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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 

PERATURAN BARIS BERBARIS BERBASIS BLENDED LEARNING 

DI PUSDIK BINMAS LEMDIKLAT POLRI 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to drecribe the Baris-berbaris (PBB) learning in Pusdik 

Binmas, develop a learning tool of Peraturan Baris-berbaris (PBB) based on blended 

learningthat is feasible and practical, and to test the effectiveness of the learning tool 

developed in terms of student achievement and learning motivation. 

The development of learning tools consists of four stages: define stage, design stage, 

developstageand disseminate stage. The subjects in this study were 10 students for small 

group trials and field trials consisting of 25 students. The study was conducted at the 

PusdikBinmasLemdiklatPolri. The research instruments used were validation sheets, 

teacher assessment sheets, student assessment sheets, observation sheets and learning 

motivation questionnaires, and final tests. The criterion for the success of this study is if 

more than or equal to 75% of students obtain a final test score exceeding the KKM and 

more than or equal to 75% of students obtain a learning motivation score on high or very 

high criteria. 

The results showed that the development of learning tools is feasible, practical, and 

effective in terms of student achievement and student learning motivation scores. Learning 

tools developed according to experts have very feasible criteria. The results of teacher and 

student assessments, as well as observations of teacher and student activities indicate that 

the learning tools developed have minimal practical criteria. At the end of the learning 

activity, the final test and the filling of the learning motivation questionnaire were 

conducted and the result was that 84% of students got the final test score more than the 

KKM and 92% of students had a learning motivation score in the high or very high 

category. 

Keywords: blended learning, PBB, development of learning tools. 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pembelajaran baris-berbaris di 

Pusdik Binmas, mengembangkan perangkat pembelajaran peraturan baris berbaris berbasis 

blended learning yang layak dan praktis, serta menguji keefektifitasan perangkat 
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pembelajaran peraturan baris berbaris berbasis blended learning ditinjau dari prestasi 

belajar dan motivasi belajar siswa. 

Pengembangan perangkat pembelajran ini terdiri dari empat tahap yaitu tahap define, 

tahap design, tahap develop dan tahap disseminate). Subyek coba pada penelitian ini 

adalah 10 siswa untuk uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan terdiri dari 25 siswa. 

Penelitian dilaksanakan di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah lembar Uji Kelayakan, lembar penilaian guru, lembar penilaian siswa, 

lembar observasi dan kuesioner motivasi belajar serta tes akhir. Kriteria keberhasilan 

penelitian ini adalah jika lebih dari atau sama dengan 75 % siswa memperoleh nilai tes 

akhir melebihi KKM dan lebih dari atau sama dengan 75 % siswa memperoleh  skor 

motivasi belajar pada kriteria tinggi atau sangat tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran adalah 

layak digunakan, praktis, dan efektif ditinjau dari prestasi siswa dan skor motivasi belajar 

siswa. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan menurut para ahli memiliki kriteria 

sangat layak. Hasil penilaian guru dan siswa, serta hasil observasi kegiatan guru dan siswa 

menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan memiliki kriteria 

praktis. Pada akhir kegiatan pembelajaran dilakukan tes akhir dan pengisian angket 

motivasi belajar dan hasilnya 84% siswa memperoleh nilai tes akhir melampaui KKM dan 

92% siswa memiliki skor motivasi belajarpada kategori tinggi atau sangat tinggi. 

Kata Kunci:blended learning, PBB, pengembangan perangkat pembelajaran 

1. PENDAHULUAN 

Polri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13  

memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Menurut Peraturan 

Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 9 Pendidikan pembentukan Polri terdiri dari 

Pendidikan Pembentukan Tamtama, Bintara dan Pendidikan Pembentukan Perwira Polri, 

serta latihan prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pusdik Binmas 

adalah satuan pendidikan di bawah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang 

memiliki tugas pokok sebagai lembaga pendidikan bagi personel Polri pengemban fungsi 

pembinaan masyarakat, namun selain itu Pusdik Binmas juga mendidik Pendidikan 

Pembentukan Bintara Polri yang memiliki sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan 

kepolisian yang didukung dengan kondisi fisik yang samapta untuk melaksanakan tugas 

sebagai pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang 
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bermoral, profesional dan modern serta penegak hukum yang dipercaya masyarakat 

(Perkap Nomor 6 Tahun 2017). 

Guna mewujudkan tujuan pendidikan yaitu membentuk sikap, perilaku dan kondisi 

fisik samapta tersebut diperlukan sebuah materi pelajaran pendukung yaitu Peraturan Baris 

Berbaris (PBB).Pencapaian hasil belajar PBB berdasarkan observasi dari peneliti 

cenderung rendah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2013: 3) “hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar”. Capaian hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor yang bersifat 

internal dan faktor yang bersifat eksternal. Faktor internal antara lain faktor fisiologis dan 

faktor psikologis. sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan dan faktor 

instrumental (Munadi dalam Rusman. T, 2013: 124).  

Berdasarkan data prestasi belajar PBB siswa diktuk Bintara Polri di Pusdik Binmas 

pada tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas cenderung berada di 

kisaran nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan. Pada tahun 2015 

terdapat 64 siswa yang lulus dan 36% lainnya lulus dengan remidi. Rata-rata kelas nilai 

mata pelajaran PBB adalah 7,06, dimana nilai ini hanya selisih 0,06 dari KKM yaitu 7,0. 

Pada tahun 2016 nilai rata-rata kelas untuk mata pelajaran PBB mengalami penurunan, 

yaitu menjadi 6,99. Meskipun hanya selisih 0,01 namun nilai rata-rata kelas dapat 

dikatakan rendah dan pembelajaran belum berhasil. Selain iu, banyaknya siswa yang lulus 

tanpa remidi hanya mencapai 48% dan sisanya sebanyak 52% siswa lulus dengan remidi. 

Pada tahun 2017, nilai rata-rata kelas mata pelajaran PBB meningkat, namun 

peningkatannya belum dapa dikatakan signifikan. Sebanyak 60% siswa lulus tanpa remidi 

dan 40% lulus dengan remidi. Capaian nilai rata-rata kelas pada tahun 2017 adalah 7,01. 

Selain hasil belajar selama tiga tahun berturut-turut yang masih perlu ditimgkatkan, 

hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa pun masih sangat 

perlu untuk ditingkatkan. Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

berdasarkan analisis data hasil kuesioner 25 siswa yang dipilih secara acak dari 10 kelas, 

ada 16 % siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam mengikuti pembelajaran PBB secara 

konvensional, ada 64 % siswa yang memiliki motivasi cukup tinggi serta 20 % siswa 

memiliki motivasi yang rendah dalam mengikuti pembelajaran PBB secara konvensional. 

Menurut Clayton Alderfer (dalam Nashar, 2004:42) motivasi belajar adalah 

dorongan siswa untuk mencapai prestasi dalam kegiatan belajar. Menurut Dembo (2004) 

faktor internal yang mempengaruhi capaian hasil belajar adalah faktor psikologis, motivasi 

mempunyai kontribusi yang paling tinggi dalam faktor psikologis. Upaya untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa adalah melalui penggunaan media pembelajaran yang 
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tepat. Motivasi belajar yang kuat dalam diri siswa akan meningkatkan minat, kemauan, dan 

semangat yang tinggi dalam belajar, karena motivasi dan semangat belajar mempunyai 

hubungan yang sangat erat (Sutama, 2017: 196) 

Sadiman (1996: 5) menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah penggabungan 

antara bahan dan alat pembelajaran atau perpaduan antara software dan hardware. Media 

pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

guna mewujudkan tujuan pembelajaran. Pada prinsipnya kegiatan pembelajaran 

merupakan jalinan komunikasi, maka media pembelajaran dapat diartikan sebagai media 

komunikasi yang digunakan dalam berkomunikasi. Apabila pendidik salah dalam memilih 

media pembelajaran akan berakibat menurunnya motivasi belajar siswa. Pemilihan media 

pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi capaian hasil belajar siswa. Dengan 

demikian begitu pentingnya media pembelajaran terhadap prestasi atau hasil belajar. 

Media pembelajaran dalam pebelitian ini menggunakan blended Learning yaitu 

gabungan atau perpaduan pembelajaran secara virtual atau online dengan pembelajaran 

tatap muka (Lim, Cheung, & Hew: 2011). Menurut Moebs dan Weibelzahl dalam 

Husamag & Pantiwati (2014) Blended Learning adalah campuran antara pembelajaran 

online dan pertemuan tatap muka  (face-to-face meeting) pada suatu aktivitas belajar yang 

terintegrasi.  

Pembelajaran abad 21 memberikan peluang yang luas dalam dunia pendidikan untuk 

menjadikan pembelajaran lebih menarik. Pencapaian komunikasi yang baik dalam 

pembelajaran abad 21 menuntut peserta didik untuk memahami, mengelola, dan 

menciptakan komunikasi yang efektif di abad digital. Komunikasi dalam pembelajaran di 

abad 21 tentunya tidak hanya komunikasi secara langsung (face to face) namun melibatkan 

komunikasi menggunakan teknologi yang semakin canggih.  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana pengembangan pembelajaran PBB berbasis blended learning di Pusdik 

Binmas Lemdiklat Polri?”. Fokus dalam penelitian ini terinci dalam  tiga pertanyaan yaitu, 

Bagaimana pembelajaran PBB di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, bagaimana kevalidan 

dan kepraktisan pengembangan pembelajaran PBB berbasis blended learning, dan 

Bagaimana keefektifan pembelajaran PBB berbasis blended learning ditinjau dari prestasi 

belajar dan motivasi belajar siswa. 

2. METODE 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. Pada 

penelitian ini akan dikembangkan sebuah perangkat pembelajaran berbasis blended 
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learning. Sedangkan pengembangan penelitian menggunakan model 4-D (Four D Model) 

yang terdiri dari empat tahap yaitu tahap Define (mendefinisikan), tahap Design 

(mendesain) dan tahap Develop (mengembangkan) serta tahap Disseminate (menyebarkan) 

(Thiagarajan, 1974). 

Subyek penelitian ini adalah siswa Diktuk Bintara Polri Pusdik Binmas TA 2018 

sebanyak 10 siswa dalam ujicoba kelompok kecil dan 25 siswa pada ujicoba lapangan. 

Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, tes dan angket. 

Langkah-langkah dalam penelitian disajikan dalam gambar berikut ini. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Pengembangan 

Proses pengembangan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini dilakukan 

berdasarkan pengembangan Model 4D yang dilakukan dalam empat tahap yang meliputi 

kegiatan pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Pada akhirnya 

telah dihasilkan perangkat Pembelajaran Peraturan Baris Berbaris Berbasis Blended 

Learning yang layak, praktis, dan efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa dan motivasi 

belajar siswa. 

Hasil pengembangan dalam penelitian ini adalah seperangkat Pembelajaran 

Peraturan Baris Berbaris Berbasis Blended Learning yang layak, praktis, dan efektif 

ditinjaudari hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik. Perangkat yang dikembangkan 

adalah silabus, desain pembelajaran, Lembar Kegiatan, dan media pembelajaran Peraturan 

Baris Berbaris Berbasis Blended Learning. 

Uji kelayakan dilakukan oleh dua orang ahli yang menilai kelayakan perangkat 

pembelajaran yng dikembangkan. ahli juga memberikan masukan serta saran yang 

diperlukan untuk memperbaiki perangkat pembelajaran sehingga hasil akhir dari 

pengembangan perangkat pembelajaran ini akan tersusun silabus, desain pembelajaran, 

lembar kegiatan, dan media pembelajaran Peraturan Baris Berbaris Berbasis Blended 

Learning yang layak. Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh ahli dalam penelitian ini, 

menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berupa silabus, desain pembelajaran, lembar 

kegiatan, dan media pembelajaran Peraturan Baris Berbaris Berbasis Blended Learning 

masuk dalam kategori sangat layak. Adapun hasil uji kelayakan perangkat pembelajaran 

disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.  

 

Tabel1. Hasil Uji KelayakanPerangkatPembelajaran 

 

 

No Produk Skor Maksimal Skor Validator Kriteria Hasil 

1. Silabus 125 110 Sangat layak 

2. Desain Pembelajaran 200 175 Sangat layak 

3. Lembar Kegiatan 160 136 Sangat layak 

4. Media 65 59 Sangat layak 
 

Pengujian kelayakan oleh ahli juga dilakukan pada instrument tes akhir. Hasil uji 

kelayakan ahli tersebut apabila dalam kategori layak dan sangat layak maka tes akhir 
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tersebut dapat digunakan untuk mengukur prestasi belajar PBB siswa Diktuk Bintara Polri 

Tahun Anggaran 2018. Hasil penilaian ahli terhadap instrument tes akhir tersaji dalam 

Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2.Hasil Uji Kelayakan Instrumen Tes Akhir 

No soal Skor Kriteria No soal skor Kriteria 

1 9 Sangat layak 14 9 Sangat layak 

2 10 Sangat layak 15 10 Sangat layak 

3 10 Sangat layak 16 10 Sangat layak 

4 8 Layak 17 10 Sangat layak 

5 9 Sangat layak 18 9 Sangat layak 

6 9 Sangat layak 19 8 Layak 

7 10 Sangat layak 20 9 Sangat layak 

8 9 Sangat layak 21 10 Sangat layak 

9 10 Sangat layak 22 10 Sangat layak 

10 9 Sangat layak 23 9 Sangat layak 

11 10 Sangat layak 24 10 Sangat layak 

12 8 Layak 25 10 Sangat layak 

13 9 Sangat layak    

 

Kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dilakukan oleh tenaga 

pendidik (gadik) yang mengajar materi PBB dalam pendidikan pembentukan bintara Polri 

Pusdik Binmas Lemdiklat Polri yaitu dengan memberikan penilaian mengenai tingkat 

kepraktisan produk hasil pengembangan ketika digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Penilaian menggunakan metode angket. Hasil penilaian kepraktisan oleh gadik disajikan 

dalam Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3.   Hasil Penilaian Kepraktisan Perangkat Pembelajaran oleh Gadik  
 

No. Produk 
Skor 

Maksimal 

Uji coba pok kecil Uji coba lapangan 

Penilaian Gadik Penilaian Gadik 

Skor Kriteria Skor Kriteria 

Perangkat Pembelajaran 135 118 Sangat Praktis 124 Sangat praktis 

1. Silabus      

2. Desain Pembelajaran 

3. Lembar Kegiatan 

4. Media 

 

Selain kepraktisan yang dinilai oleh gadik, penilaian kepraktisan juga dilakukan oleh 

siswa. Penilaian kepraktisan oleh siswa dilakukan pada kepraktisan penggunaan lembar 
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kegiatan, Instrumen Tes Akhir, dan Media Pembelajaran Peraturan Baris Berbaris Berbasis 

Blended Learning. Hasil penilaian kepraktisan terhadap perangkat pembelajaran disajikan 

dalam tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4. Uji Kepraktisan oleh Siswa Terhadap Media Dan Instrumen Tes Akhir 

 

No. Kriteria Skor 

Uji coba pok kecil Ujicoba lapangan 

Banyaknya 
Siswa 

Persentase 
Banyaknya 
Siswa 

Persentase 

1. Sangat Praktis � > 48 8 80% 22 88% 

2. Praktis 40 < � ≤ 48 2 20% 3 12% 

3. Cukup Praktis 32 < � ≤ 40 - - - - 

4. Kurang Praktis 24 < � ≤ 32 - - - - 

5. Tidak Praktis � ≤ 24 - - - - 

Jumlah 10 100% 25 100% 

 

Uji kepraktisan selain dari penilaian gadik dan siswa, uji kepraktisan juga dilakukan 

oleh seorang observer yang mengamati kegiatan gadik dan siswa dalam pembelajaran. 

Hasil observasi pendidik dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan 

perangkat pembelajaran berbasis blended learning  pada kriteria praktis dan sangat praktis. 

Hasil observasi gadik tersaji dalam Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5.Uji kepraktisan perangkat pembelajaran oleh observer 

TEMU 

UJI COBA KELOMPOK KECIL 

Kegiatan Guru KegiatanSiswa 

Skor total Kriteria Skor total Kriteria 

Temu 1 13 Sangat Praktis 6 Praktis 

UJI COBA LAPANGAN 

temu ke- 
Kegiatan Guru KegiatanSiswa 

Skor total Kriteria Skor total Kriteria 

1 14 Sangat Praktis 7 Sangat Praktis 

2 Online 

3 13 Sangat Praktis 7 Sangat Praktis 

4 Online 

5 13 Sangat Praktis 6 Praktis 

6 Online 

7 15 Sangat Praktis 7 Sangat Praktis 

8 13 Sangat Praktis 7 Sangat Praktis 

9 14 Sangat Praktis 8 Sangat Praktis 
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Penilaian yang terakhir adalah penilaian keefektifan perangkat pembelajaran yang 

ditinjau dari hasil belajar siswa serta motivasi belajar siswa. Perangkat pembelajaran 

dikatakan efektif ditinjau dari prestasi belajar jika lebih dari 75 % hasil tes akhir materi 

PBB yang dicapai siswa melebihi KKM yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis data 

tes akhir bahwa terdapat 84 % siswa nilainya melebihi nilai KKM. Data tentang hasil tes 

akhir tersaji dalam Tabel 6 berikut ini. 

 

Tabel 6.  Penilaian Tes Akhir 

 

No Penilaian Kriteria Banyaknya Siswa Persentase 

1. Lebih dari kriteria Terlampaui 21 84 % 

2. Kurang dari kriteria Belum Tercapai 4 16 % 

Jumlah 25 100 % 

 

Penilaian keefektifitasan perangkat pembelajaran disamping ditinjau dari prestasi 

belajar juga ditinjau dari motivasi belajar. Pembelajaran dikatakan efektif apabila lebih 

dari 75% skor motivasi belajar siswa pada kriteria tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan 

analisis data hasil motivasi siswa terdapat 92% siswa dengan motivasi belajar tinggi atau 

sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan adalah efektif ditinjau dari motivasi belajar. Data hasil kuesioner motivasi 

belajar tersaji  dalam Tabel 7 berikut ini. 

 

Tabel 7. Skor Motivasi Belajar Siswa 

 

No. Kriteria Skor Banyaknya Siswa Persentase 

1. Sangat Tinggi � > 120 15 60% 

2. Tinggi 100 ≤ � ≤ 120 8 32% 

3. Sedang 80 ≤ � ≤ 100 2 8% 

4. Rendah 60 < � ≤ 80 0 0%- 

5. Sangat Rendah � ≤ 60 0 0% 

Jumlah 25 100  
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3.2 Pembahasan  

Media pembelajaran peraturan baris-berbaris berbasis blended learning adalah 

media pembelajaran berbasis moodle yang dikembangkan demikian rupa sehingga 

pendidik leluasa memadukan materi berupa video, paparan, file dan konten lain guna 

mendukung kegiatan pembelajaran. 

Tahapan yang dilakukan dalam menggunakan aplikasi blended learning adalah 

tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan admin membuat kategori, 

pembagian kelas, pembuatan daftar pendidik dan pembuatan username dan password 

standar untuk siswa. Pada tahap kesiapan pendidik yang telah ditunjuk dan dikelompokkan 

sesuai mata pelajaran yang diampu, meng-upload materi dan penugasan diaplikasi blended 

learning. 

Pada tahap pelaksanaan siswa yang telah mendapatkan username dan password 

dapat mengakses melalui gawai atau PC masing-masing. Cara akses ke blended learning 

Pusdik Binmas adalah masuk ke dalam aplikasi blended learningPusdikBinmasdengancara 

searching melalui google chrom atau Mozilla firefox dengan alamat                                    

e-learning.Pusdikbinmas.Polri.go.id. 

Setelah masuk ke aplikasi blended learning siswa log in menggunakan username 

dan password yang telah diberikan. Siswa dapat menambah profile sendiri sesuai data yang 

dimiliki. Setelah itu siswa masuk ke mata pelajaran yang sesuai atau yang akan dipelajari. 

Cara masuk ke mata pelajaran yang dituju adalah memilih jenis kategori dan pilih mata 

pelajaran Peraturan Baris Berbaris. 

Kemudian siswa mengikuti petunjuk atau perintah yang tertera dalam blended 

learning, seperti download materi, mengerjakan penugasan atau latihan soal. Siswa belajar 

secara mandiri dengan mempelajari materi yang tersedi di dalam aplikasi yang telah 

disediakan tersebut. Kegiatan akhir yang dilaksanakan oleh siswa adalah mengikuti tes 

akhir. Pada saat tes akhir siswa tinggal melaksanakan ujian secara online sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan oleh pendidik atau satuan pendidikan. Cara ujian secara online 

dengan memilih tes akhir dalam aplikasi blended learning. 

Pengembangan produk perangkat pembelajaran pada penelitian ini telah dilakukan 

dengan tahapan pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Hasil uji 

kelayakan oleh ahli pada ujicoba kelompok kecil, dan ujicoba lapangan, serta analisis data 

yang dilakukan disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah 

sangat layak, sangat praktis dan efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa dan motivasi 

belajar siswa. 
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3.2.1  Kelayakan 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini layak digunakan 

jika keseluruhan produk pengembangan terpenuhi criteria kelayakan yang telah ditetapkan. 

Kriteria kelayakan berdasarkan hasil penilaian ahli yang terdiri dari dua pendidik Pusdik 

Binmas Lemdiklat Polri. Penilaian dilakukan pada silabus, RPP, Lembar Kegiatan dan 

media. Hasil analisis data terhadap hasil uji kelayakan oleh ahli menunjukkan bahwa 

keempat perangkat pembelajaran yang dikembangkan memiliki criteria sangat layak. 

3.2.2  Kepraktisan 

Tingkat kepraktisan ditentukan oleh penilaian pendidik dan penilaian siswa serta 

hasil observasi kegiatan pendidik dan kegiatan siswa pada ujicoba lapangan. Berdasarkan 

hasil penilaian pendidik, perangkat pembelajaran hasil pengembangan mempunyai criteria 

sangat praktis. Dua pendidik Pusdik Binmas Lemdiklat Polri dalam memberikan penilaian 

kepraktisan terhadap silabus, RPP, Lembar Kegiatan, dan media blended learning yang 

digunakan untuk mengajar dalam penelitian ini. 

Penilaian siswa terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa 

penilaian Lembar Kegiatan, tes akhir dan media.Hasilnya 3 siswa dari 25 siswa kelas 1A 

menilai bahwa perangkat pembelajaran hasil pengembangan memiliki criteria praktis, 

sedangkan 22 siswa yang lain menyatakan bahwa perangkat pembelajaran hasil 

pengembangan adalah sangat praktis. Hasil observasi kegiatan pendidik dalam 

pembelajaran, menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran seluruh pertemuan sesuai 

dengan perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah sangat praktis. Sedangkan 

untuk kegiatan siswa mempunyai criteria praktis dan sangat praktis. Berdasarkan data 

penilaian guru, penilaian siswa, dan observasi kegiatan pembelajaran di lapangan, dapat 

disimpulkan bahwa perangkat pengembangan yang dikembangkan memenuhi criteria 

kepraktisan. 

3.2.3  Keefektifitasan 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan efektif digunakan ditinjau 

dari prestasi belajar siswa jika banyaknya siswa yang memperoleh nilai tes akhir melebihi 

KKM lebih dari atau sama dengan 75%. Hasil tes akhir siswa menunjukkan bahwa siswa 

yang mendapat nilai tes akhir melampaui KKM adalah sebanyak 21 siswa atau 84% siswa 

memperoleh nilai tes akhir melebihi KKM, sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran hasil pengembangan ini adalah efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa. 

Kriteria keefektifitasan perangkat pembelajaran yang dikembangkan ditinjau dari 

motivasi belajar siswa adalah jika jumlah siswa yang mempunyai motivasi belajar dengan 

kategori tinggi atau sangat tinggi lebih dari atau sama dengan 75%. Hasil pengisian 
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kuesioner motivasi belajar siswa menunjukkan bahwa siswa yang memiliki motivasi 

belajar kriteria sangat tinggi sebanyak 15 siswa, 8 siswa motivasi belajarnya tinggi dan 2 

siswa memiliki motivasi belajar cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 92% 

siswa memiliki motivasi belajar pada kriteria tinggi atau sangat tinggi, berarti dapat 

dikatakan bahwa penelitian pengembangan ini adalah efektif ditinjau dari motivasi belajar 

siswa. 

4. PENUTUP 

Pembelajaran PBB secara konvensional kurang efektif dilaksanakan ditinjau dari 

perolehan prestasi belajar dan motivasi belajar siswa. Hasil pengembangan perangkat 

pembelajaran dalam penelitian ini berupa silabus, RPP, Lembar kegiatan, dan media 

pembelajaran berbasis blended learning telah layak dan praktis digunakan sebagai upaya 

meningkatkan prestasi belajar dan motivasi belajar siswa Diktuk Bintara Polri. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa silabus, RPP, Lembar kegiatan, 

dan media pembelajaran berbasis blended learning dalam penelitian ini efektif ditinjau dari 

prestasi belajar siswa, yaitu 84% siswa memperoleh nilai tes akhir melampaui KKM dan 

92% memiliki motivasi belajar tinggi dan sangat tinggi. 
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