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Abstrak: Perkembangan e-learning dan perangkat teknologi IT yang semakin 
canggih, kurang diadopsi untuk memperkuat proses pembelajaran. 
Pengembangan dan penerapan model pembelajaran yang memanfaatkan 
perpaduan antara pembelajaran di SMK, DU/DI, dan pemanfaatan perkembangan 
TI sebagai media penyampaian materi, sangat penting dilakukan guru SMK guna 
meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu  model pembelajaran yang 
mengkombinasikan kegiatan ketiganya tersebut adalah melalui Hybrid Learning. 
Dengan demikian tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan guru SMK dalam mengimplementasikan model pembelajaran 
Hybrid Learning dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu upaya  agar  para guru 
SMK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran perlu dilakukan pembinaan  
dengan pemberian pelatihan penerapan metode pembelajaran berbasis Hybrid 
Learning. Tempat pelaksanaan pelatihan adalah di  SMKN 1 Pasirian Kabupaten 
Lumajang.  Sasaran utama kegiatan ini guru SMKN 1 Pasirian Lumajang.  Jadi 
jumlah peserta keseluruhan sebanyak 94 guru, dari 10 kompetensi keahian yang 
ada. Penyampaian materi pelatihan dilakukan secara online dan tatap 
muka/offline. Penyampaian materi online  berupa sajian materi disertai tugas-
tugas. Penyampaian materi secara tatap muka berupa: presentasi materi, diskusi 
dan tugas-tugas lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi  dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan pelatihan ini telah berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat adanya 
peningkatan  pengetahuan dan keterampilan peserta dalam merencanakan dan 
mengimplementasikan pembelajaran hybrid learning pada pelaksanaan 
pembelajaran. 
 
Kata kunci: Guru, Hybrid Learning, SMK 
 
Abstract: The development of e-learning and increasingly sophisticated IT 
technology tools has not been adopted to strengthen the learning process. The 
development and application of learning models that utilize a combination of 
learning in SMK, DU / DI, and the use of IT development as a medium for delivery 
of material, is very important for SMK teachers to improve the quality of learning. 
One learning model that combines the three activities is through Hybrid Learning. 
Thus the purpose of this activity is to increase the knowledge and skills of 
vocational teachers in implementing the Hybrid Learning learning model in 
learning activities. One of the efforts so that vocational teachers can improve the 
quality of learning needs to be done coaching by providing training in the 
application of learning methods based on Hybrid Learning. The place for the 
training is at SMK 1 Pasirian Lumajang Regency. The main target of this activity is 
a teacher at SMK 1 Pasirian Lumajang. So the total number of participants was 94 
teachers, out of the 10 existing expertise competencies. Submission of training 
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material is done online and face to face / offline. Submission of material online in 
the form of material presentation accompanied by assignments. Submission of 
material face to face in the form of: material presentation, discussion and fieldwork. 
Based on the evaluation results it can be concluded that the training activities have 
been successful. This can be seen an increase in knowledge and skills of 
participants in planning and implementing hybrid learning in the implementation 
of learning. 
. 
Keywords: Hybrid Learning, Teacher, Vocational School 
 

PENDAHULUAN 
 
Berdasarkan hasil pengamatan di SMK model pembelajaran konvensional 
seperti ceramah, siswa presentasi, pemberian tugas dan sejenisnya masih 
menjadi kebiasaan sehari-hari pengajar (Wena, 2014). Dalam pembelajaran 
konvensional suasana kelas cenderung teacher-centered sehingga siswa  menjadi 
pasif. Pembelajaran konvensional memiliki karakteristik tertentu, yaitu: (1) tidak 
kontekstual, (2) tidak menantang, (3) pasif, dan (4) bahan pembelajarannya tidak 
didiskusikan dengan pembelajar. 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan tim, ternyata  hampir 
80% guru SMK di Wilayah Lumajang  masih menerapkan model pembelajaran 
konvensional, student centered, dan kurang memanfaatkan berbagai sumber 
belajar yang ada. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat,  kurang 
dijadikan pendorong pengajar untuk dimanfaatkan sebagai sarana 
memudahkan pembelajaran. Perkembangan  e-learning dan perangkat teknologi 
IT yang semakin canggih, kurang diadopsi untuk memperkuat proses 
pembelajaran. Demikian pula dalam pembelajaran,  pemanfaatan lingkungan 
sekitar sebagai sumber belajar, khususnya dunia usaha dan dunia industri 
(DU/DI) tidak menjadi pertimbangan penting bagi guru dalam proses 
pembelajaran. Pelibatan dan pemanfaatan DU/DI sebagai sumber belajar hanya 
dilakukan pada saat praktik kerja lapangan. Padahal dalam pembelajaran 
teknologi dan vokasi keberadaan DU/DI seharusnya  menjadi bagian integral 
dari proses pembelajaran, baik pembelajaran di sekolah maupun pembelajaraan 
di DU/DI (Suparno, Wena, dan Revantoto,  2017). Tanpa memanfaatkan DU/DI 
sebagai sumber belajar, maka hasil belajar siswa kurang optimal, akan sulit dapat 
menghasilkan lulusan yang mampu berdaptasi dengan model kerja DU/DI 
dalam era industri (Priyono  2018). 

Oleh karena itu pengembangan dan penerapan model pembelajaran yang 
memanfaatkan perpaduan antara pembelajaran di SMK, di DU/DI dan 
pemanfaatan  perkembangan TI sebagai media penyampaian materi 
pembelajaran, menjadi suatu yang penting untuk dilakukan SMK guna 
meningkatkan kualitas pembelajaran (Haryono. 2017). Salah satu  model 
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pembelajaran yang mengkombinasikan kegiatan pembelajaran disekolah, DU/DI 
dan  perkembangan TI adalah melalui Hybrid Learning. Pembelajaran 
hybrid merupakan pendekatan pembelajaran yang bersifat sistematis yang 
menghubungkan beberapa pendekatan atau metode pembelajaran yaitu 
pembelajaran di kelas, pembelajaran di DU/DI, yang dilakukan secara tatap 
muka, online dan offline. Hybrid learning  sebagai sebuah pendekatan 
pembelajaran yang flexibel dimana pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam 
satu waktu dan tempat tetapi juga dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang 
berbeda (Bates, 2017). Pada model ini pembelajaran dilakukan berbasis online 
dan juga interaksi langsung antara guru  dan siswa (face to face interaction).  

Dengan model hybrid learning, dapat menghasilkan lulusan yang tahu 
bagaimana belajar, kreatif, memiliki tingkat  self-efcacy  yang  tinggi,  dapat 
menerapkan  kompetensi  dalam  situasi  baru (novel) serta situasi yang familier, 
dan mampu bekerja sama dengan orang lain (Staron, 2006; OECD, 2011). Tujuan 
dari model pembelajaran hybrid  adalah menghasilkan lulusan yang menguasai 
kompetensi tertentu sesuai dengan standar industri serta meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Model 
pembelajaran tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan keselarasan proses 
pengantaran pengembangan keterampilan (skills), pengetahuan (knowledge) dan 
sikap (attitude) melalui penyelarasan tematik pada mata  kuliah teori dan praktik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala SMK di Kota dan 
Kab. Probolinggo, ternyata para guru SMK sangat membutuhkan pengetahuan 
dan keterampilan tentang model pembelajaran Hybrid Learning. Oleh karena itu 
kehadiran relawan yang akan memberi pelatihan tentang model-model 
pembelajaran Hibryd Learning sangat diperlukan.         Berdasarkan analisis situasi 
di atas dapat disimpulkan bahwa metode ceramah yang diterapkan guru SMK 
dalam mengajar sudah tidak sejalan dengan perkembangan saat ini. Mengacu 
pada kondisi tersebut maka masalah kegiatan dirumuskan sebagai berikut: Para 
guru SMK Negeri 1 Pasirian Lumajang  memerlukan  pembinaan dalam 
penerapan model pembelajaran  Hybrid Learning,  dalam usaha meningkatkan 
hasil belajar siswa.  Berdasarkan permasalahan tersebut mata tujuan kegiatan ini 
adalah meningkatkan  pengetahuan dan keterampilan guru SMK dalam 
mengimplementasikan pembelajaran Hybrid Learning dalam pembelajaran. 

 
METODE 

 
Tempat pelaksanaan adalah pada SMKN 1 Pasirian Kabupaten Lumajan.  
Sasaran utama kegiatan ini adalah guru SMKN 1 Pasirian Lumajang. Kegiatan 
pelatihan tatap muka dilaksanakan tanggal 18 Juli  2019, sedangkan pelatihan 
online dilaksanakan mulai pertengahan Juli sampai dengan pertengahan Oktober 



Priyono, dkk. Pelatihan  Pembelajaran  Berbasis..... 123 

 

2019. Sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan 17 September 2019  sampai 
dengan 20 September 2019.   Jumlah peserta keseluruhan sebanyak 94 guru, dari 
10 kompetensi keahlian yang ada.  Proses kegiatan diawali dengan  teori, diskusi, 
penugasan dan praktik penerapan di kelas.   Penyampaian materi pelatihan 
dilakukan dengan metode Hybrid Learning yaitu secara tatap muka dan secara 
online. Sesuai dengan sasaran dan tujuan kegiatan ini, metode yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.  Metode Kegiatan 

No Kegiatan /Materi Metode Media 
1 Hakekat metode pembelajaran, 

Metode Pembelajaran Berbasis 
Hybrid Learning 

• Online & Tatap Muka: 
• Ceramah, 

Diskusi,Presentasi 
• Demonstrasi, dan 

Penugasan 

• Modul Online 
• Modul Cetak 

2 Perancangan/skenario metode 
pembelajaran Berbasis Hybrid 
Learning 

• Online & Tatap Muka: 
• Ceramah, 

Diskusi,Presentasi 
• Demonstrasi, dan 

Penugasan 

• Modul Online 
• Modul Cetak 

3 Prosedur pelaksanaan  metode 
pembelajaran Berbasis Hybrid 
Learning  

• Online & Tatap Muka: 
• Ceramah, 

Diskusi,Presentasi 
• Demonstrasi, dan 

Penugasan 

• Modul Online 
• Modul Cetak 

4 Evaluasi pembelajaran dalam 
metode pembelajaran Berbasis 
Hybrid Learing 

• Online & Tatap Muka: 
• Ceramah, 

Diskusi,Presentasi 
• Demonstrasi, dan 

Penugasan 

• Modul Online 
• Modul Cetak 

5 Praktik  Praktik lapangan/kelas Pendampingan Kelas -  
       

Untuk menilai efektivitas pelatihan dilihat dari empat variabel (l) 
kehadiran peserta selama kegiatan,(2) kesesuaian materi dengan kebutuhan 
peserta (3) tingkat penguasaan materi oleh peserta, dan (4) persepsi peserta 
terhadap kompetensi pemateri/fasilitator terkait dengan sistematika penyajian, 
penggunaan metode pelatihan dan penampilan. Sedangkan instrumen yang 
digunakan untuk menilai efektiviats pelatihan adalah daftar kehadiran,  tanya   
jawab, kuesioner dan pengamatan selama kegiatan. 
Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan ditinjau dari aspek (l) 
kehadiran peserta selama kegiatan,(2) kesesuaian materi dengan kebutuhan 
peserta (3) tingkat penguasaan materi oleh peserta, dan (4) persepsi peserta 
terhadap kompetensi pemateri/fasilitator terkait dengan sistematika penyajian, 
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penggunaan metode pelatihan dan penampilan. Cara dan alat yang digunakan 
untuk melakukan penilaian adalah daftar kehadiran,  tanya   jawab, kuesioner 
dan pengamatan selama kegiatan. 
 

HASIL & PEMBAHASAN 
 

Dari hasil evaluasi disimpulkan  bahwa 95,5% peserta telah mengikuti pelatihan 
dari  awal sampai akhir kegiatan, dan hanya 4,5% peserta yang tidak tuntas 
mengikuti pelatihan sampai akhir kegiatan.hal ini menunjukkan bahwa para 
guru SMK sangat serius mengikuti kegiaan pelatihan. Peserta yang tidak tuntas 
mengikut pelatihan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti ada tugas luar 
sekolah, sakit dan alasan lain yang mengakibatkan mereka tidak bisa hadir.  
Ditinjau dari kesesuaian materi  dengan dengan kebutuhan peserta, 90,10% 
peserta menyatakan bahwa materi yang disajikan sangat sesuai dengan 
kebutuhan peserta. Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta tentu akan 
terkait dengan tingkat pemahaman peserta dengan materi pelatihan.      

  
Gambar 1. Tim pelaksana dan Kepala SMKN Pasirian 
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Gambar 2. Guru SMKN Pasirian Peserta Kegiatan 
 

 
Gambar 3. Ketua pelaksana memberikan materi 

 

 
Gambar 4. Kegiatan diskusi peserta 

     
Mengacu pada hasil post tes menunjukkan  bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan peserta dalam penerapan Pembelajaran Hybrid. 
Hal ini juga nampak dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul  selama kegiatan, 
begitu pula dengan ketekunan peserta selama pelatihan. Ini menunjukkan selain 
serius peserta juga antusias mengikuti kegiatan pelatihan.  Disamping itu selama 
kegiatan peserta juga membuat tugas  berupa laporan tertulis tentang rancangan 
Pembelajaran Hybrid, dan ini telah diselesaikan oleh 95,5%  dengan hasil yang 
sempurna. Dengan demikian setelah pelatihan ini, dimungkinkan peserta 
mengembangkan atau menularkan pengetahuan dan keterampilannya pada 
guru lain. 

Ditinjau dari persepsi peserta terhadap kompetensi para 
pemateri/fasilitator kegiatan kegiatan  84,8% menyatakan sangat baik, hanya 
15,2% peserta menyatakan cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa tim satgas 
kegiatan yang sekaligus juga sebagai pemateri kegiatan telah menguasai materi 
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dan mampu mengajar dengan menerapkan metode pelatihan yang sesuai 
dengan  karakteristik peserta. Kompetensi fasilitator kegiatan tentu sangat 
berpengaruh terhadap antusias peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan, hal 
ini berarti jika kompetnsi fasilitator tidak baik maka pelatihan tidak akan dapat 
berlangsung dengan baik.   

Sebagai faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah 
tersedianya tempat kegiatan dan sarana prasarana pelatihan yang memadai, 
dukungan kepala sekolah dan tersedianya kesempatan dan kemauan para guru. 
Adanya peningkatan pemahaman guru terhadap    pembelajaran hybrid 
merupakan salah satu pendorong pelaksaan kegiatan ini. Selama kegiatan 
pelatihan   pembelajaran hybrid tidak ada hambatan yang berarti, dan semua 
kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Secara umum bila 
dibandingkan antara sebelum sesudah kegiatan pelatihan khususnya terhadap 
penguasaan materi peserta dapat disimpukan terjadi peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan secara signifikan. 

 
SIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil evaluasi  dan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan 
kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan ini telah berhasil dengan 
baik. Hal ini dapat dilihat dari (l) peningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
peserta dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran hybrid 
learning pada pelaksanaan pembelajaran, (2) kehadiran peserta, (3) relevansi 
materi pelatihan dengan keputuhan peserta. Demikian pula persepsi peserta 
terhadap kompetensi para pemateri/fasilitator kegiatan termasuk kategori 
sangat baik. Selanjutnya, perlunya dilakukan pelatihan berkelanjutan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru pada SMK-SMK 
lainnya. Demikian pula bagi para guru yang telah mengikuti kegiatan pelatihan 
ini hendaknya melakukan sosialisasi tentang pembelajaran hybrid  pada 
lingkungan kerja masing-masing.  
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