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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS

EDMODO PADA MATA KULIAH PERLAKUAN PANAS

Oleh :

Agung Basyarudin
NIM : 06121381621035

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran E-learning
berbasis Edmodo pada mata kuliah perlakuan panas yang valid dan praktis.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan
(Research and Development) dengan menggunakan model penelitian
pengembangan jenis ADDIE. Adapun tahapan tersebut yaitu: Analys, Design,
Development, Implementation dan Evaluation dengan Evaluasi Tessmer. Subjek
penelitian ini adalah Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan tahun 2017
Universitas sriwijaya dan objek penelitian adalah Media pembelajaran E-learning
berbasis Edmodo pada mata kuliah Perlakuan panas. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah lembar validasi dan angket. Validasi ahli digunakan untuk
mengetahui kevalidan media yang dikembangkan. Angket digunakan unutuk
mengetahui kepraktisan media yang dikembangkan. Uji coba dilakukan beberapa
tahap: (1) Expert review (penilaian oleh ahli), One-to-one, Small grup, Field test.
Hasil penelitian tersebut pada ahli materi didapat presentase sebesar 73.5%
dikategorikan valid dan untuk ahli media didapatkan presentase sebesar 69.6%
dikategorikan valid. Berdasarkan dari tahap uji coba one-to-one mendapat
presentase sebesar 76%, pada tahap uji coba small grup mendapat presentase
sebesar 79.3%, dan pada tahap uji coba field test mendapat presentase sebesar
81.8%. dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran E-learning berbasis
Edmodo pada mata kuliah Perlakuan panas dinyatakan Valid dan Praktis.

Kata Kunci: Penelitian pengembangan, ADDIE, E-learning, Edmodo.
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DEVELOPMENT OF EDMODO-BASED E-LEARNING LEARNING
MEDIA IN HEAT TREATMENT COURSES

By:

Agung Basyarudin
NIM: 06121381621035

ABSTRACT

This study aims to produce Edmodo-based E-learning learning media in valid and
practical heat treatment courses. The research method used is Research and
Development (Research and Development) using the ADDIE type development
research model. The stages are: Analys, Design, Development, Implementation
and Evaluation with Tessmer Evaluation. The subject of this research is the
Mechanical Engineering Education Student in 2017 Sriwijaya University and the
object of research is Edmodo-based E-learning learning media in the Heat
Treatment course. Data collection techniques used were validation sheets and
questionnaires. Expert validation is used to determine the validity of the
developed media. Questionnaire is used to know the practicality of the developed
media. The trial is carried out in several stages: (1) Expert review (expert
assessment), One-to-one, Small group, Field test. The results of the study on
material experts obtained a percentage of 73.5% categorized valid and for media
experts obtained a percentage of 69.6% categorized valid. Based on the one-to-
one trial phase, it gets a percentage of 76%, at the trial stage the small group gets
a percentage of 79.3%, and at the trial stage the field test gets a percentage of
81.8%. it can be concluded that Edmodo-based E-learning learning media in the
Heat Treatment course is declared Valid and Practical.

Keywords: Development Research, ADDIE, E-learning. Edmodo.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menuntut sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas, salah satunya dengan pendidikan. Pendidikan merupakan media yang

paling utama yang harus didapatkan oleh setiap orang. Menurut undang-undang

republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab

II pasal 3:

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang memiliki tujuan mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung
jawab”.
Pada Bab VI pasal 13 ayat (1) jalur pendidikan terdiri atas pendidikan

formal, nonformal, dan informal yang saling dapat melengkapi dan menambah

ilmu pengetahuan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas Pendidikan Dasar,

Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Menurut undang-undang nomor

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasioanl Bab VI pasal 19 bagian empat

tentang pendidikan tinggi ayat 1: pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan

dari kelanjutan pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan

diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh

perguruan tinggi. Pada pasal 20 ayat 1: perguruan tinggi: stuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah

tinggi, institute atau universitas.

Program studi (Prodi) pendidikan teknik mesin (PTM) Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sriwijaya (UNSRI) merupakan salah

Satu program studi dan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Sebagai

penyelenggara pendidikan tinggi, Prodi pendidikan teknik mesin FKIP UNSRI
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memiliki Visi dan Misi, dalam buku pedoman FKIP UNSRI (2018:358) Visi

tersebut adalah untuk menjadikan program studi yang unggul dalam

mengembangkan SDM dan riset serta tanggap terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan teknoligi (IPTEKS) di bidang pendidikan teknik mesin pada tahun

2020. Adapun Misi-nya yaitu menjadikan pendidikan teknik mesin mempunyai

keunggulan dibidang pendidikan guru kejuruan, guru yang professional dan

menjadi rujukan masyarakat.

Program studi pendidikan teknik mesin FKIP UNSRI memiliki struktur

kurikulum yang terdiri dari beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata

kuliah perlakuan panas (Heat Treatment). Dalam buku pedoman FKIP UNSRI

(2018:373) mendeskripsikan Mata kuliah perlakuan panas merupakan mata kuliah

yang di dalamnya mempelajari suatu proses untuk mengubah struktur suatu logam

dengan cara memanaskan specimen/benda kerja pada tungku (elektrik terance)

dengan temperature rekristalisasi selama periode waktu tertentu, kemudian

didinginkan pada media pendingin seperti media udara, air, air garam, oli dan

solar yang masing-masing mempunyai kerapatan pendinginan yang berbeda-beda.

yang dipelajari pada mata kuliah perlakuan panas ini yaitu proses Quenching,

Annealing, Normalizing, Tempering dan lain sebagainya. Mata kuliah ini bersifat

teori dan praktik yang diberikan dengan nilai bobot kredit 2 SKS.

Berkenaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam proses pembelajaran

guna mendukung proses belajar mengajar pada mata kuliah perlakuan panas,

maka dibutuhkan suatu alat bantu atau media sebagai sarana pendukung dalam

proses belajar mengajar. Menurut Uno (2014:114) Media pembelajaran adalah

segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan

informasi dari sumber kepeserta didik yang bertujuan merangsang mereka untuk

mengikuti kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran, yang memuat informasi

dan pengetahuan, pada umumnya digunakan untuk membuat proses belajar

menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pengalaman penulis pada saat semester enam mengikuti

perkuliahan perlakuan panas (Heat Treatment) di program studi pendidikan teknik

mesin FKIP UNSRI. Dapat diketahui Interaksi pola pembelajaran pada mata
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kuliah perlakuan panas yang terjadi antara dosen dan mahasiswa hanya berbentuk

metode ceramah dan diskusi. Dari hasil data wawancara terhadap mahasiswa

angkatan 2016 dengan menyebarkan Link wawancara yang dibuat menggunakan

google form yang disebarkan melalui grup whatts app (W.A) mahasiswa angkatan

2016 pada tanggal 12 september 2016 (Data hasil wawancara terlampir) dapat

diketahui bahwa Untuk menunjang metode ceramah dosen memanfaatkan media

power point untuk menyampaikan penjelasan materi pembelajaran kepada

mahasiswa. Sedangkan pola interaksi diskusi digunakan pada saat pemberian

tugas kelompok seperti diskusi dan presentasi yang memanfaatkan media LCD,

PC/laptop, projector dan papan tulis guna menunjang aktifitas proses perkuliahan

yang dilaksanakan.

Lingkungannpembelajaran terbentuk dari komponen yang berasal dari

peran dosen, mahasiswa, dan media pembelajaran yang digunakan. Oleh karena

itu tidak terlepas dari adanya kekurangan pada saat proses belajar mengajar.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam proses perkuliahan perlakuan panas (Heat

Treatment) dapat ditemukan permasalahan dalam proses perkuliahan terletak pada

persoalan mengenai mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan perkuliahan didalam

kelas yang berupa Motivasi dan Konsentrasi mereka terhadap apa yang

disampaikan dan dipelajari. Motivasi dan Konsentrasi yang dimiliki mahasiswa

dalam proses perkuliahan sangat beragam, namun diantara mereka terdapat

beberapa mahasiswa yang memiliki motivasi dan konsentrasi belajar yang rendah

dan terbagi dengan aktifitas lain saat proses perkuliahan, ini dapat diketahui saat

dosen menjelaskan materi maupun mahasiswa yang sedang melakukan presentasi

dikelas terdapat mahasiswa yang berbicara dengan temannya, bahkan terdapat

mahasiswa yang bermain HP, sehingga mahasiswa melewatkan apa yang

disampaikan dosen dan pemateri pada saat presentasi, hal ini memperlihatkan

bahwa diantara mereka memiliki motivasi dan konsentrasi belajar yang rendah

pada saat proses perkuliahan berlangsung, hal ini terjadi dikarenakan kurang

dikembangkannya media pembelejaran yang digunakan untuk menunjang proses

pembelajaran. Disisi lain belum adanya modul yang sesuai dengan kebutuhan

pada mata kuliah perlakuan panas. Hal ini membuat mahasiswa yang memiliki
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motivasi belajar mandiri yang rendah akan kesulitan dalam memahami materi

pada mata kuliah perlakuan panas, dari permasalahan diatas, perlu dikembangkan

media pembelajaran yang lebih menarik dan memotivasi belajar mandiri

mahasiswa, oleh karena itu timbul ide dari penulis untuk menggunakan teknologi

Internet maupun elektronik dengan mengembangkan media pembelajaran online

atau yang biasa disebut dengan E-learning.

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dalam dunia

pendidikan dianggap sangat penting dalam perubahan pendidikan, terkhusus pada

sistem pembelajaran, IPTEK telah mengubah sistem pembelajaran konvensional

seperti pembelajaran langsung didalam kelas menjadi sistem pembelajaran

modern. Dengan adanya kemajuan di bidang IPTEK dapat dimungkinkan untuk

melakukan proses pembelajaran secara online melalui media internet maupun

media elektronik. Menurut Dabbag dan ritland (2005) dalam Arnesi dan Hamid

(2015:88) menyatakan pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka

dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan),

yang memungkinkan melalui Internet dan teknologi berbasis jaringannuntuk

memfasilitasi pembentukan proses belajarnmengajar dan pengetahuan melalui

aksi dan interaksi yang berartinKonsep pembelajaran berbasis teknologi informasi

seperti ini dikenal dengan sebutan E-learning. Istilah E-learning merupakan

konsep belajar yang diartikan sebagai pemanfaatan teknologi internet yang

digunakan untuk mengakses kurikulum beserta sumber belajar yang berisis

informasi dan pengetahuan diluar sistem pendidikan yang diselenggarakan secara

konvensional (Pribadi, 2017:201).

Dengan media E-learning mampu memberikan kesenangan belajar bagi

penggunanya, pengguna program E-learning juga dapat mengakses informasi dan

pengetahuan yang dapat dipelajari dimana saja dan kapan saja. Proses

pembelajaran e-learning dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan program

Edmodo yang dikembangkan oleh Nicolas borg dan jeff O’hara. Edmodo

merupakan konsep pembelajaran yang dapat dilaksanakan melalui PC/laptop dan

HP yang terhubung kejaringan internet. Menurut Gatot (2013) dalam Prastiyono

(2014:153), menyatakan bahawa Edmodo adalah suatu platform pembelajaran
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berbasis media sosial yang menyerupai facebook yang menarik siswa dan guru

untuk menunjang proses pembelajaran online. edmodo.com dibuat menggunakan

konsep social networking, yang mengacu pada media sosial Facebook, sehingga

sistem dan tampilan yang mengusung warna biru pada Edmodo hampir mirip

dengannFacebook. Bahkan banyak yang bilang Edmodo.com adalah Facebook-

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

penggunanya baik anatara pendidik dengan peserta didik maupun peserta didik

dengan peserta didik, bahkan orang tua juga bisa memantau perkembangan belajar

anaknya, Edmodo juga mendukung proses pembelajaran online. Dalam

mendukung proses pembelajaran, Edmodo dilengkapi dengan beberapa aktivitas

pembelajaran, seperti penugasan, quiz, dan pemberian nilai pada setiap akhir

pembelajaran. Untuk bahan ajar, Edmodo mendukung bahan ajar berupa File dan

Link.

Berdasarkan analisis kebutuhan penggunaan media pembelajaran E-

learning yang dilakukan terhadap mahasiswa pendidikan teknik mesin angkatan

tahun 2016 dan 2017 (yang sudah mengikuti mata kuliah perlakuan panas dan

yang akan mengikuti mata kuliah perlakuan panas) dengan membagi kuesioner

pada tanggal 30 juli 2019 dengan membagi link kuesioner yang dibuat

menggunakan google form dan disebarkan melalui grup whats app (W.A)

angkatan 2016 dan 2017 (Kuesioner analisis kebutuhan Terlampir) dapat

disimpulkan bahwa media pembelajaran E-learning memang dibutuhkan pada

mata kuliah perlakuan panas dalam menunjang proses perkuliahan. Dengan

adanya pengembangan media pembelajaran online atau e-learning berbasis

Edmodo yang dilakukan oleh peniliti, diharapkan dapat membantu proses

pembelajaran pada mata kuliah perlakuan panas agar lebih baik dan menarik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian yang

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran E-learning Berbasis Edmodo pada

Mata Kuliah Perlakuan Panas”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terkait dalam judul penelitian ini dapat didefinisikan

sebagai berikut:

1. Konsentrasi belajar mahasiswa yang beragam dan terbagi dengan

aktivitas lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

2. Kurang dikembangkannya media dalam proses pembelajaran atau

perkuliahan pada mata kuliah perlakuan panas.

3. Belum adanya modul sebagai bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa

yang sesuai dengan kebutuhan pada mata kuliah perlakuan panas.

1.3 Batasan Masalah

Berdsarkan permasalahan diatas, batasan masalah pada penelitian yang

berjudul pengembangan media pembelajaran E-learning berbasis Edmodo pada

mata kuliah perlakuan panas antara lain:

1. Pengembangan media E-learning berbasis Edmodo hanya pada

pembuatan kelas menggunakan Edmodo.

2. Materi yang diupload pada E-learning berbasis Edmodo berbentuk

bahan ajar berupa file Pdf.

3. Mata kuliah perlakuan panas bersifat teori dan praktik, namun pada

pengembangan E-learning berbasis Edmodo yang dikembangkan

hanya bersifat teori pada materi Perlakuan panas, Proses Hardening

dan Proses Annealing yang sesuai dengan rencana pembelajaran

semester (RPS) pada pertemuan minggu ke-1 (satu) sampai minggu

ke-4 (empat).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Apakah media pembelajaran E-learning berbasis Edmodo yang

dikembangkan valid untuk dapat digunakan dalam proses

pembelajaran pada mata kuliah perlakuan panas ?
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2. Apakah media pembelajaran E-learning berbasis Edmodo yang

dikembangkan praktis untuk dapat digunakan dalam proses

pembelajaran pada mata kuliah perlakuan panas ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui tingkat kevalidan media pembelajaran

E-learning berbasis Edmodo pada mata kuliah perlakuan panas.

2. Agar dapat mengetahui tingkat kepraktikalisan media pembelajaran

E-learning berbasis Edmodo pada mata kuliah perlakuan panas.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

a. Dari hasil pengembangan media pembelajaran E-learning

diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa

dalam pembelajaran mata kuliah perlakuan panas dan dapat

melakuan pembelajaran online dengan memanfaatkan fasilitas

internet dan media elektronik seperti PC/laptop dan HP dalam

proses pembelajaran sehingga lebih mudah digunakan dimana

saja dan kapan saja bagi mahasiswa. Sehingga dapat memecahkan

masalah keefektifan dan keefisienan waktu belajar mahasiswa

2. Manfaat praktis

a. Bagi universitas sriwijaya yaitu dengan adanya penelitian ini,

maka dapat menambah bahan bacaan skripsi yang ada

diperpustakaan.

b. Bagi dosen, penelitian pengembangan media pembelajaran E-

learning berbasis Edmodo pada mata kuliah perlakuan panas

dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif media pembelajaran

pada mata kuliah lain.
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c. Bagi mahasiswa yaitu dengan menggunakan media pembelajaran

yang dikembangkan dengan berbantuan Edmodo, telah

memberikan pengalaman lain dalam proses perkuliahan,

mengenai pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan sarana

online.

d. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

informasi dan motivasi, serta menambah wawasan terkait

media pembelajaran E-learning berbasis Edmodo, dan

umumnyaapeneliti lain untuk terus melakukan perbaikan dalam

pengembangan media pembelajaran.
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