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SARI
Aryani, Dwi. 2019. Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Blended
Learning Berbasis Quipper School pada Mata Pelajaran Geografi Materi
Hidrosfer dalam Kehidupan Sehari-hari Kelas X SMA Kesatrian 2 Semarang
Tahun Ajaran 2018-2019. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs.Sriyono, M.Si.
Kata Kunci: Efektivitas, Blended Learning, Quipper School
Model pembelajaran blended learning berbasis quipper school adalah model
yang menggabungan antara pembelajaran secara online dan tatap muka (offline)
yang menggunakan media quipper school. Penggunaan model ini adalah wujud
akan perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Tujuan dalam penelitian ini
ada empat yaitu untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran blended
learning berbasis quipper school, mengetahui ketercapaian ketuntasan belajar
siswa berupa hasil belajar kognitif,mengetahui aktivitas siswa pada saat
pelaksanaan model pembelajaran blended learning berbasis quipper school, dan
mengetahui respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran blended
learning berbasis quipper school.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS SMA
Kesatrian 2 Semarang. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik
purposive sampling. Variabel dalam penelitian adalah efektivitas penggunaan
model blended learning berbasis quipper school pada mata pelajaran geografi
materi hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pelaksanaan
pembelajaran,ketuntasan hasil belajar, ketercapaian aktivitas siswa, dan respon
positif siswa. Jenis penelitian ini adalah pre-eksperimental dengan design
penelitian Intact-Group Comparasion Teknik pengumpulan data dengan tes,
dokumentasi, kuesioner, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis
deskriptif persentase, uji N-gain dan uji t.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan
model pembelajaran blended learning berbasis quipper school lebih efektif
dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran discovery
learning berbasis power point. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembelajaran
dilihat dari aktivitas guru di dalam kelas eksperimen yang mendapatkan rata-rata
penilaian 76% di pertemuan 1 dan 82% dipertemuan 2 dengan kategori baik,
ketuntasan hasil belajar siswa mendapatkan hasil tuntas secara individu maupun
secara klasikal dan peningkatan nilai berdasarkan uji N-gain sebesar 0,75 dengan
kategori tinggi, aktivitas siswa masuk dalam kriteria baik dengan hasil 76,26%
dan 80,3%, dan respon positif siswa terhadap pembelajaran sangat menarik
dengan rata-rata persentase mencapai 89,09 %, sehingga secara keseluruhan
dianggap efektif.
Saran, pembelajaran blended learning berbasis quipper school dapat
diterapkan,dapat digunakan karena didukung fasilitas sekolah, dapat memperudah
tugas guru, dan guru harus mencoba menerapkan berbagai model pembelajaran.
viii

ABSTRACT
Aryani, Dwi. 2019. The Effectiveness of Blended Learning Based on Quipper
School Model in Geography Subjects Hydrosphere Material in Daily Life in Class
X of Social Studies at Kesatrian Semarang High School Academic Year 20182019. Skripsi. Geography Department, Social Science Faculty, Semarang State
University. Student Adviser Drs.Sriyono, M.Si.
Key Word: Effectiveness, Blended Learning, Quipper School
The quipper school-based blended learning model is a model that combines
online and face-to-face learning using quipper school media. The use of this
model is a manifestation of technological developments in the world of education.
The purpose of this study is to identify the implementation of the quipper schoolbased blended learning model, find out the achievement of student learning
completeness in the form of cognitive learning outcomes, find out student
activities when implementing the quipper school-based blended learning model,
and find out student responses to the use of learning models quipper school based
blended learning.
The population in this study were all students of class X IPS in SMA
Kesatrian 2 Semarang. Determination of research samples using purposive
sampling technique. The variables in the study were the effectiveness of using
quipper school-based blended learning models on material geography hydrosphere
subjects in daily life which included the implementation of learning, completeness
of learning outcomes, achievement of student activities, and positive responses of
students. This type of research is pre-experimental with the Intact-Group
Comparasion research design. Data collection techniques with tests,
documentation, questionnaires, and observations. Data analysis using percentage
descriptive analysis techniques, N-gain test and t test.
The results showed that the experimental class using the quipper schoolbased blended learning model was more effective than the control class that used
power point discovery learning models. This is because the implementation of
learning is seen from the activities of teachers in the experimental class who get
an average rating of 76% in meetings 1 and 82% in meeting 2 with good
categories, completeness of student learning outcomes get results individually or
classically and increase scores based on the test N-gain is 0.75 with a high
category, student activities are included in good criteria with results of 76.26%
and 80.3%, and students' positive responses to learning are very interesting with
an average percentage reaching 89.09%, so that the whole is considered effective.
Suggestion, quipper school-based blended learning can be applied, can be
used because it is supported by school facilities, can facilitate the task of the
teacher, and the teacher must try to apply various learning models.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara. Pendidikan digunakan sebagai program untuk meningkatkan daya
pikir dan interaksi yang dapat dilakukan dengan sekolah atau kursus dan
sebagainya. Pendidikan memegang peran penting dalam kemajuan bangsa,
sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan di
Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan yaitu perubahan kurikulum,
peningkatan kualitas pengajar, peningkatan sarana dan prasarana, dan
inovasi dalam proses belajar mengajar yang mendukung kemajuan
pendidikan di Indonesia.
Inovasi dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan pada saat
proses penyampaian materi. Hal ini penting dilakukan untuk kemajuan
kualitas pendidikan yang tidak hanya menekankan pada teori namun
bagaimana cara menyampaikan teori atau mentrasfer teori tersebut kepada
peserta didik. Maka dari itu, dibutuhkan inovasi pembelajaran. Proses
pembelajaran yang berhasil merupakan hasil dari proses mengajar,
1
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sehingga siswa menunjukkan aktivitas belajar yang tinggi dan terlihat
secara aktif baik fisik maupun mental. Inovasi pembelajaran dapat
memanfaatkan pesatnya kemajuan teknologi di Indonesia termasuk dengan
adanya jaringan internet dan alat komunikasi berupa smartphone untuk
mempermudah

seseorang

untuk

mendapatkan

informasi

dan

berkomunikasi. Menurut SIARAN PERS NO. 53/HM/KOMINFO/
02/2018 Jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta
jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk
Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa
dari hasil survei pada tahun 2016. Adapun komposisi pengguna internet
berdasarkan usia, angka terbesar ditunjukan oleh masyarakat pada umur
13-18 tahun, yakni sebesar 75,50 persen. (www.kominfo.go.id).
Majunya teknologi yang ada di Indonesia dapat digunakan dibidang
pendidikan sebagai sumber belajar. Berdasarkan data di atas pengguna
internet 75,50 persen masih berumur 13 tahun sampai 18 tahun, berarti
pengguna internet tersebut masih anak sekolah dengan jenjang pendidikan
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sehingga
penggunaan internet tersebut bisa dimanfaatkan guru sebagai bahan ajar
dengan bantuan aplikasi atau platform yang menunjang proses belajar
mengajar. Namun pada kenyataannya pemanfaatan teknologi sebagai
sumber belajar belum dimanfaatkan secara maksimal oleh guru maupun
siswa. Hal ini dikarenakan guru maupun peserta didik masih terbiasa
melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Menurut
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Agung (Primasari,dkk,2014:69) terdapat sekurang-kurangnya tujuh alasan
guru tidak menggunakan media pembelajaran, yaitu media merepotkan,
media canggih dan mahal, tidak bisa menggunakan media, media
mengalihkan perhatian peserta didik dari belajar serius, tidak tersedia
media pembelajaran di sekolah, guru terbiasa berceramah, dan penggunaan
media belajar belum dihargai atasan. Hal inilah yang mendasari guru
untuk tidak menggunakan media dalam proses belajar mengajar.
Era modern ini, teknologi informasi sudah diterapkan di dunia
pendidikan salah satunya adalah e-learning. E-learning dapat dipahami
sebagai suatu media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi
informasi berupa komputer dengan dilengkapi sarana komunikasi internet
dan multimedia sebagai media utama dalam penyampaian materi dan
interaksi antara pengajar atau guru dengan peserta didik (Iguna,2017:471).
Guna mempersiapkan penggunaan media e-learning disuatu 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 ada beberapa sistem
berbasis open sources seperti Quipper School, Moodle, Edmoodo, Atutor,
Claroline, dan lain sebagainya. Bagi institusi pendidikan yang akan
menggunakan

software

ini

tidak

dipunggut

biaya

atau

gratis

(Rahmawati,dkk,2015:6-7).
Sistem berbasis open sources yang sudah dikembangkan pada
institusi

pendidikan

antara

lain

quipper

school.

Layanan

ini

4

menghubungkan antara peserta didik dan guru dalam pemberian materi
dan pemberian tugas secara online sesuai dengan mata pelajaran yang
berada di sekolah. Layanan ini terdapat dua kurikulum yaitu KTSP dan
kurikulum 2013 sehingga akan lebih mempermudah guru dalam
menggunakan layanan ini. Quipper school dapat diakses oleh peserta didik
melalui perangkat yang terhubung dengan internet yang dilengkapi dengan
peramban web atau menggunakan smartphone, blackberry, komputer,
laptop dan tablet. Quipper school dapat diakses kapan saja dan dimana
saja, baik melalui koneksi Wi-Fi maupun data seluler selama 24 jam
seminggu dan gratis.
Smartphone adalah alat yang bisa digunakan untuk mengakses
sistem berbasis open sources seperti quipper school. Selain itu,
smartphone dapat memudahkan peserta didik untuk mengakses layanan
internet yang menampilkan berbagai informasi. Penggunaan smartphone
dikalangan peserta didik menengah atas dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan model pembelajaran. Smartphone bisa digunakan untuk
mendukung model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran
blended learning merupakan pengembangan untuk menyempurnakan
model pembelajaran e-learning. Model pembelajaran e-learning tidak
menggunakan interaksi secara langsung atau hanya menggunakan online
sedangkan blended learning menggunakan interaksi secara online dan
offline (tatap muka) dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran online
pada

blended

learning

mengupayakan

pembelajaran

dengan
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mengintegrasikan teknologi sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar
dan pembelajaran offline digunakan untuk mengupayakan adanya interaksi
secara langsung (tatap muka) di dalam kelas.
SMA Kesatrian 2 Semarang memiliki 2 jurusan yaitu MIPA dan IPS.
Jurusan IPS memiliki beberapa mata pelajaran termasuk Geografi.
Geografi merupakan mata pelajaran yang ada di Sekolah Menengah Atas
(SMA) khususnya pada jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata
pelajaran Geografi membutuhkan kreativitas dalam penyampaian materi
untuk mempermudah siswa memahami dan membuat siswa tertarik pada
mata pelajaran ini. Menurut Sumaatmadja (1996:32) yang dikutip dari
(Siskawati,dkk,2006:73)

peranan

mata

pelajaran

Geografi

dalam

pendidikan adalah untuk dapat mengembangkan pemahaman organisasi
spasial, masyarakat, tempat-tempat, dan lingkungan pada muka bumi.
Geografi di SMA khususnya dikelas X pada semester genap mencakup
beberapa materi antara lain materi lithosfer dalam kehidupan sehari-hari,
materi atmosfer dalam kehidupan sehari-hari dan hidrosfer dalam
kehidupan sehari-hari.
Materi hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari adalah materi yang
sering muncul disoal ujian nasional terutama bagian perairan darat dan
pemanfaatannya khususnya bagian pola aliran sungai. Berdasarkan data
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil rata-rata nilai ujian
nasional mata pelajaran geografi pada tahun ajaran 2017/2018 di SMA
Kesatrian 2 Semarang adalah 62,89 persen dengan distribusi nilai 30,0 -
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39,9 berjumlah 1 peserta didik, 40,0-55,0 berjumlah 14 peserta didik, 55,159,9 berjumlah 7 peserta didik, 60,0-70,0 berjumlah 10 peserta didik, 70,185,0 berjumlah 11 peserta didik, 85,1-89,9 berjumlah 1 peserta didik, dan
90,0-99,9 berjumlah 1 peserta didik serta persentase jumlah siswa yang
menjawab benar pada soal pola aliran sungai sebesar 42,22 persen.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa yang menjawab benar berjumlah
19 siswa sedangkan 26 siswa menjawab salah. Sehingga dengan hasil
tersebut maka perlu adanya pengembangan model pembelajaran dalam
materi ini agar dapat dipahami oleh siswa namun tidak membuat siswa
bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Sebenarnya SMA Kesatrian
2 Semarang adalah sekolah dengan fasilitas kelas yang baik untuk proses
belajar mengajar karena di dalam kelas sudah diberikan fasilitas LCD dan
komputer. Komputer dan LCD ini digunakan untuk penyampaian materi
dengan power point. Namun, tanpa adanya pengembangan model dan
media pembelajaran maka peserta didik akan mengeluh bosan pada saat
pembelajaran berlangsung atau mengeluh mengantuk karena peyajian
materi dari dulu hanya menggunakan model pembelajaran discovery
learning dengan media power point.
Berdasarkan observasi awal di SMA Kesatrian 2 Semarang dan
pengalaman peneliti selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL) fakta menunjukkan bahwa siswa kurang semangat dalam mengikuti
pelajaran geografi hal itu terlihat ketika guru memberi pertanyaan siswa
kurang memberi respon, tidak ada yang mau bertanya ketika guru meminta
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bertanya, beberapa siswa kurang memperhatikan penjelasan guru,
berbicara dengan teman sebangku, bermain smartphone, apabila listrik
padam maka media pembelajaran yang digunakan adalah buku, pada saat
komputer di kelas tidak bisa digunakan maka pembelajaran akan
berlangsung secara konvensional atau ceramah yang berpusat pada guru
dan buku, serta ada beberapa siswa yang terkadang telat mengumpulkan
tugas.
Penggunaan model pembelajaran blended learning berbasis quiper
school dipilih karena quipper school merupakan aplikasi yang berisi
berbagai materi dan soal yang sesuai dengan kurikulum di Indonesia.
Quipper school dapat mempermudah guru khususnya dalam meng-upload
materi, pemberian tugas, perkerjaan rumah, latihan soal, memantau
aktivitas siswa, siswa dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, ataupun
ujian di kelas dengan waktu yang ditentukan. Quipper school dapat
diakses melalui smartphone dengan memanfaatkan Wi-Fi sekolah.
Sehingga fasilitas sekolah dapat dipergunakan dengan baik untuk proses
belajar mengajar. Selain itu, aplikasi quipper school sudah digunakan oleh
satu guru matematika di SMA Kesatrian 2 Semarang namun hanya
digunakan sebatas untuk ulangan harian yang berlangsung beberapa kali
saja. Padahal aplikasi quipper school bisa digunakan untuk memberikan
materi dan juga materi tambahan yang bisa diunduh, disimpan, dan
dipelajari siswa pada saat dirumah maupun di sekolah.
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Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODEL
PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING BERBASIS QUIPPER
SCHOOL

PADA

MATA

PELAJARAN

GEOGRAFI

MATERI

HIDROSFER DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI KELAS X SMA
KESATRIAN 2 SEMARANG TAHUN AJARAN 2018 – 2019”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam
penelitian

ini

adalah

bagaimana

efektivitas

penggunaan

model

pembelajaran blended learning berbasis quipper school pada mata
pelajaran geografi materi hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari kelas X
SMA Kesatrian 2 Semarang?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pelaksanaan model pembelajaran blended learning
berbasis quipper school pada mata pelajaran geografi materi hidrosfer
dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengetahui ketercapaian ketuntasan belajar siswa berupa hasil belajar
kognitif setelah pelaksanaan model pembelajaran blended learning
berbasis quipper school.
3. Mengetahui

aktivitas

siswa

pada

saat

pelaksanaan

pembelajaran blended learning berbasis quipper school .

model
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4. Mengetahui respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran
blended learning berbasis quipper school

pada mata pelajaran

geografi materi hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Manfaat teoretis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah
dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu geografi, khususnya
yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan pula menjadi bahan
referensi bagi penelitian sejenis, maupun sebagai salah satu bahan
pustaka dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan
penentuan kebijakan dalam bidang pendidikan oleh pihak-pihak yang
berkompeten.
E. Batasan Istilah
1. Efektivitas
Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
pencapaian tujuan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya.
Menurut Sinambela (2008:78) indikator keefektifan pembelajaran
berupa (1) ketercapaian ketuntasan belajar, (2) ketercapaian
keefektifan siswa, yaitu pencapaian waktu ideal yang digunakan siswa
untuk

melakukan

pembelajaran,

(3)

setiap

kegiatan

ketercapaian

termuat

efektivitas

dalam

rencana

kemampuan

guru

10

mengelola

pembelajaran;

serta

(4)

respon

siswa

terhadap

pembelajaran yang positif. Namun dalam penelitian ini ketercapaian
efektivitas kemampuan guru mengelola pembelajaran dilihat dari
proses pelaksanaan pembelajaran dan keefektifan siswa yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa selama proses
belajar mengajar berlangsung.
2. Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis Quipper School
Model pembelajaran blended learning berbasis quipper school
adalah model pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran
secara online dan offline (tatap muka) dengan menggunakan aplikasi
quipper school.
3. Materi Hidrosfer dalam Kehidupan Sehari-hari
Materi hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari diberikan pada
kelas X semester 2 pada kompetensi dasar 3.7 yaitu menganalisis
dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Pada
penelitian

ini

menggunakan

sub

materi

perairan

darat

dan

pemanfaatannya. Pada sub materi ini berisi materi tentang air
permukaan yang dibagi menjadi tiga yaitu sungai, danau, dan rawa
serta tentang air tanah yang dibagi menjadi dua yaitu air tanah dangkal
dan air tanah dalam beserta pemanfaatannya.
4. Hasil Belajar
Menurut Bambang Surahmadi (2016:1125) hasil belajar siswa
merupakan perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif,

11

afektif, dan psikomotorik. Penilaian hasil belajar peranan tujuan
instruksional yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang
diinginkan dikuasai siswa menjadi unsur penting dasar dan acuan
penilaian. Oleh sebab itu, dalam penilaian hendaknya diperiksa
sejauhmana perubahan tingkah laku siswa telah terjadi melalui proses
belajarnya. Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai
terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan
guru dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Penilaian hasil belajar
dan proses belajar saling berkaitan satu sama lain, sebab hasil
merupakan akibat dari proses. Hasil belajar yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah hasil belajar kognitif berupa pengetahuan
mengenai materi hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari yang
diketahui dengan cara siswa mengerjakan soal post-test dan pre-test.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR
A. Deskripsi Teoritis
1. Belajar
Pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat baik di
dalam pembinaan sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian,
penanganan, dan prioritas secara maksimal (Ardinastiti,2016:17).
Sehingga pendidikan di Indonesia dianggap sangat penting karena dapat
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga di
Indonesia mewajibkan dilaksanakan program wajib belajar 9 tahun.
Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
mendapat perubahan perilaku yang lebih positif. Menurut pengertian
secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu
perubahan

tingkah

laku

sebagai

hasil

dari

interaksi

dengan

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahanperubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.
Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut:
”belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya” (Slameto.2010:2).
Sekolah atau instansi pendidikan dalam penyampaian materi
akan membentuk suatu proses yaitu belajar mengajar. Proses belajar
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mengajar dapat dilihat dari aktivitas guru dan peserta didik di dalam
kelas, siswa di dalam kelas sedang belajar untuk mendapatkan ilmu dan
guru sedang mengajar untuk memberikan materi atau pemahaman
kepada peserta didik. Menurut Sudjana dan Rivai (2007:1) proses
belajar-mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan
melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat
mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah
ditetapkan. Proses kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan
kegiatan interaksi antara guru dan murid. Belajar dan mengajar
merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya
saling mengisi dan memerlukan. Mengajar merupakan aktivitas yang
menggambarkan bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang
guru. Belajar lebih menuju kepada yang harus dilaksanakan oleh
seorang subjek didik yang mampu mendatangkan hasil belajar. Selain
hal tersebut proses belajar lebih menitik beratkan proses pembangunan
ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek-aspek yang bersifat
intelektual lainnya (Handika,2012:109).
Melalui kegiatan atau proses belajar mengajar yang baik tentu
tujuan pendidikan akan diraih, mulai dari tujuan pendidikan nasional,
tujuan pendidikan institusional, tujuan pendidikan kurikuler, tujuan
pendidikan intruksional, baik dalam bentuk tujuan pendidikan khusus,
maupun intruksional (Larlen,2013:82). Karena itu tercapainya tujuan
pendidikan sangat diperlukan di dalam proses pendidikan.
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2. Pembelajaran
Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh
seseorang

untuk

belajar.

Proses

pembelajaran

pada

dasarnya

memberikan stimulus-stimulus kepada siswa, agar terjadinya respon
yang positif pada diri siswa (Suparmi,2013:197). Pembelajaran tidak
hanya didapat di lingkungan sekolah namun bisa didapatkan di luar
lingkungan sekolah seperti les atau bimbel, kursus dan lain sebagainya.
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan. Tujuan
ini harus searah dengan tujuan belajar siswa dan kurikulum. Tujuan ini
harus searah dengan belajar siswa dan kurikulum. Tujuan belajar pada
siswa ialah mencapai perkembangan optimal, yang meliputi aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga tujuan pembelajaran
adalah agar siswa mencapai tujuan yang sama itu, siswa melakukan
kegiatan belajar, sedangkan guru melakukan pembelajaran. Kedua
kegiatan tersebut saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama.
Tujuan kurikulum adalah terpenuhinya semua targetan tujuan yang
dalam dokumen tertulis

untuk

mencapai

tujuan pembelajaran

berdasarkan tingkatan yang ditetapkan (Cecep Kustandi dan Bambang
Sutjipto.2013:6). Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses
yang dilakukan oleh para guru dalam menciptakan lingkungan belajar
untuk memiliki pengalaman belajar, dengan kata lain pembelajaran
adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi
peserta didik. Penyampaian materi pelajaran kepada siswa atau peserta
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didik yang lain membutuhkan serangkaian perencanaan dan pendekatan
yang tepat agar daya serap peserta didik dapat dimaksimalkan. Jika hal
tersebut dapat dilaksanakan maka pembelajaran akan berlangsung
dengan baik. Kegiatan pembelajaran dalam arti positif yaitu akan
membawa pengalaman batin yang menyenangkan, khususnya bagi
siswa dan memberi tambahan pengetahuan, keterampilan sehingga akan
terbentuk sikap yang diinginkan dalam kegiatan pembelajaran
(Sholeh,2007:131).
Pembelajaran memiliki beberapa unsur yaitu tujuan dalam
proses belajar dapat dirumuskan secara jelas, materi yang akan
disampaikan telah disusun secara runtut dan mengalami pembaruan
sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia, sarana dan prasarana
yang memadai, penggunaan metode dan media yang tepat sehingga
mampu mendukung siswa untuk belajar dengan lebih baik, sumber
belajar tidak hanya dari buku teks namun bisa menggunakan sumbersumber media digital yang dapat diakses dengan mudah, dan evaluasi
dilakukan harus 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 belum dirumuskan dengan jelas,
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materi pelajaran tidak terorganisasi dengan baik, metode pembelajaran
yang tidak tepat (Rahmawati,dkk,2015:3).
3. Prinsip-Prinsip Belajar
Prinsip belajar merupakan suatu landasan yang digunakan oleh
guru dan peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik.
Prinsip belajar ini digunakan agar proses belajar antara guru dan peserta
didik berjalan dengan baik. Menurut Slameto (2010:27) prinsip-prinsip
belajar, sebagai berikut:
a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar
1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif,
meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan
instruksional;
2) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi kuat
pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional;
3) Belajar perlu lingkungan

yang menantang dimana dapat

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi belajar dengan
efektif;
4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya;
b. Sesusai hakikat belajar
1) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut
perkembangannya;
2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan
discovery;
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3) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian
satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapat pengertian
yang diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan response
yang diharapkan.
c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari
1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur,
peyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap
pengertiannya;
2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai
dengan tujuan intruksional yang harus dicapainya;
d. Syarat keberhasilan belajar
1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat
belajar dengan tenang;
2) Repitisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar
pengertian/keterampilan/ sikap itu mendalam pada siswa.
4. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki
siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Gagne (dalam
Sudjana. 2009:22-23) membagi lima kategori hasil belajar, yakni (a)
informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d)
sikap, dan (e) keterampilan motoris. Dalam sistem pendidikan nasional
rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan
instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin
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Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni
ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotoris.
Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut
kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif
tingkat tinggi.
Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima
aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan
internalisasi.
Ranah

psikomotoris

berkenaan

dengan

hasil

belajar

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah
psikomotoris, yakni (a) gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar,
(c) kemampuan konseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan
keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif.
Hasil belajar merupakan bukti konkret ada atau tidaknya
perubahan setelah diadakannya proses belajar. Hasil belajar yang terlihat
secara jelas setalah proses belajar dilaksanakan adalah hasil belajar
kognitif atau hasil belajar yang bersifat pengetahuan. Hasil belajar ini
dapat dibandingkan secara langsung pada saat sebelum proses belaajar
dan setalahnya. Hasil belajar kognitiflah yang sering dinilai oleh guru
disekolah karena berkaiatan dengan pemahaman materi yang telah
disampaikan oleh guru tersebut.
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5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada 2 jenis yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang
ditimbulkan dalam diri sendiri tanpa peranan orang lain. Sedangkan
faktor eksternal adalah faktor yang ditimbulkan dari luar diri sendiri
seperti keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat.
Menurut Slameto (2010:64-72) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar,
yaitu:
a. Faktor-faktor intern
Faktor-faktor intern ini akan dibahas menjadi tiga faktor, yaitu:
faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan.
1) Faktor Jasmaniah
a) Faktor kesehatan
b) Cacat tubuh
2) Faktor Psikologis
a) Intelegensi
b) Perhatian
c) Minat
d) Bakat
e) Motif
f) Kematangan
g) Kesiapan
h) Faktor Kelelahan
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b. Faktor-faktor ekstern
1) Faktor keluarga
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari
keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara
aggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan
ekonomi keluarga.
2) Faktor sekolah
a) Metode mengajar
b) Kurikulum
c) Relasi guru dengan siswa
d) Relasi siswa dengan siswa
e) Disiplin sekolah
f) Alat pelajaran
g) Waktu sekolah
h) Standar pelajaran di atas ukuran
i) Keadaan gedung
j) Metode belajar
k) Tugas rumah
3) Faktor masyarakat
a) Kegiatan siswa dalam masyarakat
b) Mass media
c) Teman bergaul
d) Bentuk kehidupan masyarakat
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Faktor yang mempengaruhi belajar dalam penelitian ini adalah
faktor yang berhubungan dengan faktor ekstern yaitu faktor dari sekolah.
Faktor sekolah dibagi dalam beberapa macam faktor yaitu metode
mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan
siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran
diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. (1)
Metode mengajar sangat berpengaruh karena dengan metode belajar yang
efisien,

efektif,

dan

setepat

mungkin

akan

berpengaruh

pada

penyampaian materi kepada siswa dan pemahaman siswa terhadap
materi. Metode mengajar yang biasanya digunakan oleh guru adalah
metode ceramah yang berdampak pada siswa yang menjadi bosan,
mengantuk, tidak aktif di dalam kelas, dan hanya menyalin tulisan guru
saja. Sehingga perlu adanya metode-metode yang baru untuk membantu
meningkatkan proses belajar mengajar didalam kelas. (2) Kurikulum
dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa,
kegiatan yang dimaksudkan disini adalah penyajian bahan ajar yang
berguna untuk siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan
pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Kurikulum sekarang ini
menghendaki proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik
dan guru hanya sebagai fasilitator saja. (3) Relasi guru dengan siswa
terjadi pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Relasi guru
dengan siswa yang baik adalah guru yang akrab dengan siswa, siswa
yang menyukai guru dan mata pelajaran yang diajarkannya. Sehingga
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guru harus sering berinteraksi dengan siswa agar menjadi lebih akrab dan
menyebabkan proses belajar mengajar di dalam kelas berlangsung
dengan lancar. (4) Relasi siswa dengan siswa terjadi lingkungan sekolah,
relasi ini harus terjadi dengan baik. Guru harus mendekati siswanya agar
bisa melihat apakah di dalam kelasnya terbentuk kelompok-kelompok
siswa yang saling menjatuhkan satu sama lain sehingga kelas akan
terbina dengan baik dan relasi antara siswa dengan siswa berjalan dengan
baik. (5) Disiplin sekolah biasanya dilihat dari kerajinan siswa dalam
sekolah dan belajar. Disiplin sekolah mencakup guru dan siswa. Guru
diharapkan mampu disiplin dalam mengajar dengan melaksanakan
peraturan sekolah atau tata tertib sekolah sehingga dengan adanya
disiplin guru dan siswa dapat berpengaruh positif terhadap proses belajar
mengajar. (6) Alat pelajaran erat hubungannya dengan proses belajar
mengajar di dalam kelas. Alat peraga digunakan oleh guru untuk
mengajar dan digunakan siswa untuk menerima penyamapaian materi
yang diberikan oleh gurunya. Penggunaan alat pelajaran yang lengkap
dan tepat akan mempermudah proses belajar mengajar sehingga siswa
mampu menerima pelajaran serta menguasai pelajaran yang diajarkan
oleh guru. (7) Waktu sekolah adalah waktu yang digunakan untuk proses
belajar mengajar di sekolah. Waktu yang tepat untuk belajar disekolah
adalah waktu pagi dan siang karena pada saat waktu tersebut pikiran dan
kondisi tubuh masih baik. (8) Standar pelajaran di atas ukuran, dalam hal
ini diharapkan guru dddalam menuntut siswa yaitu pada penguasaan
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materi harus sesuai dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda yang
penting tujuan atau indikator dalam pembelajaran tersebut dapat tercapai.
(9) Keadaan gedung erat kaitannya dengan ruangan kelas. Ruangan kelas
yang baik maka akan membuat proses belajar mengajar di dalam kelas
menjadi nyaman. (10) Metode belajar yang dimaksudkan di sini adalah
cara belajar siswa. Cara belajar yang baik adalah belajar secara teratur
setiap harinya dengan pembagian waktu yang baik sehingga waktu
istirahat tidak terganggu. (11) Tugas rumah seharusnya tidak
terlalubanyak agar siswa memiliki waktu untuk mengerjakan kegiatan
lainnya.
Sebelas faktor di atas yang erat kaitannya dalam penelitian ini
adalah metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, dan alat
pelajaran. Dalam penelitian digunakan model pembelajaran blended
learning dengan kurikulum yang digunakan di sekolah yaitu kurikulum
2013 dan alat pelajaran berupa smartphone yang sudah terhubung dengan
aplikasi quipper school. Penelitian juga melihat bagaimana interaksi guru
dan siswa di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
6. Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah sarana yang digunakan oleh guru
untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Sehingga penerapan
sebuah media sebagai perantara menempati posisi yang cukup strategis
dalam rangka mewujudkan hasil belajar secara optimal (Abror,2012:61).
Media pembelajaran dapat membantu guru untuk menyampaikan materi
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atau

berkomunikasi

dengan

peserta

didik.

Proses

komunikasi

(penyampaian pesan) harus diciptakan atau diwujudkan oleh setiap guru
dan peserta didik. Untuk membantu penyampaian pesan ini diperlukan
saluran berupa media pembelajaran agar tidak terjadi kesesatan proses
komunikasi (Mulyani,2017:144). Media memang diperlukan dalam
pembelajaran, namun penggunaan media haruslah menyesuaikan dengan
materi yang akan disampaikan. Media pembelajaran memiliki beberapa
alasan yang berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses
belajar siswa antara lain:
a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar;
b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih
dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan
pengajaran lebih baik;
c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak
bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar
untuk setiap mata pelajaran;
d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti
mengamati, melakukan, mendemonstrasi dan lain-lain (Sudjana dan
Rivai.,2007:2).
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Menurut Dwiyogo (dalam Wijayanti,2016) manfaat media
dalam pembelajaran yaitu (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak
terlalu verbalistik, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya
indra, (3) mengatasi sikap pasif anak-anak karena media menimbulkan
kegairahan belajar, serta (4) dapat mengatasi kesulitan yang dialami guru
karena perbedaan latar belakang. Seorang guru yang akan menggunakan
media

harus

mempertimbangkan

beberapa

faktor

yaitu

tujuan

pembelajaran, keefektifan, siswa, ketersediaan dan biaya pengadaan.
Media yang sering digunakan sekarang ini adalah media online
seperti mobile learning. Media online ini memiliki banyak kelebihan
sehingga dipilih oleh guru sebagai sarana untuk menyapaikan materi.
Media online dapat digunakan di dalam dan di luar jam sekolah serta
dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Media online bisa diakses
secara gratis sehingga tidak perlu adanya biaya pengadaan serta dapat
mengatasi keterbatasan waktu pada saat penyampaian materi.
7. Model Pembelajaran Blended Learning
Sekarang ini banyak model pembelajaran yang dapat digunakan
oleh guru untuk mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Namun
penggunaan model pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan keadaan
lingkungan sekolah,materi yang akan disampaikan, memperhatikan
kondisi siswa, dan fasilitas serta media yang akan digunakan. Model
pembelajaran yang baik harus mampu melibatkan peserta didik secara
aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Apabila siswa aktif, maka akan
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semakin

banyak

peningkatan

pengalaman

pengetahuan

oleh

yang
siswa

diperoleh,

sehingga

terjadi

(Hidayah,2016:50).

Model

pembelajaran yang bisa digunakan antara lain model kooperatif,
kontekstual, realistik, pembelajaran langsung, pembelajaran berbasis
masalah, problem solving, jigsaw, tari bambu, artikulasi, debate, role
playing, talking stick, sramble, blended learning, dan sebagainya.
Melihat kemajuan teknologi informasi di Indonesia dapat
mendukung terselenggaranya pembelajaran berbasis elektronik atau yang
sering disebut dengan e-learning. E-learning dapat digunakan sebagai
inovasi dalam dunia pendidikan sehingga pembelajaran tidak hanya
terjadi secara tatap muka (offline) namun bisa dengan cara online. Model
pembelajaran blended learning dapat menyempurnakan pembelajaran
berbasis elektronik (e-learning). Model pembelajaran e-learning adalah
model

pembelajaran

yang

menggunakan

media

elektronik

dan

menggunakan internet dalam proses belajar mengajar. Sedangkan
blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan
pembelajaran secara konvesional (tatap muka) dengan pembelajaran
online (internet). Pada model pembelajaran ini terdapat interaksi secara
langsung dalam proses belajar mengajar, berbeda dengan e-learning yang
tidak menggunakan interaksi secara langsung (face to face) dalam proses
belajar mengajar. Blended learning menggambarkan sebagai model
untuk pembelajaran dimana guru memanfaatkan teknologi, biasanya
dalam pengisian instruksi berbasis web, tugas keseharian, atau
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memungkinkan sebagai petunjuk utama instruktur (Aeni,2017:85).
Blended learning dapat menggunakan beberapa sistem open source
seperti moodle, edmoodo, quipper school, claroline, dan sebagainya.
Pembelajaran blended learning memiliki tujuan utama yaitu guna
memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri,
belajar secara berkelanjutan tanpa adanya keterbatasan waktu sehingga
belajar akan lebih efektif dan efisien karena belajar tidak hanya dilingkup
sekolah namun bisa diluar sekolah serta akan menjadi pembelajaran yang
menarik bagi peserta didik.
Model pembelajaran blended learning memiliki tiga tahapan
dasar dalam proses pembelajaran atau sering disebut dengan sintak.
Sintak blended learning ada tiga yaitu:
a. Fase: seeking of information yaitu pencarian informasi dari berbagai
sumber informasi yang tersedia di TIK (online), buku, maupun
penyampaian melalui face to face di kelas.
b. Fase: acquisition of information yaitu menginterprestasi dan
mengelaborasi informasi secara personal maupun komunal.
c. Fase: synthesizing of knowledge yaitu merekonstruksi pengetahuan
melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis,
diskusi dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh
(https://sukeratayasa.wordpress.com).
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8. Quipper School
Quipper School merupakan layanan open source yang dapat
digunakan dalam pembelajaran pembelajaran blended learning. Quiper
school adalah layanan yang dapat digunakan secara daring oleh peserta
didik, baik untuk belajar, mengakses materi, mengerjakan soal,
mengunduh video pelajaran, hingga berinteraksi baik dengan guru
maupun peserta didik (Abdul Muis Joenaidy,2018:102). Aplikasi ini
sangat mudah untuk diakses oleh peserta didik. Cara untuk mendaftar
bisa menggunakan facebook atau email. Peserta didik sekarang ini sudah
memiliki email sehingga memudahkan mereka untuk mengakses aplikasi
ini.
Quipper merupakan perusahaan teknologi pendidikan dengan
misi memberikan pendidikan terbaik hingga ke daerah terpencil. Berdiri
pertama kali pada tahun 2010 di London - Inggris, layanan Quipper saat
ini telah dapat dinikmati di beberapa negara seperti Jepang, Filipina,
Meksiko dan Indonesia. Sejak tahun 2015, Quipper telah menjadi bagian
dari ekosistem pendidikan Indonesia dengan turut menyediakan,
memperbaiki, dan mendistribusikan pendidikan berkualitas untuk guru
dan siswa (https://quipper.com/id/about/).
Semua media elektronik atau online pasti memiliki kelebihan
dan kelemahan. Begitu pula dengan quipper school yang memiliki
kelebihan yaitu bukan hanya guru dan peserta didik yang dapat
terhubung. Para orang tua peserta didik juga dapat memantau
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perkembangan anaknya di sekolah. Fasilitas login untuk orang tua yang
disediakan oleh quipper school menjadikan media ini lebih unggul
dibanding dengan yang lain.
Kelebihan lain dari quipper school adalah interaksi antar sesama
guru dari seluruh dunia. Guru juga dapat saling berbagi materi pelajaran
yang serumpun, bertukar informasi, bahkan berdiskusi dengan sesama
rekan seprofesi guna saling meminta dan memberi saran. Pantauan orang
tua terhadap perkembangan belajar anak di sekolah juga dapat dilakukan
dengan quipper school. Orang tua juga harus aktif terlibat dalam media
daring ini, yakni mengikuti kegiatan serta dapat berkomunikasi dengan
guru pengajar.
Layanan quipper school kini juga tersedia dalam beberapa
bahasa termasuk bahasa Indonesia. Hal ini akan lebih memudahkan guru
dan peserta didik dalam menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran.
Quipper school juga dapat terhubung dengan media sosial lainnya seperti
facebook dan twitter. Artinya, berbagi media dan aktivitas pembelajaran
dapat dilakukan melalui media sosial yang telah terhubung dengan
quipper school, begitu pula dengan akses login. Bagi yang belum
memiliki akun, dapat mendaftar dengan cara klik tautan facebook yang
tersedia

di

halaman

antarmuka

quipper

school.

(Abdul

Muis

Joenaidy,2018:102). Sedangkan kelemahan quipper school adalah untuk
bisa mengaktifkan kelas yang telah dibuat oleh guru, sedikitnya harus ada
sepuluh peserta didik yang tergabung di dalam kelas. Dan aplikasi ini
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harus

terhubung

dengan

jaringan

internet

(Abdul

Muis

Joenaidy,2018:106).
Aplikasi quipper school memiliki dua fitur utama yaitu quipper
school link dan quipper school learn. Quipper School Link adalah tempat
dimana guru dapat mengelola kelas secara online dan melihat
perkembangan siswa. Di bawah ini adalah hal-hal menakjubkan yang
dapat dilakukan guru saat menggunakan Quipper School Link :
a. Mengirim tugas dan ujian - Manfaatkan ribuan materi dan soal yang
sesuai dengan kurikulum, untuk dijadikan tugas bagi seluruh siswa di
kelas.
b. Membuat konten edukasi - Jika ada yang kurang atau hilang, guru
dapat mengubah konten yang sudah tersedia atau membuat materi dan
soal baru dari awal.
c. Melihat dan mengunduh analisa - Perkembangan siswa tersambung
secara langsung antara LEARN dan LINK, sehingga guru dapat
mengakses pusat informasi mengenai tingkat pengerjaan, pencapaian,
kekuatan dan kelemahan siswa.
d. Bekerja

sendiri

memudahkan

guru

atau

bersama-sama – LINK

dalam

mengelola

didesain

kelasnya

sendiri,

untuk
atau

berkolaborasi dengan dua guru atau lebih, pada kelas atau sekolah
yang sama.
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Quipper School Learn adalah tempat di mana siswa belajar.
Platform ini dipenuhi dengan fitur yang membuat belajar selalu terasa
aman dan menyenangkan:
a. Tugas dan pembelajaran umum - Siswa dapat mengerjakan topik
tertentu yang dianjurkan oleh guru, atau belajar materi apapun dari
kurikulum secara mandiri.
b. Fitur pesan - Siswa dan guru dapat terus berkomunikasi menggunakan
fitur Pesan kami, yang memudahkan siswa untuk menanyakan soal
atau topik tertentu yang mereka rasa sulit dan perlu pendampingan.
c. Fitur seperti games - LEARN memberikan hadiah kepada siswa berupa
koin yang dapat ditukarkan dengan tema, sehingga siswa dapat
menyesuaikan lingkunan belajar yang diinginkan. Siswa juga dapat
melihat

proses

dan

pencapaian

teman

sekelasnya

pada

tampilan Aktivitas (https://quipper.com/id/about/).
Penggunaan quipper school dapat digunakan oleh gru dan
peserta didik. Berikut cara agar guru dapat bergabung dan menggunakan
quipper school untuk kegiatan pembelajaran. Quipper School Indonesia
(Q-Link

untuk

guru)

dapat

diakses

melalui

alamat

www.link.quipperscholl.com/id. Setelah membuka alamat tersebut akan
muncul halaman pendaftaran yang berisikan dua pilihan cara mendaftar
yaitu menggunakan email dan facebook kemudian mengisi data pribadi
serta mengisi nama sekolah tempat mengajar. Saat proses pendaftaran
berhasil kemudian lakukan cara di bawah ini:
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a. Setelah mendaftar dan memiliki akun sebagai guru, langkah pertama
yang harus dilakukan adalah membuat kelas untuk peserta didik. Pada
halaman beranda, guru akan langsung dihadapkan pada halaman
kosong karena aktivitas kelas sedang tidak ada. Sehubungan dengan
itu, guru dapat membuat kelas terlebih dahulu. Tampilan dan cara
membuat kelas oleh guru dapat dilakukan di halaman beranda.
b. Dalam membuat kelas, guru bebas memberikan nama kelas yang
dibuat, tergantung keinginan guru. Misalnya, guru memberikan nama
“Kelas Hebat 10 IPS 2”, dan sebagainya. Quipper School memberikan
kebebasan kepada guru untuk memilih nama yang diinginkan.
c. Setelah kelas terbentuk, guru kemudian diarahkan pada halaman
memilih mata pelajaran. Guru tinggal memilih mata pelajaran yang
sesuai dengan yang diampu. Jika mata pelajaran yang diampu tidak
terdapat pada daftar di quipper school maka guru dapat membuat
nama mata pelajarannya sendiri.
d. Setelah selesai memilih mata pelajaran, guru akan diarahkan pada
halaman “kode kelas”. Pada halaman ini, ditampilkan kode unik yang
merupakan kode kelas dan mata pelajaran yang diampu oleh guru.
Kode inilah yang nantinya akan dibagikan kepada peserta didik agar
dapat bergabung di dalam kelas serta dapat mengakses materi yang
diberikan oleh guru. Sampai pada langkah ini, guru telah berhasil
membuat kelas. Jika mengampu lebih dari satu kelas dengan mata
pelajaran yang sama, guru tinggal mengulangi langkah membuat kelas
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baru. Sehingga, jumlah kelas sesuai dengan yang diampu. Kelas
online yang telah dibuat di quipper school dapat dimulai dengan
membagikan kode kelas kepada peserta didik. Sebelum membagikan
kode, guru terlebih dahulu mengajak peserta didik untuk membuat
akun

quipper

school

yang

dapat

diakses

www.learn.quippperschool.com/signup/quipper.

melalui

website

Berbeda

dengan

guru, peserta didik dapat mendaftar dan memiliki akun tanpa
menggunakan email. Namun, yang perlu diperhatikan adalah guru
harus memastikan bahwa peserta didik mengingat dengan baik akun
yang dimasukan untuk mendaftar tersebut. Bila perlu catat username
dan password yang akan digunakan untuk login akun masing-masing.
Berikut ini beberapa langkah peserta didik untuk bergabung di
dalam kelas quipper school :
a. Langkah awal adalah mengisi identitas peserta didik, meliputi nama
depan, nama belakang, nama pengguna (username) dan sandi
(password).
b. Setelah semua form terisi, peserta didik akan diarahkan pada halaman
pendaftaran. Di halaman tersebut, terdapat kolom untuk bergabung
dengan kelas. Peserta didik kemudian memasukkan kode yang telah
diberikan oleh guru pada kolom yang tersedia. Dengan demikian
peserta didik telah masuk ke dalam kelas yang dibuat oleh guru.
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c. Saat bergabung di dalam kelas, arahkan peserta didik untuk
melengkapi profil masing-masing. Hal ini mencakup identitas diri,
memasang foto profil, dan sebagainya.
d. Ingatkan peserta didik agar mencatat nama pengguna dan kata kunci
masing-masing yang akan digunakan untuk masuk dan mengakses
kelas.
e. Sampai pada tahap ini, guru dan peserta didik telah tergabung dalam
satu kelas online quipper school (Abdul Muis Joenaidy,2018:103104).
9. Blended Learning Berbasis Quipper School
Blended learning merupakan kolaborasi antara pembelajaran
tata muka di kelas dan pembelajaran online, dapat melalui portal elearning, blog, website, jejaring sosial. Namun, portal e-learning
disarankan untuk digunakan karena memiliki banyak kelebihan
dibandingkan dengan media online lainnya. Kelebihan tersebut adalah 1)
Terjamin rahasianya karena peserta didik memiliki password dan
username masing-masing untuk login; 2) Guru dapat memantau
keaktifan peserta didik dalam berdiskusi online; 3) Guru dapat mengedit
tulisan-tulisan komentar atau diskusi peserta didik yang tidak layak tanpa
harus konfirmasi peserta didik; 4) Guru dapat mengedit, dan menghapus
materi pelajaran; 5) Antar guru-peserta didik, peserta didik-peserta didik,
dapat melakukan diskusi online melalui fasilitas forum diskusi dan
chatting; 6) Peserta didik dapat mengumpulkan tugas secara online
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melalui fasilitas upload tugas; 7) Guru dapat memberikan penilaian
secara langsung dan memberikan komentar yang bersifat rahasia, hanya
peserta yang bersangkutan yang dapat mengetahui nilai atau komentar
guru; dan 8) Aktivitas peserta didik dapat di-backup, baik secara
individual maupun keseluruhan peseta didik (Prihadi, 2013:153-154).
Banyak kesamaan antara kelebihan portal e-learning

dan

quipper school yaitu quipper school memiliki password dan username
bagi pengguna, guru dapat memantau aktivitas peserta didik pada saat
belajar, guru dan peserta didik dapat berkomunikasi dengan fasilitas yang
sudah disediakan, guru dapat menggunakan materi dan soal yang sudah
disediakan oleh quipper school atau membuat soal dan mengupload
materi sendiri, pada saat peserta didik selesai mengerjakan soal maka
guru dapat menyetak nilai karena jawaban peserta didik sudah dikoreksi
oleh quipper school. Dengan adanya kesamaan tersebut, model
pembelajaran blended learning dapat dibantu dengan aplikasi quipper
school agar terjadi pembelajaran secara online dan offline (tatap muka).
Cara pelaksanaan model pembelajaran blended learning
berbasis quipper school sebagai berikut:
a. Tahap awal sebelum pembelajaran yaitu:
1) Pengembangan perangkat pembelajaran
Pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Silabus dan
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RPP didesain sesuai dengan analisis kebutuhan (need assessment)
yang telah dilakukan diawal kegiatan.
2) Pengembangan portal e-learning
Dalam desain prototipe model blended learning ini dilibatkan dua
kegiatan belajar, yaitu pembelajaran klasikal di dalam kelas dan
pembelajaran online. Untuk itu sebagai tools untuk proses
pembelajaran

online

diperlukan

kegiatan

pengiring,

yaitu

pengembangan portal e-learning. Tujuannya adalah pengelolaan
sumber belajar, diskusi siswa, penugasan, penilaian, dan umpan
balik secara online sehingga dapat dilakukan kapan saja di luar jam
sekolah.

Inilah

pembelajaran

yang

klasikal

nantinya
di

kelas

akan

digabungkan

(Prihadi,

dengan

2013:171-172).

Maksudnya, guru harus memilih aplikasi apa yang akan digunakan
dalam blended learning. Aplikasi yang dipilih dalam penelitian ini
adalah quipper school. Setelah memilih aplikasi yang akan
digunakan maka guru diharapkan mampu untuk mendaftar di
aplikasi quipper school dan memiliki akun sebagai guru, membuat
kelas online, mendapatkan kode kelas, mengunggah materi serta
soal sesuai yang diajarkan, dan dapat memanfaatkan aplikasi ini
dengan baik sebagai media pembelajaran.
3) Guru harus mengarahkan peserta didik untuk membuat akun
quipper school dan membirikan kode kelas agar dapat masuk ke
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dalam kelas online yang telah dibuat oleh guru. Pembuatan akun
quipper school dapat menggunakan email dan juga facebook.
b. Langkah-langkah model pembelajaran blended learning berbasis
quipper school yaitu:
1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
3) Guru mengarahkan peserta didik untuk menggunakan smartphone
dan

mengakses

quipper

school

melalui

alamat

school.quipper.com/id/ serta klik bagian portal siswa kemudian
masukkan username dan password yang sama pada saat mendaftar
akun quipper school.
4) Guru mengarahkan peserta didik untuk membuka bagian beranda
dan melihat tugas atau materi yang telah diunggah oleh guru.
Untuk melihat materi yang telah diunggah buka bagian “materi”.
5) Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik secara tatap
muka (offline) sesuai dengan materi yang dibahas.
6) Guru bertanya kepada peserta didik tentang materi yang belum
dipahami dan sebaliknya guru akan bertanya kepada peserta didik
mengenai materi yang ada dibagian quipper school.
7) Setelah

penyampaian

materi

selesai,

peserta

didik

akan

mengerjakan soal yang telah diunggah oleh guru.
8) Guru akan melihat aktivitas siswa dalam mengerjakan soal melalui
akun quipper school pada bagian daftar kelas dan statistika
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sehingga guru akan mengetahui nilai peserta didik serta pengerjaan
soal tepat waktu atau tidak.
10.

Materi Hidrosfer dalam Kehidupan Sehari-hari
Pelajaran geografi diberikan di Sekolah Menengah Atas (SMA),

pelajaran ini masuk salah satu pelajaran yang ada di jurusan IPS.
Pelajaran geografi di SMA diberikan sebagai mata pelajaran sendiri tidak
bergabung dengan mata pelajaran lain seperti pada tingkat pendidikan
dasar mata pelajaran geografi digabungkan dengan mata pelajaran lain
seperti sejarah dan sosiologi serta menjadi satu kesatuan menjadi mata
pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Tujuan pembelajaran geografi
secara umum adalah untuk mempersiapkan peserta didik dengan cara
membimbing agar mampu berfikir secara integritas bagi dirinya serta
kepentingan hidupnya.
Materi geografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
materi pokok kelas X yang terdapat pada kompetensi dasar 3.7
Menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan.
Materi dalam kompetensi dasar ini adalah hidrosfer dalam kehidupan
sehari-hari yang terdiri dari sub materi siklus hidrologi, perairan darat
dan pemanfaatannya, karakteristik dan dinamika perairan laut, konservasi
air tanah dan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta penyebab banjir dan
dampaknya

terhadap

kehidupan.

Namun,

pada

penelitian

menggunakan sub materi perairan darat dan pemanfaatannya.

ini
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Sub materi perairan darat dan pemanfaatannya membahas
tentang air permukaan dan air tanah. Air permukaan dibagi menjadi tiga
yaitu sungai, danau, dan rawa beserta pemanfaatannya sedangkan air
tanah dibagi menjadi dua yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam
beserta pemanfaatannya. Banyaknya materi yang akan dibahas maka
digunakanlah model pembelajaran blended learning agar waktu belajar
menjadi efisien. Model pembelajaran ini dilakukan secara offline (tatap
muka) dan secara online.

Pada sub materi perairan darat dan

pemanfaatannya memiliki banyak pembahasan yang tidak hanya
disajikan dalam bentuk teks atau tulisan namun perlu adanya gambar
yang berkaitan dengan sungai, danau, rawa, dan air tanah contohnya
seperti gambar pola aliran sungai serta video pemanfaatan sungai, danau,
rawa, dan air tanah. Hal ini diharuskan supaya peserta didik tidak hanya
membayangkan apa yang dijelaskan oleh guru dan lebih memahami
materi yang disampaikan oleh guru.
Model pembelajaran blended learning dalam penelitian ini
menggunakan aplikasi quipper school sehingga materi-materi yang akan
disampaikan kepada siswa bisa diunggah di aplikasi ini. Pada aplikasi
quipper school bisa digunakan untuk mengunggah gambar, video, foto,
tulisan atau jurnal yang berhubungan dengan materi dan tugas untuk
dikerjakan siswa. Selain itu untuk mengakses aplikasi ini bisa
menggunakan smartphone. Siswa bisa mengakses perairan darat dan
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pemanfaatannya kapan saja sehingga materi yang telah diunggah oleh
guru dapat dipelajari siswa dimana saja dan tidak terbatas waktu.
11.

Efektivitas
Deskripsi efektivitas berasal dari kata efek yang artinya akibat.

Akibat yang ada dalam efektivitas adalah akibat yang sudah dikehendaki.
pembelajaran dikatakan efektif apabila pembelajaran tersebut dapat
mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi Efektivitas
adalah pencapaian tujuan dengan apa yang telah dilakukan. Secara
harfiah efektivitas adalah bersifat mempunyai daya guna dan membawa
hasil guna (Departemen Pendidikan Nasional,2002:59). Menurut
Sinambela (2008:78) indikator keefektifan pembelajaran berupa (1)
ketercapaian ketuntasan belajar, (2) ketercapaian keefektifan siswa, yaitu
pencapaian waktu ideal yang digunakan siswa untuk melakukan setiap
kegiatan termuat dalam rencana pembelajaran, (3) ketercapaian
efektivitas kemampuan guru mengelola pembelajaran; serta (4) respon
siswa terhadap pembelajaran yang positif. Menurut Miarso (dalam
Rohmawati,2015:16) efektivitas pembelajaran merupakan salah satu
standart mutu pendidikan dan sering kali diukur dengan tercapainya
tujuan, atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola
suatu situasi, ”doing the right things”.
Setiap orang memaknai efektivitas dengan arti yang berbeda,
sesuai sudut pandang, dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut
diakui oleh Chung dan Maginson (1981), “ efektivenes means different to
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different people.” Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:219)
dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya,
kesannya), manjur atau mujarab,dapat membawa hasil. Jadi efektivitas
adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan
sasaran yang dituju (Mulyasa,2009:82-83).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan efektivitas adalah
pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan apa yang telah
dilakukan. Kriteria efektivitas dalam penelitian ini adalah ketuntasan
belajar yang berupa hasil belajar kognitif, aktivitas siswa pada saat
pembelajaran berlangsung, respon positif siswa terhadap model
pembelajaran yang digunakan, dan kemampuan guru mengelola kelas
yang dilihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat dan
pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan
Tabel 2.1. Kajian hasil penelitian yang relevan
No
Nama
Judul
Tujuan
Bambang
Pengaruh Media Mengetahui
1
Surahmadi Pembelajaran
pengaruh
Virtual Berbasis pembelajaran
Quipper School virtual berbasis
untuk
quipper school
Meningkatkan
untuk
Motivasi Belajar meningkatkan
dan Hasil
motivasi belajar
Belajar Peserta
dan hasil belajar
Kelas VIII SMP peserta didik
N1
kelas VIII SMP
Temanggung
N 1 Temanggung
tahun ajaran
2014/2015

Hasil
Berdasarkan hasil
penelitian
menunjukkan bahwa
pembelajaran dengan
quipper school
memberikan
pengaruh lebih baik
dari pada
pembelajaran dengan
metode
konvensional. Hal
tersebut dibuktikan
dari analisis dengan
menggunakan uji
manova. Pada
analisis uji manova
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2

Marini,dkk

Pengaruh
Pembelajaran
Blended
Learning
Berbantukan
Media Aplikasi
Quipper School
terhadap Minat,
Kemandirian,
dan Hasil
Belajar pada
Materi
Gelombang
Mekanik Siswa
Kelas XI SMA
Negeri 1 Cawas

diperoleh pengaruh
yang linear antara
pembelajaran quipper
school dengan
motivasi belajar dan
hasil belajar peserta
didik. Diperoleh nilai
rata-rata hasil belajar
peserta didik
(posttest) lebih tinggi
dari pada
pembelajaran metode
konvensional yaitu
83 dengan taraf
ketuntasan peserta
didik adalah 100%
Mengetahui
Minat belajar siswa
perbedaan minat kelas kontrol
belajar siswa,
sebelum proses
mengetahui
pembelajaran
perbedaan tingkat mendapatkan nilai
kemandirian
rata-rata 118,74
belajar siswa,
sedangkan sesudah
mengetahui
proses pembelajaran
perbedaan
mendapatkan nilai
capaian hasil
rata-rata 123,78.
belajar kognitif
Sementara untuk
siswa yang
kelas eksperimen,
belajar secara
sebelum proses
konvensional dan pembelajaran
belajar dan
mendapatkan nilai
belajar secara
rata-rata 119,89
blended learning sedangkan sesudah
proses pembelajaran
mendapatkan nilai
rata-rata 131,21.
Kemandirian belajar
siswa kelas kontrol
selama proses
pembelajaran
mendapatkan nilai
rata-rata sebesar 28,5
sedangkan untuk
kelas eksperimen
selama proses
pembelajaran

43

3

Rizki
Rahmawati
,dkk

Keefektifan
Penerapan ELearningQuipper School
pada
Pembelajaran
Akuntansi dI
SMA Negeri 2
Surakarta

Tujuan
penelitian ini
adalah (1)
untuk
mengetahui
keefektifan
penerapan elearning Quipper
School pada
pembelajaran
akuntansi di
SMA Negeri
2 Surakarta (2)
untuk

mendapatkan nilai
rata-rata sebesar 35,1.
Jadi terdapat
perbedaan sebesar
6,6 antara kelas
kontrol dengan kelas
eksperimen. Hasil
belajar kognitif siswa
kelas kontrol
sebelum dilakukan
proses pembelajaran
mendapatkan nilai
rata-rata 40,3
sedangkan sesudah
proses pembelajaran
mendapatkan nilai
rata-rata 58,67.
Sementara untuk
kelas eksperimen,
sebelum dilakukan
proses pembelajaran
mendapatkan nilai
rata-rata 42,29
sedangkan sesudah
proses pembelajaran
mendapatkan nilai
rata-rata sebesar
76,71. Jadi kenaikan
kelas kontrol sebesar
18,37 sedangkan
kelas eksperimen
sebesar 34,43
Hasil penelitian ini
menunjukkan: (1)
terdapat keefektifan
penerapan
e-learning- Quipper
School pada
pembelajaran
akuntansi di SMA
Negeri 2
Surakarta,
berdasarkan T-Test
atau uji t dua pihak
dihasilkan t hitung =
2,825 > t tabel
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mengetahui
faktor-faktor
yang mendukung
dan menghambat
keefektifan
penerapan elearning Quipper
School.

4

Sifi
Dianing
Ratri,dkk

Pengaruh
Penggunaan
Media
Pembelajaran
Sejarah
Indonesia ELearning
Berbasis
Quipperr School
Terhadap Minat
dan Hasil
Belajar Siswa
Kelas X SMK N
04 Kendal tahun
Pelajaran
2016/2017

Tujuan penelitian
ini yaitu: 1)
untuk
mengetahui
minat dan hasil
belajar sejarah
siswa kelas X di
SMK N 04
Kendal
sebelum
menggunakan
media
pembelajaran
sejarah elearning berbasis
quipper school;
2) untuk
mengetahui

= 2,00 pada taraf
signifikansi 5 %. (2)
Faktor-faktor yang
mendukung
keefektifan
penerapane-learningQuipper 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.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
sebelum
menggunakan media
e- learning berbasis
quipper school skor
rata- rata minat
belajar siswa dikelas
tersebut 67.83
dengan kategori
cukup dan hasil
belajar siswa sebelum
menggunakan media
e- learning berbasis
quipper school masih
berada dibawah
KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimal)
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perbedaan minat
dan hasil belajar
siswa yang
menggunakan
dan yang tidak
menggunakan
media e- learning
berbasis quipper
school; 3) untuk
mengetahui
pengaruh
penggunaan
media
pembelajaran
sejarah elearning berbasis
quipper school
terhadap minat
dan hasil belajar
siswa kelas X di
SMK N 04
Kendal

yaitu 25.97 untuk
pretest kelas kontrol
dan 37.36 untuk
pretest kelas
eksperimen. Hasil uji
t minat belajar
menunjukkan bahwa
nilai t hitung sebesar
6.587 >1.994 (t
tabel), dan hasil uji t
hasil belajar
menunjukkan nilai t
hitung sebesar 9.084
> 1.994 (t tabel),
sehingga terdapat
perbedaan minat dan
hasil belajar siswa
yang
menggunakan dan
yang tidak
menggunakan media
e-learning berbasis
quipper school.
Pengaruh
penggunaan media
e-learning berbasis
quipper school
terhadap minat
belajar sebesar 40.3%
dan pengaruhnya
terhadap hasil belajar
sebesar 27.5%,
sehingga penggunaan
media pembelajaran
sejarah e- learning
berbasis quipper
school mempunyai
pengaruh terhadap
minat dan hasil
belajar siswa kelas X
SMK N 04 Kendal.
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C. Kerangka Pikir
Proses pembelajaran disekolah biasanya dilakukan dengan
metode ceramah dan menggunakan model pembelajaran discovery
learning dengan media power point. Namun pada saat listrik padam atau
komputer kelas tidak bisa dinyalakan maka proses pembelajaran yang
berlangsung adalah metode ceramah dengan bantuan buku teks sebagai
medianya. Selain itu siswa banyak yang tidak memperhatikan guru pada
saat guru mengajar, siswa tidak aktif didalam kelas, dan pada saat
mengumpulkan tugas masih ada yang terlambat.
Penggunaan model pembelajaran blended learning berbasis
quipper school dipilih karena bias menggunakan smartphone yang sudah
banyak dimiliki oleh peserta didik di SMA Kesatrian 2 Semarang.
Penggunaan smartphone ini tidak akan terganggu apabila listrik padam,
hal ini dikarenakan blended learning berbasis quipper school

bisa

diakses menggunakan jaringan internet berupa jaringan seluler tidak
hanya menggunakan Wi-Fi. Quipper school merupakan aplikasi yang
mudah digunakan karena tampilannya yang menyerupai facebook,
sehingga cukup dikenal oleh peserta didik. Model pembelajaran blanded
learning ini menggabungkan pembelajaran secara online (internet atau
mobile learning) dan offline (tatap muka) yang menggunakan aplikasi
quipper school yang bisa dinikmati secara gratis tanpa berbayar. Aplikasi
ini nantinya akan diisi dengan materi dan soal oleh guru. Jadi, pada saat
pembelajaran di dalam kelas siswa menggunakan smartphone untuk
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mengakses akun quipper school kemudian membuka materi, sesi tanya
jawab untuk membahas materi, dan menjawab soal melalui aplikasi
quipper school. Diharapkan model pembelajaran blended learning
berbasis quipper school mampu mengatasi masalah atau kendala pada
proses belajar mengajar.
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Pembelajaran di SMA Kesatrian 2 Semarang:
1. Proses belajar mengajar menggunakan model pembelajaran
discovery learning dengan media power point dan buku
teks.
2. Dalam proses belajar mengajar siswa kurang aktif didalam
kelas dan terlihat bosan.
3. Banyak siswa yang tidak memperhatikan guru pada saat
guru menyampaikan materi.
4. Pengumpulan tugas sering terlambat.

Model Pembelajaran

Media Pembelajaran

Model pembelajaran blended learning berbasis quipper
school

a) Kemampuan guru mengelola pembelajaran dilihat
dari proses pelaksanaan pembelajaran
b) Ketercapaian kentuntasan belajar berupa hasil
belajar kognitif
c) Ketercapaian aktivitas siswa
d) Respon positif siswa terhadap pembelajaran

Efektivitas penggunaan model pembelajaran blended
learning berbasis quipper school
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat
disimpulkan bahwa penggunaaan model pembelajaran blended learning
berbasis quipper school pada mata pelajaran geografi materi hidrosfer
dalam kehidupan sehari-hari efektif untuk digunakan dalam proses
pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan adanya empat indikator efektivitas
menurut Sinambela yaitu pelaksanaan pembelajaran yang efektif dilihat
dari aktivitas guru di dalam kelas yang mendapatkan rata-rata penilaian
76% di pertemuan 1 dan 82% dipertemuan 2 dengan kategori baik,
ketuntasan hasil belajar siswa pada nilai post-test mendapatkan hasil tuntas
secara individu maupun secara klasikal dan peningkatan nilai berdasarkan
uji N-gain sebesar 0,75 dengan kategori tinggi maka pembelajaran blended
learning berbasis quipper school sudah efektif, aktivitas siswa pada saat
pembelajaran blended learning berbasis quipper school masuk dalam
kriteria baik dengan hasil 76,26% pada pertemuan 1 dan 80,3% pada
pertemuan 2 sehingaa pembelajaran dengan menggunakan model blended
learning berbasis quipper school sudah efektif, dan respon positif siswa
terhadap pembelajaran sangat menarik dengan rata-rata persentase
mencapai 89,09 % sehingga sudah efektif.
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B. Saran
Saran yang peneliti dapat sampaikan berdasarkan analisis hasil
penelitian dan pembahasan sebagai berikut:
1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended
learning berbasis quipper school dapat diterapkan untuk mempermudah
guru dalam pemberian materi untuk dipelajari siswa sehinga proses
belajar mengajar lebih efektif, pemberian tugas kepada siswa lebih
mudah, dan pengumpulan tugas siswa sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan sehingga tidak ada keterlambatan pengumpulan tugas.
2. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended
learning berbasis quipper school dapat dilakukan di SMA Kesatrian 2
Semarang dengan menggunakan fasilitas sekolah berupa WiFi untuk
mengakses akun quipper school pada saat pembelajaran berlangsung
maupun diluar jam pembelajaran dan dapat digunakan diberbagai mata
pelajaran.
3. Guru

seharusnya

lebih

menerapkan

berbagai

macam

model

pembelajaran dibantu dengan fasilitas sekolah dan kondisi siswa yang
mendukung agar siswa mendapatkan pengalaman baru dalam proses
pembelajaran dan siswa tidak merasa bosan pada saat proses
pembelajaran berlangsung.
4. Pada saat menggunakan model pembelajaran blended learning berbasis
quipper school hendaknya siswa mencatat username dan password-nya
agar tidak lupa dan dapat masuk kembali ke akun tersebut.
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