitas pengembangan teknologi pembelajaran. Satuan pendidikan di sini 

sekaligus juga dapat menjadi laboratorium PTP, khususnya dalam hal penerapan rancangan 

model maupun pemanfaatan media pembelajaran.  

Tahapan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran terdiri dari 

beberapa aktivitas, yaitu: 

₋ Menyiapkan rancangan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

₋ Menerapkan rancangan model dan pemanfaataan media pembelajaran dan 

memastikan semua pihak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar. 

₋ Mengevaluasi pelaksanaan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

₋ Menyusun berita acara pelaksanaan perintisan penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran. 

 

 

Indikator Keberhasilan:  
Setelah mempelajari materi bab ini, peserta dapat mendeskripsikan cara melakukan 

perintisan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 
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Gambar 3.1 Tahapan Perintisan Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

Tahapan aktivitas tersebut tentu saja tidak harus selalu sama ketika Anda 

melakukan kegiatan perintisan pada penerapan baik untuk rancangan model 

maupun pemanfaatan media. Nah, menurut Anda apa saja tahapan aktivitas rintisan 

pada penerapan model maupun pemanfaatan media yang biasa Anda lakukan di 

instansi tempat anda bertugas sebagai seorang PTP? Jelaskan pendapat Anda! 

A. Menyiapkan Rancangan Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran

Menyiapkan rancangan model dan pemanfaatan media pembelajaran adalah dua

aktivitas yang berbeda. Pertama, menyiapkan rancangan model adalah aktivitas

mempelajari isi sebuah rancangan model pembelajaran, sehingga kita dapat

memahami karakteristik, kelebihan dan keterbatasannya. Kedua, menyiapkan

rancangan pemanfaatan media pembelajaran adalah aktivitas mempelajari

karakteristik media pembelajaran dan menyusun rancangan pola pemanfaatannya

sebelum diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya.

Setelah itu, Anda dapat menentukan kebutuhan dan skenario penerapan sebuah

model maupun pemanfaatan media dalam situasi yang nyata. Begitu pula ketika

Anda ingin melakukan perintisan di sekolah atau satuan pendidikan.

•Menyiapkan
rancangan model &
pemanfaatan media
pembelajaran.

Persiapan

•Menerapkan
rancangan model
dan pemanfaataan
media
pembelajaran.

•Berita acara

Pelaksanaan 
Rintisan •Mengevaluasi

pelaksanaan
perintisan
penerapan model
dan pemanfaatan
media
pembelajaran.

Evaluasi dan 
Pendampingan
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tertentu haruslah sesuai dengan kebutuhan penerapan rancangan model maupun pola 

pemanfaatan tersebut. 

Kemudian, Anda harus menuangkan alasan atau latar belakang, tujuan, dan sasaran calon 

sekolah rintisan yang dibutuhkan oleh model maupun pola pemanfaatan media. Inilah 

yang menjadi dasar dalam aktivitas berikutnya yaitu menentukan kriteria sekolah rintisan. 

Kriteria dapat merujuk berbagai hal seperti kualifikasi sekolah, sarana dan prasarana, 

kompetensi guru, karakteristik umum/rata-rata siswa/peserta didik, dan sebagainya. 

Beberapa sekolah yang masuk ke dalam kriteria yang telah ditetapkan kemudian 

diidentifikasi dan disaring untuk kemudian dipilih beberapa yang dibutuhkan sebagai 

calon sekolah rintisan. Tahap persiapan ini meliputi pula aktivitas menyiapkan instrumen 

evaluasi pelaksanaannya.  Secara ringkas, umumnya aktivitas yang dilakukan pada tahap 

ini adalah: 

₋ Memilih rancangan model dan pemanfaatan media pembelajaran yang telah 

dikembangkan sebelumnya, untuk diterapkan pada sekolah rintisan. 

₋ Menentukan alasan/latar belakang, tujuan, dan sasaran calon sekolah rintisan, sesuai 

dengan rancangan tersebut. 

₋ Menentukan kriteria sekolah rintisan. 

₋ Memilih calon sekolah rintisan. 

₋ Menyusun instrumen perintisan penerapan model dan atau pemanfaatan media 

pembelajaran. 

B. Menerapkan Rancangan Model dan Pemanfaataan Media Pembelajaran. 

Menerapkan rancangan model dan pemanfaatan media pembelajaran pada satuan 

pendidikan adalah inti dari kegiatan perintisan. Setelah calon sekolah rintisan Anda 

tetapkan pada tahap awal tadi, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan rancangan 

model maupun pemanfaatan media ke dalam situasi nyata kegiatan pembelajaran di 

sekolah tersebut. Anda dapat melakukan uji coba pengembangan sebuah model maupun 

media pembelajaran. Mintalah guru mempraktekkan rancangan model maupun media 

pada kegiatan pembelajaran di kelas. Tentu saja Anda sudah memintanya terlebih dahulu 

di awal agar menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan oleh rancangan model 

maupun media pembelajaran. 

Keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran, khususnya dalam menerapkan rancangan 

model ataupun media pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kepiawaian guru saja 

melainkan melibatkan seluruh pihak. Untuk itu, dalam penerapan model maupun media 

pembelajaran di sekolah rintisan, Anda harus memastikan semua pihak baik kepala 

sekolah, guru, siswa, maupun stakeholders sekolah lainnya telah melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan benar. Amati dengan seksama dan catatlah seluruh proses kegiatannya. 

Dari data yang tercatat ini, Anda dapat melakukan verifikasi dan penetapan sekolah 

menjadi percontohan atau rintisan dalam penerapan model maupun media pembelajaran.  
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Hal yang tidak kalah penting dalam tahap ini adalah Anda juga perlu melakukan 

pendampingan intensif dalam kegiatan implementasi ini. Berikut adalah aktivitas 

yang umumnya dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan perintisan yaitu: 

₋ Melaksanakan uji coba dan realisasi penerapan model dan atau pemanfaatan 

media pada situasi pembelajaran yang sesungguhnya.  

₋ Memastikan semua pihak baik kepala sekolah, guru, siswa, maupun staf 

administrasi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar. 

₋ Melakukan pengamatan dan pengambilan data sekolah rintisan penerapan 

model dan atau pemanfaatan media pembelajaran. 

₋ Verifikasi atau pemilihan dan penetapan sekolah rintisan sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan dalam rancangan model dan atau pemanfaatan media 

pembelajaran yang akan diterapkan.  

₋ Pendampingan pada pelaksanaan penerapan model dan atau pemanfaatan 

media pembelajaran yang akan diterapkan. 

Sebagai gambaran, berikut adalah salah satu contoh pelaksanaan kegiatan perintisan 

pemanfaatan media pembelajaran: 

Tabel 3.1 Rundown Kegiatan Perintisan Sekolah Pemanfaat TIK  

Berbasis Siaran Suara Edukasi dan Televisi Edukasi 

WAKTU ACARA/MATERI KETERANGAN 

Hari I 

08.00 – 09.00 Pembukaan 

09.00 – 10.00 

Wawancara dan pengisian instrumen terkait 

kesiapan & komitmen sekolah dalam rangka 

pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. 

- Kepala Sekolah 

- Teknisi/Guru 

TIK 

10.00 – 10.15 BREAK 

10.15 – 12.00 

• Presentasi Pemanfaatan Media Audio 

dan Video Pembelajaran: 

- Konsep pembelajaraan berbasis 

Suara Edukasi & TV Edukasi 

- Mengintegrasikan pemanfaatan 

media dengan RPP 

- Model Pemanfaatan TIK berbasis TV 

Edukasi dan Suara Eduaksi. 

 

- Kepala Sekolah 

- 10 Guru 

12.00 – 13.00 ISHOMA 
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WAKTU ACARA/MATERI KETERANGAN 

13.00 – 15.00 

Uji Coba Implementasi Pemanfaatan 

Program “Ayo Belajar” melalui Podcast 

Suara Edukasi pada Model Pembelajaran 

Berbasis TIK di Kelas. 

- Guru 

- 20 Siswa 

15.00 – 15.30 BREAK 

15.30 – 17.00 

Uji Coba Implementasi Pemanfaatan 

Program “Sahabat Sains” melalui VOD TV 

Edukasi pada Model Pembelajaran Berbasis 

TIK di Kelas. 

- Guru 

- 20 Siswa 

Hari II 

08.00 – 10.00 

Diskusi dan evaluasi pelaksanaan uji coba 

implementasi pemanfaatan media audio 

dan video berbasis siaran Suara Edukasi dan 

TVE pada kegiatan pembelajaran. 

- Kepala Sekolah 

- Guru 

10.00 – 10.15 BREAK 

10.15 – 12.00 

• Penetapan Sekolah Rintisan  

- Penandatanganan Berita Acara 

- Penutupan 

 

- Kepala Sekolah 

- Guru 

- PTP 

 

C. Mengevaluasi Pelaksanaan Perintisan Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

Pembelajaran 

Mengevaluasi rancangan model dan pemanfaatan media pembelajaran pada satuan 

pendidikan adalah kegiatan tindak lanjut pasca perintisan. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mengukur pelaksanaan kegiatan perintisan mulai dari persiapan, pelaksanaan, 

hingga pasca perintisan. Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan antara lain: 

₋ Melakukan refleksi dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan 

penerapan rancangan model maupun pemanfaatan media pembelajaran pada 

sekolah rintisan. 

₋ Pendampingan dan tindak lanjut untuk keperluan penyempurnaan dalam realisasi 

penerapan model maupun pemanfaatan media pembelajaran. Pendampingan perlu 

dilakukan secara kontinyu untuk keberhasilan penerapan sebuah model maupun 

pemanfaatan media sesuai dengan rancangan, hingga sekolah rintisan mampu 

menerapkannya secara mandiri dan menjadi barometer sekolah lain di sekitarnya. 
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D. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan Perintisan Penerapan Model dan 

Pemanfaatan Media Pembelajaran. 

Menyusun berita acara adalah langkah pendokumentasian pelaksanaan kegiatan 

perintisan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Berita acara 

adalah dokumen resmi yang digunakan sebagai barang bukti terjadinya suatu 

pertemuan, kejadian, ataupun transaksi, bertujuan  untuk mencatat semua alur 

kegiatan yang terjadi.  

Berita acara merupakan bukti fisik untuk butir kegiatan perintisan penerapan model 

dan pemanfaatan media pembelajaran. Berita Acara yang ditandangani oleh  

pimpinan pada lokasi perintisan, berisi pernyataan bahwa telah dilakukan perintisan 

dalam rangka penerapan model maupun pemanfaatan media pembelajaran, dilampiri 

dengan foto atau dokumentasi kegiatan. Bukti fisik dilengkapi juga dengan surat 

tugas dari pimpinan instansi tempat bekerja.  

E. Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran? 

2. Buatlah sebuah kerangka rancangan kegiatan perintisan penerapan model atau 

pemanfaatan media pembelajaran! 

F. Rangkuman 

Perintisan adalah butir kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang 

dimaksudkan sebagai pemberian informasi dan pelaksanaan simulasi penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran kepada pihak pengelola/penyelenggara 

kegiatan pembelajaran (sekolah/lembaga pendidikan). 

Tahapan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran terdiri 

dari beberapa aktivitas, yaitu: (1) menyiapkan rancangan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran, (2) menerapkan rancangan model dan pemanfaataan media 

pembelajaran dan memastikan semua pihak melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan benar, (3) mengevaluasi pelaksanaan perintisan penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran, serta menyusun berita acara pelaksanaan 

perintisan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

G. Evaluasi (soal) 

1. Perintisan adalah butir kegiatan PTP yang dimaksudkan sebagai pemberian 

informasi dan pelaksanaan simulasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran kepada... 

a. Orang Tua 

b. Siswa 

c. Guru 

d. Sekolah
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2. Tujuan perintisan adalah…

a. Membentuk siswa-siswi unggulan

b. Membentuk guru-guru berprestasi

c. Membentuk sekolah percontohan

d. Membentuk orang tua teladan

3. Berikut adalah aktivitas pada tahapan perintisan penerapan model pembelajaran,

kecuali…

a. Menyiapkan rancangan model pembelajaran

b. Menerapkan rancangan model pembelajaran

c. Mengevaluasi rancangan model pembelajaran

d. Mengevaluasi perintisan penerapan model pembelajaran

4. Menentukan kriteria sasaran kegiatan perintisan adalah bagian dari aktivitas pada

tahap…

a. Menyiapkan rancangan model dan pemanfaataan media pembelajaran.

b. Menerapkan rancangan model dan pemanfaataan media pembelajaran.

c. Menyiapkan evaluasi model dan pemanfaataan media pembelajaran.

d. Menerapkan evaluasi model dan pemanfaataan media pembelajaran.

5. Bukti fisik kegiatan perintisan penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran adalah

a. Surat tugas dan laporan

b. Surat tugas dan berita acara

c. Surat keterangan dan laporan

H. Surat keterangan dan berita acara



22  Modul 6 Fasilitasi dan Perintisan Bimbingan dan Layanan Konsultasi  

BAB IV 

PEMBIMBINGAN PENERAPAN MODEL DAN PEMANFAATAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

A. Pengertian Pembimbingan Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

Pembelajaran 

Seorang pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya harus memiliki 

kemampuan atau kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Diantara kewajiban tersebut pendidik 

dan tenaga kependidikan yaitu pemanfaatan media dan atau hypermedia di dalam 

pembelajaran, serta penerapan aplikasi/model e-pembelajaran dan penerapan inovasi 

teknologi pembelajaran. Salah satu tugas fungsional pengembang teknologi 

pembelajaran adalah melakukan pembimbingan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran.  

Pembimbingan adalah butir kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang 

dimaksudkan untuk menginformasikan, mensimulasikan, dan mengarahkan pendidik 

atau tenaga kependidikan melalui pengamatan, pengarahan, dan pemberian saran dan 

masukan terhadap pemanfaatan media pembelajaran, pemanfaatan hypermedia 

pembelajaran, penerapan aplikasi/model e-pembelajaran, dan penerapan pembelajaran 

kompleks/inovasi teknologi pembelajaran.  

Ruang lingkup bimbingan mencakup materi bimbingan yang terkait pemanfaatan media 

pembelajaran, pemanfaatan hypermedia pembelajaran, penerapan aplikasi/model e-

pembelajaran, dan penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran., 

tujuan dilakukan bimbingan, sasaran bimbingan, waktu pelaksanaan, lokasi 

pelaksanaan, dan metode bimbingan.  

Tahapan pembimbingan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu: 

₋ Menganalisis karakteristik sasaran yang akan dibimbing, baik dari segi usia, 

pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. 

₋ Menyiapkan materi pembimbingan, dalam hal ini rancangan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

₋ Menentukan metode pelaksanaan pembimbingan penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

₋ Melakukan pembimbingan penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

Indikator Keberhasilan:  
Setelah mempelajari materi bab ini, peserta dapat mendeskripsikan cara melakukan 

pembimbingan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 
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₋ Menyusun surat keterangan yang dilengkapi dengan laporan pelaksanaan 

pembimbingan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Gambar 4.1 Tahapan Pembimbingan Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

B. Teknik Melakukan Pembimbingan yang Efektif

Seperti apakah pembimbingan yang efektif itu? Darimana kita dapat menilai

keefektifan dari pembimbingan yang kita lakukan? Teknik adalah cara kongkret

yang dipakai saat proses bimbingan berlangsung. Kita dapat berganti- ganti teknik

meskipun dalam koridor metode yang sama. Teknik bimbingan dapat diartikan

sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode

secara spesifik.

Kegiatan layanan bimbingan penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan pengetahuan

yang disertai dengan perubahan perilaku dan keterampilan dari sasaran yang

dibimbing. Jika hal itu terjadi, artinya tujuan pembimbingan telah tercapai.

Metode pembimbingan bisa dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, pemaparan,

pendampingan, magang, dan lain-lain

Adapun contoh pembimbingan yang bisa dilakukan oleh PTP Pertama terhadap

pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan media pembelajaran,

misalnya sebagai berikut:

1) Melakukan pembimbingan dalam rangka  pemanfaatan media  pembelajaran

multimedia interaktif pada mata pelajaran Matematika, IPA Terpadu, IPS Terpadu,

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PAI, dan PKn pada jenjang SMA/SMK di Kota

Semarang.

2) Melakukan pembimbingan dalam rangka pemanfaatan media audio untuk

pembelajaran PAUD di kota Yogyakarta.
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3) Melakukan pembimbingan dalam rangka pemanfaatan media audio untuk 

pembelajaran PAUD di kota Yogyakarta.

Adapun contoh melakukan melakukan pembimbingan pemanfaatan hypermedia 

pembelajaran misalnya sebagai berikut:  

1) Melakukan pembimbingan dalam penerapan model pembelajaran SMA Terbuka secara

online kota Bandung.

2) Melakukan pembimbingan dalam penerapan model pembelajaran Fisika jenjang SMA

dengan memanfaatkan laboratorium virtual portal Rumah Belajar.

3) Melakukan pembimbingan dalam penerapan model Diklat Bahasa Inggris untuk Guru

SD secara daring di Kota Gorontalo.

Adapun contoh melakukan pembimbingan dalam rangka penerapan aplikasi e-

Pembelajaran misalnya sebagai berikut:  

a. Melaksanakan pembimbingan dalam penerapan aplikasi PSB untuk peningkatan

kualitas pembelajaran di SMP di Kota Semarang.

b. Melakukan pembimbingan dalam pengembangan aplikasi portal Rumah Belajar untuk

peningkatan kualitas pembelajaran SD/SMP/SMA/SMK.

c. Melakukan pembimbingan dalam pengembangan aplikasi Diklat online untuk

peningkatan kompetensi TIK guru.

Nah, sekarang coba Anda tuliskan lagi contoh-contoh lainnya dalam pembimbingan 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran! 

C. Menyusun surat keterangan dan laporan pelaksanaan  pembimbingan

penerapan dan pemanfaatan media pembelajaran

Kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh seorang fungsional pengembang

teknologi pembelajaran dapat diajukan untuk mendapatkan angka kredit. Tentunya kita

harus memperhatikan bukti fisik yang diperlukan serta sistematikanya. Sesuai dengan

juknis Permenpan No. 28 Tahun 2017, bukti fisik yang diperlukan untuk pembimbingan

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran adalah:

1. Surat Tugas dari pimpinan instansi tempat bekerja
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2. Surat Keterangan, berisikan pernyataan pimpinan instansi PTP bernaung yang

menerangkan PTP tersebut telah melaksanakan pembimbingan.

3. Lampiran surat keterangan dengan menyebutkan:

- nama/judul kegiatan pembimbingan

- tujuan

- waktu

- lokasi

- sasaran bimbingan

- metode pembimbingan

- materi pembimbingan

- kendala

- tindak lanjut

Surat tugas dari atasan merupakan satu hal yang penting. Surat tugas merupakan 

persyaratan utama dan harus selalu ada dalam bukti fisik. Pada kegiatan 

pembimbingan diperlukan surat keterangan dari atasan yang menerangkan bahwa 

telah dilakukan pembimbingan dalam pemandaatan media pembelajaran, atau 

pemanfaatan hypermedia pembelajaran, atau peerapan model/aplikasi e-

pembelajaran atau penerapan pembelajaran kompleks/inovasi pembelajaran. 

Surat keterangan tersebut juga harus dilampiri oleh laporan singkat yang dapat 

menjelaskan tentang pelaksanaan pembimbingan. Hal-hal yang termaktub dalam 

laporan tersebut yaitu nama/judul kegiatan pembimbingan, tujuan dilakukannya 

pembimbingan, kapan pembimbingan dilaksanakan, dimana lokasi 

pembimbingan, siapa saja sasaran pembimbingan, metode apa saja yang dilakukan 

dalam pemimbingan, materi-materi pembimbingan, kendala-kendala yang 

dihadapi serta tindak lanjut yang diusulkan. 

D. Latihan

Sebuah SMA di Provinsi Riau, telah menerapkan model pembelajaran flip

classroom dengan memanfaatkan rumah belajar. Model pembelajaran ini

merupakan hal yang baru bagi SMA-SMA di Propinsi Riau. Untuk itu ditugaskanlah

seorang PTP Madya memberikan pembimbingan. Buatlah surat keterangan dan

laporan pelaksaan pembimbingan tersebut sesuai dengan sistematika d dalam

juknis.

E. Rangkuman

Pembimbingan adalah butir kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran

yang dimaksudkan untuk menginformasikan, mensimulasikan, dan mengarahkan

pendidik atau tenaga kependidikan melalui pengamatan, pengarahan, dan

pemberian saran dan masukan terhadap pemanfaatan media pembelajaran,

pemanfaatan hypermedia pembelajaran,
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penerapan aplikasi/model e-pembelajaran, dan penerapan pembelajaran 

kompleks/inovasi teknologi pembelajaran. 

Ruang lingkup bimbingan mencakup materi bimbingan yang terkait pemanfaatan media 

pembelajaran, pemanfaatan hypermedia pembelajaran, penerapan aplikasi/model e-

pembelajaran, dan penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran. 

Tahapan pembimbingan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu: 

₋ Menganalisis karakteristik sasaran yang akan dibimbing, baik dari segi usia, 

pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. 

₋ Menyiapkan materi pembimbingan, dalam hal ini rancangan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

₋ Menentukan metode pelaksanaan pembimbingan penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

₋ Melakukan pembimbingan penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

₋ Menyusun surat keterangan yang dilengkapi dengan laporan pelaksanaan 

pembimbingan penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 
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BAB V 

LAYANAN KONSULTASI PENERAPAN MODEL DAN PEMANFAATAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

A. Pengertian Layanan Konsultasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

Pembelajaran 

Layanan konsultasi adalah butir kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran 

yang dilakukan oleh Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran kepada 

pendidik dan atau tenaga kependidikan yang mengalami kendala dalam 

memanfaatkan media pembelajaran, memanfaatkan hypermedia pembelajaran, 

menerapkan model/aplikasi e-pembelajaran, dan menerapkan pembelajaran 

kompleks/inovasi teknologi pembelajaran.  

Ruang lingkup layanan konsultasi mencakup materi konsultasi yang terkait 

pemanfaatan media pembelajaran, pemanfaatan hypermedia pembelajaran, 

penerapan aplikasi/model e-pembelajaran, dan penerapan pembelajaran 

kompleks/inovasi teknologi pembelajaran., tujuan dilakukan layanan konsultasi, 

sasaran, waktu, lokasi, metode, bentuk layanan yang diberikan, kendala dan 

rekomendasi/solusi.  

Tahapan layanan konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu: 

₋ Menganalisis karakteristik sasaran, baik dari segi usia, pendidikan, sosial 

budaya, dan lain-lain. 

₋ Menyiapkan materi layanan, dalam hal ini rancangan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran. 

₋ Menentukan metode pelaksanaan layanan konsultasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

₋ Melakukan layanan konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

₋ Menyusun surat keterangan yang dilengkapi dengan laporan pelaksanaan 

layanan konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Indikator Keberhasilan:  
Setelah mempelajari materi bab ini, peserta dapat mendeskripsikan cara 
melakukan layanan konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 
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Gambar 5.1 Tahapan Layanan Konsultasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

B. Teknik Melakukan Layanan Konsultasi yang Efektif

Seperti apakah layanan konsultasi yang efektif itu? Lalu apa bedanya antara

pembimbingan dan layanan konsultasi? Apakah Anda pernah melakukan layanan

konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran dalam pekerjaan

Anda sehari-hari? Coba Anda tuliskan pendapat Anda dalam kolom di bawah ini!

Layanan konsultasi bisa dikatakan efektif jika dapat memberikan solusi atau rekomendasi

terhadap kendala penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran yang dihadapi

oleh guru dan tenaga kependidikan. Nah itu lah yang membedakannya dengan

pembimbingan. Layanan konsultasi dilakukan jika terdapat masalah atau kendala dalam

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran.

Layanan konsultasi dapat diberikan:

a) secara langsung (tatap muka) atau daring (aplikasi)

b) Kelompok kecil maupun kelompok besar,

c) Klasikal maupun non klasikal

d) Minimal setara dengan 8 JP atau 1 hari kerja.

C. Menyusun surat keterangan dan laporan pelaksanaan  layanan konsultasi

penerapan dan pemanfaatan media pembelajaran

Kegiatan layanan konsultasi yang dilakukan oleh seorang fungsional pengembang

teknologi pembelajaran dapat diajukan untuk mendapatkan angka kredit. Tentunya kita

harus memperhatikan bukti fisik yang diperlukan serta sistematikanya. Sesuai dengan

juknis Permenpan No. 28 Tahun 2017, bukti fisik yang diperlukan untuk layanan

konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran adalah:

1. Surat Tugas dari pimpinan instansi tempat bekerja
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2. Surat Keterangan, berisikan pernyataan pimpinan instansi PTP bernaung yang

menerangkan PTP tersebut telah melaksanakan layanan konsultasi.

3. Lampiran surat keterangan dengan menyebutkan:

- nama/judul kegiatan layanan konsultasi

- tujuan

- waktu

- lokasi

- sasaran

- metode

- bentuk layanan yang diberikan

- kendala

- rekomendasi atau solusi

Surat tugas dari atasan merupakan satu hal yang penting. Surat tugas merupakan 

persyaratan utama dan harus selalu ada dalam bukti fisik. Pada kegiatan layanan 

konsultasi diperlukan surat keterangan dari atasan yang menerangkan bahwa 

telah dilakukan layanan konsultasi dalam pemanfaatan media pembelajaran, atau 

pemanfaatan hypermedia pembelajaran, atau penerapan model/aplikasi e-

pembelajaran atau penerapan pembelajaran kompleks/inovasi pembelajaran. 

Surat keterangan tersebut juga harus dilampiri oleh laporan singkat yang dapat 

menjelaskan tentang pelaksanaan layanan konsultasi. Hal-hal yang termaktub 

dalam laporan tersebut yaitu nama/judul kegiatan layanan konsultasi, tujuan 

dilakukannya layanan konsultasi, kapan layanan konsultasi dilaksanakan, dimana 

lokasi layanan konsultasi, siapa saja sasaran layanan konsultasi, metode apa saja 

yang dilakukan dalam layanan konsultasi, bentuk layanan yang diberikan, kendala-

kendala yang dihadapi serta tindak lanjut yang diusulkan 

D. Latihan

Sepuluh SMK di Jambi melakukan kolaborasi dalam penerapan model

pembelajaran Fisika jenjang SMK dengan memanfaatkan laboratorium virtual

portal Rumah Belajar. Di dalam penerapannya, banyak kendala dan masalah yang

ditemukan. Untuk itu ditugaskanlah seorang PTP Muda memberikan layanan

konsultasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan terkait di SMK tersebut.

Buatlah surat keterangan dan laporan pelaksaan layanan konsultasi tersebut

sesuai dengan sistematika d dalam juknis!

E. Rangkuman

Layanan konsultasi adalah butir kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran

yang dilakukan oleh Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran kepada

pendidik dan atau tenaga kependidikan yang mengalami kendala dalam

memanfaatkan media pembelajaran, memanfaatkan hypermedia pembelajaran,
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menerapkan model/aplikasi e-pembelajaran, dan menerapkan pembelajaran kompleks/ 

inovasi teknologi pembelajaran. 

Ruang lingkup layanan konsultasi mencakup layanan yang terkait pemanfaatan media 

pembelajaran, pemanfaatan hypermedia pembelajaran, penerapan aplikasi/model e-

pembelajaran, dan penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran.  

Tahapan layanan konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu: 

₋ Menganalisis karakteristik sasaran, baik dari segi usia, pendidikan, sosial budaya, 

dan lain-lain. 

₋ Menyiapkan materi layanan, dalam hal ini rancangan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

₋ Menentukan metode pelaksanaan layanan konsultasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

₋ Melakukan layanan konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

₋ Menyusun surat keterangan yang dilengkapi dengan laporan pelaksanaan layanan 

konsultasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

Layanan konsultasi dapat diberikan: 

a) secara langsung (tatap muka) atau daring (aplikasi)  

b) Kelompok kecil maupun kelompok besar,  

c) Klasikal maupun non klasikal  

d) Minimal setara dengan 8 JP atau 1 hari kerja. 
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DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 Tahapan Fasilitasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

Gambar 2 Tahapan Perintisan Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

Gambar 3 Tahapan Pembimbingan Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 

Gambar 4 Tahapan Layanan Konsultasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Selamat berjumpa dalam modul Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model 

Pembelajaran dan Pemanfaatan Media Pembelajaran. Modul ini merupakan modul 

pelatihan untuk pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Melalui modul 

ini, anda akan mempelajari materi penting yang terdiri dari beberapa bahasan yaitu: 

1. Konsep dasar pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

2. Metode pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran 

3. Desain pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran 

4. Instrument pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran 

5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran 

6. Analisis data dan informasi pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media 

pembelajaran 

7. Laporan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran 

Pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfatan media pembelajaran mutlak 

dilakukan dalam rangkaian proses instruksional sebagai bagian dari pengembangan 

teknologi pembelajaran, seperti yang diamanatkan di Permenpan No. 28 Tahun 2017 . 

Tahapan ini merupakan langkah terakhir bagi pengembang teknologi pembelajaran dalam 

mengembangkan suatu model pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran. 

Setelah suatu model pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran di 

implementasikan di sebuah proses instruksional, maka agar model pembelajaran atau 

pemanfaatan media tersebut terpantau/ terkawal dibutuhkan suatu pengendalian dan 

evaluasi dari implementasi model / pemanfaatan media tersebut. Proses pengendalian 

dan evaluasi ini bertujuan guna memastikan model pembelajaran yang sudah 

diimplementasikan / media pembelajarn yang dimanfaatkan berjalan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan.. 

Dalam Permenpan No. 28 Tahun 2017 tentang hal tersebut diatas, merupakan 2 (dua) 

kegiatan, yaitu pengendalian/pemantauan system model pembelajaran terhadap 

pemanfaatan media pembelajaran dan evaluasi penerapan model & pemanfaatan media 

pembelajaran. Kedua kegiatan tersebut dilakukan di semua jenjang jabatan fungsional 

Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan gradasi jenis media yang digunakan. 

Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfatan media 

pembelajaran dengan aturan-aturan yang dipatuhi, maka diharapkan proses instruksional 

berjalan efektif dan efisien yang berdampak manfaat luas baik kepada pengajar, pelajar, 

stakeholder pendidikan, dan masyarakat luas pada umumnya. Untuk membekali seorang 

pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) dalam bidang 

Pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfatan media pembelajaran, maka 

disusunlah modul Pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfatan media 

pembelajaran ini, yang digunakan sebagai pegangan dasar pengembangan salah satu 

http://jabfungptp.kemdikbud.go.id/index.php/2017/11/24/permenpan-no-28-tahun-2017-dan-lampirannya/
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kompetensi seorang PTP, yaitu di bidang pengendalian dan evaluasi penerapan model/ 

pemanfatan media pembelajaran. 

B. Deskripsi Singkat 

Modul Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran dan Pemanfaatan 

Media Pembelajaran merupakan rangkaian modul pelatihan untuk Pejabat Fungsional 

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang terdiri dari 2 (dua) modul.  

Pada modul ini merupakan modul pertama (seri 5a) yang membahas tentang konsepsi 

dasar, metode, dan desain pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran 

dan pemanfaatan media pembelajaran. Modul pertama ini terdiri dari 3 (tiga) bahasan 

materi. Materi pertama  anda akan mempelajari konsep dasar pengendalian dan evaluasi 

penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. Pada Kegiatan 

Belajar 2 anda diajak untuk mempelajari metode pengendalian dan evaluasi penerapan 

model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran, sementara bagaimana 

mendesain pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan evaluasi 

pemanfaatan media pembelajaran akan anda pelajari dalam Kegiatan Belajar 3. 

Waktu yang diperlukan untuk mempelajari modul pertama ini adalah 11 x 45 menit 

dengan rincian 6 x 45 menit secara online, dan 5 x 45 menit secara tatap muka. Pahami 

semua materi yang ada pada modul ini, dan jangan lupa untuk mendiskusikan dan 

menanyakan kepada instruktur atau narasumber apabila menemukan materi yang sulit 

dalam modul ini. Catatlah materi-materi yang sulit tersebut untuk bahan diskusi pada saat 

kegiatan tatap muka.  Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan belajar yang ada pada 

modul pelatihan ini, anda berhak mengerjakan tugas pada bagian evaluasi. Pada modul 

pertama ini, anda diwajibkan membuat desain pengendalian dan evaluasi penerapan 

model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. Pada modul kedua, anda 

diwajibkan membuat instrumen dan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi 

penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Persentase penilaian untuk desain memiliki bobot 30%, instrument 20% dan laporan 

sebesar 50%. Konsep pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfatan media 

pembelajaran secara bahasa merujuk pada kamus kbbi.kemdikbud.go.id dengan 

penjabaran seperti berikut : 

Pengendalian mempunyai arti pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan 

membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) 

dengan hasil pengawasan; 

Evaluasi adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk 

mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan 

dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya; 

Dengan berdasar definisi yang bersumber kamus kbbi.kemdikbud.go.id diatas definisi 

pengendalian model atau pemanfaatan media pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pengawasan/pemantauan suatu penerapansuatu model pembelajaran atau pemanfaatan 

media dengan mendokumentasikan bukti selama proses penerapan model/pemanfaatan 

media agar implementasi program sesuai tujuan yang diharapkan. 
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Sementara tentang evaluasi penerapan model/ pemanfatan media pembelajaran dapat 

dideskripsikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan dan pengamatan berbagai bukti dari 

penerapan model/ pemanfaatan media pembelajaran yang kemudian diukur/dinilai 

efektifitasnya. Selamat belajar. Semoga anda dapat melakukan pengendalian dan 

mengevaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melakukan 

pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Indikator keberhasilan setelah peserta mengikuti pembelajaran ini adalah : 

a. Mendeskripsikan konsep dasar pengendalian dan evaluasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran; 

b. Menjelaskan metode pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media 

pembelajaran; 

c. Menyusun desain pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media 

pembelajaran; 

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok dan sub materi pokok pada pembelajaran ini adalah : 

1. Konsep dasar pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran; 

a. Pengertian pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

b. Fungsi, prinsip, dan tujuan pengendalian pengendalian penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran 

c. Fungsi, prinsip, dan tujuan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

d. Prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran 

e. Model-model pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

f. Model-model evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

g. Kriteria pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

h. Kriteria evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

2. Metode pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran; 

a. Jenis metode pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

b. Jenis metode evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

c. Pemilihan metode sesuai tujuan pengendalian penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran 



4  Modul 7 Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran dan Pemanfaatan Media Pembelajaran 

d. Pemilihan metode sesuai tujuan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

3. Desain pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran; 

a. Analisis terhadap prosedur implementasi model dan media pembelajaran 

b. Identifikasi indikator2 kunci atau factor risiko dalam implementasi model dan 

media pembelajaran 

c. Tahapan dalam mendesain pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

d. Tahapan dalam mendesain evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

e. Komponen desain pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran  

f. Komponen desain evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran  

g. Menyusun desain pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

h. Menyusun desain evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

E. Manfaat 

Manfaat dari kegiatan pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfaatan media 

pembelajaran adalah memastikan kegiatan penerapan model/ pemanfaatan media 

pembelajaran berjalan sesuai tujuan yang diharapkan dengan cara memonitor/memantau 

dan menilai efektifitas  

program tersebut. Dari kegiatan tersebut diharapkan kegiatan dapat terpantau dan dapat 

diketahui kelebihan/kekurangan program tersebut yang kemudian dijadikan dasar 

perbaikan dan penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas program. 
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BAB II   

KONSEP DASAR PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Setelah mempelajari materi yang diuraikan pada bab II, anda dapat mendeskripsikan konsep 

dasar pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

A. Uraian Materi 

1. Pengertian pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

Pada pokok materi di atas, ada dua istilah yang perlu kita definisikan terlebih dahulu, 

yaitu; pengendalian dan evaluasi. Sedangkan penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran merupakan objek dari kegiatan pengendalian dan evaluasi yang 

sudah didefinisikan pada modul sebelumnya. 

Merujuk pada kamus kbbi.kemdikbud.go.id pengendalian mempunyai arti pengawasan 

atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta 

menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Sedangkan menurut 

Mulyadi (2007:89) pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu 

melalui perilaku yang diharapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:70) 

pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen.  

Berdasarkan definisi tersebut dan didukung beberapa pendapat para ahli tentang arti 

kata pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan 

membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) 

dengan hasil pengawasan. Segala aktivitas pengawasan atau pemantauan terhadap 

suatu proses kegiatan dengan melakukan dokumentasi-dokumentasi bukti terhadap 

pelaksanaan suatu program penerapan maupun pemanfaatan sehingga dapat 

mencapai target atau tujuan yang dicapai. 

Dengan kata lain, pengendalian merupakan suatu kegiatan pengawasan, di mana 

pengawasan tersebut dilakukan selama proses berlangsungnya kegiatan, tujuan 

pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa proses kegiatan berlangsung sesuai 

rencana, dan apabila ditemukan penyimpangan ataupun kesalahan dalam proses 

tersebut dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan. Jadi tujuan utama 

pengendalian adalah untuk memastikan semua proses berjalan dengan baik sesuai 

rencana. 

Kemudian tentang evaluasi menurut beberapa pendapat ahli, antara lain: Wrightstone, 

dkk (1956) Pengertian evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan 

kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Menurut Sudijono 

(1996) Pengertian evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada 

data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Nurkancana 

(1983) Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk 

menentukan nilai dari suatu hal. Pengertian evaluasi menurut 

kkbi.kemdikbud.go.id adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai 

macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, 
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program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dari semua pendapat yang dikemukakan para ahli dan kbbi.kemdikbud diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa evaluasi penerapan model pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran adalah suatu kegiatan pengumpulan dan 

pengamatan berbagai bukti dari penerapan model/pemanfaatan media pembelajaran 

yang kemudian diukur/dinilai efektifitasnya. Hasil evaluasinya diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan langkah perbaikan atau penyempurnaan terhadap 

penerapan model/ pemanfaatan media pembelajaran, yang berdampak kepada 

peningkatan kualitas, selain hal tersebut hasil evaluasi diharapkan menjawab apakah 

model/ pemanfaatan media pembelajaran yang sudah dikembangkan efektif atau 

tidak.  

2. Tujuan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

a. Tujuan pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Kegiatan pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

bertujuan untuk memastikan kegiatan penerapan model dan/ penerapan media 

pembelajaran pada suatu proses instruksional berjalan sesuai dengan rencana 

yang diharapkan dalam bentuk pengawasan selama proses berlangsung, dimana 

kalau terjadi penyimpangan/kesalahan dapat segera diperbaiki. Dengan kata lain, 

pengawasan selama kegiatan penerapan model dan/ pemanfaatan media 

pembelajaran agar berjalan semestinya sesuai tujuan. 

b. Tujuan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Berkenaan dengan tujuan evaluasi,  Anderson, Ball, dan Murphy (1981), menyatakan 

tujuan utama evaluasi apakah program pendidikan atau pelatihan menyediakan 

informasi bagi pembuat keputusan tentang program.  Studi evaluasi seharusnya 

direncanakan dengan keputusan alternatif yang relevan. Hasil evaluasi seharusnya 

bermanfaat untuk keputusan perbaikan program, tidak hanya sekedar keputusan 

melanjutkan atau mengakhiri program. Usaha evaluasi seharusnya 

mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari program. Provus 

menyatakan ada tiga tujuan utama evaluasi yaitu: a. menjamin kualitas dari produk, 

b. menjamin kualitas keputusan tentang apa yang seharusnya dihasilkan dan 

bagaimana menghasilkannya. 

Davidson (2005) menyatakan  tujuan evaluasi yaitu: menentukan kualitas atau nilai 

sesuatu, menentukan area untuk perbaikan,   bisa mencakup keduanya selain 

menentukan kualitas juga dalam rangka menentukan area perbaikan. Evaluasi 

dengan tujuan perbaikan disebut evaluasi formatif yang bertujuan: 

1) Secara relatif membantu produk, layanan, atau program baru menemukan 

pijakannya atau membantu staf baru membangun kecepatan dalam bekerja 

2) Untuk mengeksplorasi cara perbaikan produk, layanan atau program menjadi 

lebih matang. 
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Menurut Cronbach (1982), tujuan utama dari evaluasi berbeda dengan riset sosial 

lainnya. Evaluasi menyesuaikan pada lembaga dan kontek politik yang berbeda. 

Sementara itu Kirkpatrick (2005) menambahkan ada tiga alasan mengapa 

diperlukan evaluasi program, yaitu: 

1) Menunjukkan eksistensi dan dana yang dikeluarkan terhadap pencapaian tujuan 

dan sasaran program yang dilakukan. 

2) Memutuskan apakah kegiatan yang dilakukan akan diteruskan atau dihentikan. 

3) Mengumpulkan informasi bagaimana cara untuk mengembangkan program di 

masa yang akan datang. 

Menurut Wirawan, evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai 

dengan objek evaluasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain:  

1) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. 

2) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

3) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. 

4) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi 

program yang jalan, mana yang tidak berjalan. 

5) Untuk pengembangan staf program. Evaluasi memberikan masukan kepada 

manajer program berkenaan dengan kinerja staf dalam melayani masyarakat. 

6) Memenuhi ketentuan undang-undang. Terkadang program diadakan untuk 

melaksanakan undang-undang tertentu. Sebagai contoh program pendidikan 

disusun dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam UU Sistem 

Pendidikan Nasional serta peraturan terkait lainnya. Program-program ini harus 

dievaluasi apakah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak. 

7) Akreditasi program. Lembaga-lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat 

perlu dievaluasi untuk menentukan apakah telah menyajikan layanan kepada 

masyarakat sesuai dengan standar layanan yang ditentukan.   

8) Mengukur cost efectiveness dan cost efficiency. Penggunaan sumber dalam suatu 

program perlu diukur apakah anggaran suatu program mempunyai nilai yang 

sepadan (cost effective) dengan akibat atau manfaat yang ditimbulkan oleh 

program. Yang dimaksud dengan cost efficiency evaluation. Adalah mengukur 

apakah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program telah dikeluarkan 

secara efisien atau tidak.  

9) Mengambil keputusan mengenai program. 

10) Akuntabilitas. Evaluasi dilakukan juga untuk pertanggungjawaban pimpinan 

serta pelaksana program. Apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana, standar maupun tolak ukur keberhasilan. 

11) Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. 

12) Memperkuat posisi politik. Evaluasi terhadap program yang menghasilkan nilai 

positif secara tidak langsung akan mendapat dukungan dari para pengambil 

keputusan baik legislatif maupun eksekutif serta anggota masyarakat yang 

memperoleh dampak langsung dari program tersebut. 



8  Modul 7 Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran dan Pemanfaatan Media Pembelajaran 

13) Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. Diawali oleh pemikiran 

Tyler bahwa evaluasi harus mengukur pencapaian tujuan program mulailah 

muncul embrio teori evaluasi, (Wirawan, 2011) 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas,  dapat disimpulkan bahwa tujuan 

evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaranpada dasarnya adalah untuk memperoleh data atau informasi yang 

akurat dan objektif tentang implementasi dari model pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran. Informasi tersebut dapat mengenai dampak atau 

hasil yang dicapai, proses, efisiensi atau pemanfaatan serta pendayagunaan sumber 

daya yang ada. 

Hasil penelitian evaluasi ini dapat dipergunakan untuk menentukan nilai atau 

tingkat keberhasilan suatu kegiatan (program) dilihat dari segi efektifitas maupun 

efisiensinya untuk pertimbangan apakah program dilanjutkan, dimodifikasi atau 

dihentikan. Dalam menentukan nilai atau tingkat keberhasilan suatu program 

tersebut diperlukan kriteria yang jelas dan terukur. Dari sisi waktu, evaluasi tidak 

hanya dilakukan di akhir program, tetapi juga pada saat proses program sedang 

berlangsung. 

3. Fungsi pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

a. Fungsi pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Fungsi Pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

dalam hal ini berfungsi sebagai pengendali dari proses berjalannya penerapan 

sebuah model dan/ pemanfaatan media agar proses tersebut dapat berjalan seperti 

yang direncanakan/sesuai tujuan. 

b. Fungsi evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Sedangkan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

berfungsi untuk mendapatkan masukan nilai ukur/ efektifitasnya dalam rangka 

perbaikan kesempurnaan model dan/ pemanfaatan media untuk peningkatan 

kualitasnya. 

4. Prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran. 

a. Prinsip pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Harold Koontz dan Cyril O’Donnell (1988; 558) mengemukakan Azas-azas/Prinsip-

prinsip Pengendalian /pengawasan sebagai berikut: 

1) Prinsip tercapainya tujuan (principle of assurance of objective) 

Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan 

mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindarkan penyimpangan/deviasi 

dari perencanaan. 

2) Prinsip efisiensi pengendalian (principle of efesience of control) 

Pengendalian efisiensi ini bertujuan untuk menghindarkan deviasi-deviasi dari 

perencanaan sehingga tidak menimbulkan ha-hal lain yang diluar dugaan. 
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3) Prinsip tanggung jawab pengendalian (Principle of control responbility) 

Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila manager dapat bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan rencana. 

4) Prinsip pengendalian terhadap masa depan (principle of future control) 

Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, penyimpangan, 

perencanaan yang akan terjadi, baik sekarang maupun pada masa yang akan 

datang. 

5) Prinsip pengendalian langsung (principle of direct control) 

Tehnik control yang paling efektif adalah mengusahakan adanya bawahan yang 

berkualitas baik. 

6) Prinsip refleksi perencanaan (principle of reflection of plan) 

Perencanaan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter 

dan susunan perencanaan. 

7) Prinsip penyesuaian dengan organisasi (principle of organizational) 

Pengendalian harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi. Manager 

dan bawahannya merupakan sasaran untuk melaksanakan rencana. 

8) Prinsip pengendalian individual (principle of individually of control) 

Pengendalian dan tehnik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. 

9) Prinsip standar (principle of standar) 

Control yang efektif dan efesien memerlukan standar yang tepat sebagai tolak 

ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. 

10) Prinsip pengawasan terhadap strategis (principle of strategic point control) 

Pengendalian yang efektif dan efesien memerlukan perhatian yang ditentukan 

factor-faktor yng strategis. 

11) Prinsip perkecualian (the exception principle) 

Perkecualian ini dapat terjadi keadaan tertentu ketika situasi berubah. 

12) Prinsip pengendalian fleksibel (principle of flexibility of control) 

Pengendalian harus luwes untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan 

rencana. 

13) Prinsip peninjauan kembali (principle of riview) 

System control harus ditinjau berkali-kali agar system yang digunakan berguna 

untuk mencapai tujuan. 

14) Prinsip tindakan (principle of action) 

Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana orgnisasi, 

staffing, dan directing.  

Prinsip-prinsip diatas dijadikan patokan/ acuan kita dalam rangka melakukan 

kegiatan pengendalian suatu model dan/ pemanfaatan media, agar penerapan 

proses program berjalan dengan ideal. 

b. Prinsip evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Sedangkan untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, harus memperhatikan 

prinsip-prinsip umum evaluasi sebagai berikut :1 

                                                           
1http://evaluasipembelajaranelghazy.blogspot.com/2016/02/tujuan-fungsi-dan-prinsip-evaluasi.html 
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1) Kontinuitas  

Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena penerapan model dan/ 

pemanfaatan model itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, 

kita harus melakukan evaluasi secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada 

suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu 

sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang 

perkembangan peserta didik. Perkembangan belajar peserta didik tidak dapat 

dilihat dari dimensi produk saja tetapi juga dimensi proses bahkan dari dimensi 

input.  

2) Komprehensif  

Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, kita harus mengambil seluruh 

objek itu sebagai bahan evaluasi.  

Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah pemanfaatan media pembelajaran, maka 

seluruh aspek pemanfaatan media itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut 

kesesuaian media berdasar karakteristik guru, siswadan sekolah,begitu juga 

dengan objek-objek evaluasi yang lain. 

3) Adil dan objektif  

Dalam melaksanakan evaluasi, harus objektif berdasar dokumentasi yang telah 

dicatat/dapatkan dalam proses evaluasi. Dalam hal ini pengevaluasi harus 

bersifat adil dengan data-data yng telah didapatkannya. 

4) Kooperatif  

Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerjasama dengan semua pihak, seperti 

orang tua peserta didik, guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu 

sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil 

evaluasi, dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai.  

5) Praktis  

Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik bagi kita yang menyusun alat 

evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu, 

Anda harus memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. 

5. Model-model pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran. 

a. Model pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Menurut Issac dan Michael (1981) berdasarkan pendekatannya, ada dua model 

monitoring dan evaluasi program yakni : 

1) Model monitoring dan evaluasi program menggunakan pendekatan sistem 

(systems approach) yaitu dengan memperhatikan: (a) masukan (input), (b) 

proses, dan (c) luaran (output). Model ini diterapkan dengan tujuan untuk 

sekedar melihat keberhasilan progam. Dengan membandingkan luaran dan 

masukan akan dapat diketahui perolehan (gain) yang dicapai. 
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2) Model monitoring dan evaluasi program menggunakan pendekatan tujuan 

(objectives approach) yaitu dengan memperhatikan: (a) tujuan (objectives), 

proses/kebermaknaan (mean), dan ukuran keberhasilan (measure). Model ini 

diterapkan dengan tujuan untuk mengoptimasi program. Dengan melihat 

pelaksanaan selama proses kemudian dikembalikan lagi pada tujuan yang 

sudah ditetapkan maka keberhasilan progam dapat dioptimalisasikan. Model 

yang lebih kompleks adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product).  

Model ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi program 

dengan jangkauan yang lebih luas, yakni menyangkut evaluasi conteks, evaluasi 

input, evaluasi proses, evaluasi produk dalam bentuk output dan dampak. Model 

ini diterapkan dengan tujuan secara lebih luas, dalam artian dapat untuk 

mengevaluasi seberapa jauh kebijakan yang diterapkan dapat dicapai dengan 

baik. Bila ternyata hasilnya tidak optimal maka dengan mengkaji kembali data 

konteks, input, proses, dan produk maka akan dapat dibuat rekomendasi apakah 

perlu progam harus dimodifikasi bila akan diterapkan kembali. Dengan demikian, 

dengan model ini dapat dipakai sebagai model monitoring dan evaluasi program 

di mana program didudukkan sebagai kebijakan.  

b. Model evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Sementara model-model dalam evaluasi yang bisa dijadikan acuan, diantaranya: 

1) Model Tyler 

Pedoman evaluasi ini diajukan oleh Tyler dalam monograf, Basic Principles of 

Curriculum and instruction (1950). Ia menyatakan bahwa proses evaluasi 

esensinya adalah suatu proses dimana evaluator dapat menentukan 

bagaimana tujuan itu dapat dicapai. Dalam evaluasi ini seorang guru 

diharapkan mampu menentukan derajat atau tingkat perubahan pada siswa 

sebagai bagian dari akibat perencanaan yang dibuat olehnya. 

Menurut penulis, Fokus pendekatan Tyler pada prinsipnya adalah 

menekankan perhatian pada tujuan sebelum dan sesudah perencanaan 

kurikulum sesuai intruksional yang telah disepakati bersama. Disamping itu, 

pada lingkup yang lebih luas, misalnya dibidang kurikulum secara rasional 

Tyler telah menggambarkan selangkah lebih maju, dimana evaluasi berfokus 

pada penyaringan kurikulum dan program sebagai sentral kepercayaan 

evaluasi.  

2) Model Sumatif dan Formatif 

Evaluasi Sumatif dan Formatif ini berpijak pada prinsip Model Tyler. Model ini 

sudah dipahami oleh banyak guru, karena model ini sudah dianjurkan oleh 

pemerintah melalui menteri pendidikan dan termasuk juga dalam lingkup 

evaluasi pembelajaran dikelas.  

a) Evaluasi sumatif 

Evaluasi Sumatif merupakan bentuk evaluasi yang digunakan oleh guru 

kepada siswa selama satu semester guna memperoleh informasi. Dalam 

menentukan kinerja dari proses belajar mengajar yang diterapkan.Guru 
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baru dapat melakukan evaluasi sumatif apabila guru yang bersangkutan. 

Selesai mengajarkan seluruh pokok bahasan yang merupakan forsi dari 

semester yang bersangkutan. Jadi fungsi evaluasi ini untuk mengetahui 

kemajuan anak didik dalam proses belajar yang telah diterapkan dan 

dibahas sebelumnya. 

b) Evaluasi Formatif 

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru selama dalam 

perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu program 

pengajaran semester berlangsung. Evaluasi ini dimaksud untuk 

mengetahui kemungkinan adanya penyimpang-penyimpangan, ketidak 

sesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.  

3) Model evaluasi CIPP 

Model evaluasi CIPP merupakan hasil kerja para tim peneliti, yang tergabung 

dalam suatu organisasi komite Dhi Delta Kappa USA yang diketuai oleh 

DanieStuffle Beam. Model CIPP lebih banyak digunakan oleh para evaluator 

karena model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan 

model evaluasi lainnya. Model tersebut mencakup empat komponen yakni 

Context, Input, Process, dan Product. Komponen Context berkaitan dengan 

kelemahan dan kekurangan suatu program, Input berkaitan dengan Masukan 

yang akan di proses, Process berkaitan dengan pengolahan bahan atau Input 

dan Product berkaitan dengan Hasil dari Process. 

Empat aspek Model Evaluasi CIPP (context, input, process and output) yang 

dapat membantu proses pengambil keputusan untuk menjawab empat 

pertanyaan dasar mengenai  suatu evaluasi. Pertanyaannya berupa; 

a) Apa yang harus dilakukan (What should we do?); mengumpulkan dan 

menganalisa needs assessment data untuk menentukan tujuan, prioritas 

dan sasaran. 

b) Bagaimana kita melaksanakannya (How should we do it?); sumber daya dan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang 

meliputi identifikasi program eksternal dan material dalam mengumpulkan 

informasi 

c) Apakah dikerjakan sesuai rencana (Are we doing it as planned?); Ini 

menyediakan pengambil-keputusan informasi tentang seberapa baik 

program diterapkan. Dengan secara terus-menerus monitoring program, 

pengambil-keputusan mempelajari seberapa baik pelaksanaan telah 

sesuai petunjuk dan rencana, konflik yang timbul, dukungan staff dan 

moral, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan 

penganggaran. 

d) Apakah berhasil (Did it work?); Dengan mengukur outcome dan 

membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambil-keputusan 

menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, 

dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali 
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6. Kriteria pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

a. Kriteria pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

Kriteria pengendalian sama fungsinya dengan pengawasan. Fungsi 

pengendalian/pengawasan yang ideal memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat sebab 

ketidakakuratan dapat menyebabkan pengambilan tindakan koreksi yang 

keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebelumnya tidak ada. 

2) Tepat waktu. Segala informasi harus disampaikan dan dievaluasi secepatnya 

agar dapat segera dilakukan tindakan koreksi sebelum menjadi kritis. 

3) Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat 

obyektif serta lengkap. 

4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Pengawasan/pengendalian 

seharusnya memusatkan perhatian pada penyimpangan-penyimpangan yang 

paling sering terjadi dan menimbulkan akibat yang fatal. 

5) Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan pengawasan/pengendalian 

harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan nilai kegunaannya. 

6) Fleksibel. Pengawasan harus memiliki fleksibilitas agar dapat memberikan 

tanggapan atau reaksi terhadap perubahan-perubahan. 

7) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan/pengendalian 

yang efektif harus dapat menunjukkan penyimpangan dan tindakan koreksi 

yang harus diambil. 

8) Diterima oleh pengguna. Sistem pengawasan/pengendalian harus mampu 

mengarahkan pelaksanaan kerja pengguna dengan mendorong perasaan 

bertanggungjawab dan berprestasi. 

b. Kriteria evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

Menurut Fernandes, penelitian evaluasi harus mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Kegunaan informasi yang disampaikan harus ada gunanya dan praktis. 

Kegunaan informasi hasil penelitian harus merupakan pertimbangan utama 

dalam memilih tema studi. 

2) Akurasi. Informasi hasil penelitian harus memenuhi syarat validitas, 

reliabilitas, dapat diukur dan dapat digeneralisasikan. 

3) Feasibility. Hasil evaluasi hendaknya mudah digunakan baik dari segi 

pengambil kebijakan maupun efektifitasnya. 

4) Property. Evaluasi harus legal dan mempertimbangkan etika.  

Memperjelas apa yang dinyatakan oleh Fernandes, Joint Committee Standars for 

Evaluation of Educational Programs, Project, and Materials menetapkan 

standar/ukuran baku evaluasi ke dalam empat kategori yaitu: 

1) Kegunaan (utility), mengarahkan evaluasi menjadi jelas, tepat pada waktunya 

dan mempunyai dampak atau pengaruh yang diharapkan. Berkenaan dengan 

standar kegunaan antara lain meliputi identifikasi pengamat, kredibilitas 
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evaluator, seleksi dan lingkup informasi, interpretasi penilaian, kejelasan 

laporan, ketepatan waktu laporan, serta dampak evaluasi.   

2) Kelayakan (feasibility), berkenaan dengan standar bahwa evaluasi harus 

dilakukan dalam setting yang  alami, bukan direkayasa dan dimanipulasi untuk 

kepentingan evaluator atau pengguna informasi. Oleh karena itu evaluasi 

yang dilakukan membutuhkan sumber-sumber yang layak serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3) Kepatutan (propriety), merujuk bahwa evaluasi yang dilakukan secara sah, 

beretika, jujur, lengkap, dan mendukung kepentingan semua pihak. 

4) Ketepatan (accuracy), standar ini berkenaan dengan kesahihan dan 

keterandalan instrumen, analisis data serta informasi yang akurat dan rasional 

dalam penetapan keputusan pada setiap tahapan evaluasi.    

Standar dan  kriteria evaluasi apabila dikaitkan dengan tujuan dari evaluasi itu 

sendiri di mana tujuan evaluasi untuk memperoleh data atau informasi yang 

akurat dan objektif tentang implementasi dari suatu program baik mengenai 

dampak atau hasil yang dicapai, proses, efisiensi, atau pemanfaatan serta 

pendayagunaan sumber daya yang ada, maka kriteria yang dapat 

dipertimbangkan menurut peneliti dalam mengevaluasi suatu program ada dua 

besaran utama, yaitu: 

1) Kriteria/standar berkenaan dengan informasi yang dihasilkan dari evaluasi. 

Informasi yang dihasilkan dari evaluasi hendaknya memenuhi standar: 

a) Kegunaan, informasi evaluasi harus berguna baik dari pengembang 

program maupun kepada sasaran program (pengguna). 

b) Akurasi, informasi evaluasi harus akurat, karena informasi ini dipergunakan 

oleh penentu kebijakan terutama dalam menentukan apakah program 

tetap dijalankan atau harus dihentikan. 

c) Feasibility, informasi hasil evaluasi hendaknya mudah digunakan baik oleh 

pengembang program maupun pengguna program. 

d) Property, informasi hasil evaluasi hendaknya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2) Kriteria/standar berkenaan dengan objek evaluasi. Objek evaluasi salah 

satunya berupa program, baik program pelatihan, program dalam bentuk 

media pembelajaran, program siaran pendidikan, dan lain-lain. 

Kriteria/standar berkaitan objek evaluasi dengan memperhatikan komponen 

dari program sebagai salah satu objek evaluasi. Komponen program antara 

lain meliputi input, proses/implementasi program, output, dan outcome. 

a) Kriteria input program, menyangkut ketersediaan baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitas sarana, prasarana, konten program, maupun SDM 

pendukung program. 

b) Kriteria proses/implementasi program. Implementasi program dapat 

dinyatakan berkualitas apabila mengikuti standar yang telah ditetapkan. 



Modul 7 Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran dan Pemanfaatan Media Pembelajaran 15 

c) Kriteria output, kriteria ini berkenaan langsung dengan sasaran/pengguna. 

Kalau dalam pembelajaran ataupun program pelatihan, seberapa besar 

materi pembelajaran atau pelatihan dapat dikuasai oleh sasaran. 

Bagaimana kompetensi peserta pelatihan sebelum dan sesudah dilatih? 

Kalau mengalami peningkatan berarti dapat dikatakan program pelatihan 

tersebut efektif. Output untuk program siaran pendidikan yaitu seberapa 

banyak sasaran memanfaatkan program siaran tersebut, apakah program 

siaran pendidikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil 

belajar mereka? Kriteria yang dapat digunakan untuk output ini yaitu 

efektif dan efisien. Program dikatakan efektif apabila tujuan program 

tercapai. Program dinyatakan efisien apabila dibandingkan dengan sumber 

atau strategi yang lainnya menghasilkan output yang lebih baik. Dalam 

kontek pendidikan dan pelatihan, efisiensi dapat dipandang sebagai 

desain, pengembangan, dan pelaksanaan pengajaran yang menggunakan 

seminimal sumber untuk hasil yang sama. Sementara itu untuk efektif 

berkaitan dengan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan serta diinginkan oleh yang berwenang.2 

d) Kriteria outcome, pada kriteria ini selain berkenaan dengan pengguna juga 

berkenaan dengan lembaga/instansi ataupun masyarakat di mana sasaran 

bekerja/tinggal. Apabila dalam suatu instansi sasaran yang telah dilatih 

meningkat kinerjanya, berarti program pelatihan memberikan dampak 

positif begitu juga sebaliknya. Siaran pendidikan memberikan dampak 

yang positif apabila ada perubahan ke arah positif pada pengguna baik dari 

aspek pengetahuan, sikap maupun perilakunya.    

Sementara itu karakteristik yang mempengaruhi pemanfaatan hasil 

evaluasi antara lain komitmen, kebutuhan informasi, karakteristik personal, 

pengambil kebijakan, iklim politik serta iklim keuangan. 

B. Latihan 

Setelah anda mempelajari uraian materi tentang konsep dasar pengendalian dan evaluasi 

penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran, coba kerjakan 

latihan berikut ini. 

1. Pengendalian dan evaluasi merupakan dua konsep yang berbeda. Jelaskan apa yang 

dimaksud pengendalian dan evaluasi! 

2. Mengapa perlu dilakukan pengendalian pada penerapan model pembelajaran ataupun 

pemanfaatan media pembelajaran? 

3. Jelaskan prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi! 

4. Apa yang dimaksud model monitoring dan evaluasi program menggunakan 

pendekatan tujuan (objectives approach)? 

5. Model evaluasi apa sajakah yang dapat digunakan jika anda ingin mengevaluasi suatu 

penerapan model pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran? 
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C. Rangkuman 

1. Definisi pengendalian model atau pemanfaatan media pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pengawasan/pemantauan suatu penerapan suatu model pembelajaran atau 

pemanfaatan media dengan mendokumentasikan bukti selama proses penerapan 

model/pemanfaatan media agar implementasi program sesuai tujuan yang diharapkan. 

2. Definisi evaluasi penerapan model/ pemanfatan media pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pengumpulan dan pengamatan berbagai bukti dari penerapan model/ 

pemanfaatan media pembelajaran yang kemudian diukur/dinilai efektifitasnya. 

3. Tujuan kegiatan pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran bertujuan untuk memastikan kegiatan penerapan model dan/ 

penerapan media pembelajaran pada suatu proses instruksional berjalan sesuai 

dengan rencana yang diharapkan dalam bentuk pengawasan selama proses 

berlangsung, dimana kalau terjadi penyimpangan/kesalahan dapat segera diperbaiki 

4. Tujuan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaranpada dasarnya adalah untuk memperoleh data atau informasi yang 

akurat dan objektif tentang implementasi dari model pembelajaran dan pemanfaatan 

media pembelajaran. Informasi tersebut dapat mengenai dampak atau hasil yang 

dicapai, proses, efisiensi atau pemanfaatan serta pendayagunaan sumber daya yang 

ada. 

5. Fungsi Pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran dalam 

hal ini berfungsi sebagai pengendali dari proses berjalannya penerapan sebuah model 

dan/ pemanfaatan media agar proses tersebut dapat berjalan seperti yang 

direncanakan/sesuai tujuan.. 

6. Fungsi evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran untuk 

mendapatkan masukan nilai ukur/ efektifitasnya dalam rangka perbaikan 

kesempurnaan model dan/ pemanfaatan media untuk peningkatan kualitasnya 

7. Prinsip pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran : 

a. Prinsip tercapainya tujuan (principle of assurance of objective) 

b. Prinsip efisiensi pengendalian (principle of efesience of control) 

c. Prinsip tanggung jawab pengendalian (Principle of control responbility) 

d. Prinsip pengendalian terhadap masa depan (principle of future control) 

e.  Prinsip pengendalian langsung (principle of direct control) 

f. Prinsip refleksi perencanaan (principle of reflection of plan) 

g. Prinsip penyesuaian dengan organisasi (principle of organizational) 

h. Prinsip pengendalian individual (principle of individually of control) 

i. Prinsip standar (principle of standar) 

j. Prinsip pengawasan terhadap strategis (principle of strategic point control) 

k. Prinsip perkecualian (the exception principle) 

l. Prinsip pengendalian fleksibel (principle of flexibility of control) 

m. Prinsip peninjauan kembali (principle of riview) 

n. Prinsip tindakan (principle of action) 

 

 



Modul 7 Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran dan Pemanfaatan Media Pembelajaran 17 

8. Prinsip evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

a. Kontinuitas 

b. Komprehensif  

c. Adil dan objektif  

d. Kooperatif 

e. Praktis 

9. Model pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran : 1. 

Model monitoring dan evaluasi program menggunakan pendekatan sistem (systems 

approach); 2. Model monitoring dan evaluasi program menggunakan pendekatan 

tujuan (objectives approach) 

10. Model evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran: 

Model Tyler; Model Sumatif dan Formatif; Model CIPP. 

11. Kriteria pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

a. Akurat 

b. Tepat waktu 

c. Obyektif dan menyeluruh 

d. Terpusat pada titik pengawasan strategsr 

e. Realistik secara ekonomis 

f. Fleksibel 

g. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional 

h. Diterima oleh pengguna 

12. Kriteria evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

a. Kriteria/standar berkenaan dengan informasi yang dihasilkan dari evaluasi. 

Informasi yang dihasilkan dari evaluasi hendaknya memenuhi standar: 1.Kegunaan, 

2.Akurasi, 3.Feasibility, 4.Property. 

b. Kriteria/standar berkenaan dengan objek evaluasi. Objek evaluasi salah satunya 

berupa program, baik program pelatihan, program dalam bentuk media 

pembelajaran, program siaran pendidikan, dan lain-lain. Kriteria/standar berkaitan 

objek evaluasi dengan memperhatikan komponen dari program sebagai salah satu 

objek evaluasi. Komponen program antara lain meliputi input, proses/implementasi 

program, output, dan outcome. 

D. Evaluasi 

Kerjakan soal evaluasi dibawah ini : 

1. Dalam proses pengembangan terdapat tahapan pengendalian dan evaluasi. 

Pengendalian dan evaluasi merupakan dua konsep yang berbeda, dapatkah Anda 

jelaskan apa yang dimaksud dengan pengendalian dan evaluasi? 

2. Apa perbedaan mendasar antara pengendalian dan evaluasi? 

3. Kalau anda ingin mengevaluasi suatu penerapan model pembelajaran atau 

pemanfaatan media pembelajaran, model apa yang akan anda gunakan dan jelaskan 

alasan anda memilih model tersebut. 
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BAB III  

METODE PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENERAPAN MODEL  

DAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi yang diuraikan pada bab III, anda dapat menjelaskan metode 

pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

A. Uraian Materi 

1. Jenis metode pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran. Dalam kegiatan penerapan maupun evaluasi  

penerapan model atau pemanfaatan media dapat menggunakan 3 (tiga) metode 

berikut : 

a. Metode kunjungan tatap muka, dimana pengembang langsung berhadapan dengan 

objek yang menerapkan model / memanfaatkan media. Dalam metode ini 

pengembangan langsung mendokumentasikan bukti-bukti sebagai dasar 

pengendalian dan langsung dapat berinterksi dengan objek yang dipantaunya. 

b. Metode melalui media/teknologi, dimana pengembang memanfaatkan teknologi 

untuk mendapatakan bahan-bahan atau dokumen yang diperlukan untuk dasar 

pengendalian. Secara hasil, data langsung dapat diolah ketika data yang diinputkan 

objek atau pengembang sudah dimasukkan.  

c. Metode jarak jauh, dimana pengembang tidak bertatap secara langsung, tetapi 

melalui media secara jarak jauh. Semua proses dilakukan dengan perantara media 

penghubung, jadi bisa dikatakan semua data dasar pengendalian di transfer melalui 

media penghubung tersebut. 

2. Pemilihan metode sesuai tujuan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

Dalam pemilihan metode kegiatan pengendalian dan evaluasi penerapan model atau 

pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristiknya, berdasar tujuan kegiatan 

pengendalian dan evaluasinya.  

a. Metode kunjungan tatap muka dilakukan ketika proses penerapan modelnya 

bertujuan mendapatkan data dengan cara mengamati/observasi, wawancara 

langsung, dan dibutuhkan trianggulasi/konfirmasi data yang didapatkan, maka 

metode kunjungan tatap muka dalam hal ini lebih efektif. 

b. Metode melalui media/teknologi dipilih sebagai metode dengan pertimbangan 

kegiatan pengendalian dan evaluasi ini memanfaatkan media untuk memudahkan 

pemahaman, menjelaskan hal yang abstrak, maksud/tujuan pengembang dalam 

melakukan kegiatan yang membutuhkan penjelasan yang lebih konkrit, sehingga 

dalam hal seperti ini menggunakan metode melalui media/metode lebih efektif. 

c. Metode jarak jauh dilakukan ketika pengembang terkendala jarak dengan objek 

yang menerapkan model dan/ memanfaatkan media dan massif sifatnya, maka tidak 

dimungkinkan berkunjung ke beberapa tepat di waktu terbatas, maka metode jarak 

jauh akan lebih efektif dan efisian dalam kondisi seperti ini. 
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B. Latihan  

Setelah anda membaca uraian materi tentang metode pengendalian dan evaluasi 

penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran , kerjakan latihan 

berikut ini. 

1. Sebutkan dan jelaskan beberapa metode yang dapat anda gunakan pada saat 

melakukan pengendalian maupun mengevaluasi penerapan model pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran! 

2. Metode jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan apa saja? 

3. Pemilihan metode berdasarkan pertimbangan apa saja ? 

4. Kenapa tujuan menjadi pertimbangan utama dalam memilih metode? 

5. Kenapa diperlukan pertimbangan memilih metode? 

C. Rangkuman 

1. Ada beberapa metode dalam kegiatan pengendalian dan evaluasi penerapan model 

dan /pemanfaatan media pembelajaran diantaranya dengan kunjungan tatap muka, 

melalui media/teknologi, atau jarak jauh. 

2. Pemilihan metode sesuai tujuan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran dan karakteristiknya.  

D. Evaluasi 

Kerjakan soal evaluasi dibawah ini : 

1. Ada 3 metode dalam melakukan pengendalian dan evaluasi. Menurut anda mana yang 

lebih efektif? Jelaskan. 

2. Jelaskan perbedaan mendasar masing-masing metode pengendalian dan evaluasi ? 

3. Buatlah sebuah contoh penerapan pengendalian dan evaluasi dengan metode jarak 

jauh !  
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BAB IV  

DESAIN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  

DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi yang diuraikan pada bab IV, anda dapat menyusun desain 

pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

A. Uraian Materi 

1. Analisis terhadap prosedur implementasi model dan media pembelajaran 

 Kegiatan analisis terhadap prosedur implementasi model dan media pembelajaran 

dimaksudkan mengkaji aspek-aspek yang terkait terhadap prosedur tahapan rencana 

implementasi model/pemanfaatan media. Data analisis dibutuhkan untuk mendesain 

kegiatan pengendalian maupun evaluasi. 

2. Identifikasi indikator-indikator kunci atau faktor risiko dalam implementasi model 

dan media pembelajaran. 

Setelah dilakukan analisis terhadap prosedur implementasi, kemudian kita identifikasi 

indikator-indikator atau faktor resiko dalam implementasi nantinya. Hal tersebut perlu 

dilakukan sebagai langkah preventif/pencegahan terhadap resiko-resiko yang 

kemungkinan terjadi. 

3. Tahapan dalam mendesain pengendalian dan evaluasi penerapan model 

pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran. 

 Dalam tahap ini dilakukan kegiatan : 

a. Merumuskan tujuan program. 

b. Menyiapkan objek dan kelengkapan lain. 

c. Merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada suatu yang dapat 

diukur, biasa di dalam langkah ini evaluator berkonsultasi dengan pengembangan 

program. 

d. Meninjau kembali penetapan standar. 

e. Meninjau program yang sedang berjalan. 

f. Meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai. 

4. Komponen desain pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran atau 

pemanfaatan media pembelajaran. 

Komponen desain pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran berupa laporan yang memuat rancangan kegiatan pengendalian 

dan/ evaluasi yang terdiri : 

a. Bagian pendahuluan 

 Menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan hasil yang diharapkan. 

b. Bagian kajian teori 

Membahas tentang kajian teori atau referensi kegiatan yang sedang dievaluasi 

c. Bagian metodologi 

Membahas tentang populasi, sampel, responden, sumber data, instrument, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 
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Dilengkapi dengan bukti daftar pustaka dan lampiran kisi-kisi, instrument, dan 

pelaksanaan evaluasi. 

5. Menyusun desain pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

Dalam menyusun desain pengendalian dan evaluasi apakah itu penerapan model 

pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran, perbedaan mendasarnya pada 

evaluasi perlu dirumuskan kriteria berkenaan dengan keberhasilan (efektifitas 

maupun kualitas) penerapan model pembelajaran serta pemanfaatan media 

pembelajaran. 

Untuk memudahkan pemahaman penyusunan desain pengendalian dan evaluasi, 

berikut contoh penyusunan desain pengendalian model pembelajaran flipped 

classroom memanfaatkan hypermedia (rumah belajar) (terlampir). 

Berikut outline desain pengendalian dan evaluasi model pembelajaran flipped 

classroom memanfaatkan hypermedia : 

a. Bagian pendahuluan 

Latar belakang masalah, tujuan, dan hasil yang diharapkan berkenaan dengan 

penerapan model pembelajaran flipped classroom. 

b. Bagian kajian teori 

 Kajian teori atau referensi model pembelajaran flipped classroom antara lain 

meliputi konsep, prinsip, prosedur pembelajaran flipped classroom dari mulai 

persiapan, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut.  

c. Bagian metodologi 

 Populasi, sampel, responden, sumber data, instrumen, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis data untuk penerapan model pembelajaran flipped 

classroom. Dilengkapi dengan bukti daftar pustaka dan lampiran kisi-kisi, 

instrumen, dan tim pelaksana.  

Untuk desain evaluasi penerapan model pembelajaran flipped classroom, selain 

komponen yang disebutkan di atas, pada bagian metodologi perlu ditambahkan 

kriteria keberhasilan baik terkait kualitas maupun efektifitas penerapan model 

pembelajaran flipped classroom. Desain pengendalian dan evaluasi pemanfaatan 

media pembelajaran dapat kita ambil contoh pemanfaatan siaran TV Edukasi.  

Berikut outline desain pengendalian dan evaluasi pemanfaatan siaran TV Edukasi : 

a. Bagian pendahuluan 

Latar belakang masalah, tujuan, dan hasil yang diharapkan berkenaan dengan 

pemanfaatan siaran TV Edukasi. 

b. Bagian kajian teori 

 Kajian teori atau referensi siaran TV Edukasi antara lain meliputi konsep, konten, 

akses, prosedur pemanfaatan siaran TV Edukasi dari mulai persiapan, implementasi, 

evaluasi dan tindak lanjut.  

c. Bagian metodologi 

Populasi, sampel, responden, sumber data, instrumen, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis data untuk pemanfaatan siaran TV Edukasi 
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Dilengkapi dengan bukti daftar pustaka dan lampiran kisi-kisi, instrumen, dan tim 

pelaksana. 

Untuk desain evaluasi pemanfaatan siaran TV Edukasi, selain komponen yang 

disebutkan di atas, pada bagian metodologi perlu ditambahkan kriteria keberhasilan 

baik terkait kualitas maupun efektifitas pemanfaatan siaran TV Edukasi. 

B. Latihan 

Jelaskan tahapan dalam menyusun desain pengendalian dan evaluasi penerapan model 

pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran!  

C. Rangkuman 

1. Kegiatan analisis terhadap prosedur implementasi model dan media pembelajaran 

dimaksudkan mengkaji aspek-aspek yang terkait terhadap prosedur tahapan rencana 

implementasi model/pemanfaatan media. 

2. Identifikasi indikator-indikator kunci atau faktor risiko dalam implementasi model dan 

media pembelajaran dilakukan sebagai langkah preventif/pencegahan terhadap 

resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. 

3. Tahapan desain : merumuskan tujuan program, menyiapkan objek dan kelengkapan 

lainnya; merumuskan standar, meninjau kembali standar penetapan, meninjau 

program yang sedang berjalan, dan meneliti kesenjangan antara yang direncanakan 

dengan yang sudah dicapai. 

4. Komponen desain : bagian pendahuluan, kajian teori, metodologi yang dilengkapi 

daftar pustaka, lampiran kisi-kisi, instrumen , dan tim pelaksana. 
 

D. Evaluasi 

Buatlah desain pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran. Pilih salah satu model pembelajaran atau pemanfaatan salah satu jenis 

media. 
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BAB V  

PENUTUP 

Anda telah mempelajari semua uraian materi pada modul Pengendalian dan Evaluasi 

Penerapan Model Pembelajaran dan Pemanfaatan Media Pembelajaran bagian pertama. 

Apakah semua uraian materi dalam modul tersebut berhasil anda kuasai. Selamat, kalau anda 

benar-benar yakin telah menguasai seluruh uraian materinya. Sebagai tugas akhir modul 

yang merupakan bagian penilaian yaitu Anda diwajibkan menyusun suatu desain 

pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

Untuk membantu anda mengingat kembali uraian materi yang anda pelajari, pelajari 

rangkuman berikut. 

Definisi pengendalian model atau pemanfaatan media pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pengawasan/pemantauan suatu penerapan suatu model pembelajaran atau pemanfaatan 

media dengan mendokumentasikan bukti selama proses penerapan model/pemanfaatan 

media agar implementasi program sesuai tujuan yang diharapkan. 

Evaluasi penerapan model/ pemanfatan media pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pengumpulan dan pengamatan berbagai bukti dari penerapan model/ pemanfaatan media 

pembelajaran yang kemudian diukur/dinilai efektifitasnya. 

Manfaat dari kegiatan pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfaatan media 

pembelajaran adalah memastikan kegiatan penerapan model/ pemanfaatan media 

pembelajaran berjalan sesuai tujuan yang diharapkan dengan cara memonitor/memantau 

dan menilai efektifitas program. 

Kegiatan pengendalian penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran 

mempunyai tujuan guna memperoleh balikan/feedback dan masukan yang berguna untuk: 

1. Proses produksi media pembelajaran; 

2. Perbaikan pemanfaatan media pembelajaran; 

3. Penerapan dan implementasi model pembelajaran; 

4. Perbaikan sistem pembelajaran. 

Setelah anda menguasai uraian materi pada modul ini dan telah mengerjakan tugas 

menyusun desain pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran, anda dapat melanjutkan pada modul pengendalian dan 

evaluasi berikutnya (modul kedua). Dalam modul kedua tersebut anda akan dijelaskan 

bagaimana menyusun instrumen, menganalisis data, dan membuat laporan pengendalian 

dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selamat berjumpa dalam modul Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model 

Pembelajaran dan Pemanfaatan Media Pembelajaran. Modul ini merupakan modul 

pelatihan untuk pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Melalui modul 

ini, anda akan mempelajari materi penting yang terdiri dari beberapa bahasan yaitu: 

1. Konsep dasar pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

2. Metode pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran 

3. Desain pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran 

4. Instrumen pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran 

5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran 

6. Analisis data dan informasi pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media 

pembelajaran 

7. Laporan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan media pembelajaran. 

Pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfatan media pembelajaran mutlak 

dilakukan dalam rangkaian proses instruksional sebagai bagian dari pengembangan 

teknologi pembelajaran, seperti yang diamanatkan di Permenpan No. 28 Tahun 2017 . 

Tahapan ini merupakan langkah terakhir bagi pengembang teknologi pembelajaran dalam 

mengembangkan suatu model pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran.  

Setelah suatu model pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran di 

implementasikan di sebuah proses instruksional, maka agar model pembelajaran atau 

pemanfaatan media tersebut terpantau/terkawal dibutuhkan suatu pengendalian dan 

evaluasi dari implementasi model/pemanfaatan media tersebut. Proses pengendalian 

dan evaluasi ini bertujuan guna memastikan model pembelajaran yang sudah 

diimplementasikan/media pembelajaran yang dimanfaatkan berjalan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Dalam Permenpan No. 28 Tahun 2017 tentang hal tersebut di atas, merupakan 2 (dua) 

kegiatan, yaitu pengendalian penerapan model pembelajaran serta evaluasi pemanfaatan 

media pembelajaran dan evaluasi penerapan model & pemanfaatan media pembelajaran. 

Kedua kegiatan tersebut dilakukan di semua jenjang jabatan fungsional Pengembang 

Teknologi Pembelajaran dengan gradasi jenis media yang digunakan. 

Dengan melakukan Pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfatan media 

pembelajaran dengan aturan-aturan yang dipatuhi, maka diharapkan proses instruksional 

berjalan efektif dan efisien yang berdampak manfaat luas baik kepada pengajar, pelajar, 

stakeholder pendidikan, dan masyarakat luas pada umumnya. 

Untuk membekali seorang pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) 

dalam bidang pengendalian dan evaluasi penerapan model/pemanfatan media 

pembelajaran, maka disusunlah modul pengendalian dan evaluasi penerapan model/ 

pemanfatan media pembelajaran ini, yang digunakan sebagai pegangan dasar 

pengembangan salah satu kompetensi seorang PTP, yaitu di bidang pengendalian dan 

evaluasi penerapan model/ pemanfatan media pembelajaran. 

http://jabfungptp.kemdikbud.go.id/index.php/2017/11/24/permenpan-no-28-tahun-2017-dan-lampirannya/
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B. Deskripsi Singkat 

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan mendeskripsikan tahap pengendalian 

sebagai upaya menilai efektivitas penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran oleh target sasaran. Hasil pengendalian ditindaklanjuti dengan 

melakukan evaluasi penerapan model dan   pemanfaatan media yang dimulai dengan 

penyusunan desain evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi hingga melakukan 

evaluasi. Mata pelatihan ini akan mengajak peserta untuk praktik membuat instrumen, 

melakukan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan.  

Modul Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran dan Pemanfaatan 

Media Pembelajaran merupakan rangkaian modul pelatihan untuk Pejabat Fungsional 

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang terdiri dari 2 (dua) modul.  

Pada modul ini merupakan modul kedua yang membahas tentang penyusunan instrumen, 

proses pelaksanaan, analisis dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi 

penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran, Modul kedua ini 

terdiri dari 4 (empat) sub pokok materi. Sub pokok materi 1 bagaimana menyusun 

instrumen pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan 

media pembelajaran. Pada sub pokok materi 2 anda diajak untuk mempelajari bagaimana 

proses pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan 

media pembelajaran. Sub pokok materi 3 membahas tentang pelaksanaan pengendalian 

dan evaluasi, selanjutnya pada sub pokok materi 4 bagaimana menyusun laporan 

pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan evaluasi pemanfaatan 

media pembelajaran. 

Waktu yang diperlukan untuk mempelajari modul kedua ini adalah 15 x 45 menit dengan 

rincian 6 x 45 menit secara online, dan 9 x 45 menit secara tatap muka. Pahami semua 

materi yang ada pada modul ini, dan jangan lupa untuk mendiskusikan dan menanyakan 

kepada instruktur atau narasumber apabila menemukan materi yang sulit dalam modul 

ini. Catatlah materi-materi yang sulit tersebut untuk bahan diskusi pada saat kegiatan 

tatap muka.   

Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan belajar yang ada pada modul pelatihan ini, anda 

berhak mengerjakan tugas pada bagian evaluasi.  

Pada modul kedua ini, anda diwajibkan membuat instrument, melakukan simulasi proses 

pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaran, menganalisis data, serta menyusun laporannya. Persentase penilaian 

untuk desain memiliki bobot 30%, instrument 20% dan laporan sebesar 50%. 

Selamat belajar. Semoga anda dapat melakukan pengendalian dan mengevaluasi 

penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan pengendalian dan 

evaluasi penerapan    model dan pemanfaatan media pembelajaran. 
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2. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat :  

a. Menyusun instrumen pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran; 

b. Melakukan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran; 

c. Menganalisis data dan informasi pengendalian dan evaluasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran; 

d. Menyusun laporan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan 

media pembelajaran. 

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

1. Instrumen pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

a. Instrumen pengendalian penerapan model pembelajaran 

b. Instrumen pengendalian pemanfaatan media pembelajaran 

c. Instrumen evaluasi penerapan model pembelajaran 

d. Instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran  

2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

a. Pelaksanaan pengendalian penerapan model pembelajaran 

b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan media pembelajaran 

c. Pelaksanaan evaluasi penerapan model pembelajaran 

d. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran  

3. Analisis data dan informasi pengendalian dan evaluasi penerapan model dan 

pemanfaatan media pembelajaran 

a. Analisis data dan informasi pengendalian penerapan model pembelajaran 

b. Analisis data dan informasi pengendalian pemanfaatan media pembelajaran 

c. Analisis data dan informasi evaluasi penerapan model pembelajaran 

d. Analisis data dan informasi evaluasi pemanfaatan media pembelajaran 

4. Laporan pengendalian dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media 

pembelajaran 

a. Laporan pengendalian penerapan model pembelajaran 

b. Laporan pengendalian pemanfaatan media pembelajaran 

c. Laporan evaluasi penerapan model pembelajaran 

d. Laporan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran 

E. Manfaat 

Manfaat dari kegiatan pengendalian dan evaluasi penerapan model/ pemanfaatan media 

pembelajaran adalah memastikan kegiatan penerapan model/ pemanfaatan media 

pembelajaran berjalan sesuai tujuan yang diharapkan dengan cara memonitor/memantau 

dan menilai efektifitas program tersebut. Dari kegiatan tersebut diharapkan kegiatan 

dapat terpantau dan dapat diketahui kelebihan/kekurangan program tersebut yang 

kemudian dijadikan dasar perbaikan dan penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas 

program. Melalui mata   pelatihan ini peserta akan mendapatkan pengayaan terkait 

teknologi terkini yang mendukung kegiatan evaluasi. Peserta akan diperlihatkan cara 

mengumpulkan data dan informasi dengan memanfaatkan laman secara online maupun 

gawai.  
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BAB II 

INSTRUMEN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENERAPAN MODEL  

DAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi tentang Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model 

dan Pemanfaatan Media Pembelajaran, peserta dapat: 

1. Menyusun instrumen dalam rangka pengendalian penerapan model pembelajaran. 

2. Menyusun instrumen dalam rangka pengendalian pemanfaatan media pembelajaran. 

3. Menyusun instrumen dalam rangka evaluasi penerapan model pembelajaran. 

4. Menyusun instrumen dalam rangka evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. 

A. Uraian Materi 

1. Instrumen Pengendalian Penerapan Model Pembelajaran 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu 

penelitian. Dalam kegiatan pengendalian dan evaluasi juga memerlukan instrumen 

sebagai alat pengumpulan data.  

Pemilihan instrumen yang tepat bergantung pada jenis informasi yang diperlukan 

untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Beberapa instrumen yang perlu 

dipertimbangkan antara lain: test beracuan norma, test beracuan kriteria, kuesioner, 

panduan wawancara, laporan naratif terstruktur, blanko rekaman observasi, lembaran 

rating, lembaran log, dan form ringkasan catatan, (Law & Fowle: 1979). 

Instrumen ini menurut Creswell (2012) bisa berupa test, kuesioner, lembaran tally, 

check list observasi, inventarisasi, atau instrumen penilaian. Untuk mendapatkan data 

ataupun informasi pada responden dengan jumlah besar, dapat digunakan kuesioner.  

Kuesioner atau lebih dikenal instrumennya disebut angket, merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Wawancara digunakan apabila 

anda ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dengan jumlah 

responden yang tidak terlalu banyak. Apabila jumlah responden banyak, penggunaan 

metode wawancara akan merepotkan anda nantinya. 

Tujuan wawancara adalah menemukan apa yang ada di dalam pikiran seseorang. 

Pertanyaan yang ditanyakan pada wawancara antara lain terkait pengalaman, opini, 

pengetahuan, serta latar belakang atau demografi seseorang. Menurut Patton (2002), 

ada 3 pendekatan dasar pada pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, yaitu: 

a. Wawancara percakapan informal. 

b. Pendekatan panduan wawancara pada umumnya. 

c. Wawancara terbuka terstandar 

Perbedaan ketiga pendekatan tersebut yaitu pada pertanyaan wawancara yang 

ditentukan dan distandarisasi sebelum wawancara berlangsung. Di samping 

wawancara dan kuesioner, untuk memperkuat informasi atau data yang akan 

diperoleh, Anda dapat menggunakan observasi.Tujuan dari data observasi adalah 

untuk menggambarkan setting yang diamati, aktivitas-aktivitas dalam setting tersebut, 
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serta orang-orang yang berpartisipasi dalam setting tersebut. Laporan observasi harus 

termasuk di dalamnya penjabaran detail yang memungkinkan orang mengetahui apa 

yang terjadi dan bagaimana hal tersebut terjadi.  

Menurut Lofland seperti dikutip oleh Patton metode menghasilkan data observasi 

antara lain observasi partisipan, observasi lapangan, observasi kualitatif, observasi 

langsung, atau riset lapangan. Perbedaan yang paling mendasar yang membedakan 

strategi observasi yaitu pengamat berpartisipasi dalam aktivitas atau program yang 

diteliti. 

Apabila dilihat dari peran evaluator – pengamat maka observasi dibagi menjadi: 1) 

observasi partisipan penuh, 2) pengamatan parsial, 3) pengamatan penonton sebagai 

pihak luar.  

Untuk menghasilkan instrumen pengumpulan data yang valid dan reliabel, ada 

beberapa tahapan yang harus anda lalui, yaitu: 

a. Mendefinisikan secara operasional variabel-variabel yang terkait dengan 

penerapan model pembelajaran maupun pemanfaatan media pembelajaran. 

b. Menjabarkan definisi operasional variabel tersebut ke dalam bentuk indikator. 

c. Membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, 

indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. 

d. Menulis butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi instrumen. Butir-butir 

instrumen dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

e. Butir-butir instrumen tersebut selanjutnya harus melalui proses validasi baik 

validasi teoritik melalui telaah pakar maupun validasi empirik melalui uji coba 

lapangan. 

f. Revisi instrumen berdasarkan masukan dari para pakar serta hasil uji coba lapangan. 

g. Penggandaan instrumen untuk keperluan pengumpulan data.   

 Faktor-faktor yang perlu anda perhatikan dalam menulis butir-butir instrumen 

terutama yang berbentuk angket seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2008), yaitu: 

a. Isi dan tujuan pertanyaan, harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan serta 

tertuang dalam kisi-kisi instrumen. 

b. Bahasa yang digunakan, disesuaikan dengan kemampuan bahasa responden. Jangan 

sampai anda menggunakan bahasa yang sulit dipahami responden.  

c. Tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau 

tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang mengharapkan 

responden untuk menulis jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. 

Sementara pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang mengharapkan 

jawaban singkat atau meminta responden untuk memilih salah satu alternatif 

jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang tersedia. Pertanyaan tertutup akan 

membantu responden menjawab dengan cepat, dan memudahkan petugas dalam 

melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang terkumpul. Bentuk 

pertanyaan dalam angket dapat dibuat dalam bentuk positif dan negatif. Hal ini 

perlu ditempuh agar responden dalam memberikan jawaban pada setiap 

pertanyaan lebih serius dan tidak asal menjawab. 
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d. Dalam satu butir pertanyaan hanya menanyakan satu hal saja. 

e. Tidak menamyakan hal-hal di mana responden sudah lupa. Hindari menanyakan 

hal-hal kejadian masa lampau di mana kemungkinan responden sudah tidak ingat 

dengan kejadian tersebut.  

f. Pertanyaan tidak menggiring. 

g. Panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, 

dikhawatirkan responden akan jenuh dalam mengisi. Apabila jumlah variabel 

banyak, sehingga memerlukan instrumen yang banyak, instrumen tersebut perlu 

dibuat bervariasi baik dari segi tampilan, model skala pengukuran yang digunakan, 

serta cara mengisinya. 

h. Urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dibuat dari yang umum menuju ke yang 

spesifik, dari yang mudah menuju ke yang sukar, atau diacak. Hal ini perlu 

dipertimbangkan terkait aspek psikologis responden. Kalau dari pertama sudah 

diberi pertanyaan yang sulit, dikawatirkan responden tidak bersemangat untuk 

menjawabnya. 

i. Prinsip pengukuran, untuk mendapatkan data yang valid maka instrumen tersebut 

harus melalui proses validasi instrumen.  

j. Tampilan fisik instrumen, tampilan fisik instrumen terkadang mempengaruhi 

respon responden. Tampilan fisik instrumen sebaiknya cukup sederhana dan 

menarik sehingga responden tidak merasa berat untuk mengisi instrumen 

tersebut. 

 Berkenaan dengan instrumen pengendalian penerapan model pembelajaran, misalnya 

kita ambil contoh model pembelajaran flipped classroom berbasis Rumah Belajar. 

Model pembelajaran flipped classroom (Kelas Terbalik) berbasis Rumah Belajar adalah 

suatu model pembelajaran yang dimulai dengan guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memperoleh penjelasan dari situs Rumah Belajar sebelum kelas 

sesungguhnya dimulai.  

 Untuk mengembangkan instrumen pengendalian penerapan model tersebut, seperti 

tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya tahap pertama yang perlu anda lakukan 

yaitu mendefinisikan secara operasional variabel-variabel yang terkait dengan 

penerapan model pembelajaran dimaksud. Pada pengendalian penerapan model 

karena merupakan kegiatan pengawasan, maka harus dipastikan penerapan model 

berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Apabila ternyata dalam kenyataannya ada 

penyimpangan, apakah penyimpangan tersebut dapat kita berikan toleransi atau harus 

ada tindakan segera untuk memperbaiki adanya penyimpangan tersebut. Oleh karena 

itu anda perlu mengembangkan instrumen yang dapat memantau apakah model 

tersebut diterapkan sesuai prosedur.   

 Prosedur pembelajaran flipped classroom (Kelas Terbalik) berbasis Rumah Belajar, 

yaitu:  

a. Guru mengidentifikasi materi yang tersedia di Rumah Belajar dan menentukan 

konten materi sesuai topik dan kompetensi yang akan diajarkan seminggu lagi. 

Kemudian guru menyiapkan tugas dan petunjuk belajar bagi siswa. 
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b. Guru menentukan bahan bacaan, video yang harus ditonton dan multimedia yang 

harus diputar oleh siswa sebelum masuk kelas minggu depan. 

c. Guru memberikan tugas dan latihan yang harus dikerjakan siswa.  

d. Siswa membaca, menonton, dan memanfaatkan multimedia yang ada di Rumah 

Belajar untuk memperoleh pemahaman tentang konsep, memahami materi, dan 

memperoleh pengetahuan yang cukup tentang topik. 

e. Sesuai jadwal pelajaran di kelas siswa dipersilakan menyelesaikan tugas yang telah 

disampaikan sebelumnya oleh guru melalui web atau email. 

f. Guru memberikan penjelasan tentang penyelesaian tugas dan latihan. 

g. Guru berperan sebagai fasilitator dan mendampingi siswa dalam menyelesaikan 

tugas, latihan, atau percobaan.  

 Berdasarkan prosedur tersebut, menurut anda instrumen apa yang sesuai agar dapat 

melakukan pengendalian terhadap penerapan model pembelajaran flipped 

classroom? 

 Sebagai contoh instrumen yang akan dikembangkan untuk keperluan ini adalah 

instrumen angket. Tahapan selanjutnya yaitu membuat kisi-kisi instrumen. Berikut 

merupakan contoh kisi-kisi instrumen angket pengendalian penerapan model flipped 

classroom.  

Tabel 2.1 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Guru 

No. Aspek/Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

1. Tahap Persiapan 
a. Identifikasi materi 
b. Menyiapkan bahan belajar siswa 
c. Menyiapkan lembar kerja siswa 
d. Menyiapkan latihan 
e. Menyiapkan tugas 

5 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
2 
3 
4 
5 

2. Tahap Proses Pembelajaran 
a. Mendampingi siswa saat praktikum 
b. Menjelaskan latihan atau tugas 

yang dikerjakan siswa 
c.  Memfasilitasi siswa 

3 
1 
1 
 

1 

 
6 
7 
 

8 

3 Penilaian 
a. Melakukan penilaian proses 
b. Melakukan penilaian hasil 

2 
1 
1 

 
9 

10 

 Jumlah Butir 10 

 

Tahap selanjutnya yang perlu anda lakukan yaitu menulis butir-butir instrumen 
berdasarkan kisi-kisi tersebut. Berikut contoh instrumen pengendalian penerapan 
model flipped classroom. 

 

 

 

 

Angket Pengendalian 

Penerapan  Flipped Classroom 
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Kuesioner Guru 

Petunjuk:  

1) Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 

penerapan model flipped classroom.  

2) Kuesioner ini terkait dengan kegiatan, perasaan, pendapat dan atau pengalaman 

yang Bapak/Ibu alami atau rasakan. 

3) Pilihlah jawaban yang paling sesuai dari kemungkinan yang tersedia, dengan cara 

memberi tanda cek ( V ) pada pilihan jawaban sesuai pendapat anda. 

4) Jangan lupa terlebih dahulu  Bapak/Ibu mengisi identitas diri pada kolom yang 

tersedia. 

5) Apabila ada materi kuesioner yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada 

petugas. Terima kasih. 

Nama Responden  

Sekolah/Guru Mapel  

Alamat 
 
 

 

No.Telp (HP)  

Alamat Email  

Tanda Tangan Responden 
 
 
 

 

 

Butir Pertanyaan: 

 
  NO 

 
Butir Pertanyaan 

Respon 

Ya Tidak 

1. 
 
 

2. 
3. 
4. 
5. 

Tahap Persiapan Penerapan Model Flipped 
Classroom 
Apakah anda melakukan Identifikasi materi? 
Apakah anda menyiapkan bahan belajar siswa? 
Apakah anda menyiapkan lembar kerja siswa? 
Apakah anda menyiapkan latihan? 
Apakah anda menyiapkan tugas? 

  

6. 
 

7. 
 

8. 

Tahap Proses Pembelajaran 
Apakah anda mendampingi siswa saat praktikum? 
Apakah anda membuat latihan atau tugas yang harus 
dikerjakan siswa? 
Apakah dalam proses pembelajaran Anda 
memfasilitasi siswa sepenuhnya dalam aktivitas 
belajar mereka? 

  

9. 
 

10. 

Penilaian 
Apakah anda melakukan penilaian proses? 
Apakah anda melakukan penilaian hasil? 
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Setelah butir instrumen ini disusun, tahapan selanjutnya yang perlu anda lakukan yaitu 

melakukan validasi instrumen. Berdasarkan hasil validasi instrument, anda dapat 

melakukan revisi instrumen apabila ternyata ada beberapa butir pertanyaan yang 

harus diperbaiki atau dibuang. Baru setelah instrumen direvisi, maka instrumen 

tersebut dapat digandakan untuk keperluan pengumpulan data. 

Contoh instrumen pengendalian lainnya sebagai berikut. 

Responden: Kepala sekolah/wakil kepala sekolah 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Menyiapkan sarana lab komputer atau laptop, lab IPA, 

perpustakaan, akses internet. 

2) Mengadakan rapat kerja guru sebelum tahun ajaran baru 

dimulai. 

3) Mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran yang dapat 

disiapkan terlebih dahulu, berdasarkan hasil diskusi KKG Mapel. 

4) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau peningkatan 

kompetensi untuk pendidik dan membuat jadwal kegiatan 

pelatihan. 

  

Responden Guru   

Pernyataan Ya Tidak 

1) Mengidentifikasi tujuan pembelaj4aran sesuai kurikulum dan 

silabus pada awal tahun pembelajaran. 

2) Mengidentifikasi materi dan media yang terdapat pada Rumah 

Belajar dan sumber belajar lain sesuai dengan kebutuhan topik 

selama satu semester. 

3) Menyiapkan petunjuk praktikkum, lembar aktivitas, serta kuis 

untuk menggali pemahaman konsep peserta didik. 

4) Mengidentifikasi aktivitas belajar yang harus dikerjakan peserta 

didik di rumah dan di kelas, sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai.   

5) Menginformasikan pada peserta didik minimal 2 hari  sebelum 

pembelajaran di kelas dimulai, tentang materi yang harus 

dipelajari. 

  

2. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Tahapan dalam pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan media 

pembelajaran sama dengan pengembangan instrumen pengendalian penerapan 

model pembelajaran dari mulai mendefinisikan secara operasional variabel-variabel 

yang terkait dengan media pembelajaran ini sampai pada penulisan butir, validasi, 

dan penggandaan instrumen. Berikut contoh instrumen observasi untuk pemanfaatan 

siaran TV Edukasi. 
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1) Persiapan guru 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Melakukan identifikasi konten TV Edukasi sesuai dengan 
topik 

2) Melakukan analisis konten yang tersedia agar dapat 
dimanfaatkan sesuai indikator capaian kompetensi untuk 
siswa. 

3) Merancang aktivitas belajar siswa sesuai dengan konten 
yang tersedia 

  

2) Pelaksanaan pembelajaran 

1) Pemanfaatan secara mandiri 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Guru menginformasikan pada siswa untuk mengakses 
video pembelajaran di aplikasi TV Edukasi 

2) Siswa mengamati video pembelajaran sesuai topik yang 
diarahkan guru. 

3) Siswa mencatat materi yang belum dipahami.  
4) Siswa mengerjakan tugas pada lembar kerja yang 

disediakan guru. 

  

2) Pemanfaatan secara klasikal 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Guru menampilkan konten menggunakan peralatan 
presentasi pada awal pembelajaran. 

2) Guru menanyakan kembali materi yang telah dipelajari 
siswa di rumah, dengan memilih siswa secara acak.  

3) Guru menyajikan bagian animasi terkait dengan aktivitas 
atau penjelasan cara menggambar atau menghitung.  

4) Siswa diminta untuk mempraktikkan cara menggambar atau 
menghitung di buku latihannya, sesuai petunjuk pada 
animasi. 

5) Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mengerjakan 
tes akhir dengan menggunakan laptop atau perangkat 
digital lain yang dibawanya.  

6) Guru memberikan waktu untuk mengerjakan dan mencatat 
skor yang diperoleh siswa. 

7) Bagi siswa yang nilainya masih di bawah KKM diberikan 
tutorial tambahan untuk dipelajari dan diberikan tugas.. 

  

3) Pemanfaatan secara kelompok 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Guru menginformasikan pada siswa untuk mengakses 
video pembelajaran di aplikasi TV Edukasi 

2) Siswa mengamati video pembelajaran sesuai topik yang 
diarahkan guru. 

3) Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakan 
tugas pada lembar kerja yang disediakan guru. 

  

Anda dapat mengembangkan instrumen pengendalian untuk penerapan model 

pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran lainnya. 
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3. Instrumen Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran 

Tahapan dalam pengembangan instrumen evaluasi penerapan model pembelajaran 

sebenarnya sama dengan pengembangan instrumen pengendalian penerapan model 

pembelajaran dari mulai mendefinisikan secara operasional variabel-variabel yang 

terkait dengan media pembelajaran ini sampai pada penulisan butir, validasi, dan 

penggandaan instrumen. Beberapa variabel maupun indikator ada yang sebagian yang 

sama, hanya saja pada evaluasi sudah pada tataran untuk menilai kualitas maupun 

efektifitas penerapan model pembelajaran. Dengan demikian perlu ada kriteria yang 

menjadi acuan dalam menentukan apakah program tersebut berkualitas dan atau 

efektif.  

Berikut merupakan kriteria penerapan model pembelajaran flipped classroom. 

Tabel 2.2 

Kriteria Keberhasilan Penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom 

Aspek Indikator 

Sekolah a. Tersedia lab komputer atau laptop yang dapat digunakan oleh 
siswa kapan saja. 

b. Tersedia akses internet yang dapat digunakan oleh siswa 
kapan saja (sesuai aturan sekolah). 

c. Tersedia ruang belajar selain kelas yang dapat digunakan oleh 
siswa kapan saja (perpustakaan, lab IPA, kebun/taman, lapangan, 
lainnya). 

Guru d. Merancang waktu dan ruang belajar sesuai kebutuhan 
siswa. 

e.Mengembangkan konten sesuai kebutuhan siswa dan mudah 
diakses oleh semua siswa. 

f. Menyediakan beragam konten  yang mudah dipahami dan dapat 
dipelajari secara mandiri oleh siswa. 

g.Memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan aktivitas 
belajar mandiri. 

h. Membimbing semua siswa baik secara individu maupun 
kelompok dan memberikan umpan balik  

i. Mengamati dan mengawasi siswa untuk membuat penilaian yang 
tepat. 

j. Melakukan penilaian formatif selama pembelajaran di kelas 
berlangsung. 

k. Berkolaborasi  dan melakukan refleksi dengan pendidik lainnya. 

Siswa l. Menerima konten materi sebelum pembelajaran dimulai 
(idealnya satu minggu). 

m. Memanfaatkan waktu dan ruang belajar yang telah 
disediakan guru untuk mempelajari materi yang diberikan. 

n. Memahami materi dan petunjuk belajar/praktikkum yang 
diberikan guru dalam bentuk beragam media (teks, video, 
animasi). 

o. Mempelajari materi secara mandiri atau kelompok. 
p. Mendapatkan bimbingan dari guru ketika mengalami 

kesulitan dalam memahami materi. 
q. Melakukan praktikum/demonstrasi/simulasi/presentasi 

bersama teman kelompoknya. 
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Berdasarkan kriteria tersebut maka sebagai gambaran contoh instrumen observasi 

evaluasi penerapan model pembelajaran flipped classroom dengan responden guru 

adalah sebagai berikut. 

No. Butir Pertanyaan 
Respon 

Ya Tidak 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Merancang waktu dan ruang belajar sesuai kebutuhan 

siswa. 

Mengembangkan konten sesuai kebutuhan siswa dan 

mudah diakses oleh semua siswa. 

Menyediakan beragam konten  yang mudah dipahami dan 

dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. 

Memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan 

aktivitas belajar mandiri. 

Membimbing semua siswa baik secara individu maupun 

kelompok dan memberikan umpan balik  

Mengamati dan mengawasi siswa untuk membuat 

penilaian yang tepat. 

Melakukan penilaian formatif selama pembelajaran di 

kelas berlangsung. 

Berkolaborasi  dan melakukan refleksi dengan pendidik 

lainnya. 

  

 

4. Instrumen Evaluasi Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Tahapan dalam pengembangan instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran 

sebenarnya sama dengan pengembangan instrumen evaluasi penerapan model 

pembelajaran dari mulai mendefinisikan secara operasional variabel-variabel yang 

terkait dengan media pembelajaran ini sampai pada penulisan butir, validasi, dan 

penggandaan instrumen. Beberapa variabel maupun indikator tentunya sesuai dengan 

variabel dalam pemanfaatan media pembelajaran itu sendiri yang bisa berbeda 

berkenaan dengan karakter medianya serta pola pemanfaatannya. Pola pemanfaatan 

bisa individu, kelompok kecil maupun kelompok besar.  

Berkenaan dengan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran dalam hal ini TV 

Edukasi, karena TV Edukasi merupakan media pembelajaran berbasis siaran, anda 

harus mengenal komponen atau variabel yang terkait dengan penyiaran. Komponen 

yang berkenaan dengan pemanfaatan siaran TV Edukasi antara lain komponen akses, 

program, promosi, dan pengguna. Kalau kita turunkan ke dalam kisi-kisi instrumen 

angket dengan responden siswa adalah sebagai berikut.  
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Tabel 3 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Evaluasi Implementasi Program  

Siaran TV Edukasi (Sumber Data Siswa) 

No. Aspek yang 
dievaluasi 

Indikator Nomor 
Butir 

Jumlah 
Butir 

1. Input 
   

 1.  Akses 1. Ketersediaan sarana dan prasarana 
yang memadai pada pengguna  
( siswa) untuk menangkap siaran TV 
Edukasi. 

2. Kemudahan pengguna menerima 
siaran TV Edukasi berdasarkan 
sarana dan prasarana yang 
dimilikinya. 

3. Kualitas tampilan gambar dan suara 
(aspek teknis) dari setiap distribusi 
penyiaran. 

1, 2, 3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
1. Konten 1. Kesesuaian konten program TV 

Edukasi dengan kebutuhan 
pengguna. 

2. Daya tarik konten program TV 
Edukasi. 

3. Ketersedian konten program TV 
Edukasi yang memadai. 

4. Kesesuaian konten program TV 
Edukasi dengan standar kurikulum 
yang berlaku. 

5. Kemudahan pengguna memahami 
konten TV Edukasi. 

6. Kejelasan pola siar TV Edukasi. 

6 
 
 

7, 8, 11 
 

9,10 
 

12 
 
 

13 
 

14 

1 
 
 

3 
 

2 
 

1 
 
 

1 
 

1 

2. Aktivitas 
Aktivitas 
Promosi 

   

     

 
1. Sosialisasi 1. Informasi TV Edukasi. 

2. Strategi sosialisasi TV Edukasi. 

15, 16 
17 

2 
1 

 
2. Kuis Ki 

Hajar 
Informasi Kuis Ki Hajar. 18 1 

 

 
3. Kerjasama 

TVRI 
Kesesuaian jadwal penayangan dengan 
SOP 

19 

 

1 

 

 
4. Kerjasama 

TV Lokal 
Program yang disiarkan 20 1 
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No. Aspek yang 
dievaluasi 

Indikator Nomor 
Butir 

Jumlah 
Butir 

3. Output 

Output 

Aktivitas 

Promosi 

   

     

 
1. Sosialisasi 

TVE 

Efektifitas sosialisasi 21 1 

 
2. Kuis Ki 

Hajar 

Efektifitas kuis 22, 23 2 

 
3. Kuis C 

Quadrant 

Efektifitas kuis 24, 25 2 

 
4. Kerjasama 

TVRI 

Efektifitas kerjasama penyiaran.   26, 27, 

28 

3 

 
5. Kerjasama 

TV Lokal 

Efektifitas kerjasama penyiaran. 

 

29, 30, 

31 

4 

 
6. Pengguna 

TVE 

Peningkatan jumlah frekuensi 

menonton siaran TV Edukasi. 

32 1 

4. Outcome 

terkait 

pengguna 

   

 1. Outcome 

jangka 

pendek 

Daya dukung siaran TV Edukasi dalam 

membantu pengguna memahami 

materi pelajaran.  

33 1 

 
2. Outcome 

jangka 

menengah 

1. Peningkatan minat dan motivasi 

pengguna terhadap 

TV Edukasi. 

2. Pola pemanfaatan TV Edukasi yang 

terintegrasi dalam proses 

pembelajaran. 

34, 35 

 

 

36 

2 

 

 

1 

 

Karena ini sifatnya evaluasi, maka untuk mengetahui apakah pemanfaatan siaran TV 

Edukasi ini efektif, maka perlu dikembangkan kriteria keberhasilan dari 

pemanfaatannya. Kriteria keberhasilan pemanfaatan siaran TV Edukasi antara lain 

sebagai berikut. 
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Tabel 4 

Kriteria Evaluasi Implementasi Program Siaran TV Edukasi 

No. Komponen 
Evaluasi 

Aspek yang 
dievaluasi 

Kriteria/Standar Evaluasi 

1. Input 1. Akses 1. Terdapat infrastruktur, sarana, dan 
prasarana yang dipersyaratkan pada 
penyedia layanan (Pustekkom) untuk 
menyiarkan TV Edukasi baik secara 
teresterial, satelit, maupun streaming). 

2. Terdapat sarana dan prasarana yang 
diperlukan untuk menangkap siaran TV 
Edukasi pada pengguna (guru dan siswa). 

3. Pengguna mudah menerima siaran TV 
Edukasi berdasarkan sarana dan prasarana 
yang dimilikinya. 

4. Masing-masing distribusi penyiaran 
(teresterial, satelit, maupun streaming) 
dapat menjangkau pengguna dengan 
jumlah besar. 

5. Kualitas tampilan gambar dan suara (aspek 
teknis) dari setiap distribusi penyiaran 
bagus (tidak disertai gangguan teknis). 

6. Masing-masing distribusi penyiaran cukup 
efektif.   

   
2. Konten 1. Konten program TV Edukasi (khususnya 

konten pendidikan formal) sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. 

2. Konten program TV Edukasi (khususnya 
konten pendidikan formal) menarik bagi 
pengguna. 

3. Jumlah konten program TV Edukasi 
(program baru) 4 program perhari atau 
sebanyak 1460 program setahun. 

4. Format konten program TV Edukasi 
sesuai/cocok dengan format distribusi 
siaran. Untuk konten streaming maupun 
VoD ukuran file tidak terlalu besar 
sehingga mudah diakses. 

5. Konten program TV Edukasi sesuai dengan 
kebutuhan mitra TV Edukasi (TVRI, TV 
Lokal). 

6. Konten program TV Edukasi (100% konten 
pendidikan formal)  sesuai dengan standar 
kurikulum yang berlaku. 
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No. Komponen 
Evaluasi 

Aspek yang 
dievaluasi 

Kriteria/Standar Evaluasi 

7. Pengguna (guru dan siswa) mudah 
memahami konten TV Edukasi pada setiap 
distribusi siaran. 

8. Materi siaran TV Edukasi konsisten (tidak 
sering mengalami perubahan jadwal). 

9. Pola siar TV Edukasi cukup jelas terpola. 

10. Jumlah SDM pengembang konten program 
TV Edukasi cukup memadai untuk dapat 
memproduksi program baru sebanyak 
1460 program setahun. 

11. Kualitas SDM pengembang konten 
program TV Edukasi cukup bagus 
(idealnya 50 orang yang berkompeten). 

2. Aktivitas Aktivitas 
Promosi 

 

  1. Fasilitasi 1. Fasilitasi TV Edukasi terhadap pengguna 
berjalan sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan. 

2. Strategi fasilitasi TV Edukasi cukup efektif 
menjangkau pengguna. 

  
2. Sosialisasi 1. Sosialisasi TV Edukasi terhadap pengguna 

berjalan sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan. 

2. Strategi sosialisasi TV Edukasi cukup 
efektif menjangkau pengguna. 

  
3. Kuis  Ki 

Hajar 
1. Pelaksanaan Kuis Ki Hajar berjalan sesuai 

prosedur yang telah ditetapkan. 

2. Strategi pelaksanaan Kuis Ki Hajar cukup 
efektif menjangkau pengguna. 

  
4. Kuis  C 

Quadrant 
1. Pelaksanaan Kuis C Quadrant berjalan 

sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

2. Strategi pelaksanaan Kuis C Quadrant 
cukup efektif menjangkau pengguna. 
 

  
5. Kerjasama 

TVRI 
1. Kerjasama TV Edukasi dengan TVRI berjalan 

sesuai prosedur yang ditetapkan. 
2. Kerjasama TV Edukasi dengan TVRI cukup 

effektif menjangkau pengguna. 

  
6. Kerjasama 

TV Lokal 
1. Kerjasama TV Edukasi dengan TV Lokal 

berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. 
2. Kerjasama TV Edukasi dengan TV Lokal 

cukup efektif menjangkau pengguna. 
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No. Komponen 
Evaluasi 

Aspek yang 
dievaluasi 

Kriteria/Standar Evaluasi 

3. Output Output 
Aktivitas 
Promosi 

 

  1. Fasilitasi 1. Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi 
sebanyak 79.500 peserta (akumulasi dari 
tahun sebelumnya). 

2. Pelaksanaan fasilitasi secara keseluruhan 
cukup efektif. 

  2. Sosialisasi 1. Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 
sebanyak 79.500 peserta (akumulasi dari 
tahun sebelumnya).  

2. Pelaksanaan sosialisasi secara keseluruhan 
cukup efektif. 

  3. Kuis  Ki 
Hajar 

1. Jumlah peserta Kuis Ki Hajar sesuai target 
yang diharapkan (sebanyak 1.000.000 
peserta setiap tahun). 

2. Pelaksanaan kuis secara keseluruhan 
cukup efektif. 

  4. Kuis  C 
Quadrant 

1. Jumlah peserta Kuis C Quadrant sesuai 
target yang diharapkan (5 – 10 penelpon) 
sekali tayang. 

2. Pelaksanaan kuis secara keseluruhan 
cukup efektif. 

  5. Kerjasama 
TVRI 

1. Jumlah jam siar mencapai 520 jam siar per 
tahun. 

2. Kerjasama penyiaran cukup efektif. 

  6. Kerjasama 
TV Lokal 

1. Jumlah TV Lokal/TV Kabel yang 
bekerjasama sebanyak 100 TV Lokal/TV 
Kabel. 

2. Kerjasama penyiaran cukup efektif. 

  7. Pengguna 
TVE 

1. Jumlah pengguna TV Edukasi meningkat 
sesuai target yang diharapkan (1.000.000 
pengguna setiap tahun) 

2. Jumlah frekuensi menonton siaran TV 
Edukasi oleh pengguna meningkat (4-5 kali 
dalam seminggu). 

4. Outcome Outcome 
terkait 
pengguna 

 
 
 

  1. Outcome 
jangka 
pendek 

Konten TV Edukasi terutama konten 
pendidikan formal membantu pengguna 
(khususnya siswa) memahami materi 
pelajaran 

  2. Outcome 
jangka 
menengah 

1. Minat dan motivasi pengguna terhadap TV 
Edukasi cukup tinggi yang ditandai dengan 
meningkatnya jumlah pengguna TV 
Edukasi setiap tahunnya. 

2. Pola pemanfaatan TV Edukasi oleh 
pengguna terintegrasi dalam proses 
pembelajaran. 
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Berdasarkan kisi-kisi dan kriteria pemanfaatan siaran TV Edukasi, maka 

dikembangkan instrumen evaluasi pemanfaatannya khususnya untuk siswa sebagai 

berikut. 

Kuesioner Siswa 

Petunjuk:  

1) Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 

pemanfaatan program siaran Televisi Edukasi (TVE). 

2) Kuesioner ini terkait dengan kegiatan, perasaan, pendapat dan atau pengalaman 

yang Anda alami atau rasakan. 

3) Pilihlah jawaban yang paling sesuai dari kemungkinan yang tersedia, dengan cara 

memberi tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban sesuai apa yang Anda alami atau 

rasakan selama memanfaatkan program siaran TVE.  

4) Pada beberapa pertanyaan jika ternyata pilihan jawaban Anda gabungan di antara 5 

pilihan jawaban atau tidak ada yang sesuai dengan apa yang Anda alami atau 

rasakan, silahkan mengisi pada bagian pilihan lainnya. 

5) Jangan lupa terlebih dahulu isilah identitas diri pada kolom yang tersedia. 

6) Apabila ada materi kuesioner yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada 

petugas. Terima kasih. 

Nama Responden  

Sekolah/ Kelas  

Alamat 

 

 

 

 

 

No.Telp (HP)  

Alamat Email  

Tanda Tangan 

Responden 
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1. Di mana biasanya Anda menonton siaran TV Edukasi? 

a. Ruang media    

b. Perpustakaan    

c. Kelas     

d.  Aula      

e. Rumah 

Lainnya, sebutkan! 

2. Perangkat siaran apa yang ada di rumah sehingga memudahkan Anda menonton 

siaran TV Edukasi? 

a. Antena biasa (melalui tv lokal)     

b. Antena biasa (melalui TVRI) 

c. Antena parabola 

d. Komputer terhubung internet (TVE streaming) 

e. TV berlangganan 

Lainnya, sebutkan! 

3. Perangkat siaran apa yang ada di sekolah sehingga memudahkan Anda menonton 

siaran TV Edukasi? 

a. Antena biasa (melalui tv lokal) 

b. Antena biasa (melalui TVRI) 

c. Antena parabola 

d. Komputer terhubung internet (TVE streaming) 

e. TV berlangganan 

Lainnya, sebutkan! 

4. Di antara perangkat siaran berikut, perangkat apa yang paling  memudahkan Anda 

menonton siaran TV Edukasi? 

a. Antena biasa (melalui tv lokal) 

b. Antena biasa (melalui TVRI) 

c. Antena parabola 

d. Komputer terhubung internet (TVE streaming) 

e. TV berlangganan 

Lainnya, sebutkan! 

5. Jika Anda menonton siaran TV Edukasi menggunakan perangkat yang telah Anda 

pilih sebelumnya (nomor 2, 3, dan 4), bagaimana dengan kualitas gambarnya? 

a. Sangat jernih      

b. Jernih       

c. Cukup jernih 

d. Ada bintik-bintik 

e. Gambar tidak jelas 
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6. Bagaimana kesesuaian program-program pada TV Edukasi dengan apa yang Anda 

butuhkan? 

a. Sangat  sesuai       

b. Sesuai      

c. Cukup sesuai           

d. Kurang sesuai 

e. Tidak sesuai 

7. Bagaimana daya tarik program-program pada TV Edukasi? 

a. Sangat  menarik    

b. Menarik      

c. Cukup menarik     

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

8. Di antara program-program TV Edukasi berikut, program mana yang paling sering 

Anda tonton? 

a. Pembelajaran  

b. Sinetron   

c. Berita/informasi pendidikan 

d. Siaran Interaktif 

e. Program Animasi 

9. Bagaimana dengan program pembelajaran pada TV Edukasi terkait kebutuhan Anda 

akan bahan belajar? 

a. Sangat memenuhi  

b. Memenuhi   

c. Cukup memenuhi 

d. Kurang memenuhi 

e. Tidak memenuhi 

10. Bagaimana dengan variasi program pada TV Edukasi? 

a. Sangat bervariasi  

b. Bervariasi   

c. Cukup bervariasi 

d. Kurang bervariasi  

e. Tidak bervariasi 

11. Dari program TV Edukasi yang Anda tonton, program apa yang paling menarik (tidak 

membosankan)?  

a. Pembelajaran     

b. Sinetron   

c. Berita/informasi pendidikan 

d. Siaran Interaktif 

e. Program Animasi  

 



Modul 8. Instrumen, Pelaksanaan, Analisis Data, dan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran 23 

12. Bagaimana kesesuaian program TV Edukasi dengan materi pelajaran di sekolah? 

a. Sangat  sesuai     

b. Sesuai      

c. Cukup sesuai     

d. Kurang sesuai 

e. Tidak sesuai 

13. Bagaimana kemudahan program TV Edukasi untuk dipahami? 

a. Sangat  mudah  

b. Mudah  

c. Cukup mudah  

d. Agak sulit 

e. Sangat sulit 

14. Bagaimana dengan jadwal program TV Edukasi yang Anda tonton setiap minggunya? 

a. Selalu tetap (dari hari, jam, dan durasi/lama tayang) 

b. Hari dan jam tayang tetap, tetapi ada pengurangan pada lama tayang 

c. Hari dan lama tayang tetap, tetapi ada perubahan di jam tayang 

d. Perubahan pada hari, jam dan lama tayang tetap 

e. Perubahan pada hari dan jam, lama tayang tetap 

15. Seberapa sering sekolah Anda mendapatkan informasi TV Edukasi dari petugas 

pusat? 

a. > 5 kali     

b. 4 – 5 kali    

c. 2 – 3 kali   

d. 1 kali    

e. tidak pernah 

16. Dari informasi TV Edukasi yang Anda peroleh, informasi apa yang paling sering 

disampaikan petugas?  

a. Jenis program        

b. Cara menonton (mengakses)      

c. Jadwal.  siaran  

d. Jenis promosi siaran     

e. Penyelenggaraan kuis 

17. Bagaimana dengan strategi yang diterapkan oleh petugas dalam menyampaikan 

informasi tentang TV Edukasi? 

a. Sangat menarik  

b. Menarik  

c. Cukup menarik 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 
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18. Seberapa sering Anda mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan Kuis 

KiHajar? 

a. > 5 kali       

b.  4 – 5 kali      

c.  2 – 3 kali     

d. 1 kali     

e. Tidak pernah     

19. Bagaimana dengan kesesuaian waktu (jadwal) penayangan program siaran 

interaktif melalui TVRI? 

a. Sangat sesuai  

b. Sesuai   

c. Cukup sesuai 

d. Kurang sesuai 

e. Tidak sesuai 

20. Di antara program siaran TV Edukasi berikut, program mana yang ditayangkan oleh 

stasiun TV lokal di kota Anda? 

a. Pembelajaran      

b. Sinetron   

c. Berita/informasi pendidikan 

d.  Siaran Interaktif       

e. Program Animasi 

21. Setelah mendapatkan informasi TV Edukasi dari petugas, apakah Anda menonton 

siaran TV Edukasi dalam 3 bulan terakhir ini? 

a. Menonton, > 5 kali  

b. Menonton, 4 – 5 kali  

c. Menonton, 2 – 3 kali 

d. Menonton, 1 kali  

e. Belum pernah menonton 

22. Berapa kali Anda mengikuti Kuis Ki Hajar? 

a. > 5 kali     

b.  4 – 5 kali     

c.  2 – 3 kali     

d. 1 kali    

e. Tidak pernah 

23. Berapa jumlah teman-teman Anda yang mengikuti Kuis Ki Hajar?   

a. > 20 siswa  

b. 15 – 20 siswa  

c. 10 – 14 siswa 

d. 1 – 9 siswa  

e. Tidak ada 
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24. Berapa kali Anda mengikuti Kuis C Quadrant? 

a. > 5 kali    

b. 4 – 5 kali     

c. 2 – 3 kali    

d. 1 kali  

e. Tidak pernah 

25. Berapa jumlah teman-teman Anda yang mengikuti Kuis C Quadrant? 

a. > 20 siswa  

b. 15 – 20 siswa  

c. 10 – 14 siswa 

d. 1 – 9 siswa  

e. Tidak ada 

26. Seberapa sering Anda menonton program siaran interaktif persiapan UN yang 

disiarkan oleh TV Edukasi bekerjasama dengan TVRI dalam 3 bulan terakhir? 

a. > 5 kali     

b. 4 – 5 kali    

c. 2 – 3 kali   

d. 1 kali  

e. Tidak pernah 

27. Berapa kali dalam seminggu Anda menonton siaran TV Edukasi melalui TVRI? 

a. 5 kali    

b. 4 – 5 kali       

c. 2 – 3 kali       

d. 1 kali      

e. Tidak pernah 

28. Bagaimana kualitas gambar program siaran TV Edukasi yang disiarkan melalui TVRI? 

a. Sangat jernih       

b. Jernih      

c. Cukup jernih    

d. Ada bintik-bintik      

e. Gambar tidak jelas 

29. Seberapa sering Anda menonton siaran TV Edukasi melalui TV lokal di kota Anda 

dalam 3 bulan terakhir? 

a. > 5 kali     

b. 4 – 5 kali    

c. 2 – 3 kali   

d. 1 kali  

e. Tidak pernah 
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30. Berapa kali dalam seminggu Anda menonton siaran TV Edukasi yang disiarkan 

melalui TV lokal? 

a. > 5 kali    

b. 4 – 5 kali       

c. 2 – 3 kali       

d. 1 kali      

e. Tidak pernah 

31. Bagaimana dengan kualitas gambar program siaran TV Edukasi yang disiarkan 

melalui TV lokal? 

a. Sangat jernih  

b. Jernih       

c. Cukup jernih    

d. Ada bintik-bintik     

e. Gambar tidak jelas    

32. Seberapa sering Anda menonton siaran TV Edukasi dalam kurun waktu 3 bulan 

terakhir? 

a. Setiap hari      

b. Dua hari sekali    

c. Tiga hari sekali 

d. Seminggu sekali     

e. Tidak menonton 

33. Bagaimana dengan program TV Edukasi dalam memperjelas pemahaman Anda 

terhadap materi pelajaran di sekolah? 

a. Sangat  membantu      

b. Membantu   

c. Cukup membantu 

d. Kurang membantu        

e. Tidak membantu 

34. Bagaimana minat Anda setelah menonton program siaran TV Edukasi? 

a. Sangat berminat    

b. Berminat      

c. Cukup berminat 

d. Kurang berminat 

e. Tidak berminat 

35. Bagaimana motivasi belajar Anda setelah menonton program siaran TV Edukasi? 

a. Sangat termotivasi          

b. Termotivasi   

c. Cukup termotivasi 

d. Kurang termotivasi           

e. Tidak termotivasi 
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36. Bagaimana Anda memanfaatkan TV Edukasi? 

a. Pada saat belajar di kelas   

b. Keperluan mengerjakan tugas 

c. Mencari informasi    

d. Jam pelajaran kosong     

e. Jam istirahat sekolah  

Jika ada masukan (saran) berkenaan dengan akses, konten program, serta aktivitas 

memperkenalkan (mempromosikan) TV Edukasi, mohon Anda tuliskan di bawah berikut. 

 

Saran saya berkenaan dengan: 

 

- Akses : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Konten program: ................................................................................................................................ 

   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Promosi TV Edukasi: ........................................................................................................................... 

   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Lainnya: ................................................................................................................................................ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Setelah instrumen ini disusun, selanjutnya kita ujicobakan untuk dapat memastikan 

apakah instrumen yang kita kembangkan benar-benar valid untuk mengumpulkan data 

dan informasi yang kita perlukan dalam rangka evaluasi pemanfaatan TV Edukasi. 

B. Latihan 

Setelah anda mempelajari uraian materi, kerjakan latihan berikut! 

1. Apa yang dimaksud dengan instrumen? 

2. Bagaimana tahapan dalam pengembangan instrumen? 

3. Apa yang membedakan antara instrumen pengendalian dan instrumen evaluasi? 
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C. Rangkuman 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. 

Dalam kegiatan pengendalian dan evaluasi juga memerlukan instrumen sebagai alat 

pengumpulan data. Pemilihan instrumen yang tepat  bergantung pada jenis informasi 

yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Agar data dan informasi yang kita 

kumpulkan benar, diperlukan instrumen yang valid. Oleh karena itu sebelum instrumen 

itu digunakan, perlu ada validasi instrumen. 

Tahapan dalam pengembangan instrumen pengendalian maupun evaluasi penerapan 

model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran pada dasarnya hampir sama. 

Yang membedakan berkenaan dengan variabel ataupun komponen dari proses 

pengendalian ataupun evaluasi. Fokus pengendalian yaitu pengawasan apakah model 

pembelajaran sudah dijalankan sesuai prosedur, apakah media pembelajaran 

dimanfaatkan sesuai prosedur. Sementara evaluasi fokus pada menilai kualitas atau 

efektifitas penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media penbelajaran. 

D. Evaluasi 

Coba anda kembangkan 2 instrumen dari 4 pilihan instrumen berikut ini. Diawali dengan 

pengembangan kisi-kisi instrumen. 

1. Instrumen pengendalian penerapan model pembelajaran 

2. Instrumen pengendalian pemanfaatan media pembelajaran 

3. Instrumen evaluasi penerapan model pembelajaran 

4. Instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran        
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BAB III 

 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENERAPAN MODEL  

DAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Penerapan 

Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran, peserta dapat: 

1. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian penerapan model 

pembelajaran. 

2. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan media 

pembelajaran. 

3. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penerapan model pembelajaran. 

4. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. 

A. Uraian Materi 

1. Pelaksanaan Pengendalian Penerapan Model Pembelajaran 

Pelaksanaan pengendalian penerapan model pembelajaran melibatkan proses 

pengumpulan data melalui instrumen. Instrumen merupakan alat untuk mengukur, 

mengamati, atau mendokumentasikan data kuantitatif. Instrumen ini bisa berupa test, 

kuesioner, lembaran tally, check list observasi, inventarisasi, atau instrumen penilaian, 

(Creswell, 2012). 

Ada lima tahapan dalam proses pengumpulan data kuantitatif. Proses ini tidak sekedar 

mengumpulkan informasi, ada hubungan antar tahap. Hal ini melibatkan tahapan 

dalam penentuan peserta studi, mendapatkan izin yang diperlukan dari beberapa 

individu dan organisasi, mempertimbangkan tipe-tipe informasi yang akan 

dikumpulkan dari beberapa sumber yang tersedia, penempatan dan pemilihan 

instrumen, serta pengadministrasian proses pengumpulan data untuk mengumpulkan 

data. 

Untuk mengumpulkan data pada proses pengendalian penerapan model 

pembelajaran, sebagai contoh penerapan model flipped classroom melibatkan 

responden guru, siswa, maupun kepala sekolah/wakil kepala sekolah. Setelah anda 

menentukan responden sebagai sumber data dan mempersiapkan desain maupun 

instrumen pengumpulan data, tahap selanjutnya anda perlu menentukan tim/petugas 

pengumpul data. Tim inilah yang nantinya akan bertugas melakukan koordinasi dengan 

tim di lapangan (sekolah) yang mengimplementasikan model pembelajaran. 

Karena proses pengendalian penerapan model pembelajaran tujuannya adalah 

pengawasan, maka sebisa mungkin pada saat proses pengumpulan data berlangsung 

secara natural tanpa rekayasa sehingga apabila ada penyimpangan dalam 

penerapannya bisa segera dilakukan perbaikan. 

Untuk pengumpulan data kualitatif menurut Creswell (2012) strategi yang dapat 

ditempuh antara lain melalui observasi, document examination, dan wawancara. 

Menurut Creswell beberapa bentuk data kualitatif antara lain melalui observasi, 

wawancara dan kuesioner, dokumen, serta bahan-bahan audio visual. Sebagai data 

pendukung dalam pelaksanaan pengendalian model pembelajaran flipped classroom, 

anda dapat juga melakukan observasi penerapan model tersebut, wawancara dengan 

guru maupun kepala sekolah sebagai data penguat dari data kuantitatif.  
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Dalam proses pengumpulan data, dapat juga memanfaatkan layanan internet dan 

elektronik. Menurut Creswell (2002), pengumpulan data dapat berbasis web di mana 

dalam pendekatan ini responden terhubung ke komputer. Selanjutnya mengunduh 

kuesioner dari internet, melengkapi kuesioner, dan mengirimkan kembali kuesioner 

lengkap kepada peneliti. Pendekatan lainnya dari penggunaan kuesioner elektronik 

termasuk di dalamnya penggunaan suara telepon, dan kuesioner terkomputerisasi. 

Dalam mengumpulkan data kualitatif menggunakan wawancara dan pertanyaan 

terbuka melalui kuesioner, strategi yang dapat ditempuh antara lain melalui 

wawancara satu – satu, wawancara kelompok fokus, wawancara melalui telepon, dan 

wawancara melalui email. Penggunaan pendekatan ini sangat bergantung kepada 

kemampuan individu, biaya, dan keterbatasan waktu.  

Setelah semua data terkumpul, anda perlu mengecek kelengkapannya agar apabila 

terjadi kekurangan atau data yang terlewat dapat segera dilengkapi. Apabila anda 

yakin semua data lengkap, tahap selanjutnya adalah proses pengolahan dan analisis 

data. Hasil analisis data sebagai bahan bagi anda dalam menyusun laporan 

pengendalian penerapan model pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan media pembelajaran secara proses hampir 

sama dengan pelaksanaan pengendalian penerapan model pembelajaran yang juga 

melibatkan proses pengumpulan data melalui instrumen.  

Untuk mengumpulkan data pada proses pengendalian pemanfaatan media  

pembelajaran, sebagai contoh pemanfaatan siaran TV Edukasi melibatkan responden 

guru, siswa, maupun kepala sekolah/wakil kepala sekolah. Setelah anda menentukan 

responden sebagai sumber data dan mempersiapkan desain maupun instrumen 

pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah penentuan tim/petugas pengumpul data. 

Tim inilah yang nantinya akan bertugas melakukan koordinasi dengan tim di lapangan 

(sekolah) yang memanfaatkan siaran TV Edukasi. 

Sebagaimana proses pengendalian penerapan model pembelajaran, pengendalian 

pemanfaatan media pembelajaran tujuannya sama yaitu  pengawasan, maka sebisa 

mungkin pada saat proses pengumpulan data berlangsung secara natural tanpa 

rekayasa sehingga apabila ada penyimpangan dalam pemanfaatannya bisa segera 

dilakukan perbaikan. Sebagai data pendukung dalam pelaksanaan pengendalian 

pemanfaatan siaran TV Edukasi, anda dapat juga melakukan observasi pemanfaatan 

siaran,  wawancara dengan guru maupun kepala sekolah sebagai data penguat dari data 

kuantitatif.  

Dalam proses pengumpulan data, anda dapat juga memanfaatkan layanan internet dan 

elektronik. Pengumpulan data melalui internet dapat berbasis web di mana dalam 

pendekatan ini responden terhubung ke komputer. Selanjutnya mengunduh kuesioner 

dari internet, melengkapi kuesioner, dan mengirimkan kembali kuesioner lengkap 

kepada peneliti. Pendekatan lainnya dari penggunaan kuesioner elektronik termasuk 

di dalamnya penggunaan suara telepon, dan kuesioner terkomputerisasi. Setelah 

semua data terkumpul, anda perlu mengecek kelengkapannya agar apabila terjadi 

kekurangan atau data yang terlewat dapat segera dilengkapi. Apabila anda yakin 
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semua data lengkap, tahap selanjutnya adalah proses pengolahan dan analisis data. 

Hasil analisis data sebagai bahan bagi anda dalam menyusun laporan pengendalian 

pemanfaatan media pembelajaran. 

3. Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran 

Evaluasi penerapan model pembelajaran memiliki tujuan tidak sekedar mengontrol 

atau mengawasi implementasi model pembelajaran, tetapi juga dalam rangka menilai 

kualitas dan efektifitas penerapannya. Untuk mengevaluasi penerapan model 

pembelajaran diperlukan kriteria sebagai acuan dalam menentukan apakah model 

tersebut cukup efektif untuk diterapkan.  

Untuk mengumpulkan data dalam rangka evaluasi penerapan model  pembelajaran, 

sebagai contoh penerapan flipped classroom melibatkan responden guru, siswa, 

maupun kepala sekolah/wakil kepala sekolah. Setelah anda menentukan responden 

sebagai sumber data dan mempersiapkan desain, menentukan kriteria keberhasilan 

maupun instrumen pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah penentuan 

tim/petugas pengumpul data. Tim inilah yang nantinya akan bertugas melakukan 

koordinasi dengan tim di lapangan (sekolah) yang memanfaatkan siaran TV Edukasi. 

Dalam proses pengumpulan data, anda dapat juga memanfaatkan layanan internet dan 

elektronik. Pengumpulan data melalui internet dapat berbasis web di mana dalam 

pendekatan ini responden terhubung ke komputer. Selanjutnya mengunduh kuesioner 

dari internet, melengkapi kuesioner, dan mengirimkan kembali kuesioner lengkap 

kepada peneliti. Pendekatan lainnya dari penggunaan kuesioner elektronik termasuk 

di dalamnya penggunaan suara telepon, dan kuesioner terkomputerisasi.  

Setelah semua data terkumpul, anda perlu mengecek kelengkapannya agar apabila 

terjadi kekurangan atau data yang terlewat dapat segera dilengkapi. Apabila anda 

yakin semua data lengkap, tahap selanjutnya adalah proses pengolahan dan analisis 

data.  Hasil analisis data lapangan selanjutnya perlu anda konsultasikan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Hasil analisis data ini sebagai bahan bagi anda  menyusun 

laporan evaluasi dalam rangka rekomendasi penerapan model pembelajaran.  

4. Pelaksanaan Evaluasi Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Evaluasi pemanfaatan media pembelajaran memiliki tujuan tidak sekedar mengontrol 

atau mengawasi proses pemanfaatannya apakah sesuai dengan prosedur, tetapi juga 

dalam rangka menilai kualitas dan efektifitas pemanfaatannya. Untuk mengevaluasi 

pemanfaatan media pembelajaran diperlukan kriteria sebagai acuan dalam 

menentukan apakah media pembelajaran tersebut cukup efektif untuk dimanfaatkan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. 

Untuk mengumpulkan data dalam rangka evaluasi pemanfaatan media pembelajaran, 

sebagai contoh pemanfaatan siaran TV Edukasi melibatkan responden guru, siswa, 

maupun kepala sekolah/wakil kepala sekolah. Setelah anda menentukan responden 

sebagai sumber data dan mempersiapkan desain, menentukan kriteria keberhasilan 

maupun instrumen pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah penentuan 

tim/petugas pengumpul data. Tim inilah yang nantinya akan bertugas melakukan 

koordinasi dengan tim di lapangan (sekolah) yang memanfaatkan siaran TV Edukasi. 
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Dalam proses pengumpulan data, anda dapat juga memanfaatkan layanan internet dan 

elektronik. Pengumpulan data melalui internet dapat berbasis web di mana dalam 

pendekatan ini responden terhubung ke komputer. Selanjutnya mengunduh kuesioner 

dari internet, melengkapi kuesioner, dan mengirimkan kembali kuesioner lengkap 

kepada peneliti. Pendekatan lainnya dari penggunaan kuesioner elektronik termasuk 

di dalamnya penggunaan suara telepon, dan kuesioner terkomputerisasi.  

Setelah semua data terkumpul, anda perlu mengecek kelengkapannya agar apabila 

terjadi kekurangan atau data yang terlewat dapat segera dilengkapi. Apabila anda 

yakin semua data lengkap, tahap selanjutnya adalah proses pengolahan dan analisis 

data.  Hasil analisis data lapangan selanjutnya perlu anda konsultasikan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Hasil analisis data ini sebagai bahan bagi anda  menyusun 

laporan evaluasi dalam rangka rekomendasi pemanfaatan media pembelajaran 

B. Latihan 

Setelah anda mempelajari uraian materi, kerjakan latihan berikut! 

Jelaskan bagaimana tahapan proses pengumpulan data dalam pengendalian dan evaluasi 

penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran! 

C. Rangkuman 

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran melibatkan 

proses pengumpulan data melalui instrumen. Ada lima tahapan dalam proses 

pengumpulan data kuantitatif. Proses ini tidak sekedar mengumpulkan informasi, ada 

hubungan antar tahap. Hal ini melibatkan tahapan dalam penentuan peserta studi, 

mendapatkan izin yang diperlukan dari beberapa individu dan organisasi, 

mempertimbangkan tipe-tipe informasi yang akan dikumpulkan dari beberapa sumber 

yang tersedia, penempatan dan pemilihan instrumen, serta pengadministrasian proses 

pengumpulan data untuk mengumpulkan data. 

Proses pengendalian penerapan model pembelajaran tujuannya adalah pengawasan, 

maka sebisa mungkin pada saat proses pengumpulan data berlangsung secara natural 

tanpa rekayasa sehingga apabila ada penyimpangan dalam penerapannya bisa segera 

dilakukan perbaikan. 

Untuk pengumpulan data kualitatif strategi yang dapat ditempuh antara lain melalui 

observasi, document examination, dan wawancara. Dalam proses pengumpulan data, 

dapat juga memanfaatkan layanan internet dan elektronik. Setelah semua data 

terkumpul, anda perlu mengecek kelengkapannya agar apabila terjadi kekurangan atau 

data yang terlewat dapat segera dilengkapi. Apabila anda yakin semua data lengkap, 

tahap selanjutnya adalah proses pengolahan dan analisis data. Hasil analisis data sebagai 

bahan bagi anda dalam menyusun laporan pengendalian dan evaluasi penerapan model 

pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. 

D. Evaluasi 

Berdasarkan instrumen yang telah anda kembangkan sebelumnya, cobalah anda lakukan 

proses pengumpulan data baik dalam rangka pengendalian maupun evaluasi penerapan 

model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. Apabila dalam proses 

pengumpulan data anda mengalami hambatan mohon agar dicatat sebagai bahan 

diskusi pada saat kegiatan tatap muka.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENERAPAN MODEL  

DAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi tentang Analisis Data dan Informasi Pengendalian dan Evaluasi 

Penerapan Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran, peserta dapat: 

1. Mendeskripsikan teknik analisis data dan informasi hasil pengendalian penerapan 

model pembelajaran. 

2. Mendeskripsikan teknik analisis data dan informasi hasil pengendalian pemanfaatan 

media pembelajaran. 

3. Mendeskripsikan teknik analisis data dan informasi hasil evaluasi penerapan model 

pembelajaran. 

4. Mendeskripsikan teknik analisis data dan informasi hasil evaluasi pemanfaatan media 

pembelajaran. 

A. Uraian Materi 

Sekarang Anda sudah sampai pada tahap analisis data dan informasi. Tentunya Anda 

sudah melakukan pengumpulan data ketika melaksanakan pengendalian dan evaluasi, 

bukan? Apa yang sudah Anda lakukan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka 

penerapan model pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran?  Materi berikut 

akan menjelaskan cara menganalisis data dan informasi dalam rangka pengendalian dan 

evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media.  

Terdapat 4 (empat) langkah yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan analisis data 

dan informasi. Perhatikan bagan 4.1 berikut! 

 

Bagan 4.1. Prosedur Analisis Data dan Informasi 

Sumber: (Brinkerhoff, Brethower, Hluchyj, & Nowakowski, 1983)  

Hasil analisis data dan informasi perlu dinterpretasikan agar menjadi dasar pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan dalam penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan 

media pembelajaran. Beberapa pedoman yang dapat Anda gunakan untuk melakukan 

interpretasi atau penafsiran hasil pengolahan data (Purwanto & Suparman, 1999) yaitu: 

1) Selesaikan dengan bukti-bukti yang lengkap, agar dapat dihindari kesalahan     

interpretasi. 

2) Jangan berasumsi bahwa signifikansi statistik berarti signifikansi secara nyata, atau 

sebaliknya. 

3) Waspadai efek regresi. 

4) Carilah konfirmasi dan konsistensi dari sumber lain. 

pertanyaan dalam 
instrumen menjadi 
pedoman dalam 
melakukan analisis

apakah pertanyaan 
sudah cukup jelas? 
apakah sudah 
sesuai? apakah 
perlu pertanyaan 
tambahan?

Tinjau 
kembali 

pertanyaa
n dalam 

instrumen 
evaluasi

metode 
kuantitatif: 
deskripsi ukuran 
pemusatan dan 
deskripsi ukuran 
penyebaran
metode kualitatif: 
analisis checklist 
(ya/tidak), analisis 
konten, analisis 
kesimpulan

Siapkan 
analisis 

deskriptif

catatan formal 
dan informal 
terkait 
hipotesis, isu, 
pertanyaan

kajian 
kelompok, 
kajian ahli, 
kajian literatur

Catat isu 
utama, 

tren/kecen
derungan, 
hubungan

apakah ukuran 
sampelnya 
cukup? apakah 
ada data yang 
hilang?

apakah data 
yang tersedia 
perlu dianalisis 
lebih lanjut?

Periksa 
kembali 

data/infor
masi yang 
diperoleh
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5) Ketahuilah kapan harus berhenti, karena Anda tidak akan pernah memperoleh hasil 

analisis yang sempurna. 

6) Hati-hatilah dengan keterbatasan teknik analisis yang Anda pergunakan. 

7) Hati-hatilah dengan keterbatasan data yang Anda peroleh. 

8) Hati-hatilah dengan kemungkinan keterlibatan audien dalam interpretasi. 

Pada sub materi berikut, Anda akan mempelajari contoh-contoh dalam melakukan analisis 

penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. 

1. Analisis Data dan Informasi Pengendalian Penerapan Model Pembelajaran 

Coba Anda lihat kembali contoh instrumen dan pelaksanaan penerapan model 

pembelajaran yang telah diuraikan pada bab 1 dan bab 2. Gunakan instrumen dan hasil 

pengumpulan data yang sudah tersedia sebagai bahan analisis data dan informasi.  

a. Tinjau kembali pertanyaan dalam instrumen pengendalian 

Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penerapan model pembelajaran 

dikembangkan dari pedoman pengelolaan model pembelajaran.  

Contoh:  

Pedoman Pengelolaan Model Pembelajaran Flipped Classroom pada mata pelajaran 

IPA kelas 8. Pengendalian dilakukan mulai dari penerapan model pada pertemuan 

pertama pembelajaran dari enam pertemuan yang direncanakan oleh guru untuk 

satu topik.  

Terdapat 3 aspek yang dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam 

instrumen, yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. 

1) Pada tahap persiapan, ada peranan kepala sekolah/wakil kepala sekolah dan 

guru.   

Kepala sekolah/wakil kepala sekolah 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Menyiapkan sarana lab komputer atau laptop, lab IPA, perpustakaan, 
akses internet. 

2) Mengadakan rapat kerja guru sebelum tahun ajaran baru dimulai. 
3) Mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran yang dapat 

disiapkan terlebih dahulu, berdasarkan hasil diskusi KKG Mapel. 
4) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau peningkatan kompetensi 

untuk pendidik dan membuat jadwal kegiatan pelatihan. 

  

Guru   

Pernyataan Ya Tidak 

6) Mengidentifikasi tujuan pembelajaran sesuai kurikulum dan 
silabus pada awal tahun pembelajaran. 

7) Mengidentifikasi materi dan media yang terdapat pada Rumah 
Belajar dan sumber belajar lain sesuai dengan kebutuhan topik 
selama satu semester. 

8) Menyiapkan petunjuk praktikkum, lembar aktivitas, serta kuis 
untuk menggali pemahaman konsep peserta didik. 

9) Mengidentifikasi aktivitas belajar yang harus dikerjakan peserta 
didik di rumah dan di kelas, sesuai dengan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai.   

10) Menginformasikan pada peserta didik minimal 2 hari  sebelum 
pembelajaran di kelas dimulai, tentang materi yang harus 
dipelajari. 
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Apakah pernyataan-pernyaatan untuk kepala sekolah dan guru sudah cukup 

sebagai acuan dalam analisis pengendalian penerapan model pembelajaran 

Flipped Classroom? 

2) Pada tahap pelaksanaan ada dua aktivitas yang harus dipantau oleh guru, yaitu 

aktivitas belajar siswa di rumah dan aktivitas belajar siswa di kelas. Apabila guru 

memberikan konten atau media belajar melalui email atau grup chat (Whatsapp), 

maka untuk mengetahui apakah siswa melakukan aktivitas di rumah seperti yang 

diarahkan guru adalah melalui pertanyaan-pertanyaan awal sesuai aktivitasnya. 

Aktivitas belajar siswa di rumah 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang konten atau 
media yang telah dibagikan melalui grup chat atau email. 

2) Siswa mengetahui tujuan belajar pada hari itu, sesuai konten 
atau media yang dibagikan guru. 

3) Siswa sudah mempersiapkan bahan-bahan praktikkum sesuai 
petunjuk guru. 

4) Siswa sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, sesuai 
petunjuk guru. 

  

Aktivitas belajar siswa di kelas   

Pernyataan Ya Tidak 

1) Siswa berdiskusi sesuai arahan guru. 

2) Siswa melakukan praktikkum tanpa dibimbing guru. (petunjuk 
praktikkum sudah dipelajari siswa di rumah) 

3) Siswa mengerjakan tugas pada lembar kerja secara 
berkelompok. 

4) Siswa mempresentasikan hasil tugas kelompok. 

5) Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang konsep atau 
prosedur yang telah dipelajari. 

6) Siswa membuat laporan hasil praktikkum atau mengerjakan 
postes. 

  

Apakah pernyatan-pernyataan pada unsur pelaksanaan ini sudah cukup 

menggambarkan data dan informasi yang akan dianalisis? Guna meyakinkan 

hasil pengamatan, dilakukan wawancara kepada siswa: Kapan konten atau materi 

diberikan oleh guru? Melalui apa guru memberikan materi? Konten atau materi 

apa saja yang sudah diberikan guru? Apakah materi dipelajari sendiri atau 

berkelompok? 

3) Tindak lanjut diberikan kepada siswa sesuai dengan hasil evaluasi yang 

dilakukan pada akhir pembelajaran, dapat berupa remedial atau pengayaan. 

Apakah guru memberikan remedial pada siswa yang hasil evaluasinya di bawah 

KKM?  

Apabila topik yang akan dipelajari siswa terdiri dari beberapa indikator yang 

membutuhkan waktu pembelajaran lebih dari satu kali, maka tindak lanjut dapat 

berupa pemberian materi atau media atau konten yang harus dipelajari siswa di 
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rumah. Apakah guru langsung memberikan konten atau media yang harus 

dipelajari siswa setelah pembelajaran berakhir? 

b. Siapkan analisis deskriptif 

Pada contoh penerapan model pembelajaran Flipped Classroom, dilakukan analisis 

deskriptif dengan metode kualitatif.  Hasil pengumpulan data dianalisis 

berdasarkan aspek: persiapan, pelaksanaa, dan tindak lanjut. Guna menguatkan 

hasil analisis perlu dilakukan analisis dokumen, seperti karakteristik siswa, 

kompetensi TIK guru. 

1) Pada tahap persiapan, ada peranan kepala sekolah/wakil kepala sekolah dan 

guru.   

Kepala sekolah/wakil kepala sekolah 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Menyiapkan sarana lab komputer atau laptop, lab IPA, 
perpustakaan, akses internet. 

2) Mengadakan rapat kerja guru sebelum tahun ajaran baru 
dimulai. 

3) Mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran yang dapat 
disiapkan terlebih dahulu, berdasarkan hasil diskusi KKG 
Mapel. 

4) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau peningkatan 
kompetensi untuk pendidik dan membuat jadwal kegiatan 
pelatihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru   

Pernyataan Ya Tidak 

1) Mengidentifikasi tujuan pembelajaran sesuai kurikulum dan 
silabus pada awal tahun pembelajaran. 

2) Mengidentifikasi materi dan media yang terdapat pada Rumah 
Belajar dan sumber belajar lain sesuai dengan kebutuhan 
topik selama satu semester. 

3) Menyiapkan petunjuk praktikkum, lembar aktivitas, serta kuis 
untuk menggali pemahaman konsep peserta didik. 

4) Mengidentifikasi aktivitas belajar yang harus dikerjakan 
peserta didik di rumah dan di kelas, sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.   

5) Menginformasikan pada peserta didik minimal 2 hari  sebelum 
pembelajaran di kelas dimulai, tentang materi yang harus 
dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis deskriptif: 

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sudah melaksanakan perannya dalam 

mempersiapkan sarana, mengadakan rapat kerja guru, dan mengidentifikasi 

kebutuhan pelatihan guru. Tetapi dalam hal identifikasi kebutuhan media 

pembelajaran hanya diserahkan kepada guru. Dalam mempersiapkan 

pembelajaran, guru sudah melakukan semua aktivitas. Guru yang menerapkan 

model pembelajaran ini memiliki kemampuan yang baik dalam pemanfaatan TIK. 

Hal ini terlihat pada saat kegiatan bimbingan teknis sebelum persiapan 

penerapan model pembelajaran, guru dapat mengikuti petunjuk dalam memilih 
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media dan konten yang sesuai dengan mata pelajaran, serta dapat membuat 

konten sederhana sesuai mata pelajarannya. Pada saat persiapan untuk kegiatan 

belajar minggu pertama, guru diarahkan untuk mengikuti langkah-langkah sesuai 

pedoman yang telah disusun bersama. 

2) Pada tahap pelaksanaan, hasil pengumpulan data melalui observasi oleh tim PTP 

sebagai berikut: 

Aktivitas belajar siswa di rumah 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang konten atau 
media yang telah dibagikan melalui grup chat atau email. 

2) Siswa mengetahui tujuan belajar pada hari itu, sesuai konten 
atau media yang dibagikan guru. 

3) Siswa sudah mempersiapkan bahan-bahan praktikkum sesuai 
petunjuk guru. 

4) Siswa sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, sesuai 
petunjuk guru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas belajar siswa di kelas   

Pernyataan Ya Tidak 

1) Siswa berdiskusi sesuai arahan guru. 

2) Siswa melakukan praktikkum tanpa dibimbing guru. (petunjuk 
praktikkum sudah dipelajari siswa di rumah) 

3) Siswa mengerjakan tugas pada lembar kerja secara 
berkelompok. 

4) Siswa mempresentasikan hasil tugas kelompok. 

5) Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang konsep atau 
prosedur yang telah dipelajari. 

6) Siswa membuat laporan hasil praktikkum atau mengerjakan 
postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis deskriptif: 

Berdasarkan hasil pemantauan di kelas, sepertinya siswa sudah mempelajari 

materi atau konten melalui media video yang telah dibagikan oleh guru dua hari 

sebelum pembelajaran melalui grup WA. Pada saat pelaksanaan di kelas, siswa 

dapat mengerjakan aktivitasnya pada kelompok masing-masing. Tetapi ada 

beberapa siswa yang belum yakin dengan langkah-langkah praktikkumnya, 

sehingga bertanya kepada guru. Dari hasil wawancara dengan siswa diperoleh 

penjelasan bahwa: 

Guru memberikan konten atau materi melalui grup WA dua hari sebelum 

pembelajaran dimulai. Konten atau materi yang diberikan berupa video 

penjelasan konsep, presentasi tentang bahan-bahan praktikkum dan langkah-

langkahnya, serta konten dari Sumber Belajar. Beberapa siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya tentang materi yang baru diberikan guru, setelah pulang sekolah. 

Tetapi kebanyakan siswa mempelajari materi secara individu. 
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3) Pada tahap tindak lanjut, guru hanya menginformasikan pada siswa untuk 

mempelajari materi berikutnya dan membagi konten/media melalui grup WA. 

c. Catatan-catatan: 

1) Pada pertemuan pertama, indikator pencapaian kompetensi terkait dengan 

pemahaman konsep melalui praktikkum. Konten yang diberikan pada siswa 

berbentuk video dan bahan presentasi tentang praktikkum. 

2) Pada pertemuan kedua, indikator pencapaian kompetensi terkait dengan 

pemahaman konsep. Konten yang diberikan kepada siswa berbentuk video dan 

multimedia berbasis web (Sumber Belajar Rumah Belajar). 

3) Hasil FGD ketika menyusun analisis kebutuhan, antara lain: model pembelajaran 

flipped classroom lebih berhasil ketika siswa mempelajari prosedur untuk 

praktikkum, sedangkan untuk memahami konsep masih kurang berhasil karena 

siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan konsep yang dimaksud terutama 

berhubungan dengan perhitungan. Hasil ini diperkuat dengan hasil penelitian 

beberapa guru yang telah menerapkan model pembelajaran flipped classroom. 

4) Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan sarana yang tersedia di sekolah. 

d. Hasil pengumpulan data pada pertemuan pertama dan kedua harus ditindaklanjuti 

dengan pengamatan pada pertemuan ketiga hingga keenam. Pertemuan ketiga 

terkait praktikkum, pertemuan keempat dan kelima terkait konsep dan perhitungan, 

pertemuan keenam terkait dengan tugas proyek yang akan dikerjakan sebagai tugas 

akhir topik.  

Guru memberikan kuis/pretes pada pertemuan ketiga terkait konsep yang telah 

dipelajari pada pertemuan kedua dan sebagai dasar pemahaman untuk 

mengerjakan praktikkum. Guru tidak memberikan tes formatif/ulangan dan sebagai 

gantinya siswa diminta untuk mengerjakan tugas proyek secara berkelompok 

dengan objek tugas berbeda-beda untuk setiap kelompok tetapi berdasarkan 

konsep yang sama. 

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada contoh pengendalian penerapan 

model pembelajaran flipped classroom, coba Anda buat interpretasinya.  
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2. Analisis Data dan Informasi Pengendalian Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Coba Anda lihat kembali contoh instrumen dan pelaksanaan pemanfaatan media 

pembelajaran yang telah diuraikan pada bab 1 dan bab 2. Gunakan instrumen dan hasil 

pengumpulan data yang sudah tersedia sebagai bahan analisis data dan informasi.  

Contoh: 

Pemanfaatan TV Edukasi untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. 

a. Tinjau kembali pertanyaan dalam instrumen pengendalian 

Instrumen yang digunakan untuk melakukan pengendalian pemanfaatan media 

dikembangkan dari petunjuk pemanfaatan media, terdiri dari pelaksanaan dan cara 

pemanfaatannya. 

1) Persiapan guru 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Melakukan identifikasi konten TV Edukasi sesuai dengan topik 

2) Melakukan analisis konten yang tersedia agar dapat 
dimanfaatkan sesuai indikator capaian kompetensi untuk 
siswa. 

3) Merancang aktivitas belajar siswa sesuai dengan konten yang 
tersedia 

  

2) Pemanfaatan secara mandiri 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Guru menginformasikan pada siswa untuk mengakses video 
pembelajaran di aplikasi TV Edukasi 

2) Siswa mengamati video pembelajaran sesuai topik yang 
diarahkan guru. 

3) Siswa mencatat materi yang belum dipahami.  

4) Siswa mengerjakan tugas pada lembar kerja yang disediakan 
guru. 

  

3) Pemanfaatan secara klasikal 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Guru menampilkan konten menggunakan peralatan 
presentasi pada awal pembelajaran. 

2) Guru menanyakan kembali materi yang telah dipelajari siswa 
di rumah, dengan memilih siswa secara acak.  

3) Guru menyajikan bagian animasi terkait dengan aktivitas atau 
penjelasan cara menggambar atau menghitung.  

4) Siswa diminta untuk mempraktikkan cara menggambar atau 
menghitung di buku latihannya, sesuai petunjuk pada animasi. 

5) Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mengerjakan 
tes akhir dengan menggunakan laptop atau perangkat digital 
lain yang dibawanya.  

6) Guru memberikan waktu untuk mengerjakan dan mencatat 
skor yang diperoleh siswa. 

7) Bagi siswa yang nilainya masih di bawah KKM diberikan 
tutorial tambahan untuk dipelajari dan diberikan tugas.. 
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4) Pemanfaatan secara kelompok 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Guru menginformasikan pada siswa untuk mengakses video 
pembelajaran di aplikasi TV Edukasi 

2) Siswa mengamati video pembelajaran sesuai topik yang 
diarahkan guru. 

3) Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakan tugas 
pada lembar kerja yang disediakan guru. 

  

5) Tindak lanjut diberikan kepada siswa sesuai dengan hasil evaluasi yang 

dilakukan pada akhir pembelajaran, dapat berupa remedial atau pengayaan. 

Apakah guru memberikan remedial pada siswa yang hasil evaluasinya di bawah 

KKM? Apabila topik yang akan dipelajari siswa terdiri dari beberapa indikator 

yang membutuhkan waktu pembelajaran lebih dari satu kali, maka tindak lanjut 

dapat berupa pemberian materi atau media atau konten yang harus dipelajari 

siswa di rumah. Apakah guru langsung memberikan konten atau media yang 

harus dipelajari siswa setelah pembelajaran berakhir? 

b. Siapkan analisis deskriptif 

Pada contoh pemanfaatan media pembelajaran TV Edukasi, dilakukan analisis 

deskriptif dengan metode kualitatif.  Hasil pengumpulan data dianalisis 

berdasarkan aspek: persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. 

1) Persiapan guru 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Melakukan identifikasi konten TV Edukasi sesuai dengan topik 

2) Melakukan analisis konten yang tersedia agar dapat 
dimanfaatkan sesuai indikator capaian kompetensi untuk 
siswa. 

3) Merancang aktivitas belajar siswa sesuai dengan konten yang 
tersedia 

 

 

 

 

 

Analisis deskriptif: 

Guru sudah melakukan semua proses persiapan, mulai dari melakukan 

identifikasi konten TV Edukasi, analisis konten, hingga merancang aktivitas 

belajar siswa. 

2) Pemanfaatan secara mandiri 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Guru menginformasikan pada siswa untuk mengakses video 
pembelajaran di aplikasi TV Edukasi 

2) Siswa mengamati video pembelajaran sesuai topik yang 
diarahkan guru. 

3) Siswa mencatat materi yang belum dipahami.  

4) Siswa mengerjakan tugas pada lembar kerja yang disediakan 
guru. 
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Analisis deskriptif: 

Siswa sudah bisa memanfaatkan konten video dari TV Edukasi secara mandiri, 

sesuai arahan dan petunjuk guru. Untuk melihat efektifitas pemanfaatan video, 

dapat dilihat dari hasil tugas yang dikerjakan secara mandiri.  

3) Pemanfaatan secara klasikal 

Pernyataan Ya Tidak 

a. Guru menampilkan konten menggunakan peralatan presentasi 
pada awal pembelajaran. 

b. Guru menanyakan kembali materi yang telah dipelajari siswa di 
rumah, dengan memilih siswa secara acak.  

c. Guru menjelaskan kembali konsep dasar  

d. Siswa diminta untuk mencatat hal-hal yang berhubungan 
dengan materi sesuai LKS. 

e. Guru dan siswa berdiskusi tentang topik yang baru ditayangkan. 

f. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk menyampaikan 
kesimpulan yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis deskriptif: 

Siswa sudah bisa memanfaatkan konten video dari TV Edukasi secara klasikal, 

sesuai arahan dan petunjuk guru. Untuk melihat efektifitas pemanfaatan video, 

dapat dilihat dari aktivitas diskusi dan hasil kesimpulan yang dibuat oleh setiap 

siswa. 

4) Pemanfaatan secara kelompok 

Pernyataan Ya Tidak 

1) Guru menginformasikan pada siswa untuk mengakses video 
pembelajaran di aplikasi TV Edukasi 

2) Siswa mengamati video pembelajaran sesuai topik yang 
diarahkan guru. 

3) Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakan tugas 
pada lembar kerja yang disediakan guru. 

 

 

 

 

 

Analisis deskriptif: 

Siswa sudah bisa memanfaatkan konten video dari TV Edukasi secara kelompok, 

sesuai arahan dan petunjuk guru. Untuk melihat efektifitas pemanfaatan video, 

dapat dilihat dari hasil tugas yang dikerjakan secara kelompok.  

5) Tindak lanjut 

Hasil tugas yang diberikan baik secara mandiri maupun kelompok, perlu dilihat 

kembali kecenderungannya. Apakah memang pemanfaatan media video efektif 

untuk mencapai indikator yang ditetapkan guru? Apabila hanya 10% siswa atau 

kurang yang mencapai hasil di bawah KKM, maka hanya perlu remedial bagi siswa 

tersebut. Apabila lebih dari 50% siswa yang belum mencapai indikator yang 

ditetapkan guru, maka perlu dilakukan kajian terhadap video pembelajaran yang 

diberikan pada siswa. 
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c. Catatan-catatan: 

Konten video pembelajaran yang dipelajari oleh siswa, apakah sudah sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi? 

Berapa kali pengamatan dilakukan saat pelaksanaan pembelajaran? 

d. Periksa kembali hasil pengumpulan data   

Data persiapan oleh guru dilakukan menggunakan survei mandiri atau berdasarkan 

pengamatan peneliti? 

Siapa yang mengisi instrument pelaksanaan pembelajaran? 

Konfirmasi hasil pengumpulan data dengan penelitian yang serupa atau kajian 

literatur. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada contoh pengendalian 

pemanfaatan media TV Edukasi, coba Anda buat interpretasinya.  

 

3. Analisis Data dan Informasi Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran 

Coba Anda lihat kembali contoh instrumen evaluasi penerapan model pembelajaran 

yang telah diuraikan pada bab 1. Gunakan instrumen dan hasil pengumpulan data yang 

sudah tersedia sebagai bahan analisis data dan informasi.  

a. Tinjau kembali pertanyaan dalam instrumen evaluasi 

Instrumen yang digunakan dalam evaluasi penerapan model pembelajaran 

berdasarkan rencana kerja dan kriteria keberhasilan yang tercantum pada 

rancangan penerapan model pembelajaran.  

Contoh:  
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Aspek Indikator 

Sekolah r. Tersedia lab komputer atau laptop yang dapat digunakan oleh siswa 

kapan saja. 

s. Tersedia akses internet yang dapat digunakan oleh siswa kapan saja 

(sesuai aturan sekolah). 

t. Tersedia ruang belajar selain kelas yang dapat digunakan oleh siswa 

kapan saja (perpustakaan, lab IPA, kebun/taman, lapangan, lainnya). 

Guru u. Merancang waktu dan ruang belajar sesuai kebutuhan siswa. 

v. Mengembangkan konten sesuai kebutuhan siswa dan mudah diakses 

oleh semua siswa. 

w. Menyediakan beragam konten  yang mudah dipahami dan dapat 

dipelajari secara mandiri oleh siswa. 

x. Memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar mandiri. 

y. Membimbing semua siswa baik secara individu maupun kelompok 

dan memberikan umpan balik  

z. Mengamati dan mengawasi siswa untuk membuat penilaian yang 

tepat. 

aa. Melakukan penilaian formatif selama pembelajaran di kelas 

berlangsung. 

bb. Berkolaborasi  dan melakukan refleksi dengan pendidik lainnya. 

Siswa cc. Menerima konten materi sebelum pembelajaran dimulai (idealnya 

satu minggu). 

dd. Memanfaatkan waktu dan ruang belajar yang telah disediakan 

guru untuk mempelajari materi yang diberikan. 

ee. Memahami materi dan petunjuk belajar/praktikkum yang 

diberikan guru dalam bentuk beragam media (teks, video, animasi). 

ff. Mempelajari materi secara mandiri atau kelompok. 

gg. Mendapatkan bimbingan dari guru ketika mengalami kesulitan 

dalam memahami materi. 

hh. Melakukan praktikkum/demonstrasi/simulasi/presentasi 

bersama teman kelompoknya. 

Penerapan model pembelajaran flipped classroom baru diujicobakan pada satu SMP. 

Instrumen diberikan pada responden: kepala sekolah/wakil, guru (14 orang guru 

yang mewakili 7 mata pelajaran utama) , dan siswa kelas 8 (80 orang dari 2 kelas 

ujicoba). 

Instrumen berbentuk: ya – tidak. 
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b. Siapkan analisis deskriptif 

Pada contoh penerapan model pembelajaran Flipped Classroom, dilakukan analisis 

deskriptif dengan metode kuantitatif.  Hasil pengumpulan data dianalisis 

berdasarkan aspek: sekolah, guru, dan siswa. Guna menguatkan hasil analisis perlu 

dilakukan analisis dokumen, seperti karakteristik siswa, kompetensi TIK guru.   

Sekolah: sudah memenuhi semua indikator 

Guru (14 responden):  

Butir  1 2 3 4 5 6 7 8 

Jml jawaban “ya”  14 6 6 14 14 14 14 14 

 

 

 

 

 

 

Analisis deskriptif: 

Semua guru sudah merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa untuk 

mencapai indikator kompetensi. Hanya 42,86 % guru yang mengembangkan konten 

sendiri sesuai kebutuhan. 57,14% guru menggunakan konten yang sudah tersedia 

di sumber belajar. Hanya 42,86% guru yang menyediakan beragam konten untuk 

dipelajari siswa secara mandiri, sedangkan 57,14% guru hanya menyediakan satu 

jenis konten saja. Silahkan Anda lanjutkan analisis deskriptif untuk contoh evaluasi 

penerapan model pembelajaran flipped classroom.  

Anda dapat menambahkan deskripsi berdasarkan ukuran pemusatan lainnya 

(median, dan modus), distribusi frekuensi, serta ukuran penyebaran data (varians, 

range, dan standar deviasi).  
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Siswa: 

 

Analisis deskriptif: 

Seluruh siswa kelas ujicoba (2 kelas) telah menerima konten sebelum pembelajaran 

dimulai. 75% siswa memanfaatkan waktu dan ruang belajar yang disediakan 

guru/sekolah untuk mempelajari konten/materi sebelum pembelajaran. 87,5% 

siswa dapat memahami materi dan petunjuk praktikkum yang diberikan guru 

sebelum pembelajaran. Silahkan Anda lanjutkan analisis deskriptif untuk contoh 

evaluasi penerapan model pembelajaran flipped classroom. Anda dapat 

menambahkan deskripsi berdasarkan ukuran pemusatan lainnya (median, dan 

modus), distribusi frekuensi, serta ukuran penyebaran data (varians, range, dan 

standar deviasi).  
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c. Catatan-catatan: 

Instrumen untuk guru dan siswa dapat menggunakan bentuk skala linkert agar dapat 

dilakukan analisis lebih rinci. Beberapa butir pertanyaan masih perlu dikembangkan 

dengan instrumen wawancara, untuk meyakinkan hasilnya. Perlu dilakukan analisis 

karakteristik siswa dan kompetensi TIK guru. 

d. Hasil pengumpulan data  

Hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan survei, bisa dilengkapi dengan 

instrument wawancara dan observasi lapangan, guna analisis lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada contoh evaluasi penerapan 

model pembelajaran flipped classroom, coba Anda buat kesimpulan dan 

rekomendasinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisis Data dan Informasi Evaluasi Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Coba Anda lihat kembali contoh instrumen evaluasi pemanfaatan media TV Edukasi 

yang telah diuraikan pada bab 1. Gunakan instrumen dan hasil pengumpulan data yang 

sudah tersedia sebagai bahan analisis data dan informasi.  

a. Tinjau kembali pertanyaan dalam instrumen evaluasi 

Instrumen yang digunakan dalam evaluasi pemanfaatan media TV Edukasi 

berdasarkan pemanfaatan media TV Edukasi  

Contoh:  

 



Modul 8. Instrumen, Pelaksanaan, Analisis Data, dan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran 47 

No. 
Minat dan motivasi pengguna serta 

pola pemanfaatan  
Responden Guru Responden siswa 

1. Minat dan motivasi pengguna 

a. sangat berminat 

b. berminat 

c. cukup berminat 

d. kurang berminat 

e. tidak berminat 

  

2. Pola pemanfaatan 

a. belajar di kelas 

b. penugasan 

c. mencari informasi 

d. jam pelajaran kosong 

e. jam istirahat sekolah 

  

Apakah pernyataan pada instrument tersebut sudah dapat mewakili evaluasi 

pemanfaatan media TV Edukasi?  

b. Siapkan analisis deskriptif 

Minat dan Motivasi Pengguna serta Pola Pemanfaatan TV Edukasi 

No. 
Minat dan motivasi pengguna 

serta pola pemanfaatan  

Responden 

Guru 

Responden siswa 

1. Minat dan motivasi pengguna 

a. sangat berminat 

b. berminat 

c. cukup berminat 

d. kurang berminat 

e. tidak berminat 

 

          6,00% 

        34,83% 

        23,59% 

        19,10% 

        16,85% 

 

         4,00% 

       36,00% 

       42,67% 

       13,33% 

         4,00% 

2. Pola pemanfaatan 

a. belajar di kelas 

b. penugasan 

c. mencari informasi 

d. jam pelajaran kosong 

e. jam istirahat sekolah 

 

          3,20% 

          8,80% 

        68,00% 

        13,60% 

          6,40% 

 

         4,16% 

         5,56% 

       72,22% 

       18,05% 

             - 

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa pada dasarnya responden baik guru 

maupun siswa berminat dengan TV Edukasi. Rata-rata sebagian besar 

pemanfaatannya dalam rangka mencari informasi. Pemanfaatan untuk belajar di 

kelas maupun penugasan masih relatif kurang pemanfaatannya. Dengan demikian 

pemanfaatannya belum terintegrasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran. 
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B. Latihan 

Coba Anda analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan saat melaksanakan 

penerapan model pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran di instansi Anda. 

Silahkan Anda pilih analisis data dan informasi untuk hasil pengendalian atau evaluasi. 

Buat interpretasi, kesimpulan dan rekomendasinya! 

C. Rangkuman 

 

D. Evaluasi 

Periksa kembali langkah-langkah yang Anda lakukan ketika menganalisis data dan 

informasi hasil pelaksanaan pengendalian atau evaluasi, sesuai latihan yang dikerjakan. 

E. Referensi 

Anda bisa mempelajari cara melakukan analisis data dan interpretasi melalui beberapa 

referensi berikut: 

https://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/06/31-kode-05-b5-pengolahan-

dan-analisis-data-penelitian.pdf  

http://www.parkdatabase.org/documents/download/qualitative_and_quantitative_rese

arch_techniques.pdf  

http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/qualitative_sozial-

_bildungsforschung/Medien/58869_Flick__The_SAGE_HB_of_Qualitative_Data_Analysis

_Chapter1_mapping-the-field.pdf  

http://grimbeek.com.au/Papers/Quant%20and%20qual%20analysis%20issues.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=m76bMEA4xzk   

https://www.youtube.com/watch?v=2YoL-PPDy4cc  

https://www.youtube.com/watch?v=opp5tH4uD-w  

https://www.youtube.com/watch?v=TR7xlkmnCMoo  

https://www.youtube.com/watch?v=dSLWZFLdAWM&t=299s   

 

 

pertanyaan dalam 
instrumen menjadi 
pedoman dalam 
melakukan analisis

apakah pertanyaan 
sudah cukup jelas? 
apakah sudah 
sesuai? apakah 
perlu pertanyaan 
tambahan?

Tinjau 
kembali 

pertanyaan 
dalam 

instrumen 
evaluasi

metode 
kuantitatif: 
deskripsi ukuran 
pemusatan dan 
deskripsi ukuran 
penyebaran

metode kualitatif: 
analisis checklist 
(ya/tidak), analisis 
konten, analisis 
kesimpulan

Siapkan 
analisis 

deskriptif

catatan formal 
dan informal 
terkait 
hipotesis, isu, 
pertanyaan

kajian 
kelompok, 
kajian ahli, 
kajian literatur

Catat isu 
utama, 

tren/kecen
derungan, 
hubungan

apakah ukuran 
sampelnya 
cukup? apakah 
ada data yang 
hilang?

apakah data 
yang tersedia 
perlu dianalisis 
lebih lanjut?

Periksa 
kembali 

data/infor
masi yang 
diperoleh

https://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/06/31-kode-05-b5-pengolahan-dan-analisis-data-penelitian.pdf
https://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/06/31-kode-05-b5-pengolahan-dan-analisis-data-penelitian.pdf
http://www.parkdatabase.org/documents/download/qualitative_and_quantitative_research_techniques.pdf
http://www.parkdatabase.org/documents/download/qualitative_and_quantitative_research_techniques.pdf
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/qualitative_sozial-_bildungsforschung/Medien/58869_Flick__The_SAGE_HB_of_Qualitative_Data_Analysis_Chapter1_mapping-the-field.pdf
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/qualitative_sozial-_bildungsforschung/Medien/58869_Flick__The_SAGE_HB_of_Qualitative_Data_Analysis_Chapter1_mapping-the-field.pdf
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/qualitative_sozial-_bildungsforschung/Medien/58869_Flick__The_SAGE_HB_of_Qualitative_Data_Analysis_Chapter1_mapping-the-field.pdf
http://grimbeek.com.au/Papers/Quant%20and%20qual%20analysis%20issues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m76bMEA4xzk
https://www.youtube.com/watch?v=2YoL-PPDy4cc
https://www.youtube.com/watch?v=opp5tH4uD-w
https://www.youtube.com/watch?v=TR7xlkmnCMoo
https://www.youtube.com/watch?v=dSLWZFLdAWM&t=299s
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BAB V 

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENERAPAN MODEL  

DAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi tentang Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Model 

dan Pemanfaatan Media Pembelajaran, peserta dapat: 

1. Menyusun laporan pengendalian penerapan model pembelajaran. 

2. Menyusun laporan pengendalian pemanfaatan media pembelajaran. 

3. Menyusun laporan evaluasi penerapan model pembelajaran. 

4. Menyusun laporan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. 

A. Uraian Materi 

Anda telah sampai pada bagian akhir dari modul Pengendalian dan Evaluasi Penerapan 

Model dan Pemanfaatan Media Pembelajaran. Hasil analisis dan interpretasi data dan 

informasi yang telah Anda lakukan pada bab sebelumnya, akan ditulis dalam bentuk 

laporan. Dalam menyusun laporan, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

(Brinkerhoff, Brethower, Hluchyj, & Nowakowski, 1983), yaitu: 

 

Bagan 5.1 

Pedoman Menyusun Laporan 
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Berdasarkan Juknis Jabfung PTP (Permenpan No. 28 tahun 2017), sistematika penulisan 

laporan pengendalian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematika penulisan laporan evaluasi dapat merujuk pada Juknis Jabfung PTP 

(Permenpan No. 28 tahun 2017) atau referensi lain yang sudah umum digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laporan Pengendalian Penerapan Model Pembelajaran 

Coba Anda baca kembali contoh analisis data dan informasi pengendalian penerapan 

model pembelajaran flipped classroom.  

a. Apa tujuan dari pengendalian dan siapa yang akan menerima laporan 

pengendalian? 

Tujuan pengendalian untuk menjaga agar pelaksanaan penerapan model 

pembelajaran flipped classroom sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah 

disusun. Hasil pengendalian akan disampaikan kepada guru dan sekolah, serta 

digunakan oleh tim PTP untuk pelaksanaan penerapan model pembelajaran pada 

mata pelajaran lain atau pada kegiatan belajar selanjutnya.  

BAB 1  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan 

C. Sasaran 

D. Rumusan Masalah/Ruang lingkup 

BAB 2 PELAKSANAAN PENGENDALIAN 

A. Prosedur 

B. Jadwal 

C. Pengumpulan Data dan informasi 

BAB 3 HASIL 

BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

LAMPIRAN 

BAB 1  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan 

C. Sasaran 

D. Rumusan Masalah/Ruang lingkup 

BAB 2 KAJIAN TEORI 

A. Teori yang Relevan 

B. Kerangka Berpikir 

C. Rumusan Hipotesis (apabila diperlukan) 

BAB 3 METODE EVALUASI 

A. Waktu dan Tempat 

B. Jenis dan Pendekatan 

C. Desain Penelitian 

D. Subjek Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Instrumen dan Kisi-kisi 

G. Teknik Analisis Data 

H. Kriteria Evaluasi 

BAB 4     HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN 

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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b. Apa saja yang harus dilaporkan? 

Ruang lingkup pengendalian dibatasi pada penerapan model pembalajaran untuk 

mata pelajaran IPA kelas 8. Yang akan dikendalikan adalah prosedur penerapan 

model pembelajaran terdiri dari: persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Dalam 

pengumpulan data dan informasi dilakukan pengamatan ketika guru melakukan 

persiapan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga jadwal disesuaikan 

dengan jam pelajaran IPA kelas 8.  

c. Bagaimana cara menyampaikan laporan? 

Laporan akan dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dilengkapi dengan video 

pelaksanaan pembelajaran di kelas.Berdasarkan data-data yang sudah ada, apakah 

Anda sudah dapat menuliskan laporan pengendalian penerapan model 

pembelajaran flipped classroom sesuai dengan sistematika laporan pengendalian? 

Cobalah Anda tuliskan laporannya berdasarkan sistematika berikut: 

 

 BAB 1  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Perancangan pembelajaran yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran menjadi konsekuensi logis atas 
dinamika yang terjadi. Aneka model pembelajaran yang sudah ada dapat menjadi 
referensi bagi pendidik dalam merancang pembelajaran. Salah satu model yang dapat 
digunakan oleh pendidik yaitu model pembelajaran flipped classroom.  (Bergmann & 
Sams, 2012) berpendapat bahwa pada dasarnya konsep Model Flipped Classroom 
adalah membalik aktivitas pembelajaran, yakni aktivitas pembelajaran yang biasanya 
diselesaikan di kelas sekarang dapat diselesaikan di rumah dan aktivitas 
pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah sekarang dapat diselesaikan di 
kelas. Peserta didik membaca materi, menonton video pembelajaran sebelum 
mereka datang ke kelas dan mereka mulai berdiskusi, bertukar pengetahuan, 
menyelesaikan masalah, dengan bantuan siswa lain maupun guru, melatih siswa 
mengembangkan kefasihan prosedural jika diperlukan, inspirasi dan membantu 
mereka dengan proyek-proyek yang menantang dengan memberikan  kontrol belajar 
yang lebih besar. Sejalan dengan pendapat Graham Brent (2013), Flipped classroom 
merupakan strategi yang dapat diberikan oleh pendidik dengan cara meminimalkan 
jumlah instruksi langsung dalam praktik mengajar mereka sambil memaksimalkan 
interaksi satu sama lain. 

B. Tujuan 
Tujuan pengendalian untuk menjaga agar pelaksanaan penerapan model 
pembelajaran flipped classroom sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang 
telah disusun. 

C. Sasaran 
D. Rumusan Masalah/Ruang lingkup 

BAB 2 PELAKSANAAN PENGENDALIAN 
A. Prosedur 
B. Jadwal 
C. Pengumpulan Data dan informasi 

BAB 3 HASIL 
(Lihat analisis data dan informasi pada bab 4) 
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
LAMPIRAN 

- RPP dan Juklak Pembelajaran 
- Dokumentasi video 
- Hasil presentasi siswa 
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2. Laporan Pengendalian Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Coba Anda baca kembali contoh analisis data dan informasi pengendalian 

pemanfaatan media TV Edukasi.  

a. Apa tujuan dari pengendalian dan siapa yang akan menerima laporan 

pengendalian? 

Pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan TV Edukasi oleh pengguna 

baik guru maupun siswa ditinjau dari sisi pengguna itu sendiri. Hal yang menjadi 

fokus dari sisi pengguna yaitu minat dan motivasi pengguna dalam memanfaatkan 

TV Edukasi serta pola pemanfaatan TV Edukasi oleh pengguna. Sasaran 

pengendalian adalah guru dan siswa sebagai responden, dari 10 provinsi.  

b. Apa saja yang harus dilaporkan? 

Ruang lingkup pengendalian dibatasi pada minat dan motivasi pengguna, serta pola 

pemanfaatan TV Edukasi. Pengendalian dilakukan selama bulan Juni – Agustus. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu angket kepada siswa 

dan guru. Metode analisis data yaitu deskriptif persentase yang selanjutnya 

dikonsultasikan pada kriteria evaluasi yang dikembangkan sebelumnya.  

c. Bagaimana cara menyampaikan laporan? 

Laporan akan dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dilengkapi dengan grafik. 

Berdasarkan data-data yang sudah ada, apakah Anda sudah dapat menuliskan 

laporan pengendalian pemanfaatan media TV Edukasi sesuai dengan sistematika 

laporan pengendalian? Cobalah Anda tuliskan laporannya berdasarkan sistematika 

berikut: 

 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini, 
pemanfaatan siaran TVE belum optimal. (Pustekkom Kementerian Pendidikan 
Nasional, 2010). Salah satu penyebabnya adalah kendala akses, dimana siaran 
TVE ini hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang telah memiliki antena 
parabola. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pustekkom, antara lain: bekerja 
sama dengan televisi lokal serta pemberian perangkat televisi dan parabola. 
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini tentunya menghabiskan dana 
yang cukup besar. Hal ini perlu diimbangi oleh pemanfaatan yang optimal dari 
sasaran TVE. Oleh karena itu perlu ada studi evaluasi pemanfaatan TV Edukasi. 

B. Tujuan 
Pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan TV Edukasi oleh 
pengguna baik guru maupun siswa ditinjau dari sisi pengguna itu sendiri. Hal 
yang menjadi fokus dari sisi pengguna yaitu minat dan motivasi pengguna 
dalam memanfaatkan TV Edukasi serta pola pemanfaatan TV Edukasi oleh 
pengguna. 

C. Sasaran 
D. Rumusan Masalah/Ruang lingkup 

BAB 2 PELAKSANAAN PENGENDALIAN 
A. Prosedur 
B. Jadwal 
C. Pengumpulan Data dan informasi 

BAB 3 HASIL 
(lihat hasil analisis data dan informasi pada bab 4) 

BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
LAMPIRAN 
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3. Laporan Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran 

Coba Anda baca kembali contoh analisis data dan informasi evaluasi penerapan model 

pembelajaran flipped classroom.  

a. Apa tujuan dari evaluasi dan siapa yang akan menerima laporan evaluasi? 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektifitas pola penerapan model 

pembelajaran flipped classroom. Penerapan model pembelajaran akan efektif 

apabila semua aspek yang terlibat dapat menjalankan peranannya masing-masing. 

Laporan evaluasi akan diberikan kepada pimpinan instansi dan kepala sekolah 

sebagai hasil dari program pendampingan sekolah inovatif.  

b. Apa saja yang harus dilaporkan? 

Ruang lingkup evaluasi dibatasi pada penerapan model pembalajaran untuk tujuh 

mata pelajaran (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PAI, dan 

PKn). Masih banyak guru yang kurang mengeksplorasi ragam model pembelajaran, 

terutama yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dengan melakukan 

inovasi dalam pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam pengumpulan data dan informasi dilakukan pengamatan ketika guru 

melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga jadwal 

disesuaikan dengan jam pelajaran IPA kelas 8.  

c. Bagaimana cara menyampaikan laporan? 

Laporan akan dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dilengkapi dengan grafik, 

began, tabel. Selanjutnya, akan dimuat pada jurnal atau publikasi ilmiah online.  

Berdasarkan data-data yang sudah ada, apakah Anda sudah dapat menuliskan laporan 

evaluasi penerapan model pembelajaran flipped classroom sesuai dengan sistematika 

laporan pengendalian? Cobalah Anda tuliskan laporannya berdasarkan sistematika 

berikut: 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Model pembelajaran flipped classroom (Kelas Terbalik) berbasis 

Rumah Belajar adalah suatu model pembelajaran yang dimulai dengan 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh 

penjelasan dari situs Rumah Belajar sebelum kelas sesungguhnya 

dimulai. Jadi topik yang akan diajarkan minggu depan sudah 

disampaikan oleh guru minggu ini dan siswa dipersilakan untuk 

mempelajari materi berupa bahan bacaan (modul), video, atau 

multimedia yang tersedia di Rumah Belajar. Selain itu guru juga 

memberikan petunjuk belajar dan tugas yang harus diselesaikan 

sebelum belajar di kelas sesuai jadwal.  Prosedur pembelajaran flipped 

classroom (Kelas Terbalik) berbasis Rumah Belajar, yaitu: 

Persiapan guru → Pelaksanaan (aktivitas belajar siswa) → Evaluasi 
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A. Sasaran 

Evaluasi akan dilakukan pada beberapa responden, yaitu: 

- guru yang mengampu mata pelajaran: IPA, IPS, Matematika, 

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PAI, dan PKn 

- Siswa kelas 8 pada jenjang SMP 

- Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah 

B. Rumusan Masalah/Ruang lingkup 

Penerapan model pembelajaran akan efektif apabila semua aspek 

yang terlibat dapat menjalankan peranannya masing-masing. 

BAB 2 KAJIAN TEORI 

A. Teori yang Relevan 

Aneka model pembelajaran yang sudah ada dapat menjadi referensi 

bagi pendidik dalam merancang pembelajaran. Salah satu model yang 

dapat digunakan oleh pendidik yaitu model pembelajaran flipped 

classroom.  (Bergmann & Sams, 2012) berpendapat bahwa pada 

dasarnya konsep Model Flipped Classroom adalah membalik aktivitas 

pembelajaran, yakni aktivitas pembelajaran yang biasanya 

diselesaikan di kelas sekarang dapat diselesaikan di rumah dan 

aktivitas pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah sekarang 

dapat diselesaikan di kelas. Peserta didik membaca materi, menonton 

video pembelajaran sebelum mereka datang ke kelas dan mereka 

mulai berdiskusi, bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah, 

dengan bantuan siswa lain maupun guru, melatih siswa 

mengembangkan kefasihan prosedural jika diperlukan, inspirasi dan 

membantu mereka dengan proyek-proyek yang menantang dengan 

memberikan  kontrol belajar yang lebih besar. Sejalan dengan 

pendapat Graham Brent (2013), Flipped classroom merupakan strategi 

yang dapat diberikan oleh pendidik dengan cara meminimalkan 

jumlah instruksi langsung dalam praktik mengajar mereka sambil 

memaksimalkan interaksi satu sama lain. 

B. Kerangka Berpikir 

C. Rumusan Hipotesis (apabila diperlukan) 

BAB 3 METODE EVALUASI (lihat hasil pada bab 4: Analisis data dan Informasi, 

serta  penjelasan pada sub materi ini) 

A. Waktu dan Tempat 

B. Jenis dan Pendekatan 

C. Desain Penelitian 

D. Subjek Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Instrumen dan Kisi-kisi 

G. Teknik Analisis Data 

H. Kriteria Evaluasi 

BAB 4  HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN 

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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4. Laporan Evaluasi Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Coba Anda baca kembali contoh analisis data dan informasi evaluasi pemanfaatan 

media TV Edukasi.  

a. Apa tujuan dari evaluasi dan siapa yang akan menerima laporan evaluasi? 

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui pemanfaatan TV Edukasi oleh pengguna 

baik guru maupun siswa ditinjau dari sisi pengguna itu sendiri. Hal yang menjadi 

fokus dari sisi pengguna yaitu minat dan motivasi pengguna dalam memanfaatkan 

TV Edukasi serta pola pemanfaatan TV Edukasi oleh pengguna. Sasaran 

pengendalian adalah guru dan siswa sebagai responden, dari 10 provinsi. Laporan 

evaluasi ini akan diberikan kepada pimpinan instansi sebagai dasar untuk 

melanjutkan program TV Edukasi pada tahun mendatang. 

b. Apa saja yang harus dilaporkan? 

Ruang lingkup pengendalian dibatasi pada minat dan motivasi pengguna, serta pola 

pemanfaatan TV Edukasi. Pengendalian dilakukan selama bulan Juni – Agustus. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu angket kepada siswa 

dan guru. Metode analisis data yaitu deskriptif persentase yang selanjutnya 

dikonsultasikan pada kriteria evaluasi yang dikembangkan sebelumnya.  

c. Bagaimana cara menyampaikan laporan? 

Laporan akan dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dilengkapi dengan grafik, 

began, tabel. Selanjutnya, akan dimuat pada jurnal atau publikasi ilmiah online.  

Berdasarkan data-data yang sudah ada, apakah Anda sudah dapat menuliskan 

laporan evaluasi pemanfaatan media TV Edukasi sesuai dengan sistematika laporan 

pengendalian? Cobalah Anda tuliskan laporannya berdasarkan sistematika berikut: 

 
BAB 1  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini, 

pemanfaatan siaran TVE belum optimal. (Pustekkom Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2010). Salah satu penyebabnya adalah kendala 

akses, dimana siaran TVE ini hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka 

yang telah memiliki antena parabola. Berbagai upaya telah dilakukan 

oleh Pustekkom, antara lain: bekerja sama dengan televisi lokal serta 

pemberian perangkat televisi dan parabola. Upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah ini tentunya menghabiskan dana yang 

cukup besar. Hal ini perlu diimbangi oleh pemanfaatan yang optimal 

dari sasaran TVE. Oleh karena itu perlu ada studi evaluasi 

pemanfaatan TV Edukasi. 

B. Tujuan 

Pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan TV Edukasi 

oleh pengguna baik guru maupun siswa ditinjau dari sisi pengguna 

itu sendiri. Hal yang menjadi fokus dari sisi pengguna yaitu minat dan 

motivasi pengguna dalam memanfaatkan TV Edukasi serta pola 

pemanfaatan TV Edukasi oleh pengguna. 
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Anda sudah mencoba untuk melengkapi laporan pengendalian dan evaluasi pada 

sub materi? Pada dasarnya, laporan akan mudah dibuat apabila analisis data dan 

informasi serta interpretasi terhadap hasil pengendalian dan evaluasi telah Anda 

selesaikan.  

C. Sasaran 

D. Rumusan Masalah/Ruang lingkup 

BAB 2 KAJIAN TEORI 

A. Teori yang Relevan 

Berkenaan dengan televisi yang dikhususkan untuk pembelajaran, 

menurut Combes dan Tiffin bahwa sistem televisi pembelajaran 

memiliki 4 subsistem yaitu: produksi, pengiriman (penyiaran), 

penggunaan, dan evaluasi. Pada sistem pengiriman (penyiaran) 

merupakan sistem yang membawa program televisi kepada peserta 

didik. Outputnya berupa suara dan gambar pada televisi penerima 

atau monitor yang ditempatkan di mana para peserta didik dapat 

melihat dan mendengar. Tipe sistem penyiarannya yaitu: sistem 

tranmisi terbuka, sistem sirkuit tertutup, dan sistem perpustakaan 

(Peter Combes dan John Tiffin, 1978:15). 

Pemanfaatan siaran TV Edukasi oleh pengguna (dalam hal ini guru dan 

siswa) belum optimal, padahal upaya yang telah dilakukan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pustekkom cukup 

maksimal terutama dalam mengatasi kendala akses seperti telah 

dijelaskan sebelumnya. Informasi dari hasil evaluasi dapat 

menentukan implementasi program selanjutnya karena pada 

dasarnya evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh 

data atau masukan tentang manfaat, nilai, serta kegunaan suatu 

program untuk mengambil keputusan. (Meredith D.Gall etc, 2003). 

B. Kerangka Berpikir 

C. Rumusan Hipotesis (apabila diperlukan) 

BAB 3 METODE EVALUASI (lihat hasil pada bab 4: Analisis data dan Informasi, 

serta  penjelasan pada sub materi ini) 

A. Waktu dan Tempat 

B. Jenis dan Pendekatan 

C. Desain Penelitian 

D. Subjek Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Instrumen dan Kisi-kisi 

G. Teknik Analisis Data 

H. Kriteria Evaluasi 

 

BAB 4  HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN 

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 
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B. Latihan 

Apakah Anda sudah mengerjakan latihan pada bab 2 hingga bab 4? Jika demikian, Anda 

hanya perlu merangkai hasil latihan Anda menjadi sebuah laporan. Silahkan Anda susun 

laporan pengendalian atau evaluasi berdasarkan sistematika yang telah dipelajari. 

C. Rangkuman 

Silahkan Anda buat sendiri rangkuman pada bab ini, bisa menggunakan metode mind 

mapping atau metode lain yang memudahkan Anda untuk memahami langkah-langkah 

menyusun laporan. 

D. Evaluasi 

Berdasarkan instrumen yang anda susun ini, cobalah anda lakukan pengumpulan data 

terkait proses pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran. Selanjutnya dari data dan informasi yang terkumpul, 

anda perlu melakukan pengolahan data tersebut, menyajikan dan menganalisisnya. 

Penyajian data dapat berbentuk tabel, grafik, maupun diagram. Langkah selanjutnya 

adalah membahas data dari penyajian data agar dapat diambil suatu kesimpulan serta 

rekomendasi dalam rangka penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaran.  
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BAB VI  

PENUTUP 

Anda telah mempelajari semua uraian materi modul pengendalian dan evaluasi dengan judul 

instrumen, pelaksanaan, analisis data, dan laporan pengendalian dan evaluasi penerapan 

model dan pemanfaatan media pembelajaran. Apakah semua uraian materi dalam modul 

tersebut berhasil anda kuasai? Selamat kalau anda telah menguasai seluruh uraian 

materinya. Sebagai evaluasi apakah anda benar-benar menguasai modul ini, anda harus 

menyusun instrumen pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran.  

Berdasarkan instrumen yang anda susun ini, cobalah anda lakukan pengumpulan data terkait 

proses pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaran. Selanjutnya dari data dan informasi yang terkumpul, anda perlu melakukan 

pengolahan data tersebut, menyajikan dan menganalisisnya. Penyajian data dapat 

berbentuk tabel, grafik, maupun diagram. Langkah selanjutnya adalah membahas data dari 

penyajian data agar dapat diambil suatu kesimpulan serta rekomendasi dalam rangka 

penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran.  

Apabila semua rangkaian proses pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran 

dan pemanfaatan media pembelajaran ini sudah anda lakukan mulai dari penyusunan desain, 

instrumen, proses pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan pengendalian 

dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran, maka 

dapat dipastikan anda benar-benar menguasai materi ini dan siap untuk melakukan 

pengendalian dan evaluasi penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelatihan Fungsional PTP dilaksanakan dalam rangka pembekalan substansi bidang tugas 

bagi PTP yang diangkat melalui jalur inpassing/penyesuaian. Pelatihan ini akan 

membekali peserta untuk memiliki pengetahuan komprehensif terkait konsep media 

pembelajaran, analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, pemanfaatan dan 

penerapan, pemantauan/ pengendalian hingga evaluasi media pembelajaran, untuk 

mendukung pelaksanaan butir-butir kegiatan PTP sesuai PermenPAN 28 tahun 2017. 

Untuk memfasilitasi kegiatan tersebut maka disusunlah modul-modul pelatihan yang 

dapat membuka wawasan peserta mengenai bidang pekerjaan PTP. Selain itu modul-

modul ini diharapkan dapat memandu dan memudahkan peserta selama mengikuti 

pelatihan. 

B. Deskripsi Singkat 

Modul pembelajaran ini berupaya membekali peserta dalam mengembangkan model e-

pembelajaran. Agar mencapai sasaran tersebut, maka model e-pembelajaran perlu 

didesain dengan menggunakan teori dan prinsip pengembangan e-pembelajaran. Mata 

diklat ini juga akan membahas beberapa hal terkait e-pembelajaran yang meliputi:   

1. Model-model e-pembelajaran yang inovatif terkini agar pejapat PTP memiliki wawasan 

tentang penerapan e-pembelajaran. 

2. Contoh-contoh implementasi model-model e-pembelajaran yang sudah sukses 

diterapkan untuk dapat diadopsi dan diadaptasi. 

3. Teori dan praktik mendesain e-pembelajaran. 

C. Manfaat 

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 

model-model e-pembelajaran yang inovatif sekaligus memiliki keterampilan dan 

mengembangkan (prototipa) model e-pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tempat 

kerjanya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mengembangkan model e-

pembelajaran  

2. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: 

a. menjelaskan model-model e-pembelajaran terkini. 

b. memilih model e-pembelajaran yang sesuai kebutuhan. 

c. membuat prototype e-pembelajaran sederhana yang relevan dengan kebutuhan  

instansi tempat kerja. 

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

1. Pengenalan model e-pembelajaran 

a. Pengertian open learning dan distance learning 
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b. Pengertian e-pembelajaran dan ragam modelnya 

c. Pergeseran paradigma belajar dan implikasinya terhadap kebutuhan teknologi 

pembelajaran yang digunakan 

d. Pengenalan contoh-contoh sistem e-pembelajaran 

e. Panduan mendaftar (registrasi) ke sistem e-pembelajaran 

2. Pemilihan model e-pembelajaran yang sesuai 

a. Contoh-contoh e-pembelajaran yang telah diimplementasikan 

b. Standar e-pembelajaran 

3. Pengembangan e-pembelajaran 

a. Analisis kebutuhan e-pembelajaran  

b. Langkah-langkah mendesain e-pembelajaran 

c. Contoh-contoh format Desain e-pembelajaran dan Garis Besar Isi Media. 

d. Pemilihan fitur di sistem e-pembelajaran 

e. Mengatur otorisasi di sistem e-pembelajaran 

f. Mengunggah bahan belajar dan media di sistem e-pembelajaran 

g. Mengembangakan sistem penilaian dan penugasan di e-pembelajaran 
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BAB II  

PENGENALAN MODEL E-PEMBELAJARAN 

A. Open Learning dan Distance Learning 

Belajar merupakan semua aktifitas jiwa raga berlangsung dalam interaksi aktif dalam 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan perilaku yang relatif permanen. 

Interaksi yang dimaksud bisa dalam bentuk interaksi dengan sumber-sumber belajar baik 

yang berupa lingkungan maupun manusia lain. Dalam persekolahan konvensional, sistem 

interaksi ini bisa jadi berbentuk kurikulum sekolah dan interaksinya antara pebelajar dan 

sumber belajar berlangsung dalam satu ruang yang biasa disebut kelas.  

Proses belajar dalam ruang-ruang kelas konvensional mempertemukan pebelajar dengan 

sumber belajar dalam satu waktu dan tempat yang sama. Dalam kelas konvensional 

semacam ini, semua pebelajar melakukan proses belajar yang sama, karena 

guru/tutor/dosen tentu sangat sulit menyelenggarakan aktifitas pembelajaran yang 

beragam di satu waktu. Di sisi lain, sessungguhnya kebutuhan belajar seseorang berbeda 

dengan orang lainnya, sehingga sebetulnya kelas-kelas konvensional semacam ini tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang ideal. Idealnya kebutuhan belajar 

seseorang dipilih dan direncanakan oleh pembelajar sendiri. 

Belajar akan dapat memenuhi tujuannya –terjadi perubahan tingkah laku: lebih 

pandai/lebih terampil– jika pebelajar dapat memilih sendiri materi, sumber dan cara 

belajarnya. Karena sebetulnya pebelajarlah orang yang paling mengerti kebutuhan 

belajarnya. Pembelajaran yang memungkinkan pebelajar memilih sendiri materi, sumber, 

dan cara belajarnya inilah yang disebut pembelajaran terbuka (open learning). Tetapi 

pada praktiknya –terutama pada suatu proses pembelajaran dengan kurikulum yang 

terstruktur–akan sangat sulit menyelenggarakan pembelajaran yang benar-benar 

terbuka.  

Menyelenggarakan pembelajaran di mana pebelajar benar-benar bisa memilih sendiri 

materi, sumber, dan cara belajarnya tentu memilkki beberapa kesulitan. Selain kesulitan 

memenuhi ragam sumber belajar dan menjamin ketersediaan mentor/guru/tutor, 

kekhawatiran yang paling besar adalah pembelajaran bisa jadi menjadi tidak terstruktur. 

Satu hal yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pembelajaran terbuka adalah dengan 

memberikan beberapa alternatif cara belajar yang bisa dipilih pebelajar, menjamin 

ketersedian sumber belajar yang melimpah, serta memberi keleluasaan apakah 

pembelajar menginginkan diukur/diuji kemampuannya di akhir pembelajaran atau tidak. 

Hal-hal di atas menjadi sangat sulit jika pembelajaran masih diselenggarakan di ruang-

runag kelas konvensional. Untungnya teknologi zaman ini mempu mengatasi hal tersebut. 

Telah disebutkan di atas, belajar merupakan bentuk interaksi dengan lingkungan. Salah 

satu interaksi yang mungkin terjadi adalah interaksi antara guru/mentor/tutor dengan 

pebelajar. Interaksi ini dimungkinkan tidak harus selalu terjadi di ruang yang sama. Bisa 

jadi di ruang yang berbeda dan di waktu yang sama. Bisa jadi di ruang yang berbeda dan 

waktu yang berbeda. Bahkan bisa jadi pembelajaran berlangsung secara mandiri tanpa 
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guru/mentor/tutor. Pembelajaran di mana pebelajar dan guru/mentor/tutor tidak berada 

di ruang yang sama diistilahkan dengan pembelajaran jarak jauh (distance learning).  

Banyak media yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh ini. Dengan media teks 

yang dikirimkan ke pebelajar untuk dipelajari. Tentu saja bahan teksnya harus didesain 

agar pebelajar bisa mepelajari secara mandiri dan bisa mengukur keberhasilan 

belajarnya. Bahan teks semacam ini biasa disebut modul. Media lainnya adalah dengan 

media audio. Guru menjelaskan materi belajar yang direkam di kaset yang dikirim ke 

pembelajar tau disirkan radio. Bisa juga dengan media video, berupa kaset video atau VCD 

yang dikirim ke pebelajar. Era sekarang pengiriman bahan-bahan belajar di atas bisa 

dilakukan dengan internet. 

Pembelajaran terbuka dan pembelajaran jarak jauh memiliki hubungan yang saling terkait 

satu sama lain. Prinsip utama pembelajaran terbuka dan jarak jauh bertumpu pada 

pembelajaran mandiri, institusi penyelenggara sebaiknya merancang dan menyediakan 

sistem dan berbagai keperluan pembelajaran sebaik mungkin, baik untuk sistem 

pendaftaran dan registrasi, bahan ajar yang baku, media pembelajaran, dan bahan 

evaluasi yang baku. Silahkan Saudara mencari informasi lebih lanjut mengenai pengertian 

pembelajaran terbuka dan pembelajaran jarak jauh untuk menambah wawasan mengenai 

dua aktivitas pembelajaran ini. 

B. E-Pembelajaran dan Ragamnya 

Kebutuhan belajar yang sangat individual bisa dilayani dengan bentuk open learning atau 

bahkan dengan pembelajaran terbuka jarak jauh (open-distance learning). Akan tetapi 

coba Saudara bayangkan jika pembelajaran terbuka ini tetap diselenggarakan di suatu 

ruang kelas konvensional. Guru/tutor/fasilitator tentu tidak bisa 

memfasilitasi/menyelenggarakan aktifitas pembelajaaran yang berbagai macam di suatu 

ruang untuk sekian banyak siswa di satu waktu. Oleh karena itu pembelajaran terbuka 

idealnya haruslah diselelenggarakan di kelas yang bisa melayani kebutuhan yang 

beragam secara simultan di satu waktu yang sama dan atau di sembarang waktu di mana 

siswa memilih untuk belajar.  

Kondisi semacam ini bisa dipenuhi oleh ruang kelas maya. Satu sistem kelas maya, bisa 

didesain memuat beragam desain aktifitas pembelajaran yang bisa diakses/dipilih oleh 

pebelajar secara individu dari jarak jauh. Tentu saja desain penyelenggaraan 

pembelajaran semacam ini memerlukan perangkat elektronik (komputer, server, jaringan 

internet, pemutar audio, pemutar video, dsb). Penyelenggaraan pembelajaran semacam 

ini merupakan salah satu bentuk e-pembelajaran yang sebagian dari kita terbiasa 

menggunakan istilah e-learning. 

Secara bahasa e-learning berasal dari kata “electronik” dan “learning” (pembelajaran). E-

pembelajaran dapat diartikan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan perangkat elekronik khususnya perangkat komputer (Soekartawi, 2004). Sampai 

saat ini pemakaian kata e-pembelajaran sering digunakan untuk semua kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan media elektronik, khususnya komputer, dan/atau 

internet (Effendi dan Zhuang, 2005).  
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Meskipun saat ini pengertian e-pembelajaran semakin menyempit kepada suatu 

penyelenggaraan pembelajaran yang menggunakan komputer, akan tetapi penggunaan 

perangkat elektronik selain komputer seperti perangkat audio, dan pemutar video-pun 

pada awalnya dikategorikan sebagai e-pembelajaran.  

Bagian berikut ini akan disampaikan ragam e-pembelajaran. Idealnya ragam e-

pembelajaaran dibedakan berdasarkan perangkat yang digunakan. Akan tetapi mengingat 

saat ini hampir tidak mungkin lagi mengawankan satu-satu antara media dan perangkat 

pemutarnya, maka ragam e-pembelajaran akan disajikan berdasarkan media yang dipakai. 

Maksud bahwa hampir tidak mungkin mengawankan satu-satu antara media dan 

perangkat pemutarnya adalah sebagai berikut. Pada masa lalu, media audio memang 

hanya bisa diputar di pemutar audio (casette diputar di tape, piringan hitam diputar di 

gramaphone). Saat ini, media audio tetap hanya bisa diputar di perangkat pemutar audio, 

akan tetapi pemutar audio dengan mudah ada di perangkat mobile (smartphone), 

sehingga smartphone hampir bisa mengakses semua media. 

1. E-pembelajaran dengan media teks 

Pembelajaran dengan media teks digital bisa dikategorikan sebagai e-pembelajaran. 

Mengapa? Karena teks dalam bentuk digital hanya bisa diakses oleh perangkat 

elektronik (tablet, laptop, komputer, smartphone). Meskipun sangat jarang e-

pembelajaran yang hanya memanfaatkan media teks saja, akan tetapi media teks 

secara mandiri tetap diperlukan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, apabila guru 

bahasaa akan menyampaikan materi teknik membaca secara skimming, maka harus 

tersedia bahan bacaan berbentuk teks. Salah satu keuntungan menggunakan media 

teks adalah dapat menyajikan informasi dalam jumlah banyak dengan kapasitas 

penyimpanan yang relatif kecil. 

2. E-pembelajaran dengan media audio 

Pembelajaran dengan memutar kaset/pita magnetik dengan tape merupakan salah 

satu bentuk sebagai bentuk e-pembelajaran dengan media audio di zaman dahulu. Di 

era sekarang, audio disimpan dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital, media audio 

bisa diputar di audio player, komputer atau smartphone. Apakah pada era sekarang 

pembelajaran dengan media audio (saja) masih dibutuhkan? Walaupun sudah banyak 

media berbentuk multimedia, pembelajaran dengan media audio masih dibutuhkan. 

Sebagai contoh, apabila seorang guru seni musik, ingin menguji kepekaan 

mengidentifikasi warna suara berdasarkan sumber bunyi/alat musiknya, tentu guru 

tersebut lebih baik menggunakan media audio daripada media audio-visual. Contoh 

lain, apabila guru bahasa ingin mengajarkan keterampilan siswa dalam kemampuan 

mendengar aktif suatu wacana, maka media audiolah yang tepat untuk digunakan. 

3. E-pembelajaran dengan media audio-visual 

Penggunaan media audio-visual bisa lebih membantu pengguna yang memilki gaya 

belajar visual maupun auditif. Penggunaan media ini juga bisa membantu untuk 

menyampaikan pesan yang jika disampaiakan dalam bentuk teks akan sangat panjang 

dan mungkin kurang jelas. Sebagai contoh, seorang guru olahraga ingin memberikan 

materi dan contoh tentang teknik melempar lembing, tentu saja deskripsi teknik 
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melempar lembing kurang membantu. Cara yang relatif mudah adalah dengan 

memutarkan video cara melempar lembing yang benar beserta penjelasannya. 

Kekurangan menggunakan media ini adalah, pembuatan medianya yang relatif lebih 

sulit dan memerlukan waktu relatif lebih lama. 

4. E-pembelajaran dengan media interaktif 

Untuk beberapa materi pembelajaran, media audio-visual terkadang belum mencukupi 

untuk menyampaikan pesan. Sebagai contoh, seorang guru matematika ingin 

menunjukkan gradien garis 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐  dan pengaruhnya terhadap grafik garis ketika 

gradiennya berubah. Guru matematika ini bisa saja menyajikan grafik garis dalam 

bentuk video dengan beberapa nilai 𝑚. Akan tetapi akan lebih bermakna materi ini 

disajikan dalam satu bentuk media interaktif, di mana siswa sendiri bisa mengubah-

ubah nilai 𝑚 berulang kali dan mengamati perubahan pada grafik garisnya.  

5. E-pembelajaran dengan media hypermedia 

Teks yang menyimpan informasi dalam bagian-bagiannnya yang disebut nodes atau 

mata rantai atau juga biasa disebut hyperlink disebut hyperteks. Pengertian ini 

digunakan juga untuk mendefinisikan hypermedia, sehingga hypermedia merupakan 

media (bisa saja berupa teks) yang menyimpan informasi dari nodes/hyperlink yang 

bisa saja berupa teks, grafik, audio, video, atau media interaktif. Media yang tersimpan 

di hyperlink-nya itu bisa jadi juga menyimpan hyperlink selanjutnya, sehingga 

hypermedia memerlukan perangkat komputer dan bahkan internet untuk mengkases 

seluruhnya. E-pembelajaran dewasa ini maknanya menyempit menjadi e-

pembelajaran dengan menggunakan internet dan komputer semacam ini. 

Ditinjau dari sudut waktu interaktifitas guru dan siswa, e-pembelajaran dibedakan 

menjadi synchronous dan asynchronous. Pada e-pembelajaran tipe synchronous 

interaksi terjadi secara langsung (pada waktu yang sama) antara guru/tutor mengakses 

secara bersamaan, baik melalui internet maupun intranet. E-pembelajaran tipe ini 

hampir sama dengan pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas, namun ini 

bersifat maya (virtual) dan lokasi pembelajar bisa berada di mana saja. Salah satu 

bentuk e-pembelajaran synchronous adalah dengan teleconference atau videocall. 

E-pembelajaran tipe asynchronus (tidak pada waktu bersamaan) proses 

pembelajarannya bisa berbeda, misal pesan/materi pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru/tutor direkam terlebih dahulu sebelum digunakan oleh 

pembelajar. Proses pembelajaran seperti ini lebih popular karena memberikan 

keuntungan pada pembelajar dalam mengatur waktu pembelajarannya. Dan 

pembelajar tidak terikat untuk melibatkan guru/tutor maupun pembelajar lainnya 

pada saat yang sama. Meski demikian e-pembelajaran asynchronus dapat pula diatur 

agar aktifitas dan penugasan tetap terkendali oleh guru. Guru/tutor memberikan 

materi melalui internet, namun peserta belajar dapat mengakses pada waktu 

berlainan. Meski demikian guru/tutor dapat memberikan tugas/latihan dan pembelajar 

mengumpulkannya melalui email sesuai waktu yang ditentukan. 
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C. Pergeseran Paradigma Belajar dan implikasinya 

Menurut Karl Mannheim, sifat manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosio-historiknya. 

Berangkat dari pernyataan ini, para sosiolog (terutama yang bermazab Amerika) membagi 

generasi berdasarkan lingkungan sosio historik saat manusia lahir menjadi beberapa 

kelompok generasi, yaitu Generasi Era Depresi, Generasi Perang Dunia II, Generasi Pasca-

PD II, Generasi Baby Boomer I, Generasi Baby Boomer II, Generasi X, Generasi Y alias 

Milenial, Generasi Z, lalu Generasi Alpha. Generasi Z lahir dari tahun 1995 s.d tahun 2010, 

sementara Generasi Alpha adalah generasi yang lahir setelah tahun 2011. 

Para pemuda usia belasan dan dua puluhan tahun merupakan Generasi Z. Generasi Z 

rmerupakan generasi yang lahir di saat internet sudah menghubungkan dunia, sehingga 

di zaman informasi sangat mudah diperoleh bahkan disebut sebagai era banjir informasi. 

Sebagai generasi yang lahir di tengah banjir informasi dan mereka merupakan generasi 

yang mampu multitasking dengan memanfaatkan kemampuan beralih satu fokus ke satu 

fokus yang lain secara cepat, maka ada akibat yang terjadi di otak generasi Z. Ahli 

neurosains mengatakan generasi Z mengalami Acquired Attention Deficit Disorder (AADD). 

AADD merupakan suatu kondisi di mana otak mengalamai perubahan sedemikian 

sehingga menurunkan kemampuan durasi fokus dan penurunan kemampuan untuk 

menganalisis informasi atau masalah yang rumit. Dalam penelitian Darla Rothman dalam 

makalahnya yang berjudul A Tsunami of Learners Called Generation Z rata-rata durasi 

kemampuan fokus siswa di dalam kelas adalah 7 s.d 10 menit. Bahkan lebih rendah alagi 

apabila secara daring. Siswa hanya mampu fokus selama 8 detik. Generasi Z cenderung 

segera mengklik tautan (hyperlink) untuk mencari informasi selanjutnya dan hanya 

membaca 20% dari teks yang tersedia. Mereka mengakses sumber belajar secara acak 

dan loncat-loncat sesuai keinginan dan kebutuhan apa yang sedang mereka cari atau yang 

menarik mereka. Karena kebutuhan mengeksplorasi mereka sangat individual, maka 

generasi Z merupakan generasi yang independen dan sekaligus reflektif. Generasi Z 

adalah pembelajar kinestetik yang lebih suka belajar dengan melakukan daripada 

membaca teks atau diberi tahu langkah demi alangkah apa yang harus mereka lakukan.  

Oleh karena ciri dan gaya belajar generasi Z yang seperti di atas maka pembelajaran harus 

didesain sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka, seperti: 

1. Pembelajaran sebaiknya disampaikan dalam konten yang singkat, bisa diakses secara 

acak dan cepat dengan memuat grafik yang banyak informasi daripada diwujudkan 

dalam teks. 

2. Materi pembelajaran hendaknya dikemas dalam paket konten yang “kecil-kecil”, 

sesuai dengan durasi fokus mereka yang singkat. 

3. Media yang digunakan sebaiknya media interaktif untuk memenuhi kebutuhan mereka 

untuk melakukan simulasi dan memberikan ruang untuk mencoba-coba hal yang ingin 

mereka mengerti. 

4. Generasi Z menyukai umpan balik yang cepat dan kontinu, ini memudahkan mereka 

untuk segera beralih atau lanjut di suatu fokus tertentu. Oleh karena perlu didesain 

sistem atau media yang mempermudah guru memberikan umpan balik. Mungkin  perlu 

dikembangkan AI (artficial intelegence) untuk melayani kebutuhan umpan balik yang 

cepat ini. 
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5. Pembelajaran sebaiknya didesain agar mereka belajar menyingkap, mengkurasi, dan 

mengelola informasi, serta fokus pada kegiatan berpikir  kritis. 

6. Pembelajaran perlu didesain berbentuk kerja-kerja tim, mengingat ketertarikan 

mereka yang berlainan, maka mereka cenderung berkolaborasi dengan orang lain. 

Untuk memfasilitasi kerja kolaboratif mereka ini, perlu didesain media yang bisa 

diakses dan digabung lintas software, platform dan lintas perangkat.   

Dilihat dari sudut pandang guru, era banjir informasi ini juga memunculkan paradigma 

baru prosess pembelajaran. Jika pada era yang lalu, guru adalah sumber belajar, kemudian 

bergeser menjadi guru adalah fasilitator belajar, maka pada era sekarang ini maka peran 

guru adalah lebih sebagai seorang kurator. Sumber belajar dan media tersedia melimpah 

di internet, maka guru kadangkala tidak perlu membuat media pembelajaran atau 

mengembangkan bahan belajar sendiri. Kadang kala guru hanya perlu membuat desain 

instruksionalnya, kemudia mengambil bahan dan media pembelajaran yang sesuai 

dengan desain instruksional yang telah disusunnnya. 

D. Contoh-contoh Sistem E-pembelajaran 

Untuk menyelenggarakan e-pembelajaran melalui jaringan internet, diperlukan suatu 

sistem manajemen pembelajaran. Sistem ini mengatur pengorganisasian, pencatatan, dan 

pelaporan materi, waktu, aktifitas pembelajran, pengajar, siswa, penilaian, dan 

pengendalian sutu pembelajaran dalam jaringan internet. Terdapat banyak sistem 

manjamenen pembelajaran untuk e-pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran 

untuk penyelenggaraan e-pembelajaran ini dalam bahasa asing biasa disebut LMS 

(Learning Management System). Terdapat beberapa LMS yang tidak berbayar yang dapat 

dimanfaatkan untuk membuat e-pembelajaran, seperti Moodle, BlackboardCoursites, 

Latitude Learning, Dekai, SAKAI, e-Front, ILIAS, dan beberapa yang lain. Sistem di atas 

berplatform LMS. Ada juga software yang bisa digunakan untuk sistem manajemen 

pembelajaran dalam jaringan tetapi berplatform media sosial, seperti Schoology, 

Edmodo dan Kelase.  

Saudara juga bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh beberapa perusahaan 

pengembang program software atau perusahaan yang memberikan Saudara email gratis 

semacam Microsoft dan Google. Jika Saudara pemilik akun google, Saudara bisa 

menggunakan fasilitas dari google untuk mengembangkan e-pembelajaran. Google 

menyediakan fasilitas Google Classroom. Microsoft menyediakan Microsoft Classroom 

yang di tahun 2017 berganti nama menjadi Microsoft Team.  

Untuk mengetahui keunggulan masing-masing, silakan Saudara mencari informasi dan 

mencoba membuat akun di salah satu LMS di atas. Biasanya oleh sistem, saudara akan 

diberi peran sebagai manajer atau pengelola e-pembelajaran yang akan Saudara buat. 

Manajer bisa menambahkan jenis pelatihan, membuat akun untuk pengguna lain (guru, 

siswa), mengatur hak akses dan mengatur segala pengorganisasian di e-pembelajaran 

saudara. Silakan Saudara mencoba dengan terlebih dahulu mencari informasinya dengan 

masuk ke laman masing-masing LMS di atas.  
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E. Mendaftar (registrasi) ke sistem e-pembelajaran 

Pada materi sebelumnya, telah disampaikan beberapa contoh LMS yang bisa digunakan 

untuk mengembangkan e-pembelajaran. Sebagai seorang pejabat Pengembang 

Teknologi Pembelajaran sangat disarankan Saudara mengeksplorasi LMS di atas. Langkah 

pertama tentu Saudra harus mendaftar terlebih dahulu. Berikut ini diberikan contoh cara 

mendaftar di Moodle.  

Saudara bisa menginstal Moodle di website Saudara. Akan tetapi jika Saudara sebagai 

pengembang belum memiliki website, Moodle memberikan fasilitas pembuatan 

pembelajaran daring dengan dititipkan di moodlecloud secara gratis.  

Mari kita mulai! 

Silakan masuk di website Moodle di https://moodle.com/.  Silakan klik di tombol “get 

started today” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Pilih menu moodlecloud yang bebas biaya (free), berada di kolom kedua dari kiri dengan 

cara mengklik tombol “start free”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

https://moodle.com/
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Saudara akan masuk ke pilihan rencana penggunaan seperti di bawah ini. Silakan pilih 

sesuai kebutuhan. Di modul ini dicontohkan pilihan yang tidak berbayar. Untuk memilih 

paket yang tidak berbayar, silakan klik tombol “get started”. 

Selesai. Saudara sudah memiliki akun di moodlecloud sebagai manajer atau pemilik e-

pembelajaran yang akan saudara buat.  

Apabila Saudara telah memiliki suatu sistem e-pembelajaran yang terkoneksi internet dan 

terstandar sehingga dapat diakses di perangkat apapun, maka Saudara dapat 

mengembangkan hampir sebagian besar model pembelajaran yang bisa diterapkan di 

kelas konvensional untuk dibuat e-pembelajaran di kelas maya. Bahkan beberapa model 

pembelajaran hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan e-pembelajaran. Sebagai 

contoh Saudara dapat memberikan bahan ajar, problem, maupun proyek sebelum 

pembelajaran tatap muka dilakukan. Bahan belajar dan tugas serta instruksi tersebut 

Saudara tempatkan di LMS, pada saat tatap muka siswa dan saudara mendiskusikan dan 

mengkonfirmasi pengalaman belajar siswa saat membaca bahan ajar/mengerjakan tugas. 

Model semacam ini biasa disebut flipped classroom. 

 

Gambar 2.3 

Dengan LMS Saudara juga bisa mengorganisasi siswa dalam kelompok-kelompok. LMS 

dapat mengatur hanya siswa dalam satu kelompok dapat berdiskusi dan berkolaborasi. 

Dengan pengaturan seperti ini, dalam satu waktu yanng bersamaan Saudara dapat 

memberi tugas yang berbeda kepada setiap kelompok bahkan setiap individu, hal yang 

tidak mungkin dilakukan di kelas konvensional.  

Di kelas maya, Saudara juga bisa memanfaatkan media interaktif sebagai sarana simulasi 

atau sebagai semacam laboratorium maya. Percobaan dan simulasi ini dapat diaatur 

berbeda bentuk tugasnya untuk setiap siswa, sehingga Saudara dapat 

mengimplementasikan inquiry learning untuk beberapa hal dalam satu waktu. 

Pengaturan semacam ini akan kita pelajari di Bab IV ketika kita mempelajarai materi  

Mengembangkan E-pembelajaran.  
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F. Latihan 

1. Latihan 

Jawablah pertanyaan berikut ini menurut pendapat Saudara! 

a. Apa yang Saudara ketahui tentang open learning dan distance learning? 

b. Jelaskan pengertian e-pembelajaran! 

c. Apakah fungsi LMS dalam e-pembelajaran? 

d. Sebutkan media sosial yang lazim dimanfaatkan untuk mengembangkan e-

pembelajaran 

e. Berapa kapasitas pengguna yang bisa dibuat di e-pembelajaran dengan 

Moodlecloud tak berbayar? 

2. Tugas 

Lakukan pendaftaran/buatlah akun di salah satu LMS atau media sosial untuk Saudara 

membuat e-pembelajaran! 

G. Rangkuman 

1. Pembelajaran yang memungkinkan pebelajar memilih sendiri materi, sumber, dan cara 

belajarnya disebut pembelajaran terbuka (open learning). 

2. Pembelajaran di mana pebelajar dan guru/mentor/tutor tidak berada di ruang yang 

sama diistilahkan dengan pembelajaran jarak jauh (distance learning). 

3. E-pembelajaran dapat diartikan pembelajaran menggunakan media elektronik, 

khususnya komputer, dan/atau internet. 

4. E-pembelajaran tipe synchronous interaksi terjadi secara langsung (pada waktu yang 

sama).  

5. E-pembelajaran tipe asynchronus (terjadi tidak pada waktu bersamaan) proses 

pembelajarannya bisa berbeda. 

6. Generasi Z cenderung kurang mampu fokus dalam waktu yang lama. 

H. Evaluasi 

Kerjakan tugas berikut ini! 

1. Saudara telah mendaftar di salah sistem e-pembelajaran (berupa LMS atau pun 

medsos). Buatlah kajian singkat berisi fasilitas dan keunggulan sistem tersebut yang 

berpotensi untuk pengembangan e-pembelajaran di instansi Saudara! 

2. Perhatikan kasus berikut ini: 

Suatu instansi penyelenggara diklat guru bertugas melatih guru vokasi. Guru produktif 

di sekolah vokasi lebih banyak memerlukan peningkatan kompetensi keahlian yang 

berupa keterampilan teknis dan diukur dengan unjuk kerja. 

Fasilitator/widyaiswara/tutor/pendidik di instansi ini telah memiliki bahan cetak 

berupa prosedur dan panduan teknik di semua bidang keahlian vokasional.  

Sebagai seorang PTP, apa saran Saudara terhadap instansi Saudara tentang media dan 

model yang cocok untuk memenuhi kebutuhan belajar para guru vokasi tersebut. 

3. Lakukan kajian kebutuhan pembelajaran di instansi Saudara. Berdasarkan kajian 

tersebut, tentukan ragam dan sistem e-pembelajaran yang akan Saudara pilih. Jelaskan 

alasannya! 
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BAB III  

PEMILIHAN MODEL E-PEMBELAJARAN 

A. Implementasi E-Pembelajaran di Indonesia dan di Negara Lain 

Sampai saat ini telah banyak e-pembelajaran yang telah diimplementasikan di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

telah banyak menyelenggarakan beberapa e-pembelajaran, baik melalui media audio, 

video, maupun hypermedia. E-pembelajaran yang menggunakan media audio yang 

diselenggarakan pemerintah Indonesia adalah Radio Edukasi. Saudara dapat mencari 

mencari informasi tentang radio edukasi ini maupun mencari sumber-sumber belajar 

dengan media audio di laman http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/. 

Selain menyediakan sumber belajar yang berupa medisa audio, pemerintah Indonesia 

juga menyelenggarakan layanan pembelajaran dengan media video. Pembelajaran 

dengan media video dilakukan oleh TV Edukasi. TV Edukasi mengudara sejak tahun 2004 

dan dipancarkan oleh stasiun di Jakarta. Siaran TV Edukasi dapat ditangkap dengan Satelit 

Telkom 1 di gelombang 3787 MHz. Siaran TV Edukasi juga direlai oleh TVRI dan beberapa 

TV swasta lokal di beberapa daerah. Saudara dapat mencari informasi lengkap tentang TV 

Edukasi dan juga menikmati video pembelajaran di laman https://tve.kemdikbud.go.id/  

Layanan e-pembelajaran lain yang disediakan pemerintah Indonesia melalui jaringan 

internet adalah Rumah Belajar. Di laman https://belajar.kemdikbud.go.id/Dashboard/, 

Saudara bisa mendapatkan berbagai sumber belajar baik berupa media teks, audio, video, 

maupun hipermedia. Di laman ini dapat ditemui menu Laboratorium Maya yang berisi 

media interaktif untuk percobaan. Karena Rumah Belajar dimaksudkan sebagai sumber 

belajar, maka menu utama lainnya adalah sebuah LMS yang diberi nama Kelas Maya. Di 

sini saudara dapat menemui beberapa diklat yang dapat Saudara ikuti dengan mendaftar 

terlebih dahulu. 

Karena tingkat mobilitas pembelajar di zaman ini semakin tinggi, maka perlu untuk 

disediakan suatu e-pembelajaran yang bisa diakses dengan perangkat mobile 

(handphone, tablet). Salah satu e-pembelajaran mobile adalah Mobile Edukasi. Mobile 

Edukasi dapat Saudara akses di laman https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/. 

Contoh implementasi mobile learning di negara lain adalah di Jepang pasca tsunami 

tahun 2011 dan di Afrika. Di wilayah Ishinomaki, siswa usia 15-18 tahun diberi tablet 

sehingga mereka bisa mengakses pembelajaran dari tempat pengungsian. Di Pada tahun 

2011 di Rwanda dan Ghana diimplementasikan The TeacherMate Project. Memalui proyek 

ini, siswa SD di Rwanda dan Ghana diberikan perangkat mobile untuk untuk mengakses 

pembelajaran keaksaraan dan Bahas Inggris. Enam ratus-an siswa dibagikan perangkat 

TeacherMate untuk dibawa pulang dan mereka bisa belajar sendiri di rumah. Hasilnya 

terjadi peningkatan rata-rata 36% kemampuan verbal Bahasa Inggris siswa. 

E-pembelajaran di atas adalah e-pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian lainnya juga sudah menyelenggaraklan e-

pembelajaran. Salah satunya adalah Kemristek Dikti yang memiliki SPADA. SPADA 

Indonesia adalah kependekan dari Sistem Pembelajaran Daring Indonesia. SPADA 

http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
https://tve.kemdikbud.go.id/
https://belajar.kemdikbud.go.id/Dashboard/
https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/
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Indonesia dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan pemerataan 

akses terhadap pembelajaran yang bermutu di Perguruan Tinggi. Dengan sistem 

pembelajaran daringnya, SPADA Indonesia memberikan peluang bagi mahasiswa dari satu 

perguruan tinggi tertentu untuk dapat mengikuti suatu mata kuliah bermutu tertentu dari 

perguruan tinggi lain dan hasil belajarnya dapat diakui sama oleh perguruan tinggi di 

mana mahasiswa tersebut terdaftar. 

Kementerian Keuangan memiliki e-pembelajaran bernama Kemenlu Learning Center 

yang beralamat pada tautan https://klc.kemenkeu.go.id/. Tampilan muka Kemenlu 

learning Center seperti gambar di bawah ini. 

Gambar 3.1 

Saat ini sebagian besar perguruan tingggi menyelenggarakan e-pembelajaran, baik yang 

e-pembelajaran murni maupun e-pembelajaran yang dipadu dengan pembelajaran tatap 

muka (blended learning). Bahkan perguruan tinggi/universitas negara lain 

menyelenggarakan e-pembelajaran secara gratis. Mahasiswa dapat mengikuti 

perkuliahan secara gratis, baru akan dibebani biaya jika ingin mengambil ujian untuk 

mendapatkan gelar. Harvard University dan MIT (Massachusetts Istitute of Technology) 

menggunakan platform edx. Stanford University dan ILLnois University menggunakan 

coursera. Beberapa perusahaan terkenal seperti IBM, Merchedes-Benz menggunakan 

Udacity untuk menyelenggarakan e-pembelajarannya. Jika Saudara ingin mencobany, 

silakan masuk di www.coursera.org, www.udacity.com, www.edx.org, lalu buatlah akun 

dan temukan universitas dan kursus atau perkuliahan pilihan Saudara. Gambar di bawah 

ini adalah tampilan muka edx, udacity dan coursera. 

https://klc.kemenkeu.go.id/
http://www.coursera.org/
http://www.udacity.com/
http://www.edx.org/
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Gambar 3.2 

Tampilan Muka laman edx.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Tampilan Muka laman udacity.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar3.4 

Tampilan Muka laman coursera.org 
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E-pembelajaran yang diselenggarakan oleh universitas di atas didesain mampu melayani 

sangat banyak pengguna dengan berbagai kebetuhan belajar masing-masing dan 

diselenggarakan secara daring. Oleh karena itu sering layanan pembelajaran semacam ini 

biasa disebut dengan Massive Open Online Courses (MOOCs). 

Contoh-contoh di atas beberapa e-pembelajaran yang mengunakan perangkat dan sistem 

yang relatif kompleks. Saudara bisa memulai mengadopsi contoh di atas dengan memakai 

sistem (LMS atau media sosial) dan fasilitas internet. Tetapi beberapa e-pembelajaran 

tidak selalu memerlukan sistem yang relatif kompleks. Jika Saudara hanya ingin berbagai 

konten pembelajaran, Saudara bisa memanfaatkan ruang penyimpanan di awan yang 

telah disediakan oleh penyedia layanan secara gratis, seperti googledrive dari google 

atau dropbox dari yahoo. Saudara tinggal mengunggah konten pembelajaran di ruang 

penyimpanan Saudara dan melakukan sedikit pengaturan untuk berbagi dengan pihak-

pihak yang Saudara beri hak akses. 

Disarankan Saudara mencari sumber lain tentang bagaimana memilih LMS yang cocok 

untuk kebutuhan Saudara. Link https://www.youtube.com/watch?v=_TL2_7Rj3wM berisi 

video yang yang memberikan tips memilih LMS.  

B. Standar E-Pembelajaran 

Di awal tahun 1990-an, e-pembelajaran dengan komputer mulai banyak 

diimplementasikan. Paling banyak dalam bentuk tes berbasis komputer (Computer Based 

Test). Aplikasi CBT atau training didistribusikan dalam bentuk keping CD dan diinstal di 

komputer personal. Pada pertengahan tahun 1990-an saat e-pembelajaran mulai 

diimplementasikan dengan menggunakan komputer jaringan maupun jaringan internet, 

maka mulailah e-pembelajaran diorganisasikan dengan LMS. Perkembangan LMS yang 

semakin pesat dan beragam kadang menyebabkan satu masalah salah satunya adalah 

interoperability antar sistem manajemen pembelajaran. Hal ini merupakan salah satu 

alasan yang mendorong para pengembang sistem untuk menyusun standar e-

pembelajaran.  

Standar e-pembelajaran memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam 

pengembangan konten pembelajaran, penyebaran konten lintas platform, dan acuan agar 

e-pembelajaran bisa beroperasi di berbagai perangkat (device). Secara umum standar 

mengatur dua hal besar yaitu standar desain courseware-nya dan standar teknis. 

Standar desain courseware meliputi standar desain instruksional, standar media, standar 

desain visual, standar penulisan, dan standar assessment dari e-pembelajaran. Standar 

teknis mengatur interoperabilitas dan portabilitas e-pembelajaran di semua perangkat, 

browser dan platform. Beberapa standar teknis yang lazim digunakan adalah SCORM, IMS, 

dan AICC. 

https://www.youtube.com/watch?v=_TL2_7Rj3wM
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Gambar3.5 

Bagan Standar E-Pembelajaran 

Standar desain instruksional sebelum mengembangkan e-pembelajaran membantu 

pengembang secara jelas mendefinisikan tujuan, sasaran, dan strategi dan memilih 

konten, interaktivitas, penilaian, dan metode umpan balik bagi pengguna/siswa. Desain 

instruksional yang baik merupakan kerangka kerja yang logis antara pemilihan konten 

dan memastikan kesesuaian di antara tujuan, aktifitas, dan penilaian instruksional. Di 

Indonesia, lazimnya para guru menggunakan Taksonomi Bloom untuk membangun 

kerangka kerja yang logis memadukan konten, tujuan, aktifitas, dan penilaiannya.  

Standar desain visual mengacu pada tampilan grafik antarmuka (GUI) dan elemen 

navigasi. Navigasi harus mudah dimengerti pengguna dan mudah digunakan, misalnya 

pengguna dengan mudah menemukan tombol “next”. 

Standar media memastikan konsistensi dan kompatibilitas di seluruh elemen media, 

seperti tata letak, ukuran, elemen tekstual, grafik, animasi, audio, dan video. Selain itu 

penting juga memastikan bahwa media bisa diakses pengguna (guru, dosen, siswa, 

administrator) dengan perangkat mereka apakah dengan komputer, laptop maupun 

smartphone.  

Standar penulisan mengatur hal-hal dalam tata tulis seperti penggunaan bahasa, tanda 

baca, bullet dan numbering, singkatan, akronim, dan elemen teks lainnya. Misalnya, 

apakah sapaan yang akan Saudara gunakan di e-pembelajaran, apakah “Saudara” atau 

“Anda”, atau apakah akan digunakan kalimat aktif atau kalimat pasif.  Hal-hal ini 

sebaiknya tercantum dalam standar penulisan. Bagaimana Saudara akan mengukur 

keberhasilan pembelajaran harus tertuang dalam standar penilaian. 

Beberapa pengembang sistem e-pembelajaran sudah mengeluarkan standar teknisnya 

masing-masing. Antara lain Advanced Distributed Learning Initiative (ADL) mengeluarkan 

Sharable Content Object Reference Model (SCORM). SCORM menetapkan standar e-

pembelajaran dalam hal interaksi e-pembelajaran dengan LMS-nya dalam hal 

pencatatan aktifitas pembelajaran meliputi kapan siswa menyelesaikan pembelajaran, 

berapa lama siswa/guru mengakses suatu materi atau menyelesaikan tugas, jam berapa 

siswa mengunggah tugas, dan berapa nilai seorang siswa. E-pembelajaran yang 

memenuhi standar SCORM akan dengan mudah melacak misalnya pada pukul berapa 

Pak Joko-seorang guru memberi umpan balik kepada siswanya. AICC (Aviation Industry 
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Computer-Based Training Committee) adalah sebuah komite pelatihan di industri 

penerbangan yang yang mengembangkan standar teknis untuk kursus berbasis 

komputer di industri penerbangan. Standar yang dikembangkan AICC fokusnya sama 

dengan SCORM yaitu di pencatatan aktifitas e-pembelajaran melalui LMS yang 

digunakan e-pembelajaran. 

Standar teknis yang dikembangkan oleh WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 

bertujuan agar e-pembelajaran bisa diakses oleh orang normal maupun orang 

berkebutuhan khusus. 

Apabila setiap pengembang e-pembelajaran memenuhi standar di atas, paling tidak ada 

4 keuntungan umum, yaitu: 

1. Durabilitas: media, konten, dan desain e-pembelajaran akan tidak banyak 

memerlukan modifikasi jika terjadi perubahan versi software. 

2. Interoperabilitas: e-pembelajaran bisa diakses dengan web-browser apapun, 

dengan berbagai macam hardware, dengan berbagai macam sistem operasi apapun, 

maupun dengan perangkat apapun. 

3. Aksesbilitas: mudah dirunut (diindeks maupun ditrak) catatan aktifitas para 

pengguna di sistem, dan mudah diakses oleh semua pengguna baik yang normal 

maupun yang berkebutuhan khusus. 

4. Reusibilitas: mudah dimodifikasi dan digunakan dengan berbagai software. 

Jika Saudara ingin menggali informasi lebih jauh tentang standar-standar teknis di atas 

silakan mencarinya di website. Salah satu bacaan yang cukup bagus untuk memberi 

wawasan Saudara dalam hal ini bisa Saudara unduh di 

http://www2.tisip.no/quis/public_files/wp5-standards-for-elearning.pdf. 

C. Latihan 

1. Sebutkan implementasi e-pembelajaran yang saudara ketahui selain yang telah 

dipaparkan di atas! 

2. Jelaskan standar apa saja apa saja yang termasuk standar desain courseware! 

3. Apa latar belakang perlunya standarisasi e-pembelajaran? 

D. Rangkuman 

1. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 

menyelenggarakan e-pembelajaran Radio Edukasi, TV Edukasi, Rumah Belajar di laman 

https://belajar.kemdikbud.go.id/Dashboard/, dan Mobile Edukasi dapat diakses di 

laman https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/. 

2. Standar e-pembelajaran memberikan acuan dalam pengembangan konten 

pembelajaran, penyebaran konten lintas platform, dan acuan agar e-pembelajaran bisa 

beroperasi di berbagai perangkat (device).  

3. Secara umum standar e-pembelajaran mengatur dua hal besar yaitu standar desain 

courseware-nya dan standar teknis. 

4. Standar desain courseware meliputi standar desain instruksional, standar media, 

standar desain visual, standar penulisan, dan standar assessment dari e-pembelajaran. 

Standar teknis mengatur interoperabilitas dan portabilitas e-pembelajaran di semua 

perangkat, browser, dan platform. 

http://www2.tisip.no/quis/public_files/wp5-standards-for-elearning.pdf
https://belajar.kemdikbud.go.id/Dashboard/
https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/
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E. Evaluasi 

1. Carilah sumber-sumber belajar lain dar manapun (internet, buku, youtube, vlog) yang 

memberikan wawasan bagaimana memilih LMS yang cocok untuk kebutuhan Saudara. 

Ceritakan hasil belajar saudara dari sumber belajar yang Saudara temukan di forum 

diskusi. 

2. Mendaftarlah di salah satu e-pembelajaran, kemudian lakukan kajian terhadap e-

pembelajaran yang Saudara pilih berdasarkan acuan/standar yang telah Saudara 

pelajari! 

3. Buatlah desain e-pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas di google (google 

classroom, google drive, google form, dll.) 
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BAB IV  

PENGEMBANGAN MODEL E-PEMBELAJARAN 

Seperti yang telah saudara pelajari di kegiatan sebelumnya, terdapat banyak software yang 

bisa digunakan untuk mengembangkan e-pembelajaran. Di Bab IV ini akan dicontohkan salah 

satu LMS yaitu Moodle. Setelah belajar menggunakan Moodle untuk mengembengkan e-

pembelajaran, disarankan Saudara mencoba menggunakan software lainnya (edmodo, 

kelase, Google Classroom dan lainnya).  

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) merupakan Learning 

Management System (LMS) yang cukup lengkap fiturnya sebagai sarana pembelajaran daring. 

Di Moodle terdapat fitur untuk membuat satu halaman tunggal, beberapa halaman untuk 

satu topik pembelajaran, ruang diskusi, dan juga fitur untuk melakukan tes/ujian. Tidak 

hanya itu, pengguna (guru, siswa, tamu) pembelajaran daring yang dibuat dengan Moodle 

juga bisa diatur otorisasinya dengan mudah.  Di kegiatan pembelajaran Bab sebelumnya, 

Saudara telah mencoba mendaftar sebagai admin. Di Bab ini Saudara akan praktik untuk 

mengembangkan e-pembelajaran di moodlecloud. 

A. Langkah-Langkah Mendesain E-Pembelajaran 

Dalam mendesain e-pembelajaran, langkah-langkah yang perlu Saudara lakukan sebagai 

berikut. 

1. Menentukan target kompetensi 

Tentukan target kompetensi apa yang akan dikuasai peserta setelah mengikuti e-

pembelajaran.  

2. Menentukan Hasil yang diharapkan 

Setelah menentukan target kompetensi yang akan dicapai melalui e-pembelajaran, 

Saudara dapat menurunkan target kompetensi tersebut ke dalam beberapa hasil yang 

diharapkan melalui e-pembelajaran yang mendukung tercapainya target kompetensi.  

3. Menentukan penilaian dan tagihan 

Saudara telah memiliki beberapa hasil yang diharapkan pada langkah kedua. 

Selanjutnya bagaimana Saudara dapat mengukur tercapainya hasil yang diharapkan 

dapat Saudara rencanakan dengan menentukan penilaian yang akan dilakukan dan 

tagihan-tagihan apa yang diminta dari proses pada e-pembelajaran. 

4. Mengembangkan topik materi 

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan topik. Susunlah topik-topik yang bisa 

Saudara gunakan untuk mendukung tercapainya target kompetensi yang diharapkan. 

5. Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

Langkah selanjutnya adalah membuat rancangan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan atau skenario e-pembelajaran. Dalam menyusun skenario pembelajaran, 

Saudara perlu menentukan kegiatan pembelajaran, fitur LMS yang digunakan, alokasi 

waktu, serta sumber belajar di luar LMS yang dapat digunakan. 

6. Menyusun naskah e-pembelajaran 

Naskah pembelajaran adalah rancangan secara terperinci dan lengkap dari seluruh 

aktivitas dalam e-pembelajaran. Naskah pembelajaran ini yang nantinya akan 
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diunggah dalam LMS e-pembelajaran. Oleh karena itu, naskah pembelajaran harus 

dibuat sejelas-jelasnya sehingga dapat dipahami oleh pengunggah naskah. 

Langkah-langkah mendesain e-pembelajaran dapat digambarkan dalam diagram alur 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Mendesain E-Pembelajaran 

Berikut ini contoh format desain yang bisa Saudara gunakan untuk mendesain e-

pembelajaran. 

Format 1: Silabus 

Target Kompetensi Hasil Belajar Indikator Tagihan 

    

    

 

Format 2: Skenario Pembelajaran 

Target Kompetensi : 

Hasil belajar/Indikator : 

Keterangan: 

)* : Aktifitas yang dirancang dalam dokumen F1, Aktivitas ini dapat lebih dari satu untuk 

setiap sesi. 

)** : Dokumen ini menunjukan bahwa aktivitas menggunakan LK yang menjadi tagihan 

dalam pembelajaran, jika ada dan dibutuhkan, jika tidak ada maka akan dikosongkan 

saja. (LK data disesuikan dengan kebutuhan pembelajaran, mungkin dikurangi dan 

ditambah) 

)*** : Potensi aktivitas terdiri dari dua bagian, Online dan Offline, aktivitas online yang 

seperti apakah yang akan di sampaikan, dan aktivitas offline seperti apa yang diminta 

kepada peserta untuk dilakukan. 

)**** : Keterangan diisi dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga 

pengembang tidak lupa. Dalam kolom ini dapat saja terdiri dari beberapa keterangan 

hanya untuk satu baris. 

Tagihan 
Fokus 

Sesi 

Nama 

Sesi 

Nama 

Kegiatan 

Aktivitas 

di dalam 

sesi )* 

Dokumen 

Tagihan )** 

Potensi Aktivitas 

 dalam )**  

Tools di 

Moodle 
Estimasi Waktu Ket. )**** 

Online offline  Online Offline  

            

Target 
Kompetensi

Hasil yang 
DIharapkan

Penilaian dan 
Tagihan

Topik Materi
Kegiatan 

Pembelajaran
Naskah e-

pembelajaran
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Format 3: Naskah e-Pembelajaran 

NASKAH MEDIA MODUL ONLINE 

NAMA MODUL :  

No. Sesi :  

Nama Sesi :  

Alokasi Waktu :  

A. Fokus Sesi (Outcome dari Sesi)  )* 

B. Overview    )** 

C. Kegiatan Pada Sesi   )*** 

Nama Aktivitas/Resources : )# 

Moodle Tools : )## 

Waktu Online : )### Waktu Offline : 

Page Deskripsi / Teks Link 

)& )&& )&&& 

   

 

Nama Aktivitas/Resources :  

Moodle Tools :  

Waktu Online :  Waktu Offline : 

Page Deskripsi / Teks Link 

   

   

Keterangan: 

)* : Bagian ini akan menjelaskan fokus dari sesi bersangkutan, dalam bagian ini hasil 

yang dituju pada sesi ini akan lebih dijabarkan. 

)** : Bagian ini akan menjabarkan kegiatan yang nantinya akan digunakan dalam sesi 

pembelajaran. 

)*** : Kegiatan pada sesi ini merujuk pada format 2, setiap sesi akan terdapat lebih dari 1 

kegiatan, setiap kegiatan akan dijabarkan dengan jelas dalam bagian ini. 

)# : Nama aktivitas adalah aktivitas yang dikembangkan dan telah tertuang di Format 3 

)## : Moodle Tools adalah tools yang digunakan dalam menyampaikan aktivitas yang 

telah dirancang. 

)### : Ditentukan waktu peserta menjalankan aktivitas online dan mengasumsikan peserta 

akan melaksanakan secara offline berapa lama. 

)& : Halaman dari aktivitas, mungkin lebih dari 1 jika dirasakan panjang. 

)&& : Deskripsi Teks yang teridiri dari halaman-halaman web yang diusahakan tidak 

banyak menggulung layar, sesuikan dengan kekuatan layar dan mata (ukurang tidak 

terlulu kecil). 
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Pada bagian ini juka sudah di gambarkan bagaimana tombol dirancang dan teks yang 

menyertainya. Pada bagian ini segala media (gambar, grafik, video, audio, dll) sudah 

tergambarkan dengan detail. Potensi link (tautan) ke halaman lain atau sumber 

belajar lain sudah dengan jelas ditentukan. Bagian ini sangatlah detail dan akan sama 

dengan yang ada di halaman web. Detailkan bagian ini sesuai dengan aktivitas yang 

dirancang 

)&&& :  Link yang dituju dari desain tautan atau tombol yang dirancang, bisa maju dan bisa 

juga mundur. 

Sumber: Format 1, 2, 3 pada pengembangan e-pembelajaran Guru Pembelajar Online 

Setelah desain e-pembelajaran disusun, langkah selanjutnya adalah mengunggah 

naskah e-pembelajaran ke dalam LMS. 

Tugas membuat topik dan mengisinya dengan bahan ajar adalah tugas guru atau pemilik 

substansi di LMS yang akan dikembangkan. Pemilik substansi akan memberikan 

rancangan/desain LMS yang diinginkan seperti pada format di atas kepada Saudara.  

Saudara harus membuat “rumah” di LMS untuk topik-topik yang diinginkan guru/pemilik 

substansi.  Untuk itu Saudara harus mengenal beberapa fasilitas/fitur di Moodle.  

B. Fitur-Fitur Moodle 

Dalam LMS Moodle terdapat berbagai macam fitur untuk e-pembelajaran. Fitur-fitur ini 

memungkinkan pembelajar untuk mengikuti e-pembelajaran secara tertuntun dan 

terbimbing oleh alur pembelajaran pada e-pembelajaran dengan atau tanpa fasilitator 

secara fisik. Fitur-fitur moodle yang sering digunakan adalah: 

1.  Lesson      

Fitur lesson berupa halaman-halaman aktivitas pembelajaran. Dapat diisi dengan 

uraian materi dalam page content disertai latihan dalam question. Lesson memuat 

pembelajaran secara bertahap untuk pemahaman konsep disertai latihan yang 

dilengkapi dengan umpan balik. 

2.  Forum  

Fitur ini digunakan untuk melakukan diskusi, berbagi gagasan, pengalaman, dokumen 

antarpengguna. Melalui fitur ini dapat digunakan untuk membangun learning 

community (komunitas pembelajaran) sehingga tercipta pembelajaran kolaboratif 

antarpengguna. 

3.  Quiz 

Fitur ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk untuk melakukan 

pengukuran kemampuan peserta. Fitur ini biasanya dimanfaatkan sebagai penilaian 

formatif dan sumatif. 

4. Assignment 

Fitur assignment digunakan untuk mengomunikasikan tugas, mengumpulkan tagihan, 

maupun memberikan nilai dan umpan balik. 
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5.  Blog 

Fitur blog biasanya digunakan untuk menuliskan catatan pribadi, misalnya hasil 

refleksi diri setelah mengikuti e-pembelajaran. Tulisan pada blog dapat ditujukan 

sebagai catatan pribadi maupun dibagikan kepada pengguna lainnya. 

6. Page 

Fitur page berupa satu halaman yang dapat menyajikan teks, gambar, suara, video, atau 

tautan web. 

7. Book 

Fitur ini m emuat beberapa halaman selayaknya sebuah buku yang terdiri atas bab dan 

sub-bab. Book dapat berisi file media serta teks yang berguna untuk menampilkan detil 

informasi yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian dan halaman. Layaknya 

sebuah buku, materi yang disajikan dalam fitur Book, disajikan dalam beberapa 

halaman. 

8. Folder 

Fitur folder menampung beberapa file. Biasanya bahan-bahan bacaan serta dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk aktivitas pembelajaran dikumpulkan dalam Folder ini. 

Masih banyak fitur lain yang disediakan oleh moodle. Pada modul ini disajikan fitur-fitur 

yang paling sering digunakan dalam pengembangan e-pembelajaran. 

C. Mengunggah Naskah e-Pembelajaran ke Dalam LMS Moodle 

1. Membuat Course 

Course adalah “rumah” tempat di mana kita akan menggunggah naskah e-

pembelajaran menjadi satu kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Secara 

default peran teacher memiliki otoritas untuk membuat course. Untuk membuat Course 

pada Site Administrator pilih Courses > Manage courses and categories 

 

 

 

 

Gambar 4.2 
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Selanjutnya, pilih Category di mana Course Anda akan ditempatkan. Apabila Anda 

belum membuat Category maka Course Anda akan masuk pada kategori Miscellaneous. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Lengkapi data dan setting yang diperlukan dan klik Save and Return untuk kembali ke 

menu Edit, atau Save and Display untuk menampilkan Course yang baru dibuat. 

Gambar 4.4 
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Setelah Course dibuat, Anda dapat melanjutkan mengisi konten Course atau 

mengunggah pengguna.  

 

Gambar 4.5 

2. Mengisi Konten pada Course 

Setelah Anda membuat Course, untuk mengisi konten, Anda dapat meng-klik pada 

Proceed to course content. Atau, Anda dapat masuk ke Home dan menemukan Course 

yang baru Anda buat. Selanjutnya masuk ke Course tersebut. Anda akan mendapatkan 

tampilan sebagai berikut. 

 

Gambar 4.6 
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Tampilan di atas adalah tampilan dalam menu Edit. Apabila menu Edit belum muncul, 

Anda perlu menyalakan menu Edit dengan klik Turn Editing On pada Setting (gambar 

roda gir) 

Gambar 4.7 

Untuk mengisi konten, klik pada Add an Activity or Resources. 

Pertama-tama, Saudara perlu mengetahui perbedaan “activity” dan “resources”. 

Activity adalah kegiatan yang siswa dan guru lakukan misalnya: siswa mengerjakan dan 

mengunggah tugas, mengerjakan quiz, membaca halaman demi halaman di moodle. 

Resources adalah bahan belajar, misalnya bahan berbentuk teks untuk diunduh dan 

dibaca, bahan berbentuk video atau audio, atau bahan lainnya misalnya berupa bahan 

interaktif dari suatu aplikasi di luar moodle. Naskah e-Pembelajaran menjadi bahan 

Anda mengisi konten Course.  

Klik pada gambar pensil untuk mengedit judul topik.  

 

Gambar 4.8 

Selanjutnya klik pada Add an activity or resource > pilih activity atau resourse yang 

direncanakan. 

 

 

Gambar 4.9 

Setelah klik Add an activity or resource maka akan muncul pilihan Activites dan pilihan 

Resources. Pilih sesuai yang Anda rencanakan. Misalnya, pada naskah e-pembelajaran 

Anda merencakan aktivitas pembelajaran dengan penyampaian materi diselingi 

pertanyaan, maka Anda dapat memilih Activity Lesson. Pada setiap Activity atau 
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Resource yang Anda klik, akan muncul penjelasan di samping kanan sehingga 

memudahkan Anda memahami fungsi dari masing-masing Activities maupun 

Resources. Selanjutnya, isilah Activity Anda sesuai yang direncanakan.  

3. Menambah Lesson 

Misalnya ingin ditambahkan Lesson di Topik “Akar-akar Persamaan Kuadrat”. klik Add 

an activity or resource maka akan muncul pilihan Activites dan pilihan Resources.  

 

 

Gambar 4.10 

Pilih Lesson, kemudian klik 

 

Gambar 4.11 
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Kemudian isilah dengan nama lesson dan deskripsinya. Deskripsi berisi gambaran 

umum isi lesson. Deskripsi bisa diatur apakah akan ditampilkan/bisa dibaca pengguna 

atau tidak. 

Gambar 4.12 

Terdapat beberapa pengaturan di lesson, seperti avaibility untuk mengatur waktu 

tayang lesson bisa diakses. Activity completion untuk mengatur bagaimana siswa 

dianggap telah menyelesaikan lesson, apakah cukup membaca saja, apakah boleh 

dilewati dan sebagainya.  

Gambar 4.13 
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Gambar 4.14 

Restrict acces untuk mengatur apakah lesson ini bisa diakses dengan syarat tertentu, 

misalnya siswa bisa meengakses jika sudah menyelesaikan tahap sebelumnya.  

Setelah di topik ditambahkan aktifitas lesson, akan tampil seperti di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 4.15 
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4. Mengisi konten Lesson 

Pada langkah 3 di atas, kita telah membuat lesson, tetapi lesson yang kita buat belum 

ada isinya, baru “rumahnya”. Untuk mengisi konten di lesson, klik di lesson yang akan 

diisi. Pada contoh ini adalah “Jenis Akar Persamaan Kuadrat”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Klik edit, kemudian klik di add a content page. 

Gambar 4.17 
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Fitur lesson berupa halaman-halaman aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu isi dari 

lesson adalah page. Isi judul page dan deskripsinya seperti pada gambar di bawah ini. 

Gambar 4.18 

Isi Content 1  dan Content 2 seperti pada gambar di bawah ini. Di halaman LMS Content 

nantinya akan muncul sebagi tombol navigasi. Saudara bisa menambahkan beberapa 

page di lesson sesuai kebutuhan. 

 

Gambar 4.19 
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5. Menambahkan gambar 

Kadangkala isi page tidak hanya teks saja, perlu gambar yang harus ditampilkan di 

halaman LMS. Untuk menambahkan gambar di page bisa dilakukan dengan langakah-

langkah sebagai berikut. Klik di lesson, maka akan muncul secara berurutan page-page 

yang merupakan bagian dari lesson, klik di pengaturan (ikon berbentuk gir). 

Gambar 4.20 

Kemudian tuliskan isi kontennya, klik di ikon insert image, pilih gambar dari folder 

Saudara dengan meng-klik browse repsitories, kemudian pilih file.  

Gambar 4.21 
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Jika akan dipilih dari file yang sudfah ada di server, pilih server file. Jika file masih di 

komputer, pilih upload file. 

 

Gambar 4.22 

 

Pilih file dari komputer, dengan cara klik tombol Choose File, kemudian klik upload 

this file. 

 

 

 

Gambar 4.23 
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Jika ingin menuliskan deskripsi dari gambar yang diunggah dituliskan di kotak yang 

disedialkan. Jika tidak ingin maka pada ikon description not necessary perlu 

dicentang/di-klik. Kemudian klik save image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 

Jika gambar berhasil diunggah, tampilan pada halaman LMS akan seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 
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Gambar 4.26 

 

6. Menambahkan Media Video 

Mirip dengan media interaktif, agar video bisa ditambahkan di LMS maka diperlukan 

alamat di mana file berada. Untuk keperluan agar tidak membebani sumber daya, maka 

disarankan video diunggah dengan “dititipkan” di website yang memiliki kapasitas 

penyimpanan besar, misalnya di youtube. 

Pilih video di youtube yang akan ditambahkan, klik di tombol share→Embed. 
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Gambar 3.31 
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Akan muncul link di mana video disimpan. Informasi ini dicopy saja dengan klik tombol 

copy atau diblok kemudian di-copy seperti biasanya meng-copy tulisan di pengolah 

kata. 

 

Gambar 3.32 

Kemudian kembali ke halaman di LMS, informasi yang telah kita copy di-paste di kotak 

di content page, dengan terlebih dahulu klik tombol embed. 

Gambar 3.33 
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Jika video berhasil diunggah dan tombol embed dinon-aktifkan, maka di halaman LMS 

akan tampak video yang telah diunggah seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34 

Jika dipreview, halaman LMS akan tampak seperti ini dengan tombol navigasi di bawah 

seperti yang telah diisikan di bagian membuat page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 
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7. Menambahkan Media Interaktif 

Sedikit berbeda dengan gambar, yang dimaksud media interaktif di sini adalah media 

yang dapat dimanipulasi (misalnya diubah-ubah variabelnya) oleh pengguna di LMS. 

Jadi agar bisa dimanipulasi, maka aplikasi pemutar medianya harus ikut diinsertkan di 

LMS. Sebagai contoh akan dimuat media interaktif/manipulatif yang dibuat dengan 

geogebra, langkah-langkahnya adalah seperti berikut ini. 

Untuk menambahkan media di LMS, Saudara memerlukan alamat media tersebut di 

internet. Oleh karena itu, media yang akan Saudara tambahkan harus diunggah terlebih 

dahulu. Sebagai contoh, berikut ini akan disampaikan langkah-langkah menambahkan 

media Geogebra di LMS. 

Terlebih dahulu buatlah media interaktif di geogebra, sebagai contoh dibuat grafik 

persamaan kuadrat. Grafik ini diunggah di “GeogebraTube” atau yang sekarang 

bernama “Resources” di akun Geogebra milik kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.37 



40  Modul 9. E- Pembelajaran 

Klik saja di media yang akan kita unggah. Kemudian klik di tombol titik tiga di kanan 

atas pilih detil → share 

Gambar 3.38 

Pilih di tombol embed, akan muncul informasi di mana media tersimpan. Informasi ini di-

copy dengan cara seperti meng-copy teks biasa atau dengan klik tobol copy di sisi kanan 

kotak. 

 

Gambar 3.39 

 

Kemudian kembali ke halaman LMS. Informasi yang telah di-copy diletakkan di halaman 

LMS, dengan terlebih dahulu klik tombol embed. Apabila media sudah berhasil diunggah, 

tampilan halaman akan seperti gambar berikut ini. 



Modul 9. E- Pembelajaran 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3,40 

8. Membuat penilaian 

Penilaian pada e-pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Anda dapat 

memberikan penilaian formatif, misalnya dengan memberi nilai pada aktivitas lesson, 

baik ketuntasan maupun pada latihan-latihan yang diberikan. Anda juga dapat 

melakukannya dengan memberikan tes sumatif dalam bentuk Quiz. Pada modul ini 

akan difokuskan pada pembuatan Penilaian melalui Quiz.  

Langkah yang Anda lakukan adalah memilih Quiz pada Add an Activity or Resource. 

Selanjutnya, beri nama Quiz Anda, misalnya Tes Sesi 1. Pada langkah ini Anda baru 

membuat “rumah” untuk Tes Sesi 1. Selanjutnya Anda dapat mengisikan soal-soal Quiz 

dengan menambahkan secara langsung pada Quiz tersebut atau mengambil dari bank 

soal yang Anda buat sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.41 
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Jika Anda memilih Add > a new question, maka Anda langsung mengetikkan soal pada 

Quiz tersebut. Apabila Anda memilih Add > from question bank maka Anda 

dipersilakan memilih soal-soal yang Anda miliki di Question Bank. 

Untuk menambahkan soal pada Question Bank, Anda dapat masuk melalui menu 

Setting pada Quiz. Soal-soal yang tersimpan pada Question Bank dapat Anda gunakan 

berkali-kali dan pada tempat yang berbeda-beda.  

 

 

Buatlah sebanyak-banyaknya soal pada bank soal Anda. Bank soal Anda akan muncul 

seperti gambar berikut. 
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Hasil penilaian dari pengguna e-pembelajaran dapat Anda lihat pada menu Grades. 

 

Anda dapat mengatur bobot dari masing-masing tes melalui Gradebook Setup. 
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D. Mengunggah Akun Pengguna 

Anda telah membuat Course serta mengisi Course dengan konten. Artinya, e-pembelajaran 

Anda telah siap. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan pengguna (user) e-pembelajaran 

Anda dan menetapkan peran masing-masing.  

Untuk mengunggah user, pertama-tama Anda perlu menyiapkan data sebagai berikut. 

 

Username dan password nantinya akan digunakan user untuk masuk ke LMS Moodle. Email 

menjadi identitas wajib pada LMS. Course1 artinya user tersebut akan diikutkan spesifik 

pada Course tersebut. Cohort artinya pengelompokan. Role berarti peran yang diberikan 

kepada user tersebut pada Course yang dimaksud. 

Setelah data siap, masuk ke Site Administrator > Users > Upload User 
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Drag and drop file yang telah disiapkan tadi, lalu klik Upload users. Anda akan mendapatkan 

tampilan sebagai berikut. 

 

 

Selamat, Saudara sudah memiliki sebuah bangunan e-pembelajaran. Ibarat sebuah rumah, 

LMS yang saudara kembangkan masih perlu diisi dengan ruangan dan meubelair agar fungsi 

rumah bisa optimal. Jadi Saudara perlu menambah topik, yang di dalamnya ada kegiatan 

pembelajaran yang biasanya diwujudkan dalam lesson, membuat forum, dan membuat  

penilaian berupa tugas dan quiz. 

Selain itu perlu selalu diingat bahwa belajar merupakan sebuah proses interaksi, jadi penting 

untuk selalu menjaga lancarnya interaksi antara fasilitator dan pebelajar. Pebelajar 

memerlukan umpan balik dalam proses belajarnya. Jadi di e-pembelajaran Saudara sangat 

penting untuk dipastikan terjadi denyut aktifitas membaca, mencari, mengeksplorasi, 

mendiskusikan dan aktifitas kolaboratif antar pengguna (pebelajar/fasiliatator/). 
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Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa keberhasilan suatu pelatihan, adalah bahwa 

pelatihan mendorong terjadinya pebelajar yang terus ingin belajar melalui komunitas-

komunitas pembelajaran (learning community). Jadi apabila e-pembelajaran yang Saudara 

kembangkan akan digunakan dalam suatu kurun waktu pelatihan, keberhasilan e-

pembelajaran yang Saudara bangun salah satunya diukur dengan apakah e-pembelajaran 

yang Saudara selenggarakan mampu mendorong terbentuknya manusia-manusia 

pembelajar yang saling berkolaborasi di dalam suatu learning community. 

Saudara boleh mencari sumber-sumber belajar lain yang memandu Saudara 

mengembangkan e-pembelajaran. Terdapat banyak sumber belajar di internet. Sebagai 

contoh link https://youtu.be/Zmty6R0Bn0I berisi tentang bagaimana mengembangkan 

online leraning dalam 60 menit. 

E. Latihan 

1. Digunakan untuk apa fasilitas “Page” di moodle? 

2. Apa perbedaan “quiz” dan “Assignment”? 

3. Apabila Saudara ingin membuat pengumuman, fasilitas apa yang sebaiknya 

ditambahkan di LMS? 

4. Ceritakan bagaimana cara membuat akun user di LMS! 

5. Apa fungsi user dikelompokkan ke dalam “group”? 

 

F. Rangkuman 

• Langkah-langkah dalam mendesain e-pembelajaran adalah: menentukan 

target kompetensi, menentukan Hasil yang diharapkan, menentukan penilaian 

dan tagihan, mengembangkan topik materi, mengembangkan kegiatan 

pembelajaran, dan menyusun naskah e-pembelajaran. 

• Seorang Pengembang Teknologi Pembelajaran mengembangkan e-

pembelajaran berdasarkan desain dan naskah dari orang lain atau yang disusun 

sendiri. 

• Beberapa tahap utama dalam mengembangkan e-pembelajaran 

menggunakan LMS moodle adalah membuat course, menyusun topik, 

mengunggah naskah dan bahan belajar, membuat penilaian, dan mengatur 

otorisasi pengguna. 

https://youtu.be/Zmty6R0Bn0I
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G. Evaluasi 

Buatlah satu e-pembelajaran berisi satu topik. Saudara boleh memanfaatkan Moodle 

atau softwatre lain (Edmodo, Google Classroom, atau Kelase dan lainnya). 

Silakan berbagi pengalaman Saudara ketika mengembangkan e-pembelajaran dengan 

mendiskusikannnya dengan sesama peserta pelatihan maupun dengan fasilitator di 

forum diskusi. Disarankan Saudara saling berkolaborasi dengan peserta pelatihan lain, 

misalnya dengan saling mengenrol (memberikan peran) sesama peserta pelatihan siswa 

di e-pembelajaran Saudara. Sebagai laporan tugas, Saudara harus memberikan akun juga 

kepada fasilitator pelatihan ini agar bisa masuk ke e-pembelajaran Saudara. 
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PENUTUP 

 

Selamat, Saudara telah selesai mempelajari modul Model E-Pembelajaran Inovatif. Semoga 

pengetahuan dan keterampilan yang Saudara peroleh setelah mempelajari modul ini dapat 

menunjang tugas-tugas jabatan Saudara sebagai pejabat Pengembang Teknologi 

Pembelajaran. Saudara juga telah memiliki sebuah e-pembelajaran. Pasca pelatihan saudara 

disarankan terus mengisi konten dan memanfaatkan e-pembelajaran yang telah Saudara 

kembangkan. Teruslah menambah wawasan dengan mencari referensi-referensi terkini. 

Pengetahuan dan keterampilan Saudara juga terus dapat ditingkatkan dengan bertukar ide, 

pengalaman, dan kolaborasi bersama rekan sejawat di komunitas-komunitas pembelajaran. 

Akhir kata selamat terus menjadi manusia pembelajar dan terus berkarya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Modul yang Anda pelajari saat ini merupakan bagian dari Mata Pendidikan dan 

Pelatihan (Diktat) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP). 

Modul ini berjudul Budaya Kerja dan Kode Etik Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi 

Pembelajaran. Di dalam modul ini, Anda akan pelajari berbagai hal yang berkaitan dengan 

budaya kerja di suatu organisasi, lingkungan kerja dan kerjasama tim, dan komunikasi 

yang efektif serta kode etik JF PTP.  

B. Deskripsi Singkat  

Mata diklat pada modul ini akan membahas tentang: budaya kerja dalam pengembangan 

teknologi pembelajaran, pengenalan lingkungan kerja, motivasi, kemandirian, kreativitas, 

loyalitas, disiplin, integritas, dan kerjasama, dan komunikasi efektif serta kode etik JF PTP. 

C. Manfaat 

Manfaat penulisan modul ini adalah: 

1. memudahkan peserta pelatihan mempelajari materi pelatihan; 

2. memberikan kesempatan pada peserta pelatihan untuk belajar secara mandiri; 

3. menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis bahan ajar 

pelatihan; 

4. terbangunnya komunikasi pembelajaran yang efektif antara penyusun 

modul/fasilitator dengan peserta pelatihan. 

D. Tujuan Umum 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah mempelajari modul ini peserta mampu   menerapkan konsep dasar 

penerapan budaya kerja, dalam unit kerja dan kode etik jabatan fungsional 

Pengembang Teknologi Pembelajaran; 

2. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mengikuti pempelajaran ini peserta dapat:  

a. Mengkaji konsep dasar penerapan budaya kerja di unit kerja; 

b. Mendeskripsikan kode etik JF PTP. 

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

1. Budaya Kerja dan Kerjasama Tim 

a. Budaya Kerja; 

b. Kerjasama Tim; 

c. Komunikasi Efektif. 

2. Butir-butir Kode Etik Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran 

a. Tujuan, Fungsi dan Implementasi Kode Etik; 

b. Butir-butir Kode Etik JF PTP. 
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F. STRATEGI MEMPELAJARI MODUL 

Pelajari materi modul ini secara bertahap dan mandiri. Cara 

belajarnya mulai dari materi pembelajaran yang disajikan pada Kegiatan Belajar- 

1. yaitu Budaya Dasar dan Kerjasama Tim. Setelah mempelajari materi pembelajaran yang 

diuraikan pada Kegiatan Belajar-1 lalu kerjakan soal-soal latihannya.  

Kemudian beranjak ke materi berikutnya. Pastikan Anda memahami materi secara tuntas 

sebelum beranjak ke materi selanjutnya. Pahami secara tuntas materi Kegiatan Belajar-2, 

yaitu Kode Etik JF PTP. Sama seperti pada kegiatan belajar sebelumnya, Anda harus 

mengerjakan tugas, latihan secara online maupun tatap muka. Demikian seterusnya 

hingga mencapai Tes Akhir Modul (TAM).  

Di dalam modul ini tersedia beberapa soal latihan dan hendaknya semua Anda 

kerjakan. Dengan mengerjakan soal-soal latihan, diharapkan Anda dapat menilai 

sendiri tingkat pemahaman dan penguasaan materi. Keuntungan lain dari 

mengerjakan soal latihan yaitu mengetahui bagian mana yang masih belum 

Anda pahami sepenuhya. 

Sebagai peserta pelatihan, Anda mendapat kesempatan membahas materi 

pelatihan yang belum Anda pahami pada saat mengikuti pembelajaran tatap 

muka. Selama pembelajaran tatap muka, narasumber diklat akan memfasilitasi dan 

membantu belajar anda. Ikuti langkah pembelajaran dalam modul ini agar anda dapat 

belajar secara terstruktur.  

Buatlah kelompok belajar bila memungkinkan agar anda belajar lebih bersemangat. 

Apabila dibentuk kelompok, hendaknya anda aktif dalam diskusi. Hal ini untuk 

mengetahui apakah yang anda pahami sudah benar atau belum. Hasil diskusi kelompok 

dibuat sebuah rangkuman dan nantinya disajikan di kelas untuk mendapatkan tanggapan 

dari kelompok lain.  

 

Selamat belajar dan sukses selalu.
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BAB II 

BUDAYA KERJA  

Indikator Hasil Belajar 
Setelah mengikuti pempelajaran  ini peserta dapat mengkaji konsep dasar penerapan 
budaya kerja di unit kerja; 

A. Kegiatan Belajar 1 (Budaya kerja)  

1. Petunjuk Belajar 

Pelajari materi Kegiatan Belajar 1 tentang budaya kerja ini dengan baik. Secara umum 

tujuan yang ingin dicapai pada modul ini adalah peserta dapat memahami budaya kerja 

pada unit kerja di lingkungan kerja terkait. 

Tujuan Umum 

Setelah mengikuti mata diktat budaya kerja, peserta akan dapat memahami budaya 

kerja pada unit kerja di lingkungan kerja terkait. 

Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan yang diharapkan peserta setelah mengikuti pelatihan ini peserta 

diktat dapat: 

a. Menjelaskan pengertian budaya kerja; 

b. Menerapkan budaya kerja bagi pengembang teknologi pembelajaran. 

Pelajarilah uraian materi secara seksama pada masing-masing topik. Buatlah catatan 

tentang materi yang belum Anda pahami. Lalu diskusikan dengan temanmu. Apabila 

masih belum jelas, diskusikan dengan narasumber pada waktu pembelajaran tatap 

muka. Dalam kegiatan-1 ini juga disediakan soal latihan. Kerjakanlah semua soal 

latihan tersebut tanpa melihat kunci jawaban. Setelah mengerjakan latihan, cocokan 

dengan kunci jawaban. Kalau jawaban anda sudah benar lanjutkan untuk mempelajari 

kegiatan belajar-2. 

2. Uraian Materi 

Budaya kerja? Dua kata ini kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata 

ini makin gencar terdengar manakala kita membahas pekerjaan di lembaga, organisasi, 

tempat kerja dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang adalah apa itu budaya kerja dan 

apa manfaatnya budaya kerja bagi pengembang teknologi pembelajaran.  

Pada hakikatnya setiap manusia telah mempunyai budaya kerja yang diturunkan pada 

orang tua dan lingkungan hidupnya. Budaya kerja setiap manusia secara umum 

berbeda antara satu dengan lain, tetapi juga dapat dikatakan hampir sama, karena 

setiap manusia tujuan sama, yaitu ingin sejahtera hidupnya dunia dan akhirat. Mari kita 

bahas budaya kerja dimulai dengan pengertian budaya kerja dari aspek kebahasaan 

dan juga dari teori yang ada mengenai budaya kerja.  

a. Pengertian budaya kerja 

Budaya kerja memiliki dua kata yaitu budaya dan kerja. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. 

‘Budaya’ itu cenderung menunjuk pada pola pikir dan tindak manusia. Sementara 

kata ‘kerja’ merupakan kegiatan melakukan sesuatu. Dengan demikian budaya kerja 
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dimaksudkan sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat manusia dalam 

melakukan sesuatu. Bagaimana menurut teori mengenai budaya kerja?  

Osborn dan Plastrik menekankan bahwa budaya kerja adalah seperangkat perilaku 

perasaan dan kerangka psikologis yang terinternalisasi sangat mendalam dan 

dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Taliziduhu Ndraha menambahkan bahwa 

budaya kerja itu adalah sekelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia yang 

dimiliki oleh suatu golongan masyarakat.  

Sementara Triguno mendefisnisikan budaya kerja sebagai suatu falsafah yang 

didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan 

kekuatan pendorong, kemudian membudaya dalam kehidupan suatu kelompok 

masyarakat atau organisasi yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, 

kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau 

bekerja.  

Dari ketiga hal ini dapat dikatakan bahwa budaya kerja merupakan pandangan hidup 

seseorang dalam melakukan kerja. Pandangan hidup itu sendiri meliputi sifat, 

kebiasaan, pola pikir, dan kekuatan pendorong yang dimiliki bersama oleh setiap 

individu dalam lingkungan kerja suatu organisasi. Kumpulan yang melekat dari pola 

pikir dan pola perilaku yang menyeluruh pada diri setiap individu dalam sebuah 

organisasi inilah yang mendasari bentuk kerja organisasi, perusahan, ataupun 

pemerintahan. Oleh karena itu membangun organisasi, perusahaan, atau 

pemerintahan harus dimulai pada budaya kerja setiap individu yang ada di 

dalamnya.  

Kini kita beralih kepada pengertian budaya kerja menurut pemerintah? Pada modul 

ini kita kutip Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 

2012, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah 

disebutkan bahwa budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok 

yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat 

serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. 

Proses kerja dan capaian kerja dapat dilihat dari budaya kerja yang ada di organisasi 

pemerintahan. Cara berpikir, berkomunikasi, menyelesaikan masalah merupakan 

contoh-contoh budaya kerja dan berlangsung berulang-ulang dilakukan oleh 

pegawai dalam suatu organisasi. Misalnya bagaimana suatu organisasi lembaga 

pemerintahan menyelesaikan seorang pegawai yang melanggar aturan kehadiran, 

dan seterusnya. Contoh kasus ini menjadi refleksi budaya kerja yang dilakukan 

organisasi pemerintahan. 

Dari uraian di atas bahwa, budaya kerja merupakan perilaku yang dilakukan 

berulang-ulang oleh setiap individu dalam suatu organisasi dan telah menjadi 

kebiasaan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Budaya kerja mirip dengan kepribadian individu yang ditampakkan 

dengan cara seseorang bertindak, cara organisasi berkomunikasi, 
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baik di dalam maupun di luar organisasi dalam mengimplemantasikan visi, 

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi suatu organsasi. Berdasarkan 

makna tersebut, maka setiap organisasi yang telah memiliki budaya kerja, 

hendaknya budaya tersebut dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap 

anggotanya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran kebijakan, dan strategi yang 

telah dirumuskan dalam perencanaan strategik organisasi agar dapat terwujud 

secara efektif dan efisien. 

Budaya kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk melihat capaian kerja individu 

dan organisasi. Budaya kerja yang kuta dan berkarakter memberikan peluang 

keberhasilan pencapaian prestasi kerja.  

Dari berbagai pendapat di atas cobalah anda simpulkan apa yang dimaksud 

dengan budaya kerja? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

Setelah anda simpulkan budaya kerja menurut anda sendiri, sekarang cobalah lihat 

dan cermati kembali pemahaman anda mengenai budaya kerja dengan penjelasan 

yang telah anda pelajari di atas. 

Sekarang cobalah anda kenali budaya kerja yang anda miliki. Mulai dengan 

kebiasaan yang kerap anda lakukan sebelum, selama, dan sesudah anda bekerja 

di lembaga. Kenali kebiasaan budaya kerja yang sering anda lakukan!  

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Setelah anda kenali kebiasaan budaya kerja yang anda miliki, kini cobalah lihat 

kembali dan cermati apakah kebiasaan budaya kerja anda itu positif dan renungkan 

apakah ada peluang untuk memperbaikinya di masa mendatang.  

b. Penerapan budaya kerja bagi pengembang teknologi pembelajaran 

Sebagai pengembang teknologi pembelajaran tentu anda memiliki budaya kerja. 

Pertanyaannya adalah bagaimanakah menerapkan budaya kerja bagi pengembang 

teknologi pembelajaran?  

Kita harus paham bahwa tugas dan fungsi seorang pengembang teknologi 

pembelajaran adalah mengembangkan media pembelajaran dan model 

pembelajaran demi tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif, efektif dan 

efisien. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengembanga teknologi pembelajaran 

ada di antaranya memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam melaksanakan 

kerja yang terbentuk dalam tim kerja. Tim kerja ini tentunya menghendaki 

kekompakkan, sinergi, dan dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan kerja. Di dalam 

tim itu tentunya ada perbedaan setiap individu dalam mengeluarkan pendapat, 

tenaga dan pikirannya, karena setiap individu mempunyai kemampuan dan 

keahliannya sesuai bidangnya masing-masing. Di sinilah setiap individu dalam tim 

harus memiliki pengetahuan tujuan, visi, misi, dan karakter individu yang ada serta 

memiliki keinginan untuk belajar dan mencapai tujuan tim kerja.  

Sikap apa yang yang mendasari penerapan budaya kerja bagi pengembang 

teknologi pembelajaran dan penerapannya dalam keseharian budaya kerja?  

Pada hakikatnya tujuan penerapan budaya kerja pada organisasi adalah 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan etos kerja produktif 

(Siagian, Sondang 2000). Dalam praktiknya, setiap organisasi atau lembaga baik 

swasta maupun pemerintah memiliki budaya kerja yang berbeda. Perbedaan terjadi 

umumnya karena tujuannya berbeda. Namun demikian budaya kerja yang 

berkarakter memiliki peluang keberhasilan prestasi kerja lebih besar.  

Setidaknya di antaranya ada empat hal seperti dijabarkan di bawah ini. 

Pertama adalah disiplin. Setiap pengembang teknologi pembelajaran harus 

senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di 

luar lembaga. Disiplin ini meliputi antara lain ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan, kode etik, prosedur, dan berinteraksi dengan mitra. 

Penerapannya adalah seorang PTP harus mengetahui bekerja sesuai peraturan, kode 

etik, prosedur, dan interaksi dengan mitra. Sebagai contoh seorang PTP harus 

disiplin mengarsipkan semua kegiatan kerja baik itu surat tugas, laporan, dan semua 

tagihan yang menjadi forto polio kegiatan kerja.  

Kedua adalah keterbukaan. Setiap pengembang teknologi pembelajaran harus siap 

menerima dan memberi informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja 

untuk kepentingan lembaga. Sebagai contoh seorang PTP memiliki kebiasaan 

belajar terus menerus dan memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru dan 



Modul 10. Budaya Kerja dan Kode Etik JF PTP 7 

terkini serta menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat demi kepentingan 

lembaga.  

Ketiga adalah saling menghargai. Sikap saling menghargai adalah perwujudan nyata 

seorang pengembang teknologi pembelajaran. Sikap menghargai terwujud dalam 

setiap aspek budaya kerja seorang PTP seperti dalam komunikasi, diskusi, tulisan, 

dan beragam kegiatan kerja sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan 

segar bagi PTP dan staf lain di dalam lingkungan lembaga kerja.  

Keempat adalah kerjasama. Sikap bersedia untuk memberi dan menerima 

kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target 

lembaga. Seorang PTP dalam melaksanakan kerjanya banyak memerlukan 

kerjasama seperti merencanakan pengembangan media yang terdiri dari perancang 

program, penulis naskah, pengkaji media, sutradara, penyelia, reviewer, evaluator 

program. Kesemuanya itu memerlukan kerjasama yang sinergis untuk mencapai 

tujuan kerja.  

Sekarang Anda sudah sampai pada akhir uraian materi Kegiatan Belajar-1. Untuk 

lebih memantapkan pemahaman Anda bacalah rangkuman berikut ini. 

Rangkuman 
Budaya kerja mirip dengan kepribadian individu yang ditampakkan 
dengan cara seseorang bertindak, cara organisasi berkomunikasi, 
baik di dalam maupun di luar organisasi dalam mengimplemantasikan visi, 
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi suatu organsasi. 

Penerapan budaya kerja seorang PTP menghendaki sedikitnya empat hal yaitu:  
Disiplin untuk patuh pada peraturan, kode etik, dan prosedur serta tercermin 
pada kebiasaan kerja. Kedua adalah keterbukaan untuk menerima informasi dan 
menyebarluaskan informasi benar dan akurat. Ketiga adalah saling menghargai 
baik dalam diskusi, tulisan, dan beragam kegiatan kerja PTP. 

Keempat adalah kerjasama untuk saling memberi dan menerima kontribusi dari 
dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target lembaga. 

B. Latihan 

1. Soal 

Kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini. 

1) Setiap manusia mempunyai budaya kerja yang berbeda. Ketika bekerja di 

sebuah organisasi budaya kerjanya berbeda dengan yang diyakini. Bagaimana sikap 

yang yang harus dilakukan oleh karyawan? 

a) Memegang teguh budaya kerja yang diyakini. 

b) Menyesuaikan dengan budaya kerja organisasi. 

c) Membuang budaya kerja yang diyakini dan mengganti dengan budaya 

organisasi. 

2) Kalau Anda ingin mengukur motivasi, yang benar apakah dengan peringkat? 

a) tinggi - sedang – rendah 

b) kuat - sedang – lemah 

c) besar - sedang - kecil 
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3) Menurut Anda, apakah budaya kerja setiap organisasi selalu ... 

a) Sama 

b) Berbeda 

c) Ada yang sama dan ada yang berbeda. 

4) Organisasi pemerintah yang anggotanya aparatur pemerintah, budaya kerjanya 

diatur oleh setingkat: 

a) Presiden 

b) Menteri 

c) kepala lembaga 

5) Tujuan dilakukannya budaya kerja pada organisasi adalah 

a) menciptakan lingkungan kerja yang kondusif 

b) meningkatkan etos kerja produktif 

c) menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan etos kerja 

produktif 

2. Tugas: 

Lakukan analisis budaya kerja di lembaga anda, dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Lihatlah struktur organisasi di lembaga anda, apakah mungkin setiap karyawan 

memiliki akses terhadap pimpinan tertinggi? 

2) Apakah setiap karyawan sesuai dengan kompetensinya? 

3) Apakah lembaga anda menghukum karyawan yang membolos dan memberi 

insentif bagi karyawa berprestasi? 

4) Apakah penjenjangan karir dan penghargaan terhadap yang berprestasi berjalan 

dengan baik? 

5) Apakah setiap karyawan memiliki beban kerja yang seimbang? 
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BAB III 

KODE ETIK JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 

Indikator Hasil Belajar:  
Setelah mengikuti pempelajaran ini peserta dapat mendeskripsikan kode etik Jabatan 
Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. 

A. Kegiatan Belajar 1 : Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Kode Etik JF PTP 

1. Petunjuk Belajar 1 

Pelajari materi kegiatan belajar 1 tentang Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup JF PTP 

secara mendalam. Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar pada modul ini 

diharapkan dapat menjelaskan tujuan, fungsi dan ruang lingkup dalam JF PTP. 

Pelajarilah uraian materi secara seksama pada masing-masing topik. Buatlah catatan 

tentang materi yang berkaitan dengan jawaban pertanyaan di awal. Apabila masih 

belum jelas, diskusikan dengan narasumber pada waktu pembelajaran tatap muka. 

Dalam kegiatan-1 ini juga disediakan soal latihan. Kerjakanlah semua soal latihan 

tersebut tanpa melihat kunci jawaban. Setelah mengerjakan latihan, cocokan dengan 

isi materi pembelajaran. 

2. Uraian Materi 

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan yang telah disepakati oleh suatu kelompok 

masyarakat tertentu, mengapa JF PTP perlu adanya kode etik dan tujuannya? Kode etik 

secara umum termasuk norma sosial, namun apabila ada kode etik yang memiliki 

sanksi yang berat, maka bisa masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik profesi 

dapat menjadi sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seorang yang 

profesional agar tidak merusak etika profesinya.  

a. Tujuan Kode Etik 

Kode etik bertujuan, yaitu: 

1) Meningkatkan integritas, kompetensi, dan profesionalisme; 

2) Meningkatkan kerjasama, kepaduan komunikasi sejawat, reputasi, dan karakter 

PTP. 

b. Fungsi Kode Etik 

Pada dasarnya kode etik merupakan pengontrol, apakah anggota profesi telah 

melakukan kewajibannya sesuai dengan kode etiknya. Lebih jelasnya, fungsi 

adanya kode etik JF PTP yaitu:  

1) Memberikan perlindungan dan kepastian secara hukum dan normatif bagi JF PTP 

dalam melaksanakan tugasnya;  

2) Pemandu atau pedoman berperilaku bagi PTP dalam melaksanakan tugasnya; 

3) Sarana kontrol oleh sesama JF PTP dan masyarakat untuk mengetahui anggota 

kelompok profesi JF PTP telah melakukan kewajibannya sesuai kode etik. 
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c. Ruang Lingkup Kode Etik 

Secara garis besar, ruang lingkup kode etik terarah pada 5 (lima) kelompok, yaitu 

etika terhadap diri sendiri, pembelajar, masyarakat, sejawat, dan organisasi profesi. 

Secara lebih jelasnya, ruang lingkup kode etik JF PTP, yaitu: 

1) Etika terhadap diri sendiri 

Etika terhadap diri sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 huruf a, 

diwujudkan dalam bentuk sikap jujur, kreatif dan inovatif, profesional, 

kolaboratif, mandiri, belajar sepanjang hayat dan terbuka terhadap perubahan. 

2) Etika terhadap pembelajar 

Etika terhadap pembelajar, diwujukan dalam bentuk sikap menyediakan layanan 

pembelajaran tanpa diskriminasi; menyediakan konten pembelajaran yang 

bebas unsur SARA, radikalisme, dan pornografi; menyediakan konten 

pembelajaran yang mampu memfasilitasi proses belajar siswa; dan menyediakan 

konten pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. 

3) Etika terhadap masyarakat 

Etika terhadap masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sikap netral dan tidak 

diskriminatif dalam memberikan layanan pembelajaran terhadap masyarakat, 

dan terbuka dalam melayani kebutuhan pembelajaran masyarakat. 

4) Etika terhadap sejawat 

Etika terhadap teman sejawat, diwujudkan dalam bentuk sikap jujur dan 

profesional dalam memberikan penilaian terhadap teman sejawat. 

5) Etika terhadap organisasi profesi 

Etika terhadap organisasi profesi, diwujudkan dalam bentuk sikap 

mengutamakan kepentingan lembaga/organisasi daripada kepentingan pribadi, 

menghindari penyalahgunaan jabatan PTP dalam lembaga/organisasi untuk 

kepentingan pribadi dan golongan, menghindari konflik kepentingan dalam 

melaksanakan tugasnya.   

Berikan contoh etika terhadap diri sendiri sebagai upaya Anda mewujudkan sikap 

kreatif dan inovatif dan mengkomunikasikannya secara efektif! 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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B. Kegiatan Belajar 2: Butir-butir Kode Etik JF PTP 

1. Petunjuk Belajar 2 

Pelajari materi kegiatan belajar 1 tentang Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup JF PTP 

secara mendalam. Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar pada modul ini 

diharapkan dapat menjelaskan butir-butir kode etik JF PTP sebagaimana termaktud 

dalam Permendikbud No. 21 tahun 2017 tentang kode etik pengembang 

pembelajaran.  

Pelajarilah uraian materi secara seksama pada masing-masing topik. Buatlah catatan 

tentang materi yang berkaitan dengan menjawab pertanyaan dan tugas yang 

diberikan. Apabila masih belum jelas, diskusikan dengan narasumber pada waktu 

pembelajaran tatap muka. Dalam kegiatan belajar 2 ini juga disediakan soal latihan. 

Kerjakanlah semua soal latihan tersebut tanpa melihat kunci jawaban. Setelah 

mengerjakan latihan, cocokan dengan isi materi pembelajaran. 

2. Uraian Materi 

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran. Pada dasarnya terdiri dari 21 

BAB, dan 18 Pasal, yaitu:                   

BAB I. Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

a. Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Kode Etik 

adalah norma dasar dan asas sebagai landasan tingkah laku bagi Pengembang 

Teknologi Pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya. 

b. Pengembang  Teknologi  Pembelajaran  yang  selanjutnya disingkat PTP   adalah   

jabatan   yang   mempunyai   ruang lingkup tugas, tanggung   jawab   dan   

wewenang   untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran 

yang diduduki oleh  Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang 

diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

c. Pelanggaran adalah sikap, prilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan PTP yang 

bertentangan dengan Kode Etik. Mejelis  Kehormatan  Kode  Etik  yang  selanjutnya  

disebut lingkungan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan dan bertugas 

melaksanakan penegakan Kode Etik. 

d. Terlapor adalah PTP yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik. 

e. Pelapor adalah seseorang yang menyampaikan dugaan terjadinya Pelanggaran 

Kode Etik oleh PTP kepada pejabat yang ditunjuk disertai dengan bukti-bukti. 

f. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan atas apayang   didengar,   

dilihat,   dan   dialami   sendiri   guna kepentingan pemeriksaan tentang dugaan 

Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PTP. 

g. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat 

yang ditunjuk tentang dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik. 

h. Pejabat   yang   Berwenang   adalah   pejabat   pembina kepegawaian atau pejabat 

lain yang ditunjuk Majelis adalah Tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk 

ditunjuk.                           
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BAB II Tujuan Etik bertujuan 

Pasal 2 

a. Meningkatkan integritas, kompetensi, dan profesionalisme; dan 

b. Meningkatkan kerjasama,  kepaduan  komunikasi sejawat, reputasi, dan karakter 

PTP. 

BAB III Ruang Lingkup Kode Etik 

Pasal 3 

Kode Etik meliputi: 

a. Etik terhadap diri sendiri; 

b. Etika terhadap pembelajar; 

c. Etika terhadap masyarakat; 

d. Etika terhadap sejawat; dan 

e. Etika terhadap organisasi profesi. 

Pasal 4 

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, diwujudkan 

dalam sikap: 

a. Jujur; 

b. Kreatif dan inovatif; 

c. Profesional; 

d. Kolaboratif; 

e. Mandiri; 

f. Belajar sepanjang hayat; dan 

g. Terbuka terhadap perubahan. 

Pasal 5 

Etika terhadap pembelajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, diwujudkan 

dalam sikap: 

a. Menyediakan layanan pembelajaran tanpa diskriminasi; 

b. Menyediakan konten pembelajaran yang bebas unsur SARA, radikalisme, dan 

pornografi; 

c. Menyediakan konten pembelajaran yang mampu memfasilitasi proses belajar 

siswa; dan 

d. Menyediakan konten pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. 

Pasal 6 

Etika terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, diwujudkan 

dalam sikap: 

a. Netral dan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan pembelajaran terhadap 

masyarakat; dan 

b. Terbuka dalam melayani kebutuhan pembelajaran masyarakat. 

Pasal 7 

Terhadap teman sejawat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d diwujudkan 

dalam sikap jujur dan profesional dalam memberikan penilaian kepada teman sejawat. 
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Pasal 8 

Etika terhadap organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, 

diwujudkan dalam sikap: 

a. Mengutamakan kepentingan lembaga/organisasi daripada kepentingan pribadi; 

b. Menghindari penyalahgunaan jabatan PTP dalam lembaga/organisasi untuk 

kepentingan pribadi dan golongan; 

c. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan lembaga/organisasi; dan 

d. Menghindari konflikkepentingan dalam melaksanakan tugasnya.  

BAB IV Majelis 

Pasal 9 

a. Majelis dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memeriksa dugaan adanya 

Pelanggaran Kode Etik. 

b. Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling 

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas: 

1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 

2) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 

3) 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota. 

c. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab memimpin 

pelaksanaan persidangan pemeriksaan terhadap dugaan adanya Pelanggaran Kode 

Etik. 

d. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab dalam 

melaksanakan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan 

terhadap dugaan adanya Pelanggaran Kode Etik. 

e. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab dalam 

membantu Ketua dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan adanya 

Pelanggaran Kode Etik. 

f. Pangkat dan jabatan anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan 

jabatan PTP yang diperiksa. 

g. Mejelis yang ditunjuk tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan PTP 

Terlapor atau perkara yang menjadi objek pemeriksaan. 

h. Masa tugas Majelis berakhir pada saat penjatuhan putusan pemeriksaan dugaan 

Pelanggaran Kode Etik. 

i. Putusan Majelis atas pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik bersifat final. 

Pasal 10 

Majelis bertugas: 

a. Melakukan persidangan untuk memeriksa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan 

penjatuhan sanksi; 

b. Memeriksa Sksi, ahli, PTP Terlapor, dan bukti-bukti lainnya yang dituangkan dalam 

Berita Acara Pemeriksaan; 

c. Mendengarkan pembelaan diri dari PTP Telapor; 

d. Menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang Berwenang; dan 

e. Menyusun Laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya Pelanggaran Kode 

Etik yang dituangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan. 
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Pasal 11 

Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

berwenang: 

a. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu; 

b. Memutuskan PTP Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran; dan  

c. Memberikan sanksi moral jika PTP Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode 

Etik. 

Pasal 12 

Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan 

Laporan Hasil Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

BAB V Tata cara Penegakan Pelaporan Kode Etik 

Pasal 13 

a. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya Laporan yang diajukan 

secara tertulis yang ditandatangani, disertai dengan identitas yang jelas oleh 

Pelapor; 

b. Penerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat 

yang ditunjuk. 

c. Laporan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan; 

d. Hasil pemeriksaan atas Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan 

kepada Pejabat yang Berwenang; 

e. Pejabat yang Berwenang membentuk Majelis untuk menindaklanjuti Laporan 

dimaksud; 

f. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis bekerja dengan prinsip praduga tak 

bersalah; 

g. Sidang Majelis dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari 

kerja sejak hari sidang pemeriksaan pertama. 

Pasal 14 

a. PTP Terlapor wajib memenuhi panggilan Majelis; 

b. PTP Terlapor berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri 

atas Pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya; 

c. Apabila PTP Terlapor tidak memenuhi panggilan Majelis tanpa alasan yang sah maka 

dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam surat 

panggilan dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

d. Apabila sampai pemanggilan ketiga PTP Terlapor tidak memenuhi panggilan maka 

pemeriksaan tetap dilakukan oleh Majelis tanpa kehadiran PTP Terlapor.  

BAB VI Sanksi 

Pasal 15 

a. Setiap PTP yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi; 

b. Sanksi seagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

1) Ringan; 
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2) Sedang; dan 

3) Berat. 

c. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbentuk: 

1) Permohonan maaf dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf; 

2) Pernyataan penyesalan dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan; 

d. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk 

pengumuman secara terbukamelalui upacara bendera atau papan pengumuman 

oleh Pejabat yang Berwenang. 

e. Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbentuk: 

1) Pengumuman melalui media massa; 

2) Diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang untuk proses pemeriksaan 

Pelanggaran Disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

Pasal 16 

a. Sanksi dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang; 

b. Pejabat yang Berwenang dapatmendelegasikan penjatuhan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat 

struktural eselon III atau atasan langsungnya. 

c. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan putusan Majelis 

oleh Pejabat yang Berwenang. 

BAB VII Ketentuan Lain 

Pasal 17 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan dugaan Pelanggaran Kode Etik 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

BAB VIII Ketentuan Penutup 

Pasal 18 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta, 

pada tanggal 24 Mei 2017 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-

undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana.  

Berikan contoh bentuk pelanggaran kode etik JF PTP, silakan browsing di internet 

dan bagaimana upaya Anda menyelesaikannya; 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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3. Latihan 

Latihan dalam mata pelatihan ini termaktub dalam bentuk pemberian tugas yang 

terbagi atas 2 bagian, yaitu secara online dan pembelajaran di kelas. 

a. Tugas Online  

1) Membaca  modul pelatihan, Permenpan RB dan Tata nilai budaya kerja    

     Kemendikbud; 

2) Membaca Permenpan RB dan Tata nilai budaya kerja Kemendikbud; 

3) Membaca Permendikbud No. 21 Tahun 2017 Tentang Kode Etik JF PTP. 

4) Materi latihan, yaitu: Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas 

dalam kolom   latihan. 

a) Jelaskan tujuan dan fungsi kode etik JF PTP! 

b) Apa yang terjadi jika JF PTP tidak memiliki kode etik JF PTP? 

c) Bagaimana mekanisme Mejelis Kehormatan melaksanakan tugasnya jika terjadi 

adanya pelanggaran kode etik oleh seorang PTP. 

d) Jelaskan bentuk-bentuk sanksi yang diterima oleh seorang PTP jika dalam 

tugasnya melanggar kode etik JF PTP. 

b. Tugas dalam Pembelajaran di Kelas 

Anggota kelas dibagi dalam 5 kelompok. Adapun tugas kelompok adalah: 

Kerjakan tugas di bawah ini (materi tugas), masing-masing kelompok mendapatkan 

1 tugasnya yang dikerjakan selama 20 menit, kemudian mempresentasikan hasil 

kelompok atau memperagakannya selama maksimal 10 menit. Adapun materi tugas 

kelompok.   

1) Mengkaji pentingnya penerapan budaya kerja di unit kerja; 

2) Menggali konsep dasar kerja sama tim yang muncul di unit kerja (sisi positif dan 

negatif) 

3) Mengidentifikasi lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terlaksananya 

budaya kerja; 

4) Menerapkan komunikasi efektif yang dapat mempengaruhi orang lain; 

5) Mendeskripsikan makna kode etik JF PTP melalui studi kasus. 

4. Rangkuman 

a. Tujuan disusunnya kode etik JF PTP, adalah (1) Meningkatkan integritas, 

kompetensi, dan profesionalisme; (2) Meningkatkan kerjasama, kepaduan 

komunikasi sejawat, reputasi, dan karakter PTP. 

b. Fungsi kode etik JF PTP, adalah (1) Memberikan perlindungan dan kepastian secara 

hukum dan normatif bagi JF PTP dalammelaksanakan tugasnya; (2) Pemandu atau 

pedoman berperilaku bagi PTP dalam melaksanakan tugasnya; 

c. Kode etik JF PTP, terdiri dari 21 BAB, dan 18 Pasal (baca uraian pasal JF PTP). 

5. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas. 

a. Setelah mempelajari materi kode etik JF PTP. Apa yang Anda dapatkan dalam 

pembelajaran ini dan kemudian dikembangkan untuk menjadi PTP yang profesional. 

b. Jelaskan beberapa cara yang akan Anda lakukan untuk mencapai PTP yang 

profesional; 

c. Jika mengetahui adanya rekan seprofesi Anda atau JF PTP telah melanggar kode etik, 

apa yang Anda lakukan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

Selamat Anda telah berhasil mempelajari modul tetang Budaya Kerja dan Kode Etik Jabatan 

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Bagaimana perasaan Anda saat ini? 

Apakah setelah mempelajari modul ini Anda merasa sudah memahami budaya kerja di 

tempat Anda bekerja dan kode etik JF PTP?  

Setelah selesai mempelajari modul ini tentunya Anda telah memahami yang dibahas 

dalam dua kegiatan belajar, yaitu kegiatan ke-1 membahas tentang pengertian budaya 

kerja, tujuan penerapan budaya kerja di organisasi, prinsip-prinsip yang mendasari 

munculnya budaya kerja dan kerjasama tim. Selanjutnya, kegiatan belajar ke-2 membahas 

tentang tujuan, fungsi dan ruang lingkup JF PTP dan butir-butir Kode Etik JF PTP. 

Apabila Anda telah memahami kedua kegiatan belajar tersebut dengan baik, maka 

Anda diharapkan dapat menjadi seorang Pengembang Teknologi Pembelajaran yang betul-

betul memahami suasana kerja di tempat Anda bekerja secara profesional. Dengan 

memahami suasana tersebut, maka Anda akan mampu menyesuaikan dan dapat bekerja 

dengan baik. Dengan memahami lingkungan kerja, maka Anda akan merasa nyaman. Setelah 

nyaman di lingkungan, selanjutnya Anda perlu memahami bahwa di dalam bekerja kadang 

bekerja secara individu dan kadang dalam tim. Untuk itu Anda harus memahami kerjasama 

dalam tim. Upaya dapat bekerjasama dalam tim harus memahami cara berkomunikasi yang 

efektif agar tidak terjadi salah persepsi dalam berkomunikasi.  

Terakhir, Anda juga perlu memahami dan menerapkan kode etik sebagai jiwa dalam bekerja 

agar terjadinya peningkatan integritas, kompetensi, dan profesionalisme sebagai 

Pengembang Teknologi Pembelajaran. Selamat bekerja dengan nyaman dan aman di 

Ingkungan yang menyenangkan, dan Anda harus produktif.
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