
PENERAPAN MEDIA INTERAKTIF BERBASIS QUIPPER
SCHOOL DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN
PPKn DI SMP N 2 KUDUS

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

oleh
Wifki Ananta

NIM 3301412120

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2016



ii



iii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :



iv

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tak ada hal yang tak mudah, dan tak ada sesuatu yang tak mungkin”

“Miliki tujuan yang betul-betul baik, dan lakukan hal yang benar-benar benar”

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

 Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sujoto dan Ibu Siti Sa’diyah yang

selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan do’a.

 Adik laki-laki saya, A’an Khunaifi yang senantiasa memberikan

dukungan.

 Keluarga Besar Ayah dan Ibu saya.

 Teman-teman PPKn angkatan 2012.

 Teman-teman Penghuni Malagas Kos.



vi

SARI

Ananta, Wifki. 2016. Penerapan Media Interaktif Berbasis Quipper School
dalam Membentuk Kemandirian Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PPKN Di
SMP N 2 Kudus. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu
Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Maman Rachman,
M.Sc., Pembimbing II Puji Lestari, S.Pd, M.Si. Halaman: 99

Kata Kunci: Media Interaktif, Quipper School, Kemandirian Belajar,
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perencanaan pembuatan
media pembelajaran interaktif Quipper School di SMP N 2 Kudus. (2) mengetahui
pelaksanaan penerapan media pembelajaran Quipper School yang dapat
membentuk kemandirian belajar siswa. (3) mengetahui keberhasilan penerapan
media pembelajaran interaktif Quipper School dalam membentuk kemandirian
belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di SMP N 2 Kudus.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian
kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di SMP N 2 Kudus. Nara sumber dalam
penelitian ini adalah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan siswa
SMP N 2 Kudus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif dan analisis verifikatif kualitatif yang dilakukan secara bersama-sama.
Analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dilakukan sejak
sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) perencanaan media interaktif
Quipper School dilakukan dengan menyiapkan perangkat pembelajaran secara
sistematis oleh guru PPKn. (2) penerapan media interaktif Quipper School berupa
tambahan belajar dan mengadakan evaluasi bersifat online oleh guru dan siswa.
(3) penerapan media interaktif Quipper School mampu membentuk kemandirian
belajar siswa menjadi lebih tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya
delapan kriteria kegiatan belajar mandiri dan meningkatnya motif belajar siswa.
Faktor pendukung keberhasilan penerapan Quipper School yaitu tersedianya
perangkat teknologi komunikasi yang menunjang proses pembelajaran, efisien,
membuat siswa merasa senang, penyajian materi yang menarik, komunikatif,
penguasaan teknologi informasi yang baik, serta inovasi mengajar guru. Faktor
penghambat keberhasilan penerapan Quipper School yaitu biaya internet seluler
yang masih mahal, dan kualitas jaringan internet yang tidak stabil di beberapa
daerah.

Saran dari peneliti adalah sebagai berikut: guru senantiasa berinovasi
dalam pembelajaran melalui Quipper School demi peningkatan kualitas
pembelajaran, serta siswa senantiasa mengelola dan meningkatkan cara, motif,
dan kemandirian belajarnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan, pada BAB VII (Sarana dan Prasarana),

Pasal 42, Butir 1: “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang

meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber

belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.

Peraturan ini menunjukkan bahwa media pendidikan merupakan salah satu

sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan kegiatan melaksanakan kurikulum

suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi para siswa untuk

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada

dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan

tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri

sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut siswa

berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui PBM.

Proses pembelajaran diselenggarakan secara efektif, artinya proses

belajar mengajar (PBM) dapat berjalan secara lancar, terarah dan sesuai

dengan tujuan pembelajaran. Kriteria PBM yang efektif adalah PBM

mampu mengembangkan konsep generalisasi serta bahan abstrak menjadi
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hal yang jelas dan nyata, PBM mampu melayani perkembangan belajar

peserta didik yang berbeda-beda, dan PBM melibatkan peserta  didik secara

aktif dalam pembelajaran  sehingga PBM mampu mencapai tujuan sesuai

program yang telah diterapkan.

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi (hubungan timbal

balik) yang terjadi antara guru dengan siswa atau pembelajar beserta unsur-

unsur yang ada didalamnya. Tujuan pembelajaran adalah diperolehnya

prestasi belajar siswa yang tinggi dan terdapat perubahan perilaku positif

pada siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diselenggarakan proses

pembelajaran berkualitas yang ditunjang oleh penerapan berbagai unsur-unsur

pembelajaran.

Unsur-unsur pembelajaran tersebut antara lain tujuan belajar yang

dirumuskan dengan jelas, materi pelajaran disusun secara runtut dan up to

date, sarana prasarana belajar memadai, kondisi belajar nyaman, penggunaan

metode pembelajaran yang tepat, penggunaan media pembelajaran yang

mampu mendukung siswa belajar lebih baik, sumber belajar tidak terbatas

pada buku teks tetapi menggunakan media digital yang mudah diakses, dan

evaluasi dilakukan dengan melibatkan siswa. Penerapan unsur pembelajaran

secara optimal akan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dan

meningkatkan prestasi belajar siswa.

Kondisi pembelajaran pada kenyataannya menunjukan hal yang

berbeda, selama ini penyelenggaraan proses pembelajaran masih

mengabaikan beberapa unsur-unsur pembelajaran, antara lain tujuan belajar
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belum dirumuskan dengan jelas, materi pelajaran tidak terorganisasi dengan

baik, metode pembelajaran yang tidak tepat dan guru belum menerapkan

media pembelajaran inovatif yang mendukung siswa untuk belajar lebih baik,

siswa tidak tertarik dengan pembelajaran sehingga siswa tidak memiliki

kesadaran untuk belajar mandiri. Akibatnya pembelajaran menjadi tidak

efektif. Hal tersebut terjadi dikarenakan selama ini, guru masih menggunakan

media pembelajaran konvensional yang terbatas pada modul cetak.

Berbagai kekurangan dari penggunaan modul cetak dalam

pembelajaran, seharusnya menjadikan guru untuk lebih berinovasi dan

memilih alternatif media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai, sehingga dapat mendorong siswa supaya belajar lebih baik dan

prestasi belajar meningkat. Penggunaan media inovatif juga akan

meningkatkan motivasi dan perhatian siswa dalam memahami materi

pelajaran.

Pembelajaran dengan menggunakan media konvensional yang terbatas

pada modul cetak awalnya juga masih terdapat di SMP N 2 Kudus. Observasi

awal yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2015 memperoleh hasil bahwa

proses pembelajaran PPKn di SMP N 2 Kudus masih dilakukan dengan cara

konvensional dan belum menggunakan media pembelajaran inovatif.

Kegiatan belajar mengajar masih didominasi oleh metode ceramah dan

penyampaian materi belajar terbatas pada modul cetak.

Keadaan tersebut terlihat pada tingkah laku siswa saat proses

pembelajaran berlangsung. Sebagian besar siswa tidak memperhatikan
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penjelasan guru, mengobrol dengan teman lain, bermain game, dan

mengakses internet yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran.

Beberapa siswa mengemukakan bahwa PPKn sulit dipahami, penjelasan dari

guru membingungkan, penjelasan tidak terfokus dan tidak terarah pada materi

pelajaran. Beberapa masalah tersebut menyebabkan siswa sangat bergantung

terhadap ceramah yang diberikan oleh guru sehingga siswa tidak bisa

memahami materi ketika belajar sendiri secara mandiri tentang materi

pelajaran.

Untuk mengatasi rendahnya kemandirian belajar siswa, guru harus

selalu berinovasi dalam proses pembelajaran dengan cara menggunakan

media pembelajaran yang dapat memberikan stimulan kepada siswa sehingga

mampu menarik minat siswa untuk belajar secara mandiri dan sesuai dengan

tujuan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang menarik

dimaksudkan agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh dalam pembelajaran,

serta mendorong siswa untuk dapat memanfaatkan fasilitas sarana dan pra-

sarana yang tersedia dengan bijak dan sebaik-baiknya.

Sarana prasarana belajar yang tersedia di SMP N 2 Kudus sangat

memadai. Diantaranya, tersedia ruang kelas untuk setiap kelas yang ada,

tersedia laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium IPA,

laboratorium seni, ruang multimedia, dan juga tersedia fasilitas lengkap

seperti LCD proyektor, AC, dan speaker disetiap ruang yang ada dan free

koneksi internet wi-fi diseluruh area sekolah. Selain itu, penguasaan IT siswa

juga sudah sangat tinggi. Sebagian besar siswa sudah memiliki laptop dan
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telepon seluler atau smartphone dengan fitur canggih seperti Iphone,

Blackberry dan Android yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses intenet

kapanpun untuk menunjang pembelajaran.

Media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dapat

digunakan guru dalam pembelajaran untuk mengatasi rendahnya kemandirian

belajar adalah e-learning. E-learning merupakan sebuah inovasi dalam

pendidikan yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perubahan

proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada

kegiatan ceramah dengan media seadanya tetapi penyampaian materi

pembelajaran dapat divisualisasikan dalam berbagai format dan bentuk yang

lebih dinamis dan lebih interaktif sehingga siswa akan lebih termotivasi.

E-learning sebagai media pembelajaran jarak jauh (distance learning)

dengan memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan/atau

internet. E-learning memungkinkan siswa untuk menimba ilmu tanpa harus

secara fisik menghadiri kelas. Penerapan e-learning mempunyai fungsi untuk

mempercepat jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan. Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa proses pembelajaran

dengan menggunakan bantuan media menghasilkan proses belajar lebih

efektif dalam rentang waktu cukup lama. Selain itu, penggunaan internet

diharapkan dapat memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses

komunikasi interaktif antara guru dengan siswa. Kondisi pembelajaran yang

perlu didukung dengan penggunaan internet berkaitan dengan strategi

pembelajaran yang akan dikembangkan, yaitu proses komunikasi dilakukan
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untuk mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas dengan mudah dan

membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan.

E-learning merupakan sumber belajar yang memiliki jangkauan luas

dan tidak terbatas ruang maupun waktu. Kelebihan penggunaan e-learning

antara lain: (1) menghemat waktu proses belajar mengajar, (2) mengurangi

biaya perjalanan, (3) menghemat biaya pendidikan (infrastruktur, peralatan,

buku), (4) menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, (5) melatih siswa

lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Belajar dengan media e-

learning juga akan meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa, karena

mereka lebih mudah bereksplorasi untuk menemukan bahan ajar sehingga

diharapkan prestasi belajar siswa lebih optimal dan standar kompetensi

pembelajaran tercapai.

Dalam rangka mempersiapkan penggunaan media e-learning di suatu

institusi pendidikan, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil antara lain:

(1) mengembangkan sendiri, (2) membeli sistem yang sudah ada, (3)

menggunakan open source e-learning. Saat ini terdapat beberapa sistem e-

learning berbasis open source seperti Quipper School, Moodle, Edmodo,

Atutor, Claroline, dan lain sebagainya. Bagi institusi pendidikan yang akan

menggunakan software ini tidak dipungut biaya atau gratis. Dalam hal ini,

melalui kontribusi, masukan dan pengembangan dari mahasiswa PPL Unnes

2015, SMP N 2 Kudus sejak bulan Oktober 2015 telah menggunakan Quipper

School dalam menunjang proses pembelajaran yang ada.



7

Quipper School adalah media dengan sistem e-learning yang berbasis

open source keluaran terbaru, dan diluncurkan Januari 2014. Quipper School

memberikan kemudahan bagi guru untuk mengirim tugas ke perangkat mobile

yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, guru dapat memantau perkembangan

belajar siswa diluar pertemuan tatap muka secara online. Manfaat Quipper

School bagi siswa yaitu dapat digunakan sebagai tempat siswa untuk

mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengakses seluruh materi pelajaran,

dan mengirimkan pesan kepada guru mengenai kesulitan belajar yang

dihadapi. Quipper School dapat diakses oleh siswa melalui perangkat yang

terhubung dengan internet yang dilengkapi dengan peramban web atau

menggunakan smartphone, blackberry, pc/komputer, laptop dan tablet. Siswa

dapat mengakses Quipper School melalui koneksi internet Wi-fi atau 3G/4G.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) menunjukkan

terdapat keefektifan penerapan e-learning-Quipper School pada pembelajaran

akuntansi di SMA Negeri 2 Surakarta, hal ini ditunjukkan dengan terjadi

peningkatan prestasi belajar akuntansi antara kedua kelompok dimana

prestasi belajar e-learning-Quipper School lebih baik daripada prestasi belajar

modul cetak.

Berdasarkan uraian yang menggambarkan pentingnya media

pembelajaran Quipper School untuk diterapkan pada mata pelajaran PPKn,

maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan

Media Interaktif Berbasis Quipper School dalam Membentuk Kemandirian

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PPKN Di SMP N 2 Kudus”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis kemudian

melakukan identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah tersebut penulis

memperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan pembuatan media interaktif Quipper School?

2. Bagaimana pelaksanaan penerapan media interaktif Quipper School yang

dapat membentuk kemandirian belajar siswa?

3. Bagaimana keberhasilan penerapan media interaktif Quipper School dalam

membentuk kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di SMP N

2 Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tentang

Penerapan Media Interaktif Quipper School dalam Membentuk Kemandirian

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn di SMP N 2 Kudus ini adalah

sebagai berikut:

1. Mengetahui perencanaan pembuatan media pembelajaran interaktif Quipper

School di SMP N 2 Kudus

2. Mengetahui pelaksanaan penerapan media pembelajaran Quipper School

yang dapat membentuk kemandirian belajar siswa

3. Mengetahui keberhasilan penerapan media pembelajaran interaktif Quipper

School dalam membentuk kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran

PPKn di SMP N 2 Kudus
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D. Manfaat Penelitian

Dari berbagai hal yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana penerapan

teori yang didapat di perguruan tinggi serta hasil dari penelitian ini

diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan teori yang sudah ada

seperti, teori belajar mandiri. Serta dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti

lain yang mempunyai obyek penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Penerapan media pembelajaran interaktif pada siswa dapat memberikan

pengalaman belajar yang lebih bervariasi sehingga dapat meningkatkan

kemandirian belajar pada mata pelajaran PPKn.

b. Bagi Guru

1) Menambah masukan tentang alternatif media pembelajaran sehingga

dapat memberikan sumbangan nyata bagi peningkatan profesionalitas

guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.

2) Memberi masukan untuk guru yang mengajar mata pelajaran PPKn

untuk mengembangkan suatu media pembelajaran interaktif yang

efektif sehingga bisa diterapkan kepada siswa.

c. Bagi Sekolah

1) Memberi masukan dan pertimbangan bagi sekolah dalam penyajian
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materi untuk beralih dari media konfensional.

2) Memberi  masukan  dan  pertimbangan  bagi  sekolah  dalam

mengembangkan dan menyempurnakan proses pembelajaran dengan

menggunakan media-media yang tepat.

d. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian

bagi mahasiswa Unnes tentang penelitian media pembelajaran dan

dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau untuk penelitian lanjutan.

E. Batasan Istilah

Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar dapat

terfokus pada judul dan rumusan masalah. Media interaktif yang

dikembangkan adalah media pembelajaran interaktif Quipper School.

1. Quipper School

Quipper School adalah sebuah platform online gratis untuk guru dan

siswa. Quipper School terdiri dari dua bagian, yaitu: link untuk guru,

dan learn untuk siswa. Quipper School Link adalah tempat dimana guru

dapat mengelola kelas secara online dan melihat perkembangan siswa.

Quipper School Learn adalah tempat dimana siswa belajar.

2. Kemandirian Belajar

Kemandirian belajar bukan berarti belajar sendiri. Seringkali orang

menyalahartikan belajar mandiri sebagai belajar sendiri. Kemandirian

Belajar adalah cara memberi ruang dan kesempatan untuk berinisiatif
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mengeksplorasi kemampuan dalam mencari, mengumpulkan, menganalisa,

dan mengelola materi belajar baik dengan bantuan orang lain maupun

tidak. Dalam hal ini, Quipper School memberikan wadah bagi siswa untuk

aktif menggali informasi terkait materi belajar dengan memasukkan

stimulasi untuk siswa berupa konten-konten baru yang lebih umum dan

luas. Sehingga dengan demikian siswa dapat beraktifitas belajar dengan

sangat aktif untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka

terhadap materi belajar.

3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Dalam perjalanannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

harus mengalami berbagai perubahan nama dan materi pada setiap periode

kurikulum yang berlaku, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan telah memberikan kontribusi besar dalam

rangka mencetak generasi penerus bangsa yang berkepribadian luhur. Pada

masa kurikulum KTSP, nama pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Sekarang pada masa berlakunya kurikulum 2013, dikembalikan lagi pada

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak

dari kata medium yang dapat diartikan perantara atau pengantar terjadinya

komunikasi. Menurut Criticos (1996) dalam Daryanto (2013: 4)

mengatakan bahwa “media merupakan salah satu komponen komunikasi,

yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan.”

Sedangkan menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan

(Association Of Educational and Communication Technology/ AECD)

mengemukakan bahwa “media merupakan apa saja yang digunakan orang

untuk menyalurkan informasi.” Sementara itu Briggs (1970) berpendapat

dalam Sadiman (2012: 6), bahwa media adalah “segala alat fisik yang

dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.”

Menurut Gerlach dan Ely (1971) dalam Arsyad (2005: 3), “media

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh

pengetahuan, keterampilan atau sikap.”

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah

merupakan media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan

pembelajaran kaitannya dengan model pembelajaran langsung yaitu



13

dengan cara guru berperan sebagai penyampai informasi dan dalam hal ini

guru seyogyanya menggunakan berbagai media yang sesuai. Media

pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu

yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian

dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong

terjadinya proses belajar.

a. Fungsi Media Pembelajaran

Menurut Levie dan Lentz dalam Kustandi (2013: 19-20)

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media

visual, yaitu: “fungsi atensi, fungsi afeksi, fungsi kognitif, dan fungsi

kompensatoris”. Berikut penejelasannya secara rinci:

1. Fungsi atensi merupakan inti, yaitu menarikm dan mengarahkan

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang

berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks

materi pelajaran

2. Fungsi afeksi, media visual dapat terlihat dari tingkat kenyamanan

siswa ketika belajar.

3. Fungsi kognitif, terlihat dari temuan-temuan penelitian yang

mengungkap bahwa lambang visual atau gambar memperlancar

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi.

4. Fungsi kompensatoris, media pembelajaran membantu siswa yang

lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan dan memahami

informasi dalam teks dan mengingatnya
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Sedangkan menurut Sadiman (2012: 17-18), menyatakan bahwa

media itu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Memperjelas pesan agar bersifat lisan belaka.
2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.
3) Mengatasi sikap pasif anak didik.
4) Memberikan perangsang yang sama dan menimbulkan persepsi

yang sama.

b. Manfaat Media Pembelajaran

Menurut Kemp dan Dayton (1985) dalam Kustandi (2013: 21),

mengemukakan dampak positif dari penggunaan media pembelajaran

dijelaskan sebagai berikut:

1) penyampaian pelajaran tidak kaku
2) pembelajaran bisa lebih menarik
3) pembelajaran menjadi lebih interaktif
4) lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat
5) kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila kata dan gambar

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan
elemen-elemen pengetahuan dengan teroganisir secara baik,
spesifik, dan jelas

6) pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja
diinginkan atau diperlukan

7) sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan
terhadap proses belajar dapat ditingkatkan

8) peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif.

Media pembelajaran yang bervariasi dapat memperluas cakrawala

sajian materi pembelajaran yang diberikan di kelas seperti buku, foto-

foto, dan nara sumber. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki

banyak pilihan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

Peserta didik akan memperoleh pengalaman beragam selama proses

pembelajaran. Pengalaman yang bervariasi ini akan sangat berguna bagi

peserta didik dalam menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab
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yang berbagai macam, baik dalam pendidikan, masyarakat, dan

lingkungan kerja.

Media pembelajaran menyajikan sesuatu yang sulit diadakan,

dikunjungi atau dilihat oleh peserta didik, baik karena ukurannya yang

terlalu besar seperti sistem tata surya, terlalu kecil seperti virus, atau

rentang waktu prosesnya terlalu panjang. Dengan adanya media,

keterbatasan yang ada tersebut dapat di atasi. Misalnya dengan

menggunakan berbagai Janis media berupa model, prototipe, peta,

denah, foto, video, film, mengunjungi situs, dan sebagainya. Media

pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang kongkret dan

langsung kepada peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan

merasakan  dan melihat secara langsung keterkaitan antara teori dan

praktik atau memahami aplikasi ilmunya di lapangan.

Media-media pembelajaran dapat memberikan informasi yang

akurat dan terbaru, misalnya penggunaan buku teks, majalah, nara

sumber, dan internet. Media pembelajaran dapat menambah

kemenarikan tampilan materi sehingga meningkatkan motivasi dan

minat belajar serta perhatian peserta didik untuk fokus dalam mengikuti

materi yang disajikan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan

keefektifan pembelajaran.

Media pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk

berfikir kritis, menggunakan kemampuan imajinasinya, bersikap dan

berkembang lebih lanjut, sehingga melahirkan kreativitas dan karya-
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karya inovatif. Media dapat meningkatkan efisiensi proses

membelajaran, karena dengan menggunakan media dapat menjangkau

peserta didik di tempat yang berbeda-beda, dan di dalam ruang lingkup

yang tak terbatas pada suatu waktu tertentu. Media pembelajaran dapat

memecahkan masalah pendidikan atau pengajaran baik dalam lingkup

mikro maupun makro.

Media dalam pembelajaran mempunyai peranan penting, antara

lain: menghemat waktu belajar, meningkatkan pemahaman siswa,

meningkatkan aktivitas siswa, dan mempertinggi daya ingat siswa.

Menurut Sadiman (2012: 17-18) mengemukakan manfaat media

pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu:

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat
verbalistis.

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.
3) Mengatasi sikap pasif anak didik.
4) Memberikan rangsangan yang sama, pengalaman yang sama,

dan persepsi yang sama.

c. Jenis dan Macam Media Pembelajaran

Media yang digunakan dalam pembelajaran ada bermacam-

macam, mulai dari media yang sederhana hingga media yang rumit dan

modern. Seels dan Glasgow (1990) dalam Arsyad (2005:33-34)

mengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi

perkembangan teknologi kedalam dua kategori luas, yaitu “pilihan

media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir.” Penggunaan

Media Tradisional terdapat beberapa pilihan media sebagai berikut:
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1) Visual diam yang dapat diproyeksikan (proyeksi opaque,
proyeksi overheat, slides dan filmstrip)

2) Visual diam yang tak diproyeksikan (gambar/poster, foto,
charts, grafik, diagram dan pameran, papan info, papan-bulu)

3) Audio (rekaman piringan, pita kaset, real, dan cartridge)
4) Penyajian multimedia (slide plus suara dan multi-image,)
5) Visual dinamis yang diproyeksikan (film, televisi dan video)
6) Cetak (buku teks, modul, workbook, majalah ilmiah, dan

lembaran lepas)
7) Permainan (teka-teki, simulasi, dan permainan papan)
8) Realia (model, specimen dan manipulatif)

Arsyad (2005: 34-36) pilihan media mutakhir digolongkan

menjadi dua yaitu “media berbasis telekomunikasi dan media berbasis

mikroprosesor.” Dalam pilihan media berbasis telekominikasi sendiri

terdiri dari:

1) Telekonferen adalah suatu teknik komunikasi di mana
kelompok-kelompok yang berada di lokasi geografis yang
berbeda menggunakan mikrofon dan amplifier khusus yang
dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga setiap orang
dapat berpartisipasi dengan aktif dalam suatu pertemuan besar
dan diskusi.

2) telecture, adalah suatu teknik pengajaran di mana seseorang
ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu menghadapi
sekelompok pendengar yang yang mendengarkan melalui
amplifier telepon.

Media berbasis mikroprosesor memiliki beberapa bentuk yang

dapat dipakai sebagai berikut:

1) Computer-assisted instruction, adalah suatu sistem
penyampaian materi pelajaran berbasis mikroprosesor yang
dirancang dan diprogram ke dalam sistem tersebut.

2) Permainan komputer.
3) Sistem tutor intelijen, adalah pengajaran dengan bantuan

komputer yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan
siswa dan melalui dialog itu siswa dapat mengarahkan jalannya
pelajaran.
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4) Interactive video, adalah suatu sistem penyampaian pengajaran
di mana materi video rekaman disajikan dengan pengendalian
komputer kepada penonton (siswa) yang tidak hanya
mendengar suara dan melihat video tetapi juga memberikan
respons yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan
dan sekuensi penyajian.

5) Hypermedia, dengan sistem hypermedia pengarang dapat
membuat suatu korpus materi yang kait mengkait dimana
meliputi teks, grafik, grafik/gambar animasi, bunyi, video,
musik dan lain-lain.

6) Compact (video) disk, adalah sistem penyimpanan dan
rekaman video di mana sigma audio visual direkam pada
disket plastik, bukan pada pita magnetik.

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan

guru mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran. Hal ini

dikarenakan secara umum manfaat media adalah memperlancar interaksi

guru dan siswa, dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara

optimal. Media pembelajaran yang baik akan meningkatkan motivasi

belajar sampai pada akhirnya mampu membentuk suatu pola belajar

tersendiri yang disebut sebagai belajar mandiri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

media pembelajaran adalah segala sesuatu benda atau komponen yang

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, dan

pengalaman belajar secara efektif dan efisien

2. Media Interaktif

Menurut Daryanto (2013: 51) mengemukakan bahwa multimedia

interaktif atau media interaktif adalah “suatu multimedia yang dilengkapi
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dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga

pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya”.

Media merupakan alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam memilih

media pembelajaran, antara lain: jenis media yang dipilih harus sesuai

dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian media dengan subjek, media

harus mendukung isi bahan pelajaran, dan ketepatan dalam menggunakan

media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar.

Alat-alat pengajaran sebagai media komunikasi dapat

dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu: benda sebenarnya yang dapat

memberikan pengalaman langsung, benda pengganti yang merupakan

tiruan dari benda sebenarnya, dan bahasa lisan maupun tertulis yang

memberikan pengetahuan melalui bahasa.

Media belajar dapat digunakan siswa dalam kegiatan belajar mandiri.

Media yang digunakan dapat dirancang, dikembangkan, dan dapat

menyalurkan informasi secara terarah untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan dalam kegiatan pembelajaran.  Siswa dapat melakukan diskusi

dengan teman atau belajar secara mandiri apabila media digunakan dalam

kegiatan belajar mandiri.  Siswa diminta untuk belajar dari berbagai

sumber yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  Sistem

pembelajaran yang menggunakan media belajar maka media belajar

berfungsi sebagai pengganti fungsi guru. Penerapan pembelajaran ini akan

membuat siswa belajar secara aktif dan siswa dapat belajar sesuai dengan
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gaya belajar siswa sendiri.

“Interaktif memiliki arti bersifat saling melakukan aksi, antar

hubungan, saling aktif” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003). Salah satu

ciri dari media ini adalah ia membawa pesan atau informasi kepada

penerima. Sebagian diantaranya memproses pesan atau informasi yang

diungkapkan oleh siswa. Yang paling penting adalah pesan atau informasi

tersebut disiapkan untuk kebutuhan dan kemampuan belajar seseorang

serta dikembangkan agar siswa mampu berpartisipasi aktif selama proses

belajar mengajar.

Dengan kata lain, dengan adanya media tersebut dapat tercipta

lingkungan belajar mengajar interaktif yang memberikan respon terhadap

kebutuhan belajar siswa dengan jalan menyiapkan kegiatan belajar yang

melibatkan peran serta aktif siswa guna menjamin terwujudnya kegiatan

pembelajaran yang efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran interaktif yaitu media pembelajaran yang mampu

menimbulkan keaktifan atau saling komunikasi antara siswa dengan siswa

ataupun siswa dengan guru.

3. Media Interaktif Quipper School

Quipper adalah nama sebuah perusahaan EdTech (teknologi

pendidikan) start-up yang berbasis di London. Quipper didirikan oleh

Masayuki Watanabe pada tahun 2010, salah seorang pendiri DeNA,

penyedia game dan e-commerce di  Jepang.  Di  Indonesia,  layanan  ini

diluncurkan  pada bulan Januari,  2014,  dan  kini  telah  digunakan  oleh
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lebih  dari  30.000  guru  dan 150.000 siswa di  seluruh  dunia,  terutama

di  negara-negara  Asia  seperti Filipina, Indonesia dan Thailand (Hubulo,

2014). Quipper memiliki lima produk aplikasi e-learning seperti Quipper

Quiz, StraightAce, Quipper Courses, Gakumo, dan juga Quipper School

yang kini bisa dinikmati dalam bahasa Indonesia (Quipper, 2015).

Quipper School merupakan media pembelajaran dengan sistem e-

learning yang berbasis open source keluaran terbaru, dan diluncurkan pada

bulan Januari 2014 yang diakses 25 September 2014. Quipper School

merupakan penghubung antar siswa dan guru dalam pembagian tugas mata

pelajaran secara online dan sesuai dengan mata pelajaran yang diadaptasi

dari kurikulum yang diterapkan di Indonesia, yaitu IPS, IPA, Matematika

dan Bahasa. Quipper School memberikan kemudahan bagi guru untuk

mengirim tugas ke perangkat mobile yang dimiliki oleh siswa. Selain itu,

guru dapat memantau perkembangan belajar siswanya secara online.

Quipper School merupakan salah satu produk dari perusahaan

tersebut yaitu sebuah platform Learning Management System (LMS)

untuk memberikan tugas secara online dan mengakses  materi dilengkapi

soal-soal yang sesuai dengan Kurikulum 2013 secara gratis, sehingga para

guru dapat memberikan tugas online untuk para siswa melalui perangkat

mobile milik siswa (smartphone, tablet, dan netbook) sekaligus juga dapat

memantau perkembangan belajarnya secara online. “Siswa pun dapat

belajar dimana pun mereka mau, selama perangkat mereka tersambung

dengan internet” (Hubulo, 2014).
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Menurut Baskoro (2014) yang dikutip Hidayat (2013: 7)

menjelaskan “Quipper School memiliki dua bagian yaitu Quipper School

Link yang disediakan untuk guru, dan juga Quipper School Learn yang

bisa diakses bagi siswa.” Sementara itu, Quipper School Learn disediakan

sebagai tempat siswa untuk mengerjakan, men-submit tugas yang

diberikan, serta dapat mengkoleksi ragam tema yang dihargai dalam

sejumlah koin tertentu.

a. Fitur untuk Guru

Gambar 2.1: Homepage Fitur Guru

Sumber: quipperschool.com

Quipper  School Link sebagai  sistem  manajemen  pembelajaran

yang disediakanuntuk guru memiliki sejumlah fasilitas yang bertujuan

mempermudah tugas   dan   menghemat   waktu   para   guru,

khususnya dalam   hal   pemberian   PR, latihan soal, bahkan ujian di

kelas kepada siswa. Selain itu, terdapat pula fasilitas instrumen yang

dapat digunakan guru untuk melakukan fungsi analisis, evaluasi



23

formatif, serta evaluasi sumatif seperti:

1) Memantau kegiatan belajar para siswa (nilai tugas / PR siswa)

2) Melihat analisa data/grafik perkembangan siswa

3) Melihat analisa topik mana yang sudah atau belum dikuasai oleh

siswa

4) Mengirimkan pesan pribadi / menanggapi pertanyaan siswa

5) Membuat pengumuman untuk siswa

6) Mencetak (print) hasil nilai siswa

b. Fitur untuk  Siswa

Gambar 2.2: Homepage Fitur Siswa

Sumber: quipperschool.com

Platform Quipper School Learn yang diperuntukkan untuk siswa

menyediakan fasilitas kepada siswa untuk dapat mengakases seluruh

topik, membaca mata pelajaran, dan mengerjakan soal yang diberikan

guru. Berikut adalah fitur-fitur dalam Quipper School Learn :

1) Profil, untuk melihat data statistik mengenai pembelajaran

2) Yang perlu dilakukan, untuk mengakses seluruh tugas yang ada

3) Kelas, melihat informasi kelas atau untuk bergabung ke kelas lain



24

4) Coba  lagi, untuk  mencoba  lagi  topik  yang  belum  dikuasai,

sampai  mendapat  nilai sempurna

5) Pesan, untuk mengirim pesan kepada guru saat membutuhkan

bantuan

6) Notifikasi, untuk melihat semua pengumuman yang telah dibuat

oleh guru

Manfaat Quipper School bagi siswa yaitu, dapat digunakan sebagai

tempat siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengakses

seluruh materi pelajaran, dan mengirimkan pesan kepada guru mengenai

kesulitan belajar yang dihadapi. Quipper School dapat diakses oleh siswa

melalui perangkat yang terhubung dengan internet yang dilengkapi dengan

peramban web atau menggunakan smartphone, blackberry, pc/komputer,

laptop dan tablet. Siswa dapat mengakses Quipper School kapan saja dan

dimana saja, baik melalui koneksi wi-fi maupun 3G secara gratis.

Mata pelajaran PPKN memiliki beban materi ajar yang sangat

banyak. Materi ajar dalam PPKN memiliki sifat yang berbeda dengan

pelajaran lain seperti IPA, Bahasa, atau IPS. Karena perlu pemahaman

yang mendalam untuk dapat menguasai materi ajar. Selain itu yang

diajarkan dalam mata pelajaran PPKN bukan hanya sekedar bahas materi

dan kompetensi secara teori yang diselesaikan melalui tes atau ujian saja,

akan tetapi mata pelajaran PPKN juga mengajarkan, dan menanamkan

nilai-nilai luhur agar siswa menjadi warga negara yang baik. Kompleksitas

mata pelajaran PPKN tersebut membuat alokasi waktu pembelajaran
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PPKN tidak cukup untuk mencapai semua kompetensi pembelajaran.

Maka dari itu, pembelajaran diluar jam pelajaran juga sangat diperlukan.

Penggunaan Quipper School dalam pembelajaran diharapkan akan

mendukung terbentuknya kemandirian belajar siswa khususnya pada

pelajaran PPKN. Quipper School dapat digunakan sebagai sarana untuk

memberikan tugas kepada siswa. Pada saat bersamaan pertemuan tatap

muka dapat berjalan lebih maksimal untuk diskusi siswa dalam

penguasaan materi dan pemberian konformasi kepada siswa tentang materi

yang mereka terima agar pemahaman siswa lebih terarah.

Menurut laman Quipper School “sebagai media pembelajaran

interaktif yang berbasis e-learning Quipper School memiliki keunggulan.”

Keunggulan Quipper School antara lain:

a. menyediakan bahan ajar lengkap disertai soal latihan dengan
tampilan menarik yang mudah dimengerti siswa,

b. memudahkan guru untuk memantau kegiatan belajar siswa karena
dilengkapi dengan analisa data perkembangan siswa,

c. siswa dapat me-review bahan ajar setiap saat dan dimana saja,
d. guru dan siswa dapat melakukan diskusi pembelajaran di internet

karena tersedia fasilitas pesan yang memudahkan siswa untuk
bertanya kepada guru,

e. berubahnya peran siswa yang semula pasif menjadi aktif,
f. efisien dari segi waktu, tempat dan biaya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015: 11)

menunjukkan “terdapat keefektifan penerapan e-learning – Quipper

School pada pembelajaran akuntansi di SMA Negeri 2 Surakarta, hal ini

ditunjukkan oleh prestasi belajar akuntansi kelompok eksperimen yang

memakai Quipper School lebih baik daripada prestasi belajar akuntansi

kelompok kontrol yang tidak memakai Quipper School.”
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Quipper School ini mengintegrasikan guru, siswa, materi

pembelajaran, sumber belajar, alat dan bahan pembelajaran, tugas,

ulangan, evaluasi, diskusi pembelajaran, aktifitas komunikasi siswa

dengan siswa, atau siswa dengan guru. Penggunaan media Quipper

School ini dilakukan dengan cara membuat pembelajaran secara online,

mengatur tugas ke dalam topik-topik rinci yang membantu siswa

membangun pemahaman ilmu pengetahuan, lalu menerima analisa

sederhana dan mudah dipahami yang mengacu pada perkembangan siswa

sembari guru terus bekerja mengembangkan kurikulum.

Quipper School ini diharapkan mampu membentuk kemandirian

belajar peserta didik. Sebagai media pembelajaran yang mengaktifkan

beberapa indera sekaligus dalam waktu yang relatif bersamaan, media ini

diharapkan akan lebih membantu siswa dalam berkreasi untuk dapat

memahami materi-materi dalam mata pelajaran PPKN.

4. Kemandirian Belajar

a. Definisi Kemandirian Belajar

Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri. Seringkali orang

menyalahartikan belajar mandiri sebagai belajar sendiri. Bab II

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
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menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Jelaslah bahwa kata mandiri telah muncul sebagai salah satu tujuan

pendidikan nasional kita. Karena itu penanganannya memerlukan

perhatian khusus semua guru, apalagi tidak ada mata pelajaran khusus

tentang kemandirian.

Dalam proses pembelajaran setiap siswa selalu diarahkan agar

menjadi siswa yang mandiri. Supaya siswa tersebut mandiri, maka

siswa tersebut harus belajar, sehingga kemandirian belajar dapat

dicapai. Dalam perkembangannya kemandirian muncul sebagai hasil

proses belajar dan pengalaman itu sendiri dan dipengaruhi oleh

berbagai faktor, diantaranya lingkungan keluarga dan lingkungan

sekolah. Kemandirian siswa mencerminkan kesadaran siswa dalam

memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri untuk memperoleh

pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Keadaan mandiri akan muncul bila sesorang belajar, dan

sebaliknya kemandirian tidak akan muncul dengan sendirinya bila

seseorang tidak mau belajar. Terlebih lagi kemandirian dalam belajar

tidak akan muncul apabila siswa tidak dibekali dengan ilmu yang

cukup. Dalam pembelajaran guru hanya berfungsi sebagai fasilitator,

artinya guru hanya memposisikan diri sebagai pembimbing, misalnya

membantu siswa untuk memecahkan sesuatu masalah bila siswa
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tersebut mengalami kesulitan dalam belajar.

Menurut Darmayanti (2004: 36) menyatakan “kemandirian

belajar sebagai bentuk belajar yang memiliki tanggung jawab utama

untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi usahanya.”

Kemandirian belajar dapat dikatakan usaha untuk menetapkan sendiri

tujuan atau sasaran belajar, usaha mencapainya mencakup pula usaha

memilih sendiri sumber belajar dan menggunakan teknik-teknik belajar

yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.  Penetapan kompetensi, cara

pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan, dan cara belajar

ditentukan oleh pembelajar.

“Belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh

motif untuk menguasai suatu kompetensi, dan dibangun dengan bekal

pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki” (Mujiman, 2011: 1).

Penetapan kompetensi, cara pencapaian kompetensi yang telah

ditetapkan, dan cara belajar ditentukan oleh pembelajar Kemandirian

belajar siswa ditentukan oleh adanya motivasi belajar yang timbul dari

dalam diri siswa untuk melakukan suatu kegiatan belajar. Tujuan siswa

melakukan belajar mandiri adalah mendapatkan kompetensi baru

dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber dan mengolahnya

berdasar pengetahuan yang dimiliki.

Menurut Mujiman (2011: 14), “Sumber dan media belajar

mandiri dapat menggunakan berbagai sumber dan media belajar”. Guru,

tutor, kawan, pakar, praktisi, dan siapa pun yang memiliki informasi
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dam keterampilan yang diperlukan pembelajar dapat menjadi sumber

belajar. Menurut Mujiman (2011: 15), “Tempat belajar mandiri dapat

dilakukan di sekolah, dirumah, perpustakaan, warnet, dan di manapun

yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar.”

Adapun menggunakan teknik belajar yang tepat meliputi: berbuat,

tidak cukup hanya mendengar dan menyerap yaitu siswa membuat

rangkuman materi yang disampaikan guru, bertukar pendapat dengan

siswa lain melalui kegiatan diskusi, keberanian mengemukakan

permasalahan, memanfaatkan pengalaman yang dimiliki untuk

menyelesaikan permasalahan, mengevaluasi sendiri hasil belajar, dan

senang dengan pembelajaran yang memusat pada pemecahan masalah.

Menurut Tirtarahardja & Sulo (2005: 50), “kemandirian dalam

belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong

oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri dari

pembelajaran”. Kemandirian belajar siswa diperlukan agar mereka

mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan

dirinya. Selain itu, dalam mengembangkan kemampuan belajar dan

kemauan sendiri, sikap-sikap tersebut perlu dimiliki oleh 10 siswa

sebagai peserta didik karena hal tersebut merupakan ciri dari

kedewasaan orang terpelajar.

Melihat beberapa pendapat di atas tentang kemandirian belajar,

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah

kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar dengan penuh
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keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab atas inisiatif tindakannya

dan percaya dirinya akan kemampuannya dalam memulai, mengadakan

dan menuntaskan aktivitas belajarnya sendiri dengan ataupun tanpa

adanya bantuan dari orang lain.

Menurut Mujiman (2011: 19-21) kegiatan-kegiatan yang perlu

diakomodasikan dalam belajar mandiri, sebagai berikut:

1) Adanya kompetensi-kompetensi yang ditetapkan sendiri oleh
siswa untuk menuju pencapaian tujuan-tujuan akhir yang
ditetapkan oleh program pelatihan untuk setiap mata pelajaran.

2) Adanya proses pembelajaran yang ditetapkan sendiri oleh
siswa.

3) Adanya input belajar yang ditetapkan dan dicari sendiri.
Kegiatan-kegiatan itu dijalankan oleh siswa, dengan ataupun
tanpa bimbingan guru.

4) Adanya kegiatan evaluasi diri (self evaluation) yang dilakukan
oleh siswa sendiri.

5) Adanya kegiatan refleksi terhadap proses pembelajaran yang
telah dijalani siswa.

6) Adanya past experience review atau review terhadap
pengalaman pengalaman yang telah dimiliki siswa.

7) Adanya upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa.
8) Adanya kegiatan belajar aktif.

Menurut Benson, sebagaimana dikutip oleh Mujab (2011: 13-14),

bahwa kemandirian siswa dapat ditingkatkan dalam beberapa prinsip

yang mencakup:

1) melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran
2) memberikan pilihan sumber pembelajaran
3) memberikan kesempatan untuk memilih dan memutuskan
4) memberikan semangat kepada siswa
5) mendorong siswa melakukan refleksi

Menurut Sisco, sebagaimana dikutip oleh Mujab (2011: 14), ada 6

langkah kegiatan untuk membantu individu menjadi lebih mandiri

dalam belajar, yaitu:
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1) Pre-planning (aktivitas sebelum proses pembelajaran).
2) Menciptakan lingkungan belajar yang positif.
3) Mengembangkan rencana pembelajaran.
4) Mengidentifikasikan aktivitas pembelajaran yang sesuai.
5) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring.
6) Mengevaluasi hasil pembelajaran individu.

Berdasarkan uraian dari pendapat-pendapat diatas dapat

disimpulkan bahwa belajar mandiri merupakan suatu bentuk belajar

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan tujuan

belajar, perencanaan belajar, sumber-sumber belajar, evaluasi belajar,

dan menentukan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya sendiri.

Kemandirian belajar adalah siswa yang mampu menetapkan

kompetensi-kompetensi belajarnya sendiri, mampu mencari input

belajar sendiri, dan melakukan kegiatan evaluasi diri serta refleksi

terhadap proses pembelajaran yang dijalani siswa dengan ataupun tanpa

bantuan dari guru. Semakin besar peran aktif siswa dalam berbagai

kegiatan belajar, mengindikasikan bahwa siswa tersebut memiliki

kemandirian belajar yang tinggi.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar

Kemandirian bukanlah semata-mata merupakan pembawaan yang

melekat pada diri individu sejak lahir. Perkembangannya juga

dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang datang dari lingkungannya,

selain potensi yang telah dimiliki sejak lahir sebagai keturunan dari

orang tuanya. Menurut Ali dan Asrori (2006:118) ada sejumlah faktor

yang sering disebut sebagai korelat bagi perkembangan kemandirian,

yaitu sebagai berikut:
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1) Gen atau keturunan orang tua. Namun faktor keturunan masih
menjadi perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa bukan
sifat kemandirian orang tua itu menurun kepada anaknya,
melainkan sifat orang tuanya muncul berdasarkan cara orang
tua mendidik anaknya.

2) Pola asuh orang tua. Orang tua yang menciptakan suasana
aman dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong
kelancaran perkembangan anak.

3) Sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan yang lebih
menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak,
pemberian reward, dan penciptaan kompetisi positif akan
memperlancar perkembangan kemandirian anak.

4) Sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan lingkungan
masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja
dalam bentuk berbagai kegiatan, dan tidak terlalu hierarkis
akan merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian
remaja.

Menurut Suparno, sebagaimana dikutip oleh Mujab (2011: 15),

ada beberapa keterampilan belajar yang harus dimiliki oleh siswa agar

dapat meningkatkan kemandirian belajarnya, yaitu:

1) Mengenal diri sendiri. Siswa mampu mengetahui bagaimana
kondisi dan keadaan yang ada pada dirinya baik itu yang
berupa kelebihan maupun kekurangan.

2) Memotivasi diri sendiri. Motivasi ada yang bersifat instrinsik
yaitu yang memang tumbuh di dalam orang itu sejak awal,
tetapi ada juga motivasi yang sifatnya ekstrinsik yaitu yang
berasal dari luar dirinya, apakah itu dari orang tua, guru, teman
ataupun tuntutan pekerjaan.

3) Mengarahkan diri sendiri dalam belajar. Yang dimaksud
dengan mengarahkan diri sendiri dalam belajar adalah
memulai kegiatan belajar karena lingkungan yang
mendorongnya melakukan sesuatu.

4) Catatan harian. Catatan harian bertujuan untuk mencatat apa
yang harus dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang
harus dicapai, masalah-masalah yang harus diselesaikan,
dengan catatan harian ini membantu ingatan seseorang.

5) Mengenal lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan
adalah lingkungan belajar atau sumber-sumber belajar yang
tidak terhitung jumlahnya.

Dari beberapa uraian diatas, dapat dilihat bahwa kemandirian

dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar dan
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berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri

dan tanggung jawab sendiri dari pembelajar. Pembelajar dikatakan

telah mampu belajar secara mandiri apabila telah mampu melakukan

tugas belajar tanpa ketergantungan dengan orang lain. Pada dasarnya

kemandirian merupakan perilaku individu yang mampu berinisiatif,

mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan

dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantun orang lain. Kemandirian

belajar seseorang sangat tergantung pada seberapa jauh seseorang

tersebut dapat belajar mandiri.

Dalam belajar mandiri siswa akan berusaha sendiri terlebih

dahulu untuk mempelajari serta memahami isi pelajaran yang

didapatnya. Apabila siswa mendapat kesulitan barulah siswa tersebut

bertanya atau mendiskusikan dengan teman, guru atau pihak lain yang

sekiranya lebih berkompeten dalam mengatasi kesulitan tersebut. Siswa

yang mandiri akan mampu mencari sumber belajar yang dibutuhkan

serta harus mempunyai kreativitas inisiatif sendiri dan mampu bekerja

sendiri dengan merujuk pada bimbingan yang diperolehnya. Belajar

mandiri bukan berarti belajar sendiri, melainkan belajar secara

berinisiatif, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam belajar.

Belajar mandiri mempunyai beberapa prinsip antara lain: belajar

untuk mencari makna, proses belajar terjadi secara berkesinambungan,

belajar untuk mengembangkan pengetahuan, dan hasil belajar

dipengaruhi oleh subjek belajar, tujuan dan motivasi dalam diri siswa.
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Motivasi dalam diri siswa akan menimbulkan rasa ingin tahu dan sifat

kreatif yang tinggi pada diri siswa.

Siswa yang mempunyai motivasi di dalam dirinya memiliki ciri-

ciri antara lain: tekun menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi

kesulitan, menunjukan minat dalam memecahkan masalah yang

dihadapi, cepat bosan dengan tugas yang berulang-ulang, dan senang

belajar mandiri. Hasil belajar kegiatan belajar mandiri merupakan

tanggung jawab individu peserta didik. Penumbuhan kemampuan

belajar mandiri dapat dilakukan dengan cara membaca secara kritis,

meningkatkan minat dan motivasi diri, dan menumbuhkan aktivitas

belajar dengan aktif mencari sumber belajar.

Pembelajaran mandiri menekankan pada kegiatan belajar mandiri

atau perseorangan dengan menggunakan metode penugasan sebagai

metode utama dan ceramah sebagai penunjang. Kegiatan pembelajaran

mandiri memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan

teman yang lain. Belajar mandiri efektif diterapkan dalam kegiatan

belajar, siswa yang belum memahami dapat bertanya atau berdikusi

dengan teman yang lain atau meminta penjelasan dari guru. “Siswa

dalam lingkungan pembelajaran mandiri adalah lebih termotivasi untuk

belajar dan lebih aktif terlibat dalam pembelajaran mereka daripada

mereka yang belajar di lebih terbatas lingkungan” (Sudjana, 2005: 83).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

mandiri merupakan pembelajaran yang berasal dari pemikiran dan
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perilaku yang dihasilkan sendiri oleh siswa yang secara sistematis

diarahkan pada tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan

pembelajaran. Pembelajaran mandiri berkaitan erat kegiatan siswa

karena siswa dituntut untuk mencapai tujuan belajar yang telah

ditetapkan secara mandiri. Siswa yang sangat termotivasi untuk

mempelajari sesuatu mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk

melakukan kegiatan belajar dengan sadar dan mengingat materi yang

diperoleh. Motivasi dalam diri siswa dapat ditumbuhkan dengan cara:

membangkitkan minat siswa, mempertahankan rasa ingin tahu, dan

menggunakan berbagai cara penyajian materi yang menarik.

5. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

a. Pengertian PPKn

Keberadaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan tidak terlepas dari

fungsi dan peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk

karakter bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Dalam perjalanannya Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan harus mengalami berbagai perubahan nama dan

materi pada setiap periode kurikulum yang berlaku, namun tidak dapat

dipungkiri bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah

memberikan kontribusi besar dalam rangka mencetak generasi penerus

bangsa yang berkepribadian luhur. Pada masa kurikulum KTSP, nama

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diganti dengan
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Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sekarang pada masa berlakunya

kurikulum 2013, dikembalikan lagi pada Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn).

Dalam lampiran Permendikbud No. 58 tahun 2014 dicantumkan

bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn) merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenalkan dalam

kurikulum KTSP. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar

pertimbangan:

1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber

rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan

pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2) Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,

dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatka

sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan,yang menjadi wahana psikologis-pedagogis

pembangunan warga Negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Jadi, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata

pelajaran yang membentuk manusia Indonesia menjadi warga Negara

yang baik sesuai Pancasila dan UUD 1945.
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b. Karakteristik PPKn

Dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2014, dilihat dari berbagai

kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan pedagogis, mata

pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, secara utuh memiliki

karakteristik sebagai berikut:

1) Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan

(PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn)

2) Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang

memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan

karakter

3) Kompetensi dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI)

yang secra psikologis-pedagogis menjadi pengintegrasi kompetensi

peserta didik secara utuh koheren dengan penanaman,

pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai

dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan

semangat Bhinnekea Tunggal Ika; serta wawasan dan lomitmen

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (Scientific

Approach) yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 memusatkan

perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3),

keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1), dan sikap social (KI-2)

melalui tranformasi pengalaman empiric dan pemaknaan konseptual.
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c. Tujuan PPKn

Berdasarkan pada Permendikbud No.58 tahun 2014, secara umum

tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada

jenjang pendidikan dasr dan menengah adalah mengembangkan potensi

peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni:

1) Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan

tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic

commitment, and civic responsibility)

2) Pengetahuan kewarganegaraan

3) Keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi

kewarganegaraan (civic competence and civic participation).

Dalam Permendikbud No. 58 tahun 2014, secara khusus tujuan

PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut shingga peserta

didik mampu:

1) Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan,

pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara

personal dan social

2) Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif

dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

3) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat

kebangsaaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI.

4) Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai

anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan

harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha

Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya.

d. Ruang Lingkup PPKn

Dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2014, dengan perubahan

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka ruang lingkup PPKn

meliputi:

1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan
pandangan hidup bangsa

2) UUD 1945 sebagai hokum dasar tertulis yang menjadi
landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara

3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan
final bentuk Negara Republik Indonesia

4) Bhinneka tunggal iki, sebagai wujud filosofi kesatuan yang
melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, PPKn memiliki kedudukan dan fungsi sebagai

berikut:

1) PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan
kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun
dengan civic education di Amerika Serikat, citizenship
edication di Inggris, talimatul muwatanah di negara-negara
Timur Tengah, education civicas di Amerika Latin.

2) PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter
Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial
kewarganegaraan Indonesia sengat koheren (runut dan terpadu)
dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa
yang bermartabat dan perwujudan warga Negara yang
demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub
dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003.
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B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) menunjukkan

terdapat keefektifan penerapan e-learning – Quipper School pada

pembelajaran akuntansi di SMA Negeri 2 Surakarta, hal ini ditunjukkan oleh

prestasi belajar akuntansi kelompok eksperimen yang memakai Quipper

School lebih baik daripada prestasi belajar akuntansi kelompok kontrol yang

tidak memakai Quipper School. Penerapan e-learning - Quipper School

dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat yang

berasal dari guru, siswa dan sarana prasarana.

Faktor-faktor yang mendukung keefektifan penerapan e-learning

Quipper School yaitu tersedianya teknologi komunikasi yang semakin

canggih dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran,

efektif dari segi waktu, membuat siswa merasa senang, penyajian materi

pelajaran yang menarik serta mudah dipahami, penguasaan teknologi

informasi siswa yang sudah sangat bagus, dan ketersediaan laptop dan

telepon seluler yang memadai. Faktor-faktor yang menghambat keefektifan

penerapan e-learning Quipper School yaitu ketersediaan internet yang belum

memadai dan belum menjangkau semua kelas, tidak semua materi pelajaran

cocok untuk diajarkan menggunaka e-learning Quipper School, dan

ketersediaan laboratorium komputer yang belum memadai.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujab (2011: 53), diketahui

bahwa analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa dengan

menerapkan model pembelajaran interaktif berbasis komputer pada
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pembelajaran fisika mampu meningkatkan kemandirian belajar siswa. Ada

beberapa aspek yang mengalami peningkatan besar dan ada beberapa aspek

yang peningkatannya kecil untuk kelas kontrol maupun kelas eksperimen.

Aspek yang mengalami peningkatan cukup besar adalah aspekvisual

activities, oral activities, dan emotional activities. Sedangkan aspek yang

peningkatannya kecil adalah aspek listening activities dan writing activities.

Gambaran umum mengenai hasil penelitian tersebut dapat dilihat

bahwa kemandirian belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen

mengalami peningkatan, tetapi untuk kelas eksperimen yang menggunakan

model pembelajaran interaktif berbasis komputer lebih dapat meningkatkan

kemandirian belajar siswa dibandingkan dengan hasil kemandirian belajar

siswa kelas kontrol yang menggunakan metode alat peraga.

C. Kerangka Berfikir

Bagan 2.1: Kerangka berpikir.

Media
Pembelajaran
Konvensional

Pembelajaran
Kurang Efektif

Siswa Pasif

Media
Pembelajaran

Interaktif
Quipper School

Siswa Aktif Pembelajaran
Menjadi Efektif

Terbentuk
Kemandirian Belajar Siswa

Siswa Kurang Tertarik
Belajar Secara Mandiri
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Kerangka berfikir tersebut dirumuskan oleh peneliti dimaksudkan

untuk menjawab permasalahan penelitian, dimana pembelajaran PPKn di

SMP N 2 Kudus sejauh ini masih memiliki kendala yang menghambat

tercapainya hasil maksimal, salah satunya adalah kurangnya kemandirian

belajar siswa. Hal itu terjadi karena pembelajaran PPKn masih metode

ceramah dan penyampaian materi belajar terbatas pada modul cetak.

Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang materi

pelajarannya kompleks dan abstrak. Dimana selain aspek kognitif, PPKn juga

menuntut adanya pemahaman mendalam mengenai materi serta keterampilan

untuk mengamalkannya di dalam kehidupan nyata. Hal tersebut menjadikan

beban belajar mata pelajaran PPKn banyak.

Dengan beban belajar yang harus tercapai itu, padahal ada batasan

alokasi pertemuan tatap muka, dan alokasi waktu jumlah pertemuan untuk

setiap bab, serta adanya kegiatan lain di sekolah yang berkemungkinan

mengambil jam pelajaran, membuat tuntutan tercapainya kompetensi belajar

semakin sulit dan singkat. Selain itu, kendala pembelajaran di dalam kelas

juga mempengaruhi hal tersebut.

Sebagian siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, mengobrol

dengan teman lain, bermain game, dan mengakses internet yang tidak

berhubungan dengan materi pelajaran. Beberapa siswa mengemukakan bahwa

PPKn sulit dipahami, penjelasan dari guru membingungkan, penjelasan tidak

terfokus dan tidak terarah pada materi pelajaran. Beberapa masalah tersebut

menyebabkan siswa sangat bergantung terhadap ceramah yang diberikan oleh
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guru sehingga siswa tidak bisa memahami materi ketika belajar sendiri secara

mandiri tentang materi pelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan suatu alternatif

pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian belajar siswa.

Salah satu alternatif itu adalah dengan penerapan media interaktif e-

learning Quipper School. Quipper School yang merupakan suatu inovasi

media pembelajaran yang difungsikan sebagai suplemen/tambahan dan

stimulan yang tidak memberatkan belajar siswa karena penggunaannya ada

pada alat-alat komunikasi yang kesehariannya siswa gunakan. Media ini

berupa platform online, artinya media ini digunakan untuk mengadakan

pembelajaran secara online.

Fungsinya sebagai sarana untuk aktivitas belajar siswa dengan sesama

siswa, siswa dengan guru, diskusi dan tanya jawab, pemberian dan

pengerjaan tugas-tugas pelajaran, serta guru dapat memantau dan melihat

sejauhmana aktivitas belajar siswa diluar pertemuan pembelajaran dalam

kelas. Siswa diharapkan lebih memiliki kecakapan sosial dalam bekerja sama

serta memiliki kemandirian belajar yang tinggi.

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang efektif.

Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa

secara menyeluruh. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dalam

penyampaiannya selalu interaktif dan up to date dalam memberikan stimulus

kepada siswa. Sehingga siswa akan dengan sendirinya merasa tertarik dengan

pembelajaran tersebut. Dengan demikian, kemandirian belajar siswa akan

terbentuk dengan baik pada diri masing-masing siswa.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan dalam penelitian

ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan dan pembuatan media pembelajaran interaktif Quipper

School dilakukan oleh guru PPKN dibantu oleh guru IT. Perencanaan yang

dilakukan bertujuan untuk memetakan media seperti apa yang nantinya

akan dibuat. Pembuatan media Quipper School dilakukan dengan

memasukkan perangkat pembelajaran (silabus, rpp, materi, soal dan

jawaban, tugas, dan ulangan) ke dalam sistem Quipper Create.

2. Penerapan media pembelajaran Quipper School dalam membentuk

kemandirian belajar siswa dilakukan dengan menempatkan media Quipper

School sebagai suplemen tambahan dari pembelajaran klasikal. Karena

sebagai alternatif memantau dan menilai kompetensi pengetahuan siswa

dapat dilakukan diluar kelas melalui online.

3. Keberhasilan penerapan media pembelajaran interaktif Quipper School

dalam membentuk kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran PPKN

di SMP N 2 Kudus ditunjukkan dengan tercapainya indikator dari delapan

kriteria kemandirian belajar. Reduksi yang dilakukan menunjukkan bahwa

media Quipper School mampu memenuhi kriteria tersebut dan mampu

membentuk kemandirian belajar pada diri siswa.
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B. Saran

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan

kesimoulan dari penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Guru, diharapkan meningkatkan kemampuan inovasi dalam penguasa

media interaktif Quipper School dalam membentuk kemandirian belajar

siswa sebagai wujud pemanfaatan teknologi pendidikan.

2. Bagi Siswa, diharapkan meningkatkan perorganisasian dan manajemen

belajar mandiri agar menjadi kebiasaan belajar yang baik.

3. Bagi Sekolah, diharapkan meningkatkan kualitas sarana prasarana

teknologi informasi dan komunikasi.

4. Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus,

diharapkan mensosialisasikan penggunaan  media Quipper School agar

dapat digunakan oleh guru PPKN di sekolah lain.
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