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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kegiatan belajar-mengajar merupakan suatu aktivitas yang tidak pernah 

selesai dan senantiasa berkelanjutan. Setelah suatu rencana pembelajaran yang 

dituangkan dalam bentuk RPKPS atau Rencana Program Kegiatan Pembelajaran 

Semester, dilaksanakan dalam proses belajar-mengajar selama satu semester, 

idealnya kemudian dilakukan analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran suatu 

mata kuliah. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

kompetensi tertentu yang menjadi tujuan pembelajaran suatu mata kuliah telah 

dimiliki oleh mahasiswa.  

Sangatlah penting kiranya pemerolehan pemahaman tentang ketercapaian 

kompetensi ini, karena kemudian akan dijadikan titik berangkat perencanaan 

yang dapat merupakan pengembangan dari proses pembelajaran yang telah 

dilakukan untuk kemudian diterapkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

selanjutnya. Kesemuanya ini dilakukan demi tercapainya tujuan diberikannya 

suatu mata kuliah yaitu memberikan kompetensi pada para mahasiswa 

pembelajarnya.  

 Setiap tahap dalam rangkaian kegiatan pembelajaran;  

perencanaan – pelaksanaan – analisis –– pengembangan/ penyempurnaan – 

perencanaan, adalah penting walaupuan tahap pengembangan/ penyempurnaan 

sifatnya fakultatif, dilaksanakan atau tidak tergantung dari kebutuhan. Akan 

tetapi, sejalan dengan sifat pembelajaran yang merupakan proses yang terus 

berjalan seumur hidup (life long learning), maka hendaknya terhadap proses 

dilakukannya pembelajaran tersebut juga terus dilakukan upaya penyempurnaan 

dan/ pengembangan. Berbagai riset dilakukan terhadap proses belajar-mengajar 

(Li, 2015) dengan membawa misi untuk menemukan model pembelajaran yang 

memungkinkan pengajar atau pengampu dapat melaksanakan pengajaran yang 

telah direncanakan dengan baik, dan si pembelajar mendapatkan manfaat yang 
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maksimal, dan keberhasilan kegiatan belajar-mengajar ini dapat diukur dari 

ketercapaian sebuah kompetensi dari pengetahuan dan ketrampilan yang 

diberikan.  

Berdasarkan dari hal yang sudah dijabarkan, maka pada kesempatan 

sekarang ini, penelitian yang dilakukan oleh tim penulis pada tahapan 

pengembangan sebuah rencana pembelajaran berikut pelaksanaannya serta 

dilanjutkan dengan tahap analisis. Dengan tujuan pengembangan ini, teknik 

penelitian yang relevan dilakukan salah satunya dengan menerapkan model 

ADDIE untuk pengembangan yang dikembangkan oleh Dick dan Carry (1996) 

dan merupakan kependekan dari Analysis, Design, Development or Production, 

Implementation or Delivery and Evaluations. Jika analisis tindakan kelas (Class 

action research) adalah sebuah siklus, model ini lebih sederhana dengan terdiri 

atas lima tahapan.  

Tim peneliti tidak memilih model analisis tindakan kelas, dikarenakan 

keterbatasan waktu dalam pengambilan data penelitiannya. Pemaparan 

selengkapnya mengenai model ADDIE untuk pengembangan ini dibahas pada 

bagian berikutnya. Sebagai objek kajian, mata kuliah yang dipilih adalah Tata 

Bahasa Madya dengan peserta didiknya, yakni mahasiswa Program Studi Bahasa 

dan Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, yang akan 

bertindak sebagai responden.  

Model pembelajaran yang dipilih oleh tim penulis sebagai 

pengembangan model yang selama ini sudah diacu dalam tindak belajar-

mengajar, adalah penerapan blended learning secara komprehensif. 

Pengaplikasian model pembelajaran ini dipilih karena tidak meninggalkan model 

tradisional (offline) yang merupakan model pembelajaran yang sudah dikenal 

oleh baik pengajar dan pembelajar, kemudian digabungkan dengan pemanfaatan 

teknologi. Pada pengaplikasian model ini dukungan jaringan internet yang dapat 

diandalkan akan melengkapi baik mahasiswa maupun pengampu mata kuliah 

dengan fleksibilitas (Lyasenko, 2015) termasuk dalam hal diversifikasi pilihan 

lingkungan dan/ lokasi kegiatan belajar-mengajar yang sangat penting untuk 

menghindari keajegan. 
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Pada akhirnya dengan merekonstruksi kalimat pada judul yang diajukan 

sebelumnya, tim peneliti dapat mengangkat sebuah judul untuk laporan 

penelitian ini, yakni Edmodo sebagai Media dalam Pengembangan Kegiatan 

Pembelajaran Tata Bahasa Madya dengan Model Blended-Learning.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan jabaran Latar Belakang di atas, maka dapat kiranya 

dirumuskan masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1) Bagaimana implementasi model pembelajaran blended learning dalam mata 

kuliah Tata Bahasa Madya pada Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya?, dan  

2) Bagaimana respon mahasiswa sebagai peserta didik mata kuliah tersebut 

terhadap model pembelajaran blended learning? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun secara praktis, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan sebagai perumusan masalah di atas, yakni untuk 

mengetahui deskripsi mengenai: 

1) implementasi model pembelajaran blended learning dalam mata kuliah Tata 

Bahasa Madya pada Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Brawijaya?, dan  

2) respon mahasiswa sebagai peserta didik mata kuliah tersebut terhadap model 

pembelajaran blended learning? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap sebagai akhir dan luaran dari penelitian ini adalah 

manfaat luas yang dapat dikontribusikan terutama pada bidang kegiatan 

pengajaran-pembelajaran di lingkungan Program Studi Bahasa dan Sastra 

Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya –secara khusus, atau 

bahkan pada lingkup yang lebih luas –secara umum. Kontribusi yang 

dimaksudkan dapat berupa gambaran rinci kegiatan pembelajaran dengan model 
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Blended-Learning untuk diimplementasikan dalam mata kuliah sejenis (tata 

bahasa) dengan media yang sama (Edmodo), atau berupa pengembangan pada 

mata kuliah dan media lainnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan beberapa teori yang relevan dengan 

kegiatan penelitian yang dilakukan, dan merupakan hasil kajian atau tinjuan pada 

refererensi kepustakaan yang ada.  

2.1 Model Pembelajaran 

Suatu model pada dasarnya dirancang untuk dapat mewakili realitas 

sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia sebenarnya. 

Maka model pembelajaran pada prinsipnya adalah pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelompok maupun tutorial 

(Suprijono, 2011). Sehingga pemilihan model pembelajaran yang tepat mampu 

mengarahkan peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan cara atau gaya belajar 

masing-masing sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Fungsi model 

pembelajaran itu sendiri dijelaskan secara ringkas sebagai pedoman bagi perancang 

pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran (Trianto, 2010). 

Model pembelajaran tersebut dipaparkan memiliki lima unsur dasar (Joyce 

& Weil, 1980), yaitu (1) syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran, 

(2) social system, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran, (3) 

principles of reaction, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, 

memperlakukan, dan merespon siswa, (4) support system, segala sarana, bahan, alat, 

atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran, dan (5) instructional dan 

nurturant effects —hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang 

disasar (instructional effects) dan hasil belajar di luar yang disasar (nurturant 

effects). 

 

2.2 Model ADDIE untuk Pengembangan  

ADDIE yang dikembangkan oleh Dick dan Carry (1996) merupakan 

kependekan dari Analysis, Design, Development or Production, Implementation or 

Delivery and Evaluations. Dari definisi tersebut, dapat dijabarkan bahwa model ini 
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terdiri dari lima tahapan, yaitu ; (1) Analisis, (2) Desain, (3) Pengembangan, (4) 

Penerapan, dan (5) Evaluasi. Model ini dapat digunakan untuk berbagai macam 

bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media dan bahan ajar. Dalam rangka pengembangan model 

pembelajaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini, tim peneliti akan 

menggunakan tersebut. Berikut ini adalah uraian pada setiap tahap pengembangan 

model yang dimaksud:  

1) Analysis: Kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan 

model/metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat 

pengembangan model/metode pembelajaran baru. Adanya masalah dalam 

model/metode pembelajaran yang sudah diterapkan, sudah tidak relevan dengan 

kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan 

sebagainya 

2) Design: Tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar 

mengajar. Rancangan model/metode pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan 

akan mendasari proses pengembangan berikutnya. 

3) Development: Development dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi 

rancangan produk. Disusun kerangka konseptual penerapan model/metode 

pembelajaran baru dan direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. 

Sebagai contoh, pada tahap Design telah dirancang penggunaan model baru yang 

masih konseptual, maka pada tahap pengembangan dibuat perangkat pembelajaran 

dengan model baru tersebut seperti RPP, media dan materi pelajaran. 

4) Implementation: Pada tahap ini diimplementasikan rancangan model tersebut 

pada situasi yang nyata dan dilakukan evaluasi awal untuk member umpan balik 

pada penerapan model berikutnya. 

5) Evaluation: Evaluasi dilakukan pada tahap proses dan akhir kegiatan. Jika 

diterapkan pada model pembelajaran dilakukan evaluasi formatif dan sumatif. Hasil 

evaluasi digunakan untuk memberi umpan balik kepada pihak pengguna model. 

Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat 

dipenuhi oleh model baru tersebut. 
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2.3 Blended Learning 

Model pembelajaran blended learning memang hal yang dianggap tren 

dalam dunia pendidikan beberapa tahun terakhir ini. Seiring dengan tren dalam 

dunia teknologi, khususnya teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkaitan 

dengan komputer dan internet. Sehingga model ini tengah marak digunakan di 

dalam kegiatan belajar-mengajar oleh banyak praktisi, dengan beberapa modifikasi 

dalam usaha pengembangan sesuai dengan tujuan tertentu dalam pembelajaran.    

Secara etimologi atau definisi kata, istilah blended learning berasal dari 

bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, blended dan learning. Blended 

diterjemahkan sebagai kata campuran atau kombinasi yang baik. Sedangkan 

learning memiliki padanan kata “pembelajaran” dalam bahasa Indonesia. 

Menurut MacDonald (2008), istilah blended learning biasanya berasosiasi 

dengan memasukkan media online pada program pembelajaran, sementara pada saat 

yang sama tetap memperhatikan perlunya mempertahankan kontak tatap muka dan 

pendekatan tradisional yang lain untuk mendukung siswa. Istilah ini juga digunakan 

saat media asynchronous seperti email, forums, blogs atau wikis digabungkan 

dengan teknologi, teks atau audio sinkronus. 

Dari berbagai definisi yang banyak dikemukakan, Sukarno (Dalam 

jaringan: http://eprints.uns.ac.id/11101/1/77-240-1-PB.pdf Diakses pada 15 Juni 

2015) menyimpulkan bahwa blended learing harus meliputi: 

1) integrasi antara face to face dan online learning untuk membantu 

pengalaman kelas dengan mengembangkan inovasi teknologi 

informasi dan komunikasi. 

2) Suatu pembelajaran yang menggabungkan antara online dan face 

to face. Proporsi online diperuntukkan untuk menyampaikan content 

yang secara tipikal menjadi bahan diskusi dan sebagainya untuk face 

to face. Konsorsium Sloan menyebutkan persentase online sekitar 

30% dan selebihnya, 70% face to face efektif dan efesien dengan 

mereduksi waktu belajar. 

3) Kombinasi berbagai pendekatan dalam pembelajaran 

memungkinkan sumber-sumber virtual dengan sumber fisik. Sebagai 

catatan, blended learning haruslah dilihat sebagai pendekatan 

pedagogi yang mengkombinasi antara efektivitas dan peluang 

sosialisasi kelas yang secara teknologi mendorong pembelajaran aktif 

(active learning). dalam pengertian lain, blended learning harusnya 

tidak hanya pada konstruksi belajar temporal, tetapi secara 
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fundamental mendesain ulang model instruksional yang mengikuti 

bermacam karakteristik.  

4) Suatu pelarilan dari teacher centerd ke student centered sehingga 

siswa menjadi lebih aktif dan interaktif. 

5) Menambah interaksi antara siswa dengan instruktur, siswa dengan 

siswa, siswa dengan konten belajar, dan siswa dengan sumber-sumber 

belajar lain. 

6) Integrasi antara mekanisme penilaian formatif dan sumatif, baik 

bagi siswa maupun bagi instruktur. Lebih penting lagi bahwa blended 

learning merepresentasikan suatu pergeseran strategi pembelajaran. 

Kalau online learning hanya merupakan pengalihan model ke 

distance learning, maka blended learing secara signifikan 

memungkinkan merubah cara guru dan para administrator melayani 

pembelajaran online dalam setting face to face.  

 

Wilson dan Smilanich (2005) menyimpulkan bahwa blended learning 

adalah penggunaan solusi pelatihan yang paling efektif, diterapkan dalam cara yang 

terkoordinasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan kata 

lian, penerapan blended learning tidak terjadi begitu saja di dalam sebuah rancangan 

kegiatan belajar-mengajar. Namun terlebih dahulu, pengajar harus melakukan 

pertimbangan mengenai karakteristik tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, 

melakukan tahap pemilihan dan penentuan kegiatan untuk dilaksanakan secara 

konvensional dan atau kegiatan yang relevan dilaksanakan secara online. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ketiga laporan ini, tim peneliti hendak menyajikan hal-hal yang 

berkaitan dengan metode penelitian yang telah dilakukan, yaitu menyangkut bahasan 

mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan, waktu dan tempat penelitian, 

deskripsi area studi, tahapan/cara kerja, rancangan penelitian, yang semuanya menjadi 

pijakan dalam analisis data. Adapun semua butir di atas dikategorikan dalam subbab 

berikut ini:  

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Guna menjawab rumusan masalah dan berdasarkan jenis datanya, 

penelitian ini memerlukan sebuah pendekatan kualitatif dengan metode 

pengembangan dan deskriptif pada analisisnya. Adapun konsep pengembangan 

dalam penelitian yang diadopsi adalah model ADDIE dalam pembelajaran, seperti 

telah dibahas pada bagian sebelumnya.  

Penelitian kualitatif deskriptif dapat dipahami sebagai suatu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Tujuan penelitian deskriptif adalah 

menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara yang 

sistematis dan akurat. Populasi dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

berbasis blended learning dalam mata kuliah Tata Bahasa Madya pada Program 

Studi Bahasa dan Sastra Prancis FIB UB serta mahasiswa peserta mata kuliah 

tersebut.   

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi model 

pembelajaran berbasis pada konsep blended learning dengan tujuan untuk 

mengembangkan model pembelajaran yang biasa dipakai dalam mata kuliah Tata 

bahasa Madya pada Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis FIB UB sebagai objek 
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ruang kajiannya. Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian 

yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti 

dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada 

pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2011). Adapun waktu penelitian ini dibatasi 

pada kegiatan proses-belajar mengajar selama program Semester Pendek Tahun 

2015. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Sebagai pelaporannya, penelitian ini akhirnya dapat dilakukan oleh tim 

peneliti sesuai dengan agenda yang sebelumnya telah dirancang dan disajikan dalam 

proposal (langkah awal) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Sambil menunggu 

persetujuan proposal penelitian yang dimaksud, tim peneliti dengan segera 

melakukan observasi awal terhadap objek kajian, sehingga pada bulan Agustus 2015 

ketika program perkuliahan Tata Bahasa Madya dijalankan selama Semester Pendek 

(SP) 2015, langkah pengambilan data pun dapat dimulai pada saat yang sama. 

Adapun SP ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya secara resmi pada 

periode tanggal 6 s.d. 10 Juli dan 27 Juli s.d. 14 Agustus 2015.  

Sebagai informasi tambahan, terdapat liburan atau cuti bersama dalam 

rangka Hari Raya Idul Fitri selama efektif dua minggu di antara waktu 

penyelenggaraan SP tersebut. Kemudian tahapan berikutnya, yaitu analisis dan 

interpretasi data yang telah terhimpun pun dimulai pada bulan yang sama hingga 

ketika penulisan laporan, pada September 2015.  

Secara rekapitulatif, tim menyajikan agenda penelitiannya dalam tabel di 

bawah ini:   
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No.  Kegiatan Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop 

1. o Perencanaan X       

2.  Penulisan Proposal X       

3.  Seminar proposal   x     

4.  Observasi objek 

kajian 
 X x     

5.  Dokumentasi data    x    

6.  Analisis data    x    

7.  Interpretasi data    x    

8.  Penulisan Laporan    x x x x 

9.  Diseminasi       x x 

 

Tabel 3.1 Agenda Penelitian 

 

3.3 Sampel dan Populasi Penelitian  

Sugiyono (2001) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Maka dalam hal ini populasi bukan hanya merujuk pada orang, tetapi juga benda-

benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek 

yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki 

oleh objek atau subjek itu. Selanjutnya, Margono (2004) mengungkapkan bahwa 

populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup 

dan waktu yang kita tentukan. 

Sedangkan hal yang dimaksud dengan sampel dalam sebuah penelitian 

menurut Sugiyono (2001) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Dengan kata lain, ketika sampel harus diambil dari sebuah 

populasi, sampel tersebut harus dapat mewakili populasi yang ada. Penggunaan 

sampel dalam kegiatan penelitian, dijelaskan Nawawi (dalam Margoino; 2004), 

dilakukan dengan berbagai alasan, diantaranya adalah ukuran populasi yang besar. 

Maka secara konkret dalam penelitian ini, yang dimaksudkan jumlah 

sampel adalah sama dengan jumlah populasi, karena jumlah populasi relatif masih 

kecil sehingga sangat memungkinkan untuk diambil dari jumlah anggota populasi 

yang ada. Artinya, tim tidak menemukan kendala yang berarti ketika data harus 
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diambil dari populasi nyata yang ada, yakni berjumlah 13 orang mahasiswa (tanpa 

membedakan jenis kelamin, usia, suku bangsa, bahasa ibu, riwayat pendidikan, 

kondisi kesehatan, dan faktor eksternal lainnya) sebagai peserta didik mata kuliah 

tata Bahasa Madya yang dilaksanakan dalam program Semester Pendek tahun ajaran 

2015 di lingkungan Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Brawijaya.  

 

3.4 Tahapan Analisis Data Penelitian 

Data penelitian akan dikumpulkan melalui beberapa teknik. Secara teori 

menurut Bungin (2011), istilah yang dimaksudkan dengan teknik pengumpulan data 

adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan 

sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan 

reliabel”. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dispesifikasikan 

sebagai berikut:  

1) Studi pustaka atau dokumentasi: Teknik ini dilakukan oleh tim peneliti dalam 

mencari dan menghimpun khususnya kajian teori yang relevan dengan penelitian 

ini, yakni terkait dengan konsep pengembangan model ADDIE untuk 

pembelajaran dan Blended learning. Referensi kepustakaan diperoleh dari 

sumber-sumber literatur, jurnal maupun buku ilmiah. Pada beberapa sumber, 

teknik studi pustaka dinamakan juga dengan teknik dokumentasi. Arikunto 

(2002) menulis bahwa teknik dokumentasi adalah mencari data yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya. Nawawi (2005) menyatakan bahwa studi dokumentasi 

adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa 

arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan.   

2) Angket:  

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa 

diharapkan dari responden. (Sugiyono, 2011) 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, angket dalam penelitian ini berlaku 

juga sebagai instrumen atau alat yang bertujuan menggali data dari responden, 

yakni mahasiswa peserta mata kuliah Tata Bahasa Madya terhadap model 

pembelajaran yang dikembangkan dengan berbasiskan pada blended learning. 

Berikut disajikan dalam tabel, panduan yang akan digunakan tim peneliti dalam 

penyusunan angketnya. 

No. Tema Pertanyaan Tipe Jawaban 

1. Wawasan atau pengetahuan mahasiswa 

mengenai blended learning 

Pertanyaan Tertutup dan 

isian bebas 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa sebagai publik 

sasar kegiatan pembelajaran berbasis blended 

learning 

Skala dan isian bebas 

3. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran berbasiskan 

blended learing   

Skala dan isian bebas 

4. Komentar/kritik/saran/kesan mahasiswa 

terhadap kegiatan pembelajaran berbasiskan 

blended learing  

Isian bebas  

 

Tabel 3.2 Panduan Penyusunan Angket  

 

3) Wawancara terbuka: Teknik ini akan dilakukan tim peneliti dalam menghimpun 

informasi tambahan, jika sekiranya diperlukan. Maka wawancara tersebut akan 

dilakukan tanpa pedoman tertentu. Terdapat beberapa jenis wawancara menurut 

Sudarwai (2002) berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif ada dua 

jenis wawancara yaitu; (1) wawancara relatif tertutup, di mana pertanyaan 

difokuskan pada topik khusus dan umum dan dibantu oleh panduan wawancara 

yang dibuat cukup rinci; (2) wawancara terbuka, di mana peneliti memberikan 

kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam. Kedua jenis 

wawancara ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Wawancara relatif 

tertutup digunakan jika peneliti telah memperkirakan tentang informasi yang 

akan didapatkan. Sedangkan wawancara terbuka digunakan dalam penelitian 

pendahuluan untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan yang 

ada. Wawancara terbuka juga digunakan untuk mendapatkan informasi lebih 

dalam lagi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, tim membagi penjelasannya dalam lima pokok bahasan utama, 

yakni selaras dengan tahapan yang dirunut oleh Model ADDIE untuk tujuan 

Pengembangan Pembelajaran Mata Kuliah Tata Bahasa Madya pada Program Semester 

Pendek 2015.  

4.1 Analisis 

Seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, kegiatan utama dalam analisis 

adalah mencari tahu perlunya pengembangan model/metode pembelajaran baru 

dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan model/metode 

pembelajaran baru. Tim mencari permasalahan yang timbul dalam model/metode 

pembelajaran yang sudah diterapkan melalui angket yang diedarkan pada 

mahasiswa oleh bagian Akademik/Pengajaran dalam hal ini Fakultas Ilmu 

Budaya. Dalam angket tersebut bisa terdapat beberapa usulan yang ditujukan 

untuk perbaikan proses pengajaran tata bahasa Prancis dengan memanfaatkan 

teknologi. Hal ini lah yang merupakan dasar kuat bagi tim untuk melakukan 

penelitian ini.  

Pertanyaan pertama yang (mungkin) timbul adalah, “Kenapa memilih 

Edmodo?”. Pertanyaan itu pula yang membawa tim untuk melakukan observasi 

dan analisis selanjutnya terhadap platform ini, serta pada fenomena yang ada di 

dalam dunia pendidikan, terutama secara luas di Indonesia atau secara spesifik 

berdasar hasil analisis awal terhadap hasil angket peserta didik mata kuliah Tata 

Bahasa Madya.  

Pada dasarnya, banyak sekali media di Internet yang bisa digunakan atau 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Media yang dimaksudkan dapat 

berupa media yang sepenuhnya memang murni dibuat untuk media pembelajaran 

atau media (komunikasi) yang dimodifikasi penggunaannya untuk kepentingan 

pendidikan, baik secara bebas atau dengan biaya/tarif tertentu yang dibebankan 

kepada pengguna. Media yang dialihfungsikan sebagai media pengajaran, 



16 

 

misalnya ketika seorang pengajar yang alih-alih menggunakan situs web Facebook 

sebagai media sosial sebagai fungsi dasarnya, ia memilih untuk melakukan proses 

pengajaran secara daring –dalam jaringan (online) dengan situs web tersebut 

terhadap peserta didiknya.   

Untuk alasan tersebut, tim melakukan penelusuran di Internet. Namun, 

sebatas pencarian yang dilakukan, tim peneliti hanya menemukan beberapa 

bahasan atau tulisan dalam bentuk blog, bukan jurnal yang bisa tim angkat pada 

laporan ini. Namun demikian, tim peneliti membuat rangkuman dari hasil 

penelusuran itu. Secara mendasar, banyak pengguna (dalam hal ini pengajar) yang 

memilih dan menentukan Edmodo sebagai media pembelajaran online dengan 

pertimbangan bahwa situs ini dibuat dalam platform situs web jejaring sosial, 

seperti layaknya Facebook yang merupakan media sosial paling popular di dunia 

saat ini. Hal ini berdasarkna Alexa.com yang merupakan situs web rujukan para 

ahli informatika dalam menganalisis traffic pengunjung situs web tertentu. Pada 

situs tersebut (Dalam jaringan: www.alexa.com/topsites - Diakses pada 25 

Oktober 2015), ditampilkan Facebook.com pada urutan kedua sebagai situs 

dengan jumlah pengunjung terbanyak secara global, setelah Google.com. Namun 

jelas, Facebook menduduki peringkat pertama sebagai situs media sosial.  

Dengan fakta itu, tim lalu mengajukan pertanyaan cepat kepada seluruh 

responden; apakah semua mahasiswa telah memiliki akun pada situs web yang 

dimaksud (Facebook)? Kami memiliki jawaban 100% mahasiswa responden 

merupakan pengguna aktif pada situs jejaring sosial tersebut. Aktif dalam hal ini 

berarti sebagai pemilik akun yang mengunjungi atau membuka time line Facebook 

untuk melakukan interaksi dengan teman-teman (maya) mereka di sana, menulis 

sesuatu sebagai status untuk pengungkapan ekspresi diri, mengomentari status 

atau foto teman yang diunggah, berkirim pesan secara pribadi atau dalam 

kelompok tertentu, dan lain sebagainya. 

 Selanjtnya, tim melakukan observasi pada situs web Edmodo yang 

memang dikhususkan penggunaannya sebagai media pembelajaran berbasis 

jejaring sosial sebagaimana dituliskan sebagai judul laman Learning made social 

(Belajar dibuat sosial). Secara eksplisit, pada laman depan (beranda) situs web ini 
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dituliskan bahwa Edmodo mempunyai motivasi untuk membantu para guru/dosen 

(pengajar) dalam membuat kelas yang berbasis blended learning. Pada laman yang 

sama, Edmodo juga menampilkan tujuan dan manfaat dibuatnya situs web atau 

media pembelajaran ini yang dapat diambil selain oleh para pengajar, yakni untuk 

para orang tua dan admin, seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini. Rincian 

manfaat untuk para orang tua dan admin selanjutnya dapat dibaca dengan 

mengklik tombol Learn More. 

 

 

Gambar 4.1  

Tujuan dan manfaat Edmodo pada laman depan situs webnya,  

sebagai media pembelajaran berbasis jejaring sosial 

 

4.2 Perancangan 

Telah tim uraikan pada bagian sebelumnya, bahwa pada tahapan desain 

ini memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar. 

Rancangan model/metode pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan ini 

menjadi dasar dalam proses pengembangan berikutnya. Untuk itu, perancangan 

penelitian ini pun dilakukan dengan berfokus pada objek kajian, yakni mata 

kuliah Tata Bahasa Madya pada lingkungan Program Studi Bahasa dan Sastra 
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Prancis di FIB UB. Karena pada dasarnya perancangan mata kuliah ini 

dilakukan secara regular setiap semeseter di mana mata kuliah ini diberikan, 

yaitu melalui silabus, maka tim peneliti tidak melakukan banyak hal. Dalam hal 

ini, tim melakukan penyesuaian materi tata bahasa Prancis yang hendak 

diberikan pada program Semester Pendek yang berbeda dengan program 

semester reguler. Salah satu perbedaan yang jelas terlihat adalah jumlah 

pertemuan atau sesi perkuliahan. Pada semester biasa, mata kuliah dengan bobot 

empat (4) SKS seyogianya dialokasikan untuk dua kali tatap muka setiap 

minggu dengan masing-masing durasi 2 x 50 menit (100 menit) selama 15 sesi 

perkuliahan. Untuk itu, tim melakukan perancangan sesuai dengan ketentuan 

yang diberikan oleh bagian Pengajaran FIB. Semester pendek dirancang untuk 

20 kali tatap muka perkuliahan, di mana terdapat interaksi belajar-mengajar dan 

satu (1) tatap muka untuk evaluasi/ujian akhir. Maka, total kegiatan belajar-

mengajar berikut evaluasinya selama semester pendek adalah 21 pertemuan.   

Pada sisi konten atau materi perkuliahan, tim tidak mengubahnya karena 

tetap berdasarkan tujuan dari mata kuliah tersebut seperti yang tertuang dalam 

Pedoman Pendidikan Program Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Tahun Akademik 

2014/2015 (FIB UB, 2014), yaitu: 

Mata kuliah ini bertujuan menciptakan peluang bagi mahasiswa 

untuk menganalisis aturan tata bahasa Prancis dan kemudian 

menerapkannya secara tepat di dalam komunikasi lisan dan tulisan. 

Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan menggali kemampuan 

mahasiswa untuk menyatakan pendapat, memilih, menunjukkan, dan 

terampil menggunakan tata bahasa Prancis yang tepat di dalam 

komunikasi lisan dan tulisan. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS 

dengan menitikberatkan pada pembelajaran fungsi tanpa 

mengabaikan bentuk. Mahasiswa diberi peluang untuk mempelajari 

fungsi bahasa Prancis sebagai media komunikasi tanpa 

menghiraukan pembelajaran aspek tata bahasa. Kuliah dilaksanakan 

dengan metode penjelasan, pemberian contoh, dan demonstrasi yang 

berupa interaksi antara pengajar-mahasiswa orang per orang, 

interaksi antara pengajar-kelas, dan interaksi antar mahasiswa. 

 

Namun demikian, dengan jumlah tatap muka yang relatif lebih singkat 

pada Semester Pendek daripada semester reguler, tim peneliti merancang untuk 

memberikan opsi atau pilihan kepada para mahasiswa peserta didik mata kuliah 
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ini untuk menentukan materi atau komponen tata bahasa Prancis yang hendak 

dipelajari lebih lanjut dalam program perkuliahannya ini. Hal tersebut dilakukan 

karena pada prinsipnya, mereka (para mahasiswa) telah mempelajari materi-

materi tata bahasa tersebut sebelumnya, dan mengingat tujuan 

diselenggarakannya program Semester Pendek ini adalah untuk mengulang, 

sehingga mereka dapat memperdalam atau memperkuat pemahaman dan prakttik 

tata bahasa Prancis pada tingkatan yang dimaksud.  

 

4.3 Pengembangan  

Pada tahapan Development (Pengembangan) yang merupakan langkah 

berikutnya dalam urutan model ADDIE ini, berisikan kegiatan realisasi dari 

perancangan. Disusunlah kerangka konseptual penerapan model/metode 

pembelajaran baru dan direalisasikan menjadi produk yang siap 

diimplementasikan. Maka dalam hal ini, tim peneliti kemudian menentukan 

secara konkrit program pengajaran-pembelajaran mata kuliah Tata Bahasa 

Madya melalui distribusi materi yang menjadi bahan ajar utama, serta penerapan 

model dengan menggunakan media Edmodo sebagai bentuk dari blended 

learning.  

Dengan berdasarkan Sukarno (Dalam jaringan: 

http://eprints.uns.ac.id/11101/1/77-240-1-PB.pdf Diakses pada 15 Juni 2015) yang 

mengutarakan teori atau konsep mengenai blended learning seperti yang 

diraikan pada bab sebelumnya dalam laporan ini, yang menyatakan bahwa 

pertemuan dengan media Internet dibatasi pada sekitar 30% dari total 

keseluruhan sesi perkuliahan. Maka dengan kata lain, pada program Semester 

Pendek ini, dosen pengampu dapat merancang hingga maksimal enam (6) sesi 

perkuliahan online. Pada tahapan awal, dosen pengampu bersama dengan tim 

peneliti merancang tiga pertemuan untuk sesi online tersebut. Jika dirasa perlu, 

pertemuan maya tersebut dapat ditambah atau dikurangi, asalkan tidak melebihi 

30% sebagai batas maksimal dalam ketentuan Blended Learning.  

Proporsi online diperuntukkan untuk menyampaikan content yang secara 

tipikal menjadi bahan diskusi dan sebagainya untuk face to face. Ditegaskan 

http://eprints.uns.ac.id/11101/1/77-240-1-PB.pdf
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pula bahwa blended learning harusnya tidak hanya pada konstruksi belajar 

temporal, tetapi secara fundamental mendesain ulang model instruksional yang 

mengikuti bermacam karakteristik. Diingatkan pula bahwa jika online learning 

hanya merupakan pengalihan model ke distance learning, maka blended learing 

secara signifikan memungkinkan merubah cara guru dan para administrator 

melayani pembelajaran online dalam setting face to face.  

Dengan dasar tersebut, tim kemudian memutuskan untuk melakukan 

kegiatan pada pertemuan pertama perkuliahan, yakni tanggal 6 Juli 2015, selain 

menjelaskan objektif mata kuliah Tata Bahasa Madya namun juga dengan 

penjelasan teknis terkait organisasi perkuliahan bermodel blended learning 

melalui pemanfaatan teknologi media pembelajaran situs web Edmodo.  

Pengampu mata kuliah Tata Bahasa madya yang juga merupakan salah 

satu tim penelitian ini menjelaskan bagaimana secara teknis para peserta didik 

(mahasiswa) dapat terhubung dengan grup mata kuliah ini pada situs web yang 

dimaksud. Setelah penjelasan mengenai tata cara registrasi dan koneksi pada 

situs web Edmodo, dosen juga memberikan arahan bahwa semua mahasiswa 

harus mengisi angket yang ditampilkan pada grup mata kuliah ini. Angket 

tersebut harus segera mereka isi karena berhubungan dengan objektif 

perkuliahan, yaitu pemilihan materi bahan ajar tata bahasa Prancis yang dapat 

dipilih untuk diperdalam pemahamannya. Angket memungkinkan mahasiswa 

untuk memilih beberapa satu opsi dari komponen yang menjadi struktur dalam 

kaidah tata bahasa Prancis. Adapun, opsi disajikan berdasarkan butir-butir 

materi tata bahasa yang dibahas pada mata kuliah ini, seperti layaknya pada 

program semester reguler.  

Berdasarkan hasil pengisian angket yang dimaksud, tim memperoleh 

data sesuai urutan prioritas materi tata bahasa yang hendak dikaji lebih dalam 

pada mata kuliah Tata Bahasa Madya pada Semester Pendek 2015. Materi 

tersebut adalah sebagai berikut: Kata ganti objek dan keterangan (58,33%), 

Kalimat tidak langsung (25%), Bentuk waktu Subjonctif present (8,33%), dan 

Kata penghubung qui, que, où, dont (8,33%).  
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Gambar 4.2  

Edmodo memungkinkan pengajar membuat angket isian atau pilihan untuk 

dilengkapi oleh para peserta didiknya 

 

Adapun materi lainnya dalam tata bahasa pada tingkat ini, seperti contoh 

materi Bentuk waktu mendatang (Futur simple) tetap dibahas secara integral 

dengan materi lainnya secara aplikatif, namun tidak eksplisit dalam satu sesi 

perkuliahan khusus. Dosen pengajar memadukan bentuk Futur simple sebagai 

salah satu bentuk waktu yang digunakan dalam beberapa kalimat untuk 

menerangkan kata penghubung qui, que, où, dan dont. Misal: Quand est-ce que 

tu me rendra le livre que tu m’as emprunté? (Kapan kah Kamu akan 

mengembalikan buku yang Kamu pinjam dari saya?) Melalui cara seperti itu, 

diharapkan semua komponen tata bahasa pada tingkatan ini dapt semua 

tersampaikan, secara ekslisit maupun eksplisit secara aplikatif atau bertitik berat 

pada penggunaannya dalam sebuah konteks dalam kalimat tertentu. Pada saat 

yang bersamaan, dosen pengampu juga tidak segan bertanya untuk 

mengingatkan mengenai komponen tersebut, karena secara prinsip, semua 

peserta didik telah memperoleh materi-materi ini dalam kuliah yang sama 

sebelumnya pada program semester reguler.    
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Untuk mengingatkan para peserta didik supaya segera terhubung dengan 

grup mata kuliah Tata Bahasa Madya SP –nama grup yang dibuat, dalam media 

pembelajaran berbasis media jejaring sosial Edmodo ini, dosen pengajar tidak 

henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan di dalam kelas dan melalui 

status pada situs web tersebut, seperti ditampilkan dalam Gambar 4.3.  

Status yang dimaksud berupa sebuah kolom yang dapat diisi dengan 

tulisan oleh pengajar sebagai informasi atau pengumuman untuk para anggota 

atau peserta didik dalam sebuah grup tertentu. Seperti layaknya situs web 

jejaring sosial lainnya, informasi dapat pula dilengkapi dengan sisipan gambar, 

video, atau dokumen lainnya yang dirasakan perlu dibubuhkan untuk 

memperkuat penyampaian berita. Selanjutnya, para peserta didik yang terhubung 

dengan grup yang dimaksud, dapat juga melakukan respon atau balasan terhadap 

informasi yang disampaikan oleh pengajar. Misal, seorang mahasiswa dapat 

mengajukan pertanyaan langsung secara tertulis pada dosen apabila ia tidak 

paham dengan pengumuman yang tertulis. Mahasiswa dapat menuliskan 

pertanyaan atau komentarnya pada kolom bagian bawah status. Untuk 

memberikan respon, dosen pengajar dapat melakukan hal serupa.  

 

 

Gambar 4.3  

Status pada Edmodo sebagai media pengumuman  

atau penyampaian informasi kepada para peserta didik 

 

Namun demikian, mahasiswa peserta didik tidak semuanya mengisi 

angket ini dengan alasan tidak hadir (absen) pada tatap muka permulaan 

(pertemuan kesatu – kedua di kelas) dan ada pula yang tidak memberikan alasan 
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jelas. Dalam hal ini dosen pengampu harus membatasi tenggat waktu pengisian 

angket ini hanya pada pertemuan awal, dikarenakan kegiatan penyampaian 

materi perkuliahan harus segera diprogram dan dijalankan pada pertemuan 

berikutnya, tatap muka ketiga dan seterusnya. Dosen pengampu kemudian tetap 

memberikan perkuliahan di kelas dengan penyampaian materi on demand 

namum tetap membatasi pada materi tata bahasa untuk tingkat madya, sementara 

sambil menunggu hasil polling pada situs web Edmodo. Materi disampaikan 

berupa kegiatan tanya-jawab, diskusi, dan pengnerjakan latihan-latihan 

penggunaan struktur yang dipelajari dalam bentuk kalimat.         

   

4.4 Implementasi 

Sesuai dengan deskripsi dan instruksi dalam model ADDIE, pada tahap 

ini (Implementation) diimplementasikan rancangan model yang telah dibuat 

pada situasi yang nyata (konkret) dan dilakukan evaluasi awal untuk memberi 

umpan balik pada penerapan model berikutnya. Tim peneliti, sesuai dengan 

rancangan yang telah disusun kemudian mengimplementasikan tiga pertemuan 

maya di internet. Tiga pertemuan yang disusun dalam kegiatan belajar-mengajar 

ini berisikan tiga aktivitas berbeda. Adapun ketiga kegiatan yang dimaksud 

adalah satu sesi pemberian tugas dan dua sesi untuk tes kontrol sebagai evaluasi 

kontinu atau formatif (bagian dari tahap Evaluasi dalam model ADDIE –dibahas 

pada poin berikutnya). Kegiatan-kegiatan maya atau virtual yang dilakukan ini 

tentunya didukung oleh beberap fitur unggulan milik situs web Edmodo. 

Sebagai catatan, pengisian angket yang dipaparkan tim peneliti dalam laporan 

ini pada bagian sebelumnya, tidak dihitung pertemuan perkuliahan.  

Pemberian Tugas 

Kegiatan pemberian tugas ini dilakukan oleh dosen pengampu pada 

Jumat, 10 Juli 2015 dengan membuat posting perintah atau instruksi dan tiga 

video sebagai modul. Pada tanggal tersebut, mahasiswa tidak harus dating ke 

kelas untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Namun, dapat mengerjakannya 

di mana saja selama memiliki perangkat komputer/laptop/tablet dan terkoneksi 

dengan  internet. Tenggat waktu yang diberikan oleh dosen kepada para 
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mahasiswa untuk mengerjakan tugas ini adalah hingga 22 Juli 2015. Dengan 

rentang waktu yang diberikan ini, para peserta didik diharapkan lebih leuasa 

untuk berkonsentrasi dalam pemahaman materi sebelum pada akhirnya 

mengirim tugas yang diberikan secara daring.  

Sesuai dengan hasil angket, materi tata bahasa yang disajikan dalam 

modul ini adalah mengenai Adjectifs qualificatifs (Kata Sifat). Ketiga video ini 

berisikan penyampaian konsep atau teori kata sifat dalam bahasa Prancis. Video 

bersumber dari situs web Youtube yang disematkan oleh dosen pengampu mata 

kuliah tepat setelah instruksi. Dengan mengklik gambar pada setiap video, 

mahasiswa dapat menyaksikan tayangannya secara streaming pada situs 

Edmodo atau pada jendela baru dari situs web Youtube.  

Adapun instruksi kerja yang diberikan (seperti ditampilkan dalam 

gambar di bawah) kepada para peserta didik, yaitu berupa tugas individu untuk 

dikerjakan masing-masing. Setiap mahasiswa diharuskan melihat dan menyimak 

ketiga video yang disematkan tersebut. Kemudian membuat rangkuman dalam 

bahasa Indonesia pada kolom yang disediakan. Untuk itu, peserta didik dapat 

mengklik tombol bertuliskan “Turn in” (Kumpulkan) yang berada tepat di atas 

teks perintah kerja tersebut. Dalam membuat rangkuman, mahasiswa dituntut 

untuk pula menuliskan masing-masing tiga contoh aplikasinya dalam kalimat 

pada setiap penjelasan. Tentunya, kalimat yang dimaksud adalah kalimat 

berbahasa Prancis, bukan Indonesia.  

Adapun ketiga video yang merupakan modul utama pada materi kata 

sifat ini bersumber dari situs web orthographe-tv.com dengan alamat URL video 

yang diunggah pada situs web Youtube masing-masing sebagai berikut ini.  

Video 1 - L'accord des adjectifs qualificatifs (Penyesuaian pada kata sifat 

kualifikatif): https://www.youtube.com/watch?v=-4rgSIE5Yew (Durasi 6:30 

menit). 

Video 2:  e  ém n n  es a  e t  s  ua     at  s (Bentuk féminin dari kata sifat 

kualitatif): https://www.youtube.com/watch?v=RCrzvPsLDXU (Durasi 6:47 

menit).   

https://www.youtube.com/watch?v=-4rgSIE5Yew
https://www.youtube.com/watch?v=RCrzvPsLDXU
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Video 3: Le pluriel des adjectifs qualificatifs (Bentuk jamak pada kata sifat 

kualitatif): https://www.youtube.com/watch?v=LSJQYnYp51U (Durasi 3:04).   

   

 

Gambar 4.4 

Pemberian tugas berupa modul dan pengiriman tugas secara online 

 

Situs web orthographe-tv.com merupakan media pembelajaran yang 

dapat diandalkan dan bisa dipercaya. Media ini berbasiskan situs web di mana 

publik dapat mengikuti kursus pembelajaran penulisan secara daring, khususnya 

terkait materi tata bahasa dan konjugasi dalam sistem bahasa Prancis. Kursus 

ditawarkan dengan tarif tertentu (berbayar) dan beberapa diberikan secara gratis. 

Dokumen video yang digunakan oleh tim merupkan tiga dari beberapa lainnya 

yang dapat diakses bebas tanpa biaya. Berikut adalah keterangan mengenai situs 

https://www.youtube.com/watch?v=LSJQYnYp51U
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web yang dimaksud berdasarkan informasi yang dikutip dari laman situs web 

yang sama (Dalam jaringan: http://www.orthographe-tv.com/L-equipe_a49.html 

Diakses pada 7 Juli 2015): 

Orthographe-tv est une initiative de la SARL "Ithaque films" et de 

l'association (loi de 1901) "En Toute Lettre", situées à Paris. C'est 

une équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels de 

l'audiovisuel, du multimédia et du monde des lettres. Elle a 

l'ambition de vous faire aimer le français, à travers ce qui peut 

vous rebuter le plus: la grammaire et la conjugaison. 

 

Orthographe-tv adalah sebuah inisiatif dari SARL “Ithauqe Films” 

dan asosiasi (Terdaftar Nomor 1901) “En Toute Lettre”, yang 

berlokasi di Paris. Merupakan sebuah tim multidisplin yang terdiri 

dari para profesional dalam bidang audiovisual, multimedia dan 

bidang sastra. Perhimpunan ini mempunyai ambisi untuk membuat 

Anda tertarik akan bahasa Prancis dengan menghilangkan hal yang 

paling Anda takutkan di dalamnya, yakni tata bahasa dan 

konjugasi.  

 

Pada pelaksanaan di lapangan, langkah-langkah pemberian tugas berupa 

modul yang telah dijelaksan pada bagian sebelumnya, oleh pengajar kepada para 

pembelajar untuk dapat diakses dan dipelajari para peserta didik akan 

diterangkan langkah demi langkah pada bagian ini.  

a) Pastikan pengajar (guru/dosen) berada pada grup yang tepat. Jika belum 

membuat grup, pengajar dapat membuatnya terlebih dahulu dengan memilih 

dan mengklik menu Create a Small Group (Buat sebuah Grup Kecil) yang 

terletak pada barisan menu di kolom bagian kiri pada laman utama situs web 

Edmodo. Ketika grup sudah dibuat, klik tulisan nama grup tersebut untuk 

mengaksesnya.  

http://www.orthographe-tv.com/L-equipe_a49.html
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Gambar 4.5  

Pastikan berada pada grup yang tepat  

 

b) Sama dengan langkah ketika membuat angket (polling), pilih menu 

Assignment (Tugas) pada pilihan menu yang tersdia pada laman utama grup.  

c) Berikan judul untuk tugas yang diberikan pada kolom Assigment title. 

d) Klik tombol Load assignment (Muat Tugas) apabila sebelumnya telah 

mengajukan tugas atau ketik deskripsi/instruksi kerja pada kolom Describe 

the assignment (Deskripsikan Tugas).  

e) Pilih tenggat waktu yang diberikan untuk peserta didik untuk mempelajari 

modul dan mengerjakan tugasnya dengan mengklik tombol Due date (Batas 

Waktu).  

f) Beri tanda centang pada pilihan Lock this assignment after its due date untuk 

mengunci tugas ini ketika batas waktu telah terlampaui, sehingga peserta 

didik tidak bisa lagi mengaksesnya. Hal ini dapat mengantisipasi 

keterlambatan dan pengumpulan tugas oleh peserta didik, bahkan sekaligus 

sebagai sanksi (punishment).  

g) Berikan tanda centang pada pilihan Add to Gradebook supaya dapat 

memasukkan hasil atau nilai akhir yang diperoleh setiap peserta didik pada 

‘Buku Lapor” untuk melihat ranking, misalnya.  

h) Pengajar juga dapat menyisipkan dokumen berbasis teks atau grafis 

multimedia (audio-video) dalam format dengan file berekstensi pdf, doc, 

Nama grup 
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docx, jpg, jpeg, bmp, mp3, mp4, mpeg, dan lain sebagainya, dengan memilih 

menu Attach file (Lampirkan dokumen) pada bagian bawah.  

i) Pada bagian ini, tim memilih menu Share link (Berbagi tautan) untuk 

menyisipkan ketiga tautan video seperti telah diuraikan di atas. Untuk itu, 

pengajar setelah memilih menu ini, hanya tinggal melakukan copy-paste, 

yakni menyalin dan menempel alamat URL Youtube dan memberikan judul 

pada referensi tautan tersebut.  

j)  Menu Add from library dapat dipilih ketika pengajar telah sebelumnya 

mempunyai dokumen atau tautan yang pernah diberikan atau dibagi kepada 

para peserta didiknya melalu tugas atau latihan. 

k) Pilih menu Send later (Kirim nanti) untuk mendistribusikan tugas ini sesuai 

waktu yang dikehendaki atau klik tombol berwarna biru Send (Kirim) untuk 

mengirimkan tugas yang dimaksud saat ini juga.  

l) Jika ingin menghapus dan membatalkan pemberian tugas ini, pengajar dapat 

mengklik tulisan Cancel (Batalkan).  

 

 

Gambar 4.6 

Tampilan format pemberian tugas  
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4.5 Evaluasi 

Kata evaluasi dalam model ADDIE dalam pengembangan merupakan 

tahapan terakhir, yaitu Evaluation yang dilakukan pada tahap proses dan akhir 

kegiatan. Karena model ini diterapkan pada model pembelajaran, maka kegiatan 

evaluasi yang dimaksud, dilakukan melalui evaluasi formatif dan sumatif. 

Dalam penelitian ini, kegiatan evaluasi juga dilakukan untuk melihat respon 

melalui umpan balik dari para peserta didik terhadap pengembangan model 

ADDIE untuk pengembangan melalui media pembelajaran Edmodo.  

Evaluasi formatif adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan pengajar 

selama dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu 

program perkuliahan. Kegiatan evaluasi bertujuan agar dapat mengetahui 

dengan segera kemungkinan adanya penyimpang-penyimpangan, 

ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. 

Secara nyata, evaluasi ini dilakukan oleh dosen pengajar sejara kontinu secara 

formal atau non formal. Dalam artian, evaluasi ini dilakukan secara formal atau 

terstruktur melalui pemberian tes kontrol (kuis) melalui situs web Edmodo, yang 

diprogramkan dalam perancangan. Pada program semester regular, terdapat 

Ujian Tengah Semesetr (UTS) yang juga merupakan salah satu bagian dari jenis 

evaluasi ini. Namun dalam program Semester Pendek (SP), evaluasi melalui 

UTS tidak dilakukan, tetapi dengan dua kegiatan kuis dan latihan di setiap akhir 

sesi perkuliahan.  

Evaluasi formatif secara non formal dilakukan pada setiap kegiatan 

pembelajaran setiap sesinya melalui kegiatan penyelesaian soal tata bahasa 

secara individu atau kelompok. Kadang-kadang kegiatan evaluasi ini tidak 

disadari oleh para peserta didik karena terintegrasi dengan aktivitas mereka di 

dalam kelas yang interaktif, bahkan dapat berupa permainan.  

Sedangkan evalusi sumatif adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan 

oleh pengajar pada akhir periode program (semester). Dengan demikian, 

pengajar dapat melakukan evaluasi sumatif apabila dosen pengajar yang 

bersangkutan selesai mengajarkan seluruh pokok bahasan atau unit pengajaran 

yang terprogram pada mata kuliah. Oleh karena itu, bentuk evaluasi ini 
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dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai siswa selama 

satu periode semester. Kegiatan evaluasi ini diberikan dalam sebuah ujian 

tertulis yang dilakukan di kelas pada sesi terakhir perkuliahan dalam program 

Semester Pendek. Evaluasi ini tidak dilakukan secara online melalui Edmodo 

karena dosen pengajar menghendaki ujian ini bersifat close book, yaitu di mana 

para peserta ujian tidak diperkenankan melihat buku sumber atau catatan dalam 

menyelesaikan atau mengerjakan ujiannya.  

Seperti halnya evaluasi lainnya, hasil kedua bentuk evaluasi ini (formatif 

dan sumatif) kemudian pada akhirnya digunakan untuk memberi umpan balik 

kepada pihak pengguna model. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau 

kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh model baru tersebut. 

1) Tes Kontrol (Kuis) 

Dalam rentang waktu yang diberikan pada Semeter Pendek, pemberian 

tes kontrol atau kuis diorganisir dalam dua kali tatap muka; Kuis I dan Kuis 

II. Keduanya dilakukan melalui media Edmodo. Adapun dalam bagian ini, 

tim peneliti hendak memaparkan secara deskriptif langkah-langkah yang 

ditempuh untuk memberikan tes ini dan hasil yang diperoleh yang tentunya 

bertujuan untuk memantau perkembangan peserta didik dalam menempuh 

materi-materi tata bahasa yang disampaikan di kelas pada sesi-sesi 

sebelumnya. Deskripsi proses pemberian tes kontrol khususnya diambil dari 

Kuis I.   

a) Seperti halnya dalam pemberian tugas, dosen pengajar harus memastikan 

terlebih dahulu telah memilih dan berada pada grup yang dikehendaki. 

Dalam hal ini, yaitu grup Tata Bahasa Madya SP. 

b) Mengklik opsi Quiz untuk mengakses kategori pemberian tes kontrol 

berupa kuis. Lalu, klik tombol berwarna biru dengan tulisan Create a 

Quiz. Tentu saja, tulisan ini akan menyesuaikan dengan bahasa yang 

digunakan oleh pengajar. Dalam kasus ini, tim menggunakan opsi bahasa 

Inggris sebagai pengaturan yang digunakan dalam situs Edmodo.  
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Gambar 4.7 

Menu Quiz 

 

c) Dosen pengajar yang telah memberikan kuis pada sesi atau kelas lain 

sebelumnya, dapat dengan mudah menyalin soal atau bentuk tes serupa 

dengan memilih dari arsip yang tersimpan dalam berkas Edmodo. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memilih opsi bertuliskan Load From Collection.  

d) Selanjutnya dosen pengajar akan dibawa pada laman di mana 

ditampilkan pilihan bentuk evaluasi yang hendak digunakan; Pilihan 

Ganda (Multiple choice), Benar-Salah (True-False), Jawaban Singkat 

(Short Answer), Melengkapi/Mengisi (Fill in the blank), atau 

Memasangkan/Menjodohkan (Matching). 

 

 

Gambar 4.8 

Pilihan bentuk tes pada menu Quiz 
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e) Dalam penelitiannya untuk Kuis I, tim menggunakan tipe melengkapi. 

Adapun perintah soal yang diberikan adalah: Pronoms relatifs. Employez 

dans chaque phrase le pronom relatif qui convient : qui, que, où, ou 

dont. (Kata Penghubung. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata 

penghubung yang tepat: qui, que, où atau dont).   

f) Untuk membuat soal, dosen pengajar dapat menentukan durasi atau batas 

waktu pengerjaan dengan menuliskan angka pada kolom Time limit 

dalam satuan menit. Dalam gambar, tim menuliskan angka 21 yang 

berarti dosen memberikan batas waktu 21 menit kepada setiap 

mahassiswa untuk menyelesaikan semua soal dalam Kuis I. Jika melebihi 

batas waktu tersebut, peserta didik tidak mempunyai akses untuk melihat 

atau berpartisipasi kembali dalam kuis ini.  

 

 

Gambar 4.9 

Cara pembuatan soal 

 

g) Setiap soal harus dibuat satu per satu pada kolom Qustion Prompt. 

Gunakan tanda garis bawah ( _ ) untuk memberikan isian kosong yang 

harus dilengkapi oleh peserta didik untuk menyelesaikan soal ini. 

h) Berikan poin untuk setiap jawaban dengan menentukan bobot soal per 

jawaban. Dosen pengajar dapat menuliskannya pada kolom isian Points 
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per answer. dan Total Points (Total Poin) akan berubah secara otomatis 

mengikuti jumlah skor yang diberikan pengajar.  

i) Jika perlu, pengajar dapat memberikan referensi tertentu kepada peserta 

didik untuk menyelesaikan soal dengan menambahkannya pada menu 

Attach.  

j) Untuk menambahkan soal berikutnya, dosen pengajar dapat mengklik 

tanda plus ( + ) yang terletak pada kolom di samping kiri atau tautan 

bertuliskan Load untuk memuat salah satu soal yang pernah diberikan 

dosen pengajar pada kuis sebelumnya yang tersimpan dalam arsip akun 

Edmodo.  

k) Perhatikan pula untuk menuliskan perintah kerja pada kolom di bawah 

tulisan About This Quiz.  

l) Klik tombol biru Done (Selesai) di kolom sebelah kanan atas untuk 

menyimpan dan mempublikasikannya pada seluruh peserta didik sasaran. 

Pemberian evaluasi dapat dilakukan segera setelah soal dibuat atau 

ditentukan sendiri oleh pengajar. Selain itu, dapat pula ditentukan batas 

waktu terakhir akses terhadap kuis ini. Dalam penelitian ini, Kuis I 

diberikan per tanggal 14 Agustus 2015 dengan batas waktu pengerjaan 

hingga tanggal 17 Agustus 2015 dengan jumlah butir soal sebanyak 10 

buah untuk diselesaikan oleh setiap peserta didik (individu) dalam waktu 

21 menit.  

 

Seperti ditampilkan dalam Gambar 4.10 di bawah ini, dosen pengajar 

dapat mengetahui secara langsung ranking atau peringkat peserta didiknya 

berdasarkan perolehan skor pada setiap kuis/evaluasi. Peringkat ini dibuat 

secara otomatis oleh Edmodo. 
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Gambar 4.10 

Peringkat perolehan skor pada Kuis I  

 

 

2) Analisis Umpan Balik 

Sebagai bagian dari evaluasi dari penelitian yang dilakukan, tim 

menyusun dan mendistribusikan angket yang harus diisi oleh seluruh peserta 

didik mata kuliah Tata bahasa Madya pada program Semester Pendek yang 

berjumlah 13 orang mahasiswa. Seperti diuraikan sebelumnya, dalam 

menganasis hasil angket, tim peneliti tidak mengindahkan perbedaan yang 

ada di antara mereka, baik jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Angket ini 

dibagikan pada sesi akhir perkuliahan, yakni pada hari di mana 

diselenggarakan Ujian Akhir Semester (UAS). Adapun terlebih dahulu, 

untuk mengukur dalam analisis angket pada tingkat kepuasan –misalnya, tim 

peneliti mendefinisikan bahwa nilai;   

 5 = sangat puas 

4 = puas 

3 = lumayan 

2 = tidak puas 

1 = kecewa 
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1) Wawasan atau pengetahuan mahasiswa mengenai blended learning 

Berdasarkan hasil angket, tim memperoleh jawaban di mana 85% 

mahasiswa tidak mengetahui (belum pernah mendengar) istilah blended 

learning. Namun sisanya (15%) menjawab sudah familiar dengan istilah 

tersebut dari informasi yang disampaikan oleh dosen pengajar di kelas. 

Mereka yang sudah pernah mendengar istilah ini mendefinisikan istilah 

blended learning sebagai “Campuran pembelajaran dengan internet” dan 

“Pembelajaran dengan Internet dan di kelas juga”.  

Dengan demikian, tim menilai kebanyakan mahasiswa tidak 

mengenal istilah blended learning. Mereka yang sudah mengetahui istilah ini 

pun baru ketika mengikuti perkuliahan Tata Bahasa Madya pada program 

Semester Pendek 2015. Tim beranggapan wajar dikarenakan istilah ini 

sangat khusus hanya pada kalangan pendidik dan yang berkepentingan 

dalam domain ini. Secara khusus, mahasiswa memang tidak memelukan 

pengetahuan mengenai definisi blended learning ketika melakukan kegiatan 

pembelajarannya.      

 

2) Tingkat kepuasan mahasiswa sebagai publik sasar kegiatan pembelajaran 

berbasis blended learning 

Seluruh responden mahasiswa (100%) mengaku puas terhadap 

kegiatan perkuliahan dengan perpaduan offline dan online ini. Tingkat 

kepuasan mereka beragam; 38,5% menyatakan lumayan,  38,5% mengatakan 

puas, dan 23% mengakui sangat puas. Sebagai indikator kepuasan tersebut, 

sejumlah mahasiswa menjawab dengan beragam alasan pula.  

“Kalo lupa teori, bisa buka-buka situs lainnya” 

“Bisa cari bahan banyak (di Internet)” 

“Seru dan canggih…” 

“Suasana baru” 

 

Maka melalui sesi perkuliahan online di Internet, mahasiswa 

mendapatkan suasana baru yang menyenangkan (karena dapat 
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memanfaatkan teknologi terbaru – “canggih”) dalam situasi pembelajaran, di 

mana mereka dapat mencari sumber-sumber pembelajaran yang tersedia di 

internet untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persoalan 

pembelajaran.  

 

3) Kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran berbasiskan blended learing  

Namun demikian, kesulitan atau hambatan yang dihadapi para 

peserta didik juga harus diperhitungkan. Kebanyakan (77%) responden 

mengungkapkan adanya kesulitan secara teknis dengan skala 3 – lumayan 

sebanyak 100% responden. Sementara sebagian kecil (7,7%) dari mereka 

mengakui kesulitan berupa kebersediaan mereka untuk melakukan aktivitas 

pembelajaran di luar jam belajar universitas dan di luar ruang kelas. Tim 

memperoleh pula sebanyak 15,3% responden yang tidak menjawab pada 

pertanyaan yang diajukan mengenai subjek ini.  

Berdasarkan temuan tersebut, tim dapat melakukan verifikasi 

dengan melihat atau menganalisis ulang semua status atau keadaan seluruh 

anggota grup pada akun Edmodo. Dari daftar anggota grup, yakni daftar 

nama mahasiswa peserta mata kuliah Tata Bahasa Madya pada program 

Semester Pendek 2015 ini, dapat diketahui bahwa terdapat satu mahasiswa 

yang melakukan pendaftaran pada grup mata kuliah ini di Edmodo secara 

berulang, bahkan hingga tujuh (7) kali.  

Kembali pada hasil angket, terdapat pula beberapa tanggapan 

sebagai berikut:  

“Perlu di-approve dulu waktu daftar, gak praktis Monsieur!!” 

“Tiba-tiba sudah habis waktunya, waktu mengerjakan tugas” 

“Kok kuisnya gak bisa dibuka di aplikasi HP ya?” 

 

Berdasarkan komentar di atas, tim mengakui mempunyai 

keterbatasan secara teknis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dosen 

pengajar yang merupakan tim peneliti mengikuti prosedur untuk 
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mengundang para peserta didik supaya dapat mendaftarkan diri pada grup 

mata kuliah Tata Bahasa Madya dalam situs web Edmodo dengan 

memberikan alamat URL dan kode unik yang diberikan secara acak oleh 

Edmodo pada situsnya. Namun demikian, beberapa mahasiswa ketika 

membuka alamat tautan tersebjut, mereka langsung dibawa ;pada laman 

Edmodo, di mana tertampil informasi bahwa status pendaftaran mereka 

masih harus menunggu dosen untuk melakukan persetujuan, alih-alih mereka 

diminta memasukkan kode.  

Tim peneliti juga secara profesional memang tidak mempunyai 

kemampuan untuk melakukan modifikasi maupun rekayasa informatika pada 

situs web Edmodo. Sebagai pengajar, diberikan akses khusus untuk 

menengahi dan mengelola akun-akun para peserta dididknya, namun 

tentunya tidak pada informasi yang bersifat pribadi dan rahasia.  

 

 

Gambar 4. 11 

Pendaftaran berulang 
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4) Komentar/kritik/saran/kesan mahasiswa terhadap  kegiatan pembelajaran 

berbasiskan blended learing 

Pada bagian terakhir ini, tim peneliti mengizinkan para peserta didik 

untuk dapat mengemukakan komentar, kritik, saran, atau kesan mereka 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yakni dengan model 

blended learning dengan situs web Edmodo. Namun demikian, tim hanya 

mendapatkan 15,4% angket yang terisi untuk pertanyaan ini. Adapun 

jawaban yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

“Kita harus diajarkan dulu caranya” 

“Masih belum banyak dosen yang pakai Edmodo” 

“Belum banyak dosen pakai media Edmodo, padahal seru!!!” 

 

Diperlukan sesi pelatihan khusus untuk para peserta didik yang 

benar-benar baru dengan media situs-web Edmodo ini. Pelatihan bisa berupa 

“penjelajahan” situs web tersebut, dari mulai registrasi hingga cara 

pengerjaan beberapa bentuk latihan. Meskipun dengan hambatan yang 

ditemukan, responden pada akhirnya merekomendasikan penggunaan 

Edmodo sebagai media yang dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan 

pengajaran-pembelajaran dalam mata kuliah lain.     
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian ini, tim hendak menyampaikan paparannya yang menjadi 

kesimpulan dan juga saran dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan.  

5.1 Kesimpulan 

ADDIE yang memiliki kepanjangan Analysis, Design, Development or 

Production, Implementation or Delivery and Evaluations, berarti dapat diartikan 

bahwa model ini terdiri dari lima tahapan, yaitu ; (1) Analisis, (2) Desain, (3) 

Pengembangan, (4) Penerapan, dan (5) Evaluasi. Model ini dapat digunakan secara 

fleksibel untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, 

strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar. Dalam rangka 

pengembangan model pembelajaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini, tim 

peneliti kemudian menggunakan model ADDIE tersebut. 

Implementasi model pembelajaran blended learning dalam mata kuliah 

Tata Bahasa Madya pada Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Brawijaya dilakukan selama program Semesetr Pendek (SP) 

tahun 2015. Kegiatan ini tentunya diadaptasikan dengan model ADDIE untuk 

pengembangan. Dimulai dengan tahapan analisis untuk dasar dilakukannya 

penelitian, kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan dengan memanfaatkan media 

maya atau online melalui situs web Edmodo melalui model pembelajaran campuran 

atau blended learning. Pada tahapan pengembangan, mata kuliah Tata Bahasa 

Madya lalu dikategorikan sesuai medianya, offline berupa tatap muka langsung di 

dalam kelas dan online di internet. Porsi atau jumlah tatap muka disesuaikan 

dengan persyaratan blended learning, yakni 30% batas maksimal pada sesi maya 

dengan media internet, dalam hal ini Edmodo.     

Media Edmodo ini memungkinkan pengajar untuk mengelola peserta didik 

(mahasiswa) yang menjadi anggota dalam grup yang dibuat dalam Edmodo sesuai 

dengan mata kuliah yang diberikan. Edmodo memberikan penawaran kepada 

pengajar untuk menggunakan fasilitas dalam pemberian tugas, kuis, dan angket.  
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Situs web Edmodo dirancang sebagai media pembelajaran dengan 

berbasiskan pada jejaring sosial, seperti layaknya Facebook atau situs media sosial 

lainnya pada pop culture yang memang saat ini banyak digunakan dan sangat 

familiar terutama di kalangan anak muda (mahasiswa). Tidak hanya tampilan antar 

muka, beberapa fitur di dalam situs web ini juga diadaptasikan untuk kepentingan 

tersebut. Dengan kata lain, semua pihak dapat saling berinteraksi Hal ini 

merupakan kelebihan atau keunggulan dari web versi 5 yang diandalkan Edmodo 

dalam perancangan situs webnya. Misalnya, dosen pengajar dapat menyampaikan 

informasi berupa teks dengan atau tanpa sisipan berkas  multimedia sekalipun, 

seperti dokumen, foto, audio, dan video. Peserta didik tentunya dapat menanggapi 

status atau informasi yang diberikan oleh pengajar.  

Pada akhirnya, tim memperoleh respon yang postif dari mahasiswa sebagai 

peserta didik mata kuliah tersebut terhadap model pembelajaran berbasiskan 

blended learning. Walaupun dengan beberapa kendala teknis yang ditemukan 

dalam pelaksanaanya, mahasiswa memberikan apresiasi yang baik ketika dosen 

pengajar memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar, baik di dalam 

atau di luar kelas.  

   

5.2 Saran  

Sebagai saran atau masukan untuk ide pada penelitian berikutnya, peneliti 

dapat mengembangkan penelitian ini dengan mencari tingkat keberhasilan maupun 

efektivitas dari kegiatan belajar-mengajar berbasiskan blended learning dengan 

menggunakan model ADDIE untuk pengembangan dan media situs web Edmodo 

sebagai media pembelajarannya.    
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