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Abstrak–Upaya untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi 

siswa adalah menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Proses pembelajaran yang bervariasi dapat 
diterapkan melalui penggunaan fasilitas teknologi dan komunikasi salah satunya menggunakan 

internet. Jika sebelumnya hubungan antara guru dan siswa hanya berlangsung di kelas, maka dengan 

internet sekarang pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran online berbantuan e-learning. 

Pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka 
disebut blended learning. Dalam penelitian ini e-learning yang digunakan adalah edmodo. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pembelajaran menggunakan blended learning 

serta menilai hasil belajar siswa setelah penerapan bended learning di SMP Negeri 5 Mandastana 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Subjek dalam 
penelitian ini siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Mandastana yang berjumlah 20 siswa, sedangkan 

objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan  instrumen lembar observasi, lembar tes dan lembar angket. Hasil penelitian 

menunjukkan proses pembelajaran berada dalam klasifikasi baik dilihat dari hasil observasi 
pelaksanaan pembelajaran. Hasil belajar siswa berada dalam klasifikasi sangat baik sebanyak 10%, 

45% berada dalam klasifikasi baik, 35% berada dalam klasifikasi cukup, dan 10% berada dalam 

klasifikasi kurang. Rata rata hasil belajar siswa dalam penelitian ini berada dalam klasifikasi baik. 

Tanggapan siswa terhadap penerapan blended learning sebanyak 40% siswa sangat setuju, 55% siswa 
setuju, dan sebanyak 5% siswa ragu-ragu. 

 

Kata Kunci : Blended Learning, Edmodo, E-learning, Hasil Belajar 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan baik di tingkat SD, SMP, SMA sederajat  

maupun di Perguruan Tinggi. Namun kebanyakan siswa menganggap bahwa pelajaran  matematika 

adalah suatu pelajaran yang sulit dan kebanyakan siswa tidak menyukai mata pelajaran ini. Oleh sebab itu 

sangat diperlukan sistem pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan bagi siswa. 

Salah satu upaya untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang berinovasi dan menyenangkan 

bagi siswa adalah menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Proses pembelajaran yang bervariasi 

tersebut dapat diterapkan melalui penggunaan fasilitas teknologi dan komunikasi salah satunya 

menggunakan internet. Mengingat penggunaan teknologi saat ini sangat pesat perkembangannya baik dari 

kalangan anak-anak maupun dari kalangan orang dewasa, sehingga internet dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar yang dapat di akses dimanapun dan  kapanpun selama masih terhubung dengan jaringan 

internet. 

Jika sebelumnya pembelajaran hanya dapat dilakukan di kelas yang memiliki waktu terbatas, namun 

sekarang hal tersebut sudah mendapatkan solusi yang baik. Dalam mengahadapi kemajuan teknologi, e-

learning menjadi salah satu solusi dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran berbasis web 

menggunakan internet mampu mengefektifkan waktu dalam proses pembelajaran.  

Blended learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap 

muka dengan pembelajaran berbantuan teknologi e-laerning. Sehingga pendekatan ini dapat digunakan 

dalam proses belajar mengajar karena tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas tetapi juga dapat 

digunakan kapanpun dan dimanpun. Referensi [1] blended learning adalah sebuah konsep yang relatif 
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baru dalam pembelajaran, dimana pengajaran yang disampaikan melalui gabungan pembelajaran online 

dan tradisional yang pelaksanaannya dilakukan oleh instruktur atau pengajar.  

Berdasarkan ungkapan dari guru mata pelajaran matematika serta hasil wawancara dengan siswa SMP 

Negeri 5 Mandastana dapat diketahui bahwa belum pernah dilakukan pembelajaran matematika berbasis 

web secara online. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa perlu dirancang 

pembelajaran matematika dengan memanfaatkan teknologi berbasis web. 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh peneliti di atas, telah dilakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Blended Learning Menggunakan Edmodo dalam Pembelajaran Matematika di Kelas VIII B 

SMP Negeri 5 Mandastana Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

(1) Mendeskripsikan proses pembelajaran menggunakan blended learning.  

(2) Mengklasifikasikan hasil belajar siswa setelah penerapan blended learning di kelas VIII B SMP 

Negeri 5 Mandastana. 

(3) Mengetahui tanggapan siswa setelah penerapan blended learning. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pada penelitian ini 
peristiwa yang akan dideskripsikan adalah  bagiamana proses pembelajaran blended learning yang 
melibatkan siswa sebagai subjeknya untuk belajar melalui pembelajaran tatap muka dan pembelajaran 
online dalam pembelajaran matematika. Kemudian, diakhir pertemuan akan dilihat bagaiamana hasil 
belajar siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran bended learning selama tujuh kali pertemuan 
dengan rincian tiga kali pembelajaran tatap muka, dua kali pembelajaran online, satu kali pertemuan 
untuk melaksanakan posttest dan satu kali pertemuan untuk mengisi angket untuk mengetahui seperti apa 
tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan blended learning yang telah dilaksanakan. 

B. Subjek dan objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Mandastana yang berjumlah 20 
orang siswa dan objeknya adalah hasil belajar siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Mandastana.  

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2107/2018 di kelas VIII B SMP 

Negeri 5 Mandastana yang beralamat di Jalan Tatah Alayung Mandastana Barito Kuala. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 27 April sampai dengan 11 Mei 2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, tes dan kuesioner. 
Teknik observasi untuk mengetahui proses pembelajaran blended learning menggunakan lembar 
observasi. Teknik tes untuk mengukur hasil belajar siswa menggunakan lembar tes dan teknik kuesioner 
untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran blended learning menggunakan lembar 
angket. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu lembar tes, lembar angket, dan 

lembar observasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan 

perhitungan mean, modus, dan persentase. Mean digunakan untuk menghitung rata-rata hasil belajar 

siawa dengan rumus [2] berikut. 

 
 

Modus dalam penelitian ini digunakan untuk melihat nilai yang sering muncul dalam kelompok data 

nilai siswa. Adapun perhitugan untuk mencari persentase dari frekuensi data [3] digunakan rumus berikut. 
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Untuk menafsirkan hasil persentase dari frekuensi data hasil belajar siswa dan data tanggapan siswa 

menggunakan ketentuan [4] sebagai berikut: 

Tabel 1. Tabel Penafsiran Presentasi Frekuensi 

Persentase Klasifikasi 

100% Seluruhnya 

90% - 99% Hampir Seluruhnya 

60% - 89% Sebagian Besar 

51% - 59% Lebih Dari Setengahnya 

50% Setengahnya 

40% - 49% Hampir Setengahnya 

10% - 39% Sebagian Kecil 

1% - 9% Sedikit Sekali 

0% Tidak Ada Sama Sekali 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Distribsui frekuensi data hasil observasi proses pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online 

ditunjukkan pada berikut. 

Tabel 2. Kualitas Proses Pembelajaran 

Kategori Frekuensi 

Sangat Baik 2 

Baik 3 

Cukup Baik 0 

Kurang Baik 0 

Sangat Kurang Baik 0 

 

Berdasarkan tabel di atas 60%  proses pembelajaran berjalan dengan baik dan 40% proses 

pembelajaran dengan sangat baik. Secara keseluruhan kualitas proses pembelajaran blended learning 

berada pada kategori baik. Kemudian distribusi frekuensi hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
Tabel 3. Kualitas Nilai Hasil Belajar Siswa 

Klasifikasi Frekuensi 

Sangat Baik 2 

Baik  9 

Cukup  7 

Kurang  2 

 

Berdasarkan Tabel 3 dan merujuk kepada tabel 1 maka 10% hasil belajar siswa masuk dalam 

klasfikasi sangat baik artinya sebagian kecil jumlah siswa masuk kedalam klasifikasi sangat baik, 

selanjtunya 45% hasil belajar siswa masuk dalam klasifikasi Baik artinya hampir setengah jumlah siswa 

masuk kedalam klasifikasi baik, kemudian 35% hasil belajar siswa masuk dalam klasifikasi cukup yang 

berarti sebagian kecil jumlah siswa yang masuk klasifikasi cukup, dan sisanya sebanyak 10% yang berarti 

sebagian kecil jumlah siswa yang hasil belajarnya masuk kedalam klasifikasi kurang. Adapun tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran blended learning menggunakan edmodo dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4. Kualitas Tanggapan Siswa 
Kategori Frekuensi 

Sangat Setuju (SS) 8 

Setuju (S) 11 

Ragu-Ragu (RR) 1 

Tidak Setuju (TS) 0 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 
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Berdasarkan tabel 4 dan merujuk dari kategori tabel 1 hampir setengah jumlah tanggapan siswa masuk 

dalam kategori Sangat Setuju hal ini dilihat dari persentase nya sebesar 40%. Selanjutya 55% tanggapan 

siswa masuk kategori Setuju artinya lebih dari setengah tanggapan siswa masuk kategori Setuju dan 5% 

tanggapan siswa masuk kedalam kategori Ragu-ragu yang artinya sedikit sekali tanggapan siswa masuk 

ke dalam kategori ragu-ragu. Tidak ada tanggapan siswa yang masuk dalam ketgori Tidak Setuju maupun 

sangat Tidak Setuju. 

 

B. Pembahasan  

1. Proses Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data lembar observasi proses pembelajaran secara keseluruhan diperoleh 

persentase keterlaksanaan proses pembelajaran yang di rencanakan sebesar 94,32%. Persentase proses 

pembelajaran dilihat dari setiap pertemuan berada pada kategori baik dan sangat baik. Hal ini 

menunjukkan proses pembelajaran dengan penerapan blended learning berada pada kategori baik. 

Berdasarkan hal tersebut maka interaksi antara guru dan siswa dapat dikatakan berjalan dengan baik. 

Setiap rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat memuat proses pembelajaran yang melibatkan 

interaksi guru dan siswa. Blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap 

muka dan pembelajaran online. Selama ini interaksi antara guru dan siswa dianggap hanya dapat terjadi di 

dalam pembelajaran kelas saja, akan tetapi dilihat dari persentase hasil analisis proses pembelajaran 

online yang diperoleh sebesar 85% menunjukkan interaksi guru dan siswa juga dapat terjadi di 

pembelajaran online. Interaksi ini disebut interaksi tidak langsung yang di perantarai dengan    e-learning 

yaitu edmodo. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran blended learning yang 

direncanakan hampir seluruhnya terlaksana  hal ini dapat menjelaskan bahwa pembelajaran blended 

learning termasuk pembelajaran yang memiliki tingkat keterlaksanaan proses pembelajaran yang baik. 

2. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan kualitas Hasil belajar siswa diperoleh 90% siswa yang mendapatkan nilai lebih dari sama 

dengan 60 yang artinya hampir seluruh siswa mendapatkan nilai dengan klasfikasi cukup, baik, dan 

sangat baik. Hal itu menunjukkan bahwa hanya 10% siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 60 yang 

artinya sangat sediktit sekali siswa yang mendapatkan nilai dengan klasifikasi kurang. Oleh sebab itu, 

nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan penerapan blended learning adalah 75 yang menunjukkan berada 

pada kategori baik.  

Blended learning adalah pendekatan strategis dan sistematis untuk menggabungkan waktu dan cara 

belajar, mengintegrasikan aspek terbaik dari interaksi tatap muka dan online untuk setiap mata pelajaran 

dengan menggunakan teknologi dan komunikasi yang sesuai [5]. Pembelajaran dapat terlaksana dengan 

sangat baik akibat dari salah satu kelebihan dari blended learning yaitu guru dapat meminta siswa 

membaca materi atau mengerjakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran disekolah berlangsung. 

Hasil belajar siswa yang baik menunjukkan blended learning dapat digunakan untuk pembelajaran 

matematika, sebab dengan blended learning siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Blended 

learning juga membuat pengajar dapat mengatur pembagian materi pembelajaran secara efektif.  

Blended learning merupakan salah satu solusi bagi guru agar dapat membuat siswa aktif belajar 

dirumah yang dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh guru, hal ini menyebabkan siswa dapat 

memantapkan pemahamannya dirumah dan membuat hasil belajarnya menjadi lebih baik. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar dengan menggunakan pembelajaran 

blended learning membuat hampir seluruh siswa mendapatkan hasil belajar di atas klasifikasi kurang 

dengan rata-rata hasil belajar siswa yang masuk kategori baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

blended learning dengan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online bisa digunakan guru untuk 

pembelajaran karena dengan penggunaan blended learning rata-rata hasil belajar siswa berada pada 

kategori baik. 

3. Tanggapan Siswa 

Berdasarkan analisis data angket tanggapan siswa secara keseluruhan tanggapan siswa termasuk 

dalam kategori Setuju dengan persentase 80,89%. Seluruh tanggapan siswa termasuk dalam kategori 

Ragu-Ragu, Setuju dan Sangat Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tanggapan siswa yang 

termasuk dalam kategori Tidak Setuju dan sangat Tidak Setuju. Referensi [6] tanggapan adalah bayangan 

yang menjadi kesan yang ditinggalkan oleh pengamatan, kesan tersebut menjadi isi kesadaran yang dapat 

dikembangkan dalam hubungan dengan konteks pengalaman waktu sekarang serta antisipasi keadaan 
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untuk masa yang akan datang, berdasarkan pengertian tanggapan yang dikemukakan [6] tersebut 

dikaitkan dengan hasil tanggapan siswa menggambarkan bahwa kesan siswa terhadap pembelajaran 

blended learning setelah mereka mengikuti pembelajaran blended learning adalah Setuju dilihat 

berdasarkan total skor pilihan jawaban siswa. 

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, menggambarkan bagaimana pembelajaran blended learning 

mendapat kesan yang sangat baik di benak siswa. Pembelajaran blended learning adalah pembelajaran 

yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online ini mendapatkan tanggapan 

yang Setuju. Berdasarkan hasil analisis data tanggapan siswa minat belajar siswa, dan sikap siswa 

terhadap pembelajaran blended learning menggunakan edmodo Setuju hal tersebut ditunjukkan dari 

kualitas tanggapan siswa yang tidak ada dalam kategori Tidak Setuju dan sangat Tidak Setuju serta 

persentase skor total angket siswa yang termasuk dalam kategori Setuju. 

Dengan blended learning beberapa sikap siswa diantaranya aktif bertanya, interaksi siswa dengan 

siswa lain, interaksi siswa dengan guru, dan sikap siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru 

tergolong baik hal ini ditunjukkan dari hasil analisis tanggapan siswa yang memperlihatkan  kualitas 

tanggapan siswa dalam kategori Setuju. 

Demikian juga, pemahaman materi pembelajaran setelah penerapan blended learning bisa 

dikategorikan baik karena berdasarkan hasil analisis data tanggapan siswa tentang keterkaitan penerapan 

blended learning terhadap pembelajaran termasuk dalam kategori Setuju. Hal ini sesuai dengan tujuan 

blended learning yaitu peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi siswa, dengan menggabungkan aspek 

terbaik dari tatap muka dan pembelajaran online yang membuat siswa dapat mempelajari materi saat 

pembelajara tatap muka maupun diluar jam pembelajaran tatap muka dan dapat dikontrol oleh guru. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran blended learning pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Mandastana berada 

dalam klasfikasi baik dilihat dari hasil observasi pelaksanaan pembelajaran. 

2. Rata-rata hasil belajar kognitif siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Mandastana Tahun Pelajaran 

2017/2018 setelah penerapan blended learning berada dalam  klasifikasi baik. 

3.  Tanggapan siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Mandastana Tahun Pelajaran 2017/2018 terhadap 

penerapan blended learning berada dalam kategori Setuju dilihat dari kualitas total skor jawaban yang 

diberikan siswa berdasarkan aspek sikap siswa, minat belajar siswa, dan keterkaitan blended learning 

terhadap pemahaman materi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, 

maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Melalui penerapan blended learning diharapkan siswa dapat menggunakan teknologi secara tepat 

dan bijaksana sebagai sarana untuk menunjang pembelajaran agar hasil belajar seluruh siswa dapat 

berada dalam klasfikasi baik. 

2. Bagi guru 

Penerapan blended learning hendaknya dapat digunakan guru sebagai alternatif pilihan dalam 

menerapkan pembelajaran untuk memanfaatkan kondisi siswa pada abad 21 ini serta sarana dan 

prasarana yang ada disekolah dalam pembelajaran matematika. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah dapat mempertimbangkan penerapan blended learning menggunakan edmodo untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. 

4. Bagi peneliti lain 

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada pada penelitian ini diharapkan adanya penelitian 

lanjutan mengenai blended learning menggunakan edmodo dengan mengembangkan penelitiannya 

lebih luas lagi, baik dari segi variabel penelitian, materi pembelajaran, dan hal-hal baru yang dapat 

mendukung penelitian sehingga lebih baik dan mudah diterapkan. 
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