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Abstrak: Pada saat ini sebagian besar guru  SMK kurang mampu memanfaatkan 
perkembangan media digital sebagai sumber belajar bagi siswanya. Masih 
rendahnya kompetensi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis 
digital, perlu diatasi. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan guru SMK  dalam pengembangan dan  mengimplementasikan media 
pembelajaran berbasis digital. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan 
Pelatihan Pengembangan dan Penerapan Media Pembelajaran  Berbasis ICT Bagi 
Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tempat pelaksanaan adalah pada 
SMKN 2 Ponorogo,   dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 64  guru, dari 
4 program keahlian. Penyampaian materi  pelatihan dilakukan dengan metode 
blanded learning  yaitu  secara tatap muka dan secara online. 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 peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
peserta dalam mengembangkan dan mengimplementasikan media pembelajaran 
berbasis digital pada pelaksanaan pembelajaran. 
 
Kata kunci: Digital, Guru, Media, Pembelajaran,  SMK 
 
Abstract: At present most of the vocational teachers are less able to utilize the 
development of digital media as a source of learning for their students. The still 
low competence of teachers in utilizing digital-based learning media, needs to be 
overcome. The purpose of this activity is to improve the knowledge and skills of 
vocational teachers in developing and implementing digital-based learning media. 
One way is through the Training of Development and Application of ICT-Based 
Learning Media for Vocational High School (SMK) Teachers. The place of 
implementation is at SMKN 2 Ponorogo, with a total of 64 teachers, from 4 skills 
programs. Submission of training material is carried out by the blanded learning 
method that is face to face and online. Submission of training 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 participants' knowledge and skills in 
developing and implementing digital-based learning media in the implementation 
of learning. 
. 
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PENDAHULUAN 
 
Abad  21  merupakan  abad  informasi  dan  komunikasi,  yang  ditandai  dengan 
perkembangan pesat pada teknologi informasi dan komunikasi. Dunia digital, 
berbasis pengetahuan modern telah mengubah segalanya, mulai dari masalah 
bisnis dan perdagangan, hingga hal-hal terkecil dari kehidupan sehari-hari. 
Pendidikan juga bagian dari perubahan tersebut. Sebagai pendidik, kita tidak 
hanya perlu memahami perubahan ini, pendidik harus berada di garis depan 
dalam memanfaatkannya perubahan  untuk kepentingan pendidikan. Teknologi 
informasi dan  komunikasi berupa televisi, telepon, komputer, dan internet 
mengalami perkembangan yang  luar  biasa. Adanya perubahan abad 21 
menuntut pula perubahan paradigma pembelajaran (Mukminan. 2014). Guru 
pada abad ini dan abad selanjutnya ditantang untuk melakukan akselerasi 
terhadap  perkembangan  informasi  dan  komunikasi.  Pembelajaran  di  kelas  
dan pengelolaan kelas, pada abad ini harus disesuaikan dengan standar 
kemajuan teknologi informasi  dan  komunikasi,  atau  yang  lebih  dikenal  
dengan digital (Niarsa, 2013)   

Konsekuensi  dari  bergulirnya  paradigma  ini  memerlukan  sumber  
belajar  yang banyak. Tetapi sekolah dihadapkan pada kenyataan bahwa sumber 
belajar yang ada di perpustakaan sangat terbatas. Koleksi buku dan compact disk 
(CD) yang dimiliki sekolah pun acapkali sudah usang. Pembaharuan koleksi 
buku dan CD tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk mengatasi 
madsalah tersebut, maka pemanfaatan media digital dapat dijadikan solusi bagi 
permasalahan ini. 

Pada abad 21 ini sebuah revolusi pengetahuan terjadi, dimana dunia sudah 
semakin  go digital. Media digital didefinisikan sebagai konten digital yang dapat 
ditransfer melalui internet, jaringan komputer dan berbagai perangkat 
elektronik. Ini termasuk situs web, gambar digital, video dan audio, serta 
permainan video dan media sosial.  Media digital adalah konten digital yang 
dapat ditransmisikan melalui internet atau jaringan komputer. Ini dapat 
mencakup teks, audio, video, dan grafik. Ini berarti bahwa berita dari jaringan 
TV, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Perkembangan media digital terlihat dari 
semakin banyak buku yang telah dirubah ke dalam format  digital book  dan dapat 
dengan mudah diakses melalui situs seperti  ibiblio,  Google Scholar  dan  
Questia. Situs-situs  mesin  pencari  seperti  Google  dan  Yahoo!  Sudah  tersedia,  
bahkan sudah mulai meluncurkan versi mobile yang dapat diakses melalui 
telepon genggam.      

Pada saat ini Pada satu sisi sebagian besar guru guru  SMK saat ini masih 
kurang mampu memanfaatkan perkembangan media digital sebagai sumber 
belajar bagi siswanya (Utari, 2013; Fitriyadi, H.2016). Dari hasil wawancara dan 
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pengamatan di beberapa guru  SMK di Jawa Timur, nampak bahwa  kompetensi  
guru dalam memanfaatkan  sumber belajar/media berbasis digital masih kurang. 
Kurangnya kompensi guru SMK dalam memanfaatkan sumber belajar berbasis 
digital, tentu berimplikasi pada pelaksaaan pembelajaran.   Kondisi guru SMK 
yang masih belum familiar dengan penggunaan media pembelajaran berbasis 
digital harus segera diatasi. Salah satu caranya  adalah dengan melakukan 
pelatihan pengembangan media pembelajaran  berbasis digital bagi Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka media  pembelajaran  yang  
bersifat  virtual  (maya)  merupakan  alternatif  sumber  informasi  dan  sumber  
belajar  bagi guru guru SMK. Dengan demikian, jika SMK  ingin memiliki  
legitimasi akademik yang  tinggi  serta memiliki  relevansi  dengan  tuntutan 
masyarakat  dan  juga  stake holder, maka pembelajaran harus selalu melakukan 
inovasi agar tidak ketinggalan jaman.  

Berdasarkan analisis situasi di atas dapat disimpulkan bahwa media 
konvensional seperti ceramah, buku teks masih menjadi pilihan utama guru-
guru SMK, hal ini tidak sejalan dengan perkembangan industri digital saat ini. 
Disamping itu kompetensi guru SMK memanfaatkan media berbasis digital  
dalam pembelajaran masih belum maksimal.  Mengacu pada kondisi tersebut 
maka masalah kegiatan dirumuskan sebagai berikut: “Para guru SMKN 1 
Badegan Ponorogo    memerlukan  pembinaan dalam pengembangan dan  
penerapan media pembelajaran berbasis digital.  

 
METODE 

 
Salah satu upaya  agar  guru SMK  dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
perlu dilakukan pembinaan  dengan pemberian pelatihan penerapan media 
pembelajaran berbasis digital  yang sesuai dengan kurikulum berbasis 
kompetensi di SMK.  Guna keperluan tersebut langkah  pemecahan  masalah 
yang tepat dilakukan  adalah  pemberian pelatihan tentang media pembelajaran 
berbasis digital. Tempat pelaksanaan adalah pada SMKN 2 Ponorogo. Kegiatan 
pelatihan  online dimulai pada awal bulan Juli 2019 sampai dengan pertengahan  
Oktober 2019. Kegiatan tatap muka dilakukan tanggal 23 Juli 2019, sedangkan 
pendampingan dilakukan tanggal 2 September 2019 sampai 4 September 2019. 
Kegiatan ini diikuti oleh 80 guru SMKN Badengan Ponorogo. Sasaran utama 
kegiatan ini guru Rekayasa Teknik Bangunan SMKN 1 Badegan di Ponorogo. 
Jumlah peserta keseluruhan sebanyak 80 guru. Penyampaian materi  pelatihan 
dilakukan dengan metode blanded learning  yaitu  secara tatap muka dan secara 
online. 
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Gambar 1. Diagram Alur  Kegiatan 

 
Efektivitas pelatihan ditinjau dari empat 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, penggunaan metode 
pelatihan dan penampilan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk menilai 
efektivitas pelatihan adalah daftar kehadiran,  tanya   jawab, kuesioner dan 
pengamatan selama kegiatan. 
 

HASIL & PEMBAHASAN 
 

Seperti disebutkan bahwa sebagai peserta kegiatan ini adalah guru-guru SMK 
Negeri 1 Badengan Ponorogo  yang berminat terhadap pelatihan media   
pembelajaran  berbasis  digital  serta bersedia untuk mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan kepada guru lain.  Berdasarkan hasil evaluasi 
terhadap kehadiran peserta selama kegiatan pelatihan, 100% peserta telah 
mengikuti  sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.   Ditinjau dari tingkat 
pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan disimpulkan  bahwa 93,75% 
peserta telah memahami media   pembelajaran  berbasis  digital dengan baik,  
sebagai salah satu usaha peningkatan kinerja  guru SMK. Setelah selesai 
mengikuti kegiatan, masing-masing peserta membuat laporan tertulis tentang 
rancangan pembelajaran  media berbasis  digital. Dalam hal ini 100% peserta 
telah merampungkan laporan tertulis tentang rancangan pembelajaran  media 
berbasis  digital yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.  

Hal ini  menunjukkan  bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan penerapan media   pembelajaran  berbasis  digital. Hal ini 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. Dengan demikian setelah pelatihan ini, 
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dimungkinkan peserta mengembangkan atau menularkan pengetahuan dan 
keterampilannya pada guru lain.  

Ditinjau dari aspek kesesuaian/relevansi dan  kemanfaan materi pelatihan 
sebanyak 81,25%  peserta menyatakan sangat bermanfaat dan 19,75% 
menyatakan  cukup bermanfaat. Jadi dengan demikian dapat dikatakan materi 
yang disajikan dalam kegitaan pelatihan ini sangat berguna bagi guru dalam 
usaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada sisi lain ditinjau dari 
kompetensi pemateri/fasilitator  yang meliputi penguasaan materi, sistematika 
penyajian materi, penggunaan metode pelatihan, tanggung jawab dan disipilin, 
secara umum 100% peserta menilai baik.  Hal ini berarti tim pelaksana kegiatan 
telah memiliki kompetensi yang baik   dalam melaksanakan kegiatan 
pengabdian pada guru-guru SMK.  

 
Gambar 1. Foto Para peserta dan tim pelaksana 

 

 
Gambar 2. Foto presentasi Tim dan  Para peserta 

 
Keberhasilan kegiatan pelatihan ini tentu tidak lepas dari berbagai  faktor 

pendukung  antara lain adalah tersedianya tempat kegiatan yang memadai di 
SMK Negeri 1 Badegan Ponorogo. Adanya dukungan kepala sekolah dan 
tersedianya kesempatan dan kemauan para guru merupakan salah satu 
penunjang keberhasilan kegiatan ini. Tingginya antusias dan keinginan guru 
untuk memahami media   pembelajaran  berbasis  digital   merupakan salah satu 
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pendorong uama  pelaksanaaan kegiatan ini. Tanpa adanya dukungan yang 
demikian niscaya kegiatan pelatihan ini tidak dapat berjalan dengan baik. 

Selama kegiatan pelatihan media   pembelajaran  berbasis  digital   tidak 
ada hambatan yang berarti, dan semua kegiatan dapat berjalan sesuai rencana 
yang telah ditetapkan.  Secara umum terjadi peningkatan pemahaman dan 
keterampilan peserta antara sebelum sesudah mengikuti kegiatan pelatihan. 
Peningkatan pemahaman dan keterampilan ini khususnya terkait dengan 
materi-materi seperti (l) konsep/pengertian media   pembelajaran  berbasis  
digital, (2) langkah-langkah pembuatan media   pembelajaran  berbasis  digital, 
(3) manfaat  media pembelajaran  berbasis  digital, dan (4) cara merancang RPP 
berbasis media    berbasis  digital. 

 
SIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil evaluasi  kegiatan dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini 
telah berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat (l) adanya peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan peserta dalam merencanakan dan 
mengimplementasikan  media pembelajaran berbasis digital pada pelaksanaan 
pembelajaran, (2) hampir semua peserta mengikuti kegiatan pelatihan  sesuai 
jadwal yang telah ditetapkan, (3) sebagian besar peserta menyatakan materi 
pelatihan yang disajikan relevan dan berguna bagi kebutuhan guru, dan (4) 
kompetensi pemateri/fasilitator pelatihan termasuk kategori baik.  
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