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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BLENDED 

LEARNING BERBANTUKAN  GOOGLE  CLASSROOM 

TERHADAP  HASIL BELAJAR SISWA KELAS X   

SMA MA’ARIF 05 PADANGRATU 

 

Oleh: 

Indah Wahyuningsih 

NPM: 1711060043 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh Kemampuan hasil belajarsiswa  

di SMA MA’ARIF 05 Padangratu  yang masih rendah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaranBlended LearningberbantukanGoogle Classroom 

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Ma’arif 05 Padangratu. 

Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas X SMA Ma’arif 05 

Padangratu. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas X IPA 1 sebagai 

kelas eksperimen dan kelas X IPA 2 sebagai kelas kontrol. 

Metode penelitian ini termasuk jenis Quasy Experiment. Teknik 

pengumpulan datamenggunakan tes (Posttest) dan dokumentasi. Uji 

Hipotesis penelitian ini menggunakan Independent Sampel T-test 

dengan memperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,000 maka sesuai dengan 

kriteria Independent Sampel T-test berati H1 diterima, artinya siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Blended Learning  

berbantukan Google Classroom berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa kelas X SMA MA’ARIF 05 Padangratu. 

Kata Kunci : Blended Learning, Google Classroom, Hasil Belajar  
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ABSTRACT 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BLENDED 

LEARNING BERBANTUKAN  GOOGLE  CLASSROOM 

TERHADAP  HASIL BELAJAR SISWA KELAS X  

SMA MA’ARIF 05 PADANGRATU 

 

By: 

Indah Wahyuningsih 

NPM: 1711060043 

 

This research is motivated by the ability of student learning outcomes 

at SMA Maarif 05 Padangratu which is still low. This study aims to 

determine the effect of the application of the Google Classroom-

assisted blended learning model on the learning outcomes of class X 

students of SMA Maarif 05 Padangratu. The population in this study 

were all students of class X SMA Maarif 05 Padangratu. The sample 

in this study is class x science 1 as the experimental class and class x 

science 2 as the control class. 

This research method includes the type of Quasy Experiment. Data 

collection techniques using posttest test and documentation. 

hypothesis testing of this study using independent sample T-test by 

obtaining the value of Sig. (2-tailed) 0.000 then in accordance with the 

criteria of independent sample T-test means H1 is accepted, meaning 

that students using the Google Classroom-assisted blended learning 

model affect the learning outcomes of students in class X SMA Maarif 

05 Padangratu 

 

Keywords: Blended Learning, Google Classroom, Learning outcom 
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MOTTO 

 

 
 

Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang orang yang paling 

tinggi derajatnya jika kamu beriman.  (QS. Al-Imran : 139) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan 

untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun 

judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Pengaruh Model 

Pembelajaran  Blended Learning Berbantukan Google Classroom 

Terhadap Hasil Belajar Siswa  Pada  Kelas X SMA MA‟ARIF 05 

PADANGRATU”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah kekuatan  yang timbul dari sesuatu, seperti 

orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Model Pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang sudah 

di rencanakan sedemikian rupa dan di gunakan untuk menyusun 

kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk 

kepada pengajar di kelasnya.
2
 

3. Blended Learning adalah suatu sistem belajar mengajar  yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara 

memadukan pembelajaran berbasis kelas/tatap muka dengan 

pembelajaran berbasis teknologi dan informasi yang di lakukan 

secara daring (online)
3
 

4. Google Clasroom merupakan aplikasi multiplatform yang  

menyediakan fitur-fitur modern menjadikan google clasroom 

                                                             
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, jakarta : Balai Pustaka , 1996, h.747 
2 Himawan  P, Dkk. “Model Pembelajaran” Sistem Perilaku, Yogyakarta : 

Himawan, 2017, h.3 
3I Ketut Widiara “Blended Learning Sebagai Alternatif Pembelajaran di Era 

Digital” Jurnal Purwadita, 2, no. 2 (2018),  h. 50-56 



 

 

2 

sebagai platform pembelajaran yang ideal untuk meningkatkan 

komunikasi yang digunakan bersama peserta didik.
4
 

5. Hasil Belajar adalah kemampuan yang di peroleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar, kemampuan-kemampuan tersebuat 

mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
5
 

6. Siswa adalah salah satu komponen yang paling penting dalam 

dunia pendidikan dan untuk berjalan nya sistem belajar 

mengajar.
6
 

Berdasarkan penegasan judul diatas yang dimaksud dengan 

“Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Berbantukan  

Google Classroom Terhadap Hasil  Belajar Siswa  Kelas X SMA 

MA‟ARIF 05 PADANGRATU” yaitu untuk melihat apakah terdapat 

pengaruh dari penggunaan Model Pembelajaran Blended Learning 

Berbantukan Google Classroom terhadap Hasil Belajar Siswa. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Pada era teknologi saat ini, hampir semua aktivitas manusia 

membutuhkan bantuan perangkat canggih yang dapat dengan mudah  

untukmembantu aktivitasnya dalam kegiatan sehari-hari. Teknologi 

yang sedang berkembang saat ini terdapat berbagai manfaat dan bekal 

dalam menuju masyarakat yang modern, hendaknya dimanfaatkan 

secara optimal salah satunya adalah untuk perkembangan 

pendidikan.
7
Teknologi pendidikan selalu digunakan untuk 

                                                             
4Miftah Nur Solikh, Dwi Sulisworo dan Guntur Maruto. “ Pengaruh Model 

Pembelajaran Blended Learning Berbantuan Google ClassroomTerhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis di Tinjau dari Self Esteem dan Kecerdasan Intelektual “ Jurnal Materi 
dan Pembelajaran Fisika (JMPF), 2, no. 8 (2018), h.28 

5 Agus Purwanto. “Peningkatan Altivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPA dengan Menggunakan Metode Examples Non Examples di Kelas 

VIIh SMP 5 Kudus Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015” Jurnal Profesi 
Keguruan, 2, no.1 (2016) h. 36-41 

6 Syamsu Yusuf. “Perkembangan Peserta Didik’’ , Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2011. h.53-54 
7
Muh Fahrurrozi and Muhip Abdul Majid, “Pengembangkan Model 

Pembelajaran Blended 
Learning Berbasis Edmodo Dalam Membentuk Kemandirian Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran 



 

 

3 

kesejahteraan dan kenyamanan manusia.Yang telah dijelaskan Q.S Al 

Jatsyiah ayat 13. 

                            

      

Artinya : dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang 

di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) 

daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

berfikir. 

 

Dari ayat diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa surat 

tersebut menunjukkan betapa pentingnya mencari ilmu. Oleh karena 

itu, ilmu pendidikan sangat erat kaitannya dengan ilmu alam dan 

manusia diwajibkan untuk belajar bagaimana cara menjaga alam dan 

mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada umat 

manusia.
8
 Pendidikan secara sederhana merupakan proses perubahan 

atau pendewasaan manusia, berawal dari tidak tahu menjadi tahu, dari 

tidak biasa menjadi biasa, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak 

terampil menjadi terampil dan sebagainya.
9
 Pendidikan berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang membutuhkan suatu 

konsep.Suatu konsep tersebut adalah yang membentuk pendidikan 

langsung ke bentuk digital. proses pembelajaran sesungguhnya 

memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, sehingga pembelajaran yang akan diselenggarakan 

mengedepankan dan kemanfaatan bagi peserta didik. Hal tersebut 

diharapkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dapat 

menstimulasi kemampuan peserta didik dalam mengeksplorasi dan 

                                                                                                                                   
Ekonomi Kelas XI IPS SMAN 1 Selong Tahun Pelajaran 2017/2018,” 

JPEK 1, no. Juli (2018): 57–67 
8
 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017). 
9 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan, ed. Agus NC, 

Pertama (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 2. 
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menggali potensinya secara optimal dengan kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan. Pembelajaran saat ini, diarahkan pada aktivitas 

modernisasi dengan bantuan teknologi canggih dengan harapan akan 

membantu siswa dalam mencerna materi pelajaran secara interaktif, 

produktif, efektif, inspiratif, konstruktif, dan menyenangkan. Selain 

itu, siswa juga diharapkan memiliki life skill dari aplikasi teknologi 

tersebut. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003, pendidikan dirumuskan sebagai 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.
10

Menurut Asih 

(2020) mengatakan bahwa ahli teori pendidikan sering menyebut 

pendidikan era revolusi industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai 

cara mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun non 

fisik dalam pembelajaran. 

 Pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang 

merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum 

baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka 

jendela dunia melalui genggaman contohnya memanfaatkan internet 

of things (IOT). Di sisi lain pengajar juga memperoleh lebih banyak 

refrensi dan metode pengajaran. Abad 21 menuntut kecakapan gobal 

dalam hal cara berfikir, bekerja, penguasaan teknologi, dan sebagai 

warga dunia. Diperlukan pendidikan yang menekankan pada potensi 

peserta didik dalam setting pembudayaan, konselor sekolah harus 

memiliki kesadaran penuh dalam konteks lokal maupun nasional, serta 

memiliki kesadasaran kultural. Teknologi dapat meningkatkan 

kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk 

pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi 

kesejahteraan.Selain itu pembelajaran abad 21 juga menerapkan 

kecakapan informasi, media dan teknologi. Dengan demikian, 
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 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan 

Pendidikan Abad Ke-21, ed. Agus, Pertama (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 8. 
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penerapan terkait pembelajaran abad 21 ini dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik.
11

 

Hasil belajar sendiri merupakan berbagai kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 
12

 

Seseorang dikatakan telah belajar jika memahami keseluruhan 

persoalan secara mendalam. Hasil belajar juga merupakan 

terbentuknya konsep materi pada diri siswa. Hasil belajar terdiri dari 

tiga ranah yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Penilaian terkait 

hasil belajar kognitif dapat diamati dari enam tingkatan berpikir yaitu 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

menciptakan. Hasil belajar dapat menjadi baik ataupun tidak 

bergantung pada beberapa hal. Salah satu hal yang menentukan yakni 

metode pembelajaran serta media pembelajaran yang yang 

digunakan.
13

 

Namun, yang terjadi pada saat ini dunia pendidikan sedang di 

terpa oleh wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan covid-

19. Ada berbagai keputusan pemerintah dalam menghadapi virus 

corona saat ini, salah satunyaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat 

EdaranNomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam 

Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19) pada tanggal 24 Maret 

2020 terkait belajar dari rumah. Mendikbud menggarisbawahi bahwa 

proses belajar mengajar dalam jaringan (daring) atau jarak jauh 

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan yang berarti bagi siswa 

tanpa memberatkan namun, dengan ketentuan seluruh capaian 

kurikulum harus tuntas untuk kenaikan kelas maupun 

kelulusan
14

.COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak pada berbagai 

bidang seperti ekonomi, sosial, pariwista, dan pendidikan. Khususnya 

                                                             
11

Vivi Andiyani Destyana Dan Jun Surjanti. 1000-1009 
12

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016. h.22 
13

Richardo, dkk,. “Impak Minat dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Siswa,” Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 2, No. 2 (2017): 

188-201 
14

 Pendidikan, M. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-

19). 2020   
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pada bidang pendidikan, pembelajaran dilaksanakan menggunakan 

pembelajaran jarak jauh/ daring. Peserta didik dapat berkomunikasi 

dengan pendidik menggunakan beberapa media pembelajaran seperti 

classroom, live chat, zoom, maupun whatsapp grup.Keberhasilan dari 

suatu model atau media pembelajaran bergantung pada karakteristik 

peserta didik serta lingkungan belajar.
15

Dalam hal tersebut, pendidik 

di harapkan memiliki keterampilan dan kemampuan berfikir kreatif 

dan inovatif untuk berkolaborasi dengan peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung.Dengan adanya era teknologi yang semakin 

berkembang maka proses pembelajaran diarahkan untuk 

memanfaatkan teknologi dengan baik.  

E-learning merupakan pembaruan yang digunakan saat proses 

belajar mengajar malalui daring, tidak hanya untuk menyampaikan 

materi pembelajaran, tetapi juga sebagai peningkatan kemampuan. 

Saat ini kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan internet 

seperti yang dalam penelitian We Are Social, “Digital Reports 2020” 

pada bulan Januari tahun 2020 menyatakan hampir 64% penduduk 

Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet.
16

Salah satu 

pemanfaat teknologi saat ini adalah Blended Learning dengan 

menggunkan aplikasi google classroom. pembelajaran berbasis blend-

ed learning yang merupakan suatu bentuk model  pembelajaran  

dengan perpaduan antara pembelajaran tatap muka (face to face) dan 

pembelajaran online.17
sehinggadapat memberikan pengalaman yang 

lebih luas. melihat pembelajaran blended learning sebagai metode 

yang menciptakan lingkungan belajar yang cocok bagi siswa sekolah 

menengah atas. Blended learning yang menggabungkan antara 

pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online ini memberikan 

banyak keuntungan bagi siswa  maupun guru. Blended learning dapat 

                                                             
15

 Wahyu Aji Fatma Dewi, “Dampak Covid-19 Terhadap 

Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah,” Jurnal Ilmu Pendidikan 2, 

No. 1 (2020), H.56.   
16

 Ni Komang Suni Astini, “Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19, ” 

H.15.   
17Meyla Kurniawati, dkk. „‟Penerapan Blended Learning Menggunakan 

Model Flipped Clasroom Dalam Pembelajaran Matematika SMP”.  EDU-MAT: 

Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 7, Nomor 1, April 2019, hlm. 8 – 19. 



 

 

7 

dilihat sebagai kombinasi dari pembelajaran yang menggabungkan 

komunikasi berbasis web, video, audio, sinkron, dan asinkron dengan 

pembelajaran tatap muka. 

Penerapan model pebelajaran blended learning memerlukan 

bantuan media berbasis komputer (online) yang mampu mendukung 

kegiatan pembelajaran online. Dengan menggunakan model Blended 

Learning yang memiliki kelebihan yaitu sangat potensial sebagai 

sumber belajar bagi pembelajar yang tidak memiliki cukup waktu 

untuk belajar dan juga menyediakan sumber belajar tambahan yang 

dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Blended 

learning merupakan sebuah kombinasi dari berbagai pendekatan 

didalam pembelajaran. Sehingga dapat dinyatakan bahwa blended 

learning adalah metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih 

metode pendekatan dalam pembelajar untuk mencapai tujuan dari 

proses pembelajaraan tersebut.
18

Menurut Whitelock dan Jelfs terdapat 

tiga definisi untuk pembelajaran blended learning yaitu: kombinasi 

yang terintegrasi pembelajaran tradisional dengan pendekatan online 

berbasis web, kombinasi media dan alat pembelajaran dalam 

lingkungan e-learning, dan kombinasi beberapa pendekatan dalam 

pendidikan dengan pembelajaran menggunakan teknologi. 
19

 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah  google 

classroom.
20Google Classroom ialah  salah satu layanan yang 

menggunakan Internet yang diadakan oleh Google system e-

Learning.21
Pemanfaatan google classroom dapat melalui komputer 

dan telepon genggam.Pendidik dan peserta didik dapat mengunjungi 

situs https://classroom.google.com atau mengunduh aplikasi melalui 

                                                             
18

Rusman, dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi,(Jakarta: Rajawali Pers,2015), h, 275.  
19 Heni Jusuf, “Pengembangan Blended Learning Untuk Memotivasi 

Peserta Didik Dalam Memahami Materi Ajar” Jurnal Ilmiah Teknologi 
Informasi Terapan Vol. 3 No. 1 (Desember, 2016), h, 30. 

20 Dewa Gede Agung Putra Nugraha, Dkk, “ Pengaruh Model Pembelajaran 

Blended Learning Terhadap Pemahaman Konsep dan Kelancaran Prosedur 

Matematis”. Jurnal  Riset Pendidikan Matematika, Vol.6 No.1, 2019 h.75-86.  
21

Marhamah Yunika Lestaria Ningsih, Misdalina, “Peningkatan Hasil 

Belajar Dan 
Kemandirian Belajar Metode Statistika Melalui Pembelajaran Blended 

Learning,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 2 (2017): 156. 
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playstore di android atau app store di iOS dengan kata kunci google 

classroom.Penggunaan LMS tersebut tanpa dipungut biaya, sehingga 

pemanfaatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan, Selain ituguru 

juga dapat menambahkan peserta didik kedalam Google 

Classroomtesebut.Hanya dengan beberapa menit saja. Pemberian 

tugas pun menghemat waktu karena guru memberikan tugas tanpa 

kertas, hanya memasukkan kedalam Google Classroom. Guru pun 

hanya memeriksa dan menilai di satu tempat.
22

Google classroom juga 

dapat dikombinasikan dan disinkronkandengan platform lainnya. 

Penerapan modelpembelajaran blended learning dengan 

berbantukangoogle classroom diharapkandapat menjadi inovasi 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik diera 

teknologi seperti saat ini. 

Berdasarkan Pra Penelitian yang di lakukan di SMA Ma‟arif 05 

Padangratu diketahui dari guru mata pelajaran biologi ibu sulis  bahwa 

proses pembelajaran yang di lakukan masih berorientasi pada guru 

(Teacher Centered) dan belum memperoleh hasil yang di harapkan. 

Menurut analisis guru SMA Ma‟arif banyak siswa yang belum 

memahami materi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yang dapat 

dilihat dari tabel nilai Milytary Intelligence Departemen (MID) 

Semester Ganjil kelas X TAHUN PELAJARAN 2020/2021 berikut ini 

:  

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa di Kelas X SMA Ma’arif 05 

Padangratu  

No Kelas  Jumlah 

siswa  

Rata-

rata  

KKM  Siswa 

yang 

tuntas  

Siswa 

tidak 

tuntas  

1. X 

MIPA 

1 

25 66,21 72 15 10 

                                                             
22

 Ibid 



 

 

9 

2. X 

MIPA 

2 

26 63,69 72 10 16 

 

Berdasarkan tabel dan hasil observasi dengan pihak guru 

Biologi SMA Maarif , prestasi yang di dapat oleh siswa pada MID 

Semester ganjil 2021/2022 masih memiliki hambatan terutama pada 

banyaknya siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). Dari data nilai yang diberikan oleh guru hasil penilaian MID 

semester ganjil. Masih banyak yang dibawah rata-rata sedangkan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang di tentukan untuk mata 

pelajaran biologi adalah 72. Masih banyak nilai yang dibawah rata-

rata menunjukan hasil belajar siswa masih rendah dan siswa masih 

harus mengikuti remidi atau ulangan susulan. Dari hasil observasi 

yang telah dilakukan guru hanya menggunkan model pembelajaran 

Direc Intruction, sehingga siswa hanya cenderung monoton. Dengan 

demikian perlu dilalukan penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran Blended  Learning. Selain itu pemanfaatan kemajuan 

teknologi seperti Google Clasroom juga perlu dilakukan penelitian 

terkait penggunaannya terhadap kemajuan hasil belajar peserta didik.  

Penggunaan google classroom saat ini dapat menjadi alternatif 

dalam pembelajaran.  google classroom sendiri merupakan aplikasi 

yang dikembangkan oleh googlesebagai alat bantu pembelajaran 

layaknya belajar di kelas. Akses terhadap  google classroom cukup 

mudah serta dilakukan secara maya atau virtual, tampilannya 

sederhana dan dapat disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan 

dalam pembelajaran. Dalam penggunaannya  google classroom dapat 

memberikan kesan positif dalam merangsang interaksi aktif serta 

meminimalisir timbulnya rasa jenuh ketika menerima materi 

pelajaran. Penggunaan  google classroom yang baik pada proses 

belajar mengajar. Dengan demikian, penggunaannya dapat disertakan 

dalam model pembelajaran Blended Learning. Sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. 

Dengan melihat dokumentasi daftar nilai pada mata pelajaran 

Biologi dan pelaksanaan pembelajaran yang telah di lakukan, guru 
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harus lebih di kembangkan kualitas pembelajarannya. Oleh karena itu, 

guru harus mengetahui serta memahami suatu model pembelajaran 

lain yang lebih sesuai agar hasil belajar siswa memuaskan . salah satu 

model tersebut adalah Model Pembelajaran Blended learning. Model 

ini sangat cocok digunakan saat ini, ditambah Sekolah SMA Maarif  

sudah memanfaatkan e-learning sebagai media pembelajaran pada 

kondisi saat ini yaitu adanya Covid-19 tetapi kurang respon dan 

kurang efektif siswa dengan gurunya dikarenkan masih belum terbiasa 

dengan menghadapi situasi yang terjadi saat ini yaitu adanya covid 

19.Pembelajaran harus tetap berlangsung, walaupun terjadi bencana 

pandemi global yang menjadikan pemerintah menerapkan social 

distancing pada dunia pendidikan.Seperti halnya firman Allah dalam 

Al-Qur‟an Surat At Taubah ayat 126: 

 

                       

         

Artinya :dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) 

memperhatikan bahwa mereka diuji[667] sekali atau dua kali 

Setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak 

(pula) mengambil pelajaran? 

 

Dalam Al-Quran surat At Taubah ayat 126 dijelaskan bahwa 

orang-orang yang sedang diuji sekali atau dua kali setiap tahun dengan 

musim paceklik atau wabah penyakit, maka bersegeralah mereka 

bertaubat dan mengambil sebuah pelajaran yang telah terjadi.  

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan 

penerapan model pembelajaran yang tepat pada pembelajaran Biologi 

Kelas X SMA Maarif 05. suatu cara untuk mengatasinya salah satunya 

dengan belajar yang inovatif sehingga diharapkan siswa timbul rasa 

ingin belajar, memberikan pembaharuan proses pembelajaran kepada 

siswa, menjauhkan siswa  dari kesan pembelajaran  yang monoton  

dan memberikan kesan yang menyenangkan kepada siswa  agar  



 

 

11 

berdampak positif bagi hasil belajar siswa. Bahwa cara mengajar yang 

tepat  akan menentukan hasil belajar siswa . Berdasarklan uraian 

diatas,  penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning berbantukan 

Google Classroom Terhadap Hasil Siswa Kelas X SMA MA‟ARIF 05 

Padang  Ratu. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa masalah yang 

teridentifikasi adalah sebagai berikut :  

a. Pembelajaran masih kurang memanfaatkan media 

internet khususnya google classroom  sebagai alat bantu 

dalam pembelajaran  

b. Pembelajaran yang monoton karena kurangnya inovasi 

serta tidak berorientasi pada masalah.  

c. Hasil belajar siswa kurang optimal selama pembelajaran 

daring hanya sebagian kecil siswa yang berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran. 

d. Terdapat siswa yang masih belum mampu untuk 

memahami materi pembelajaran dengan baik.  

 

D. Batasan Masalah 

Agar permasalahan ini tidak terlalu luas dan dan fokus untuk 

mencapai apa yang diharapkan, maka penelitian ini hanya dibatasi 

pada : 

a. Penelitian ini mengukur hasil belajar siswa pada aspek 

kognitif. 

b. Penelitian ini mengunakan model pembelajaran blended 

learning berbantukan google classroom terhadap hasil 

belajar siswa kelas X SMA Ma‟arif Padangratu. 

c. Materi Biologi yang diajarkan pada saat penelitian yaitu 

virus. 
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E. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini  yaitu Apakah 

terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Blanded 

LearningBerbantukan  Google ClassroomTerhadap Hasil belajar 

siswa Kelas X SMA Ma‟arif 05  Padang Ratu  

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

ini yaitu Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Blended 

Learning berbantukan Google Classroom terhadap hasil  belajar siswa 

kelas X SMA Ma‟arif Padang Ratu 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru, sebagai masukan positif kepada guru biologi 

di SMA Ma‟arif Padang Ratu serta lembaga pendidikan 

lainnya tentang pengaruh model pembelajaran Blended 

Learning berbantu Google Classroom terhadap Hasil 

Belajar pada mata pelajaran Biologi. 

2. Bagi Peserta Didik, dapat meningkatkan fleksibilitas 

belajar dan mendorong penggunaan internet yang ramah 

dan positif, khususnya dalam menunjang kegiatan belajar 

3. Bagi Sekolah, Dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi dan 

sebagai referensi bahan ajar. 

4. Bagi Peneliti, Dapat menjadi suatu pengalaman belajar 

yang menjadi bekal untuk menjadi calon guru yang 

professional. 

5. Bagi Peneliti lain, Hasil penelitian yang akan dilakukan 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut yang relevan dengan penelitian ini  
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H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

duplikasi pada desain dan temuan penelitian. Penelitian tersebut antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh: 

Noor Laily Akhmalia, Nengah Maharta dan Wayan Suana 

(2018) yang berjudul “Efektivitas Blended Learning Berbasis LMS 

dengan Model Pembelajaran Inkuiri pada Materi Fluida Statis 

terhadap Penguasaan Konsep Siswa” Sampel penelitian ini adalah 

salah satu SMA Negeri di Bandar Lampung dengan jumlah 68 siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan penerapan 

Blended Learning Berbasis LMS dengan Model Pembelajaran Inkuiri 

pada Materi Fluida Statis terhadap Penguasaan Konsep Siswa dengan 

perbedaan rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen 0,84 dengan 

kategori tinggi dan kelas kontrol 0,70 dengan kategori sedang
23

 

Penelitian relevan lainya juga di lakukan oleh  Noor Emmy 

Ekawati (2018) yang berjudul “Application of Blended Learning with 

Edmodo Application Based on PDEODE Learning Strategy to 

Increase Student Learning Achievement” Subjek dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VIII F MTs Negeri Magelang tahun ajaran 

2015/2016 yang berjumlah 29 siswa, yang terdiri dari 17 siswa laki-

laki dan 12 siswa perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan Blended Learning dengan aplikasi edmodo berbasis strategi 

pembelajaran PDEODE dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas VIIIF MTs N Magelang. Hal tersebut dibuktikan dengan 

persentase ketuntasan belajar siswa yaitu prasiklus ke siklus  1 terjadi 

peningkatan 31 %, peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 62%, 

dan peningkatan dari prasiklus sampai ke siklus II sebesar 93 %.
24

 

Ossi Marga Ramadhan dan Tarsono (2020) dengan judul 

“Efektifitas Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Melalui Google 

                                                             
23 Noor Laily Akhmalia, Nengah Maharta dan Wayan Suana, “Efektivitas 

Blended Learning Berbasis LMS dengan Model Pembelajaran Inkuiri pada Materi 

Fluida Statis terhadap Penguasaan Konsep Siswa”, Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika 

dan Riset Ilmiah, vol.2, 2018, h. 56-64   
24

Noor Emmy Ekawati, “Application of Blended Learning with Edmodo 

Application Based on PDEODE Learning Strategy to Increase Student Learning 

Achievement”, Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA, vol.8, 2018, p.7-16. 
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Classroom Ditinjau Dari Hasil Belajar Siswa” menggunakan sampel 

31 peserta didik. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

pembelajaran secara jarak jauh dengan google classroom apabila 

ditinjau dari hasil belajar siswa dapat mencapai 58,3% angka tersebut 

cukup efektif berdasarkan tafsiran N-Gain. Dibandingkan dengan 

pembelajaran yang tidak menggunakan google classroom yang hanya 

22,6% saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan google 

classroom cukup efektif dalam pembelajaran sejarah kebudayaan 

islam ditinjau dari hasil belajar.
25

 

 

 

 

                                                             
25

Ossi Marga Ramadhan dan Tarsono, “Efektifitas Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam Melalui Google Classroom Ditinjau Dari Hasil Belajar Siswa,” 

JINoP, Vol. 6, No. 2 (2020): 204-2014 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Model Pembelajaran Blended Learning 

1. Pengertian Model Blended Learning  

Blended learning merupakan sebuah kombinasi dari 

berbagai pendekatan didalam pembelajaran. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa Blended Learning adalah metode belajar 

yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan 

pembelajarn online.Salah satu contohnya adalah kombinasi 

penggunaan pembelajaran berbasis web dan penggunaan 

metode tatap muka yang dilakukan secara bersamaan didalam 

pembelajaran. Istilah Blended Learning ini juga dikenal dengan 

sebutan hybrid learning dan mixed learning. Istilah tersebut 

mengandung arti yang sama yaitu perpaduan, percampuran atau 

kombinasi pembelajaran.
26

Model pembelajaran blended 

learning kini menjadi trend yang banyak dikembangkan sebagai 

sebuah model pembelajaran di perguruan tinggi, model ini 

dapat berupa pembelajaran menggunakan web, teleconference, 

video conference dan lainnya. Pada umumnya pembelajaran 

blended merupakan proses pembelajaran berbasis teknologi web 

dengan lingkungan belajar yang terbuka dan dapat diakses 

melalui internet, dengan tujuan untuk memfasilitasi 

pembelajaran dan membangun pengetahuan peserta didik 

melalui interaksi yang bermakna. Sejauh ini, ada beberapa 

platform digital yang bisa digunakan sebagai sarana proses 

pembelajaran. Platform-platform ini dikemas sebagai sebuah 

sistem yang disebut dengan Learning Management System 

(LMS).Contoh platform LMS diantaranya adalah Google 

                                                             
26 Muhammad Taufik Hidayat, dkk. “ Pengembangan Model Pembelajaran 

Blended Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Tradisi  Lisan 
Aceh”.Jurnal Mimbar Ilmu, vol 25, no.3, 2020. 
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Classroom, Moodle, Edmodo, Schoology, Canvas dan lain-

lain.
27

 

 

2. Karakteristik Model Blended Learning 

Dalam model pembelajaran Blended Learning, terdapat 

beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut: 

1. Ketetapan sumber tambahan untuk program belajar 

yang berhubungan selama garis tradisional 

sebagian besar, melalui institusinal pendukung 

lingkungan belajar virtual 

2. Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung (face 

to face), belajar mandiri, dan belajar mandiri via 

online. 

3.  Pembelajaran yang di dukung oleh kombinasi afektif 

dari mulai cara penyampaian, cara mengajar, dan 

gaya pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan diatas, karakteristik Blended 

Learning adalah sumber tambahan, dengan pendekatan 

tradisional yang mendukung lingkungan belajar secara virtual 

melalui suatu lembaga, rancangan pembelajaran yang 

mendalam pada saat perubahan tingkatan praktik pembelajaran 

dan pandangan tentang semua teknologi yang digunakan untuk 

mendukung pembelajaran. Penerapan suatu model pembelajaran 

harus berdasarkan teori belajar yang cocok untuk proses 

pembelajaran agar kelangsungan proses tersebut dapat sesuai 

dengan tujuan yang telah ditentukan. Karena model ini adalah 

model pembelajaran campuran maka teori yang digunakan pun 

terdiri dari berbagai teori belajar yang dikemukakan oleh 

                                                             
27 Etika Maeda Sohaya, “ Blend Your Learning  Right Now : Blended 

Learning dengan Memanfaatkan LMS Berbasis Google Classroom Untuk 
Meningkatkan Hots Pada Siswa” . Jurnal Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan . Vol. 3, No. 2, 2019 h. 788-793. 
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beberapa ahli dengan disesuaikan situasi dan kondisi peserta 

didik dan insitusi yang menggunakan.
28

 

3. Sintak Model Blended Learning 

Adapun penerapan blended learning didalam 

pembelajaran memiliki lima kunci utama menurut Carman 

(2005:2) yang menjelaskan bahwa ada lima kunci untuk 

melaksanakan pembelajaran model pembelajaran  blended 

learning dengan menerapkan teori pembelajaran Killer, Gagne, 

Bloom,  Merril, Clark dan Gery yaitu :  

1. Live event (Pembelajaran Tatap Muka) 

Pembelajaran langsung atau tatap muka 

secara sinkronous dalam waktu dan tempat yang 

sama ataupun waktu sama tetapi tempat berbeda. 

Pola pembelajaran langsung masih menjadi pola 

utama yang sering digunakan guru dalam 

mengajar. 

2. Self Paced Learning (Pembelajaran Mandiri) 

Memungkinkan peserta didik dapat belajar 

kapan saja dan dimana saja secara online. Adapun 

materi pembelajaran perlu dirancang khusus baik 

yang bersifat teks maupun multimedia, seperti: 

video, animasi, simulasi, gambar, audio, atau 

kombinasi semuanya. Selain itu, pembelajaran 

mandiri juga dapat dikemas dalam bentuk buku, 

via web, via mobile, streaming audio, maupun 

streaming video. 

3.  Collaboration (Kolaborasi) 

Kolaborasi dalam pembelajaran Blended 

Learning dengan mengkombinasikan kolaborasi 

antar pengajar maupun kolaborasi antar peserta 

                                                             
28

Lina Rihatul Hima, “Pengaruh Pembelajaran Bauran ( Blended Learning ) 

Terhadap 
Motivasi Siswa Pada Materi Relasi Dan Fungsi,” Ilmiah Pendidikan 

Matematika 2, no. 1 (2016). 
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didik.Kolaborasi ini dapat dikemas melalui 

perangkat-perangkat komunikasi, seperti forum, 

chatroom, diskusi, email, website, dan sebagainya. 

Dengan kolaborasi ini di harapkan dapat 

meningkatkan konstruksi pengetahuan maupun 

keterampilan dengan adanya interaksi sosial 

dengan orang lain. 

4. Assesment (Penilaian/Pengukuran Hasil Belajar) 

Penilaian (Assesment) merupakan  langkah 

penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Penilaian di lakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana penguasaan kompetensi 

yang telah di kuasai oleh siswa. 

5. Performance Support Materialls ( Dukungan Bahan 

Belajar) 

Bahan ajar merupakan salah satu komponen 

penting dalam mendukung proses pembelajaran. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan kelima 

kunci tersebut sangat berpengaruh pada 

keberhasilan model pembelajaran Blended 

Learning.29 

4. Kekurangan dan kelebihan Model Blended Learning  

Seperti model pembelajaran lainnya, Model 

Pembelajaran Blended Learning memiliki kelebihan dan 

kekurangandiantaranya : 

a. Kekurangan Model Blended Learning 

a) Pembelajaran lebih cepat terasa bosan dan 

jenuh jika mereka tidak dapat mengakses 

informasi, dikarenakan tidak terdapatnya 

fasilitas yang memadai 

                                                             
29 Eny Dwi Lestaringsih, “Pengembangan Model Problem Based Learning 

Dan Blended Learning Dalam Pembelajaran Pemantapan Kemampuan Profesional 

Mahasiswa”, Jurnal Lite Vol. 13 No. 2 (September, 2017), h, 110 
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b) Keberhasilan pembelajaran bergantung pada 

kemandirian belajar dan motivasi peserta 

didik 

c) Akses untuk mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan internet seringkali menjadi 

masalah  utama bagi peserta didik 

d) Dibutuhkannya panduan bagi peserta didik 

untuk mencari informasi yang lebih releven.  

e) Dengan menggunakan pembelajaran berbasis 

model blended learning, peserta didik 

merasa terisolasi, terutama jika terdapat 

keterbatasan dalam fasilitas komunikasi  

 

Seperti yang sudah di sebutkan di atas, satu kelemahan 

terbesar pada model pembelajaran blended learning ini yaitu 

interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik maupun 

peserta didik dengan peserta didik lainnya.
30

 

 

b. Kelebihan Model Blended Learning 

a) Memungkinkan setiap orang dimana pun, 

kapan pun untuk mempelajari apapun.  

b) Pembelajar dapat belajar sesuai dengan 

karakteristik dan langkahnya dirinya sendiri 

karena pembelajaran berbasis internet 

membuat pembelajaran menjadi bersifat 

individual.  

c) Kemampuan untuk membuat tautan (link), 

sehingga pembelajar dapat mengakses 

informasi dari berbagai sumber, baik 

didalam maupun diluar lingkungan belajar.  

                                                             
30

Ibid, h.98 
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d) Sangat potensial sebagai sumber belajar bagi 

pembelajar yang tidak memiliki cukup 

waktu untuk belajar.  

e) Dapat mendorong pembelajar untuk lebih 

aktif dan mandiri didalam pembelajaran.  

f) Menyediakan sumber belajar tambahan yang 

dapat digunakan untuk memperkaya materi 

pembelajaran. 

g) Isi dan materi dapat di update secara mudah.   

 

Internet telah menjadi sebuah sarana komunikasi 2 arah 

yang sangat banyak digunakan.Kini seorang peserta didik 

memiliki akses yang sangat besar terhadap informasi apapun, 

termaksud informasi pembelajaran.Melalui koneksi internet 

pada laptopnya, komputernya, telepon genggamnya atau 

koneksi internet sarana-sarana umum.
31

 

5. TujuanModel Blended Learning 

Tujuan dikembangkannya Blended Learning adalah 

menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas 

(tatap muka) dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online untuk 

meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta 

didik dan mengurangi jumlah waktu tatap muka di 

kelas.Blended Learning difokuskan untuk mengubah bentuk 

pembelajaran klasik sehingga peserta didik lebih aktif 

mempelajari materi pembelajaran di dalam dan di luar 

kelas.Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pemahaman 

peserta didik mengenai materi pembelajaran yang ditunjukkan 

dengan meningkatnya nilai mata pelajaran. Dengan demikian 

tujuan dari penggunaan Blended Learning dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

                                                             
31Zaharah Hussin et al., “Kajian Model Blended Learning Dalam Jurnal 

Terpilih : Satu 
Analisis Kandungan,” Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik 3, no. 1 

(2015): 1. 
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1. Membantu peserta didik untuk berkembang lebih 

baik di dalam proses belajar seuai dengan gaya 

belajar dan preferensi dalam belajar.  

2. Menyediakan peluang yang praktis- realistis bagi 

pengajar dan peserta didik untuk pembelajaran 

secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang.  

3. Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta 

didik, dengan menggabungkan aspek terbaik dari 

tatap muka dan pembelajaran online. 

 

B. Google Classroom 

1. Pengertian Google Clasroom  

Google classroom adalah suatu serambi pembelajaran 

campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup 

pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar 

atas kesulitan dalam membuat, membagikan dan menggolong-

golongkan setiap penugasan tanpa kertas.Google Classroom 

dianggap sebagai salah satu platform terbaik untuk 

meningkatkan alur kerja guru. Aplikasi ini menyediakan satu 

set fitur canggih yang menjadikannya tools yang ideal untuk 

digunakan bersama siswa. Aplikasi ini membantu pendidik 

menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur, dan 

meningkatkan komunikasi dengan peserta didik.
32

 

Google Classroom dirancang untuk meningkatkan 

pengalaman kelas dengan konektivitas yang disediakan oleh 

Google.Merupakan platform online yang meningkatkan 

pengalaman belajar di kelas konvensional.
33

Hal yang perlu 

diperhatikan ketika menggunakan Google Classroom, pendidik 

                                                             
32

Noordin Asnawi, “Pengukuran Usability Aplikasi Google Classroom 

Sebagai E-Learning Menggunakan USE Questionnaire (Studi Kasus: Prodi Sistem 

Informasi UNIPMA)”, Journal of Computer, information system, & technology 

management Vol. 1 No. 2 (April, 2018), h, 17-18. 
33

Dini Nurhayati, dkk, “Evaluasi User Experience Pada Edmodo Dan 

Google Classroom Menggunakan Technique for User Experience Evaluation in E-
Learning (TUXEL) (Studi Pada SMKN 5 Malang)”, Jurnal Pengembangan Teknologi 

Informasi dan Ilmu Komputer Vol. 3 No. 4 (April, 2019), h, 3772-3773 
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sebaiknya memberi pemahaman kepada wali murid agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.Memberi 

pelatihan kepada siswa tentang penggunaan Google Classroom 

sebagai bentuk tahap pengenalan fungsi dan manfaat perangkat 

lunak tersebut.Tidak menutup kemungkinan jika diterapkan 

pertama kali mengalami kegagalan, diperlukannya refleksi dan 

monitoring dalam penyelenggaraan Blended Learning melalui 

Google Classroom. 

2. Implikasi Google Classroom Untuk Pembelajaran 

Fungsi yang ditawarkan bagi tenaga pengajar layaknya 

kelas konvensional dari proses mengajar (post), memberikan 

pertanyaan (create question), memberikan tugas (create 

assignment), serta membuat pengumuman (make 

announcement) tidak terbatas itu saja.
34

Bahkan Google 

Classroom juga menyediakan layanan multimedia (video 

streaming) sebagai contoh dalam membantupemahaman pelajar 

Beberapa Fitur yang dimiliki Google Classroom dalam 

menunjang pembelajaran diantaranya : 

1. Assigments (tugas), penugasan disimpan dan 

dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas 

google yang memungkinkan kolaborasi antara guru 

dan siswa atau siswa kepada siswa. 

2. Grading (pengukuran), Google Classroom 

mendukung banyak skema penilaian yang berbeda. 

Guru memiliki pilihan untuk melampirkan file ke 

tugas, dimana siswa dapat melihat, mengedit, atau 

mendapatkan salinan individual. 

3. Communication (komunikasi), memungkinkan 

untuk membuat pengumuman yang dapat diposkan 

oleh guru ke arus kelas dan dapat dikomentari oleh 

siswa. Beberapa jenis media dari produk google 

                                                             
34

Wahyu Hidayat dan Nugroho Arif Sudibyo, “Implementasi Pembelajaran 

Interaktif Elektronika Dasar Menggunakan Adobe Flash CS6 pada Kelas Semu 
dengan Google Classroom Berbasis Framework”, Jurnal Sains dan Edukasi Sains, 

vol.1, no.2, 2018, h.18 
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seperti file video youtube dan google drive dapat 

dilampirkan ke pengumuman dan pos untuk 

berbagi konten. gmailjuga menyediakan opsi email 

bagi guru untuk mengirim email ke satu atau lebih 

siswa di antarmuka google kelas.  

4. Time-Cost (hemat waktu), guru dapat 

menambahkan siswa dengan memberi siswa kode 

untuk mengikuti kelas. Guru yang mengelola 

beberapa kelas dapat menggunakan kembali 

pengumuman, tugas, atau pertanyaan yang ada dari 

kelas lain. Guru juga dapat berbagi tulisan di 

beberapa kelas dan kelas arsip. Pekerjaan siswa, 

tugas, pertanyaan, nilai, komentar semua dapat 

diatur oleh satu atau semua kelas, atau diurutkan 

menurut apa yang perlu dikaji. 

5. Archive Course (arsip program), kelas yang telah 

dibuat memungkinkan pengajar untuk 

mengarsipkan pada akhir masa jabatan atau tahun.  

6. Mobile Application (aplikasi dalam telepon 

genggam), aplikasi seluler Google Classroom 

diperkenalkan pada bulan Januari 2015, tersedia 

untuk perangkat iOS dan Android.  

7. Privacy (privasi), Google Classroom tidak 

menampilkan iklan apa pun dalam  antarmuka 

untuk siswa, fakultas, dan guru, dan data pengguna 

tidak dipindai atau digunakan untuk tujuan 

periklanan 

 

3. Langkah-langkah Pengaplikasian Google Classroom 

Mengaplikasikan google clasroom tentunya bukan hal 

mudah bagi guru yang tidak memiliki kemampuan di bidang 
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teknologi informasi.
35

Namun, sesungguhnya mengaplikasikan 

google classroom dapat dipelajari dengan memperhatikan 

langkah-langkah berikut ini :  

1. Mula-mula jalankan aplikasi Google Classroom dengan 

mengakses classroom.google.com melalui browser 

(Mozilla / Chrome), maka secara otomatis akan terbentuk 

folder classroom pada google drive. Lalu buat kelas atau 

gabung ke kelas. 

2. Jika Anda administrator Google Apps, Anda dapat 

menemukan informasi lebih lanjut tentang cara 

mengaktifkan dan menonaktifkan layanan di Akses ke 

Kelas. 

3. Guru dapat menambahkan siswa secara langsung atau 

berbagi kode dengan kelasnya untuk bergabung. Hal ini 

berarti sebelumnya guru di dalam kelas nyata (di sekolah) 

sudah memberitahukan kepada siswa bahwa guru akan 

menerapkan google clasroom dengan syarat setiap siswa 

harus memiliki email pribadi dengan menggunakan nama 

lengkap pemiliknya (tidak menggunakan nama 

panggilan/samaran). 

4. Guru memberikan tugas mandiri atau melemparkan forum 

diskusi melalui laman tugas atau laman diskusi kemudian 

semua materi kelas disimpan secara otomatis ke dalam 

folder di google drive. 

5. Selain memberikan tugas, guru juga dapat menyampaikan 

penguman atau informasi terkait dengan mata pelajaran 

yang akan dipelajari oleh siswa di kelas nyata pada laman 

tersebut. Siswa dapat bertanya kepada guru ataupun kepada 

siswa lain dalam kelas tersebut terkait dengan informasi 

yang disampaikan oleh guru. 

                                                             
35Deden Sutrisna, “Meningkatkan kemampuan Literasi Mahasiswa 

Menggunakan Google Classroom”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

vol.13, no.2, 2018, h.73-75. 18  
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6. Siswa dapat melacak setiap tugas yang hampir mendekati 

batas waktu pengumpulan di laman Tugas, dan mulai 

mengerjakannya cukup dengan sekali klik. 

7. Guru dapat melihat dengan cepat siapa saja yang belum 

menyelesaikan tugas, serta memberikan masukan dan nilai 

langsung di Kelas.
36

 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Google Classroom 

a. Kelebihan Google Classroom 

Menurut Janzen M dan Mary yang dikutip dalam 

Shampa Iftakhar menyatakan kelebihan dari Google 

Classroom antara lain yaitu: 

a) Mudah digunakan: Sangat mudah digunakan. 

Desain Google Kelas sengaja menyederhanakan 

antarmuka instruksional dan opsi yang digunakan 

untuk tugas pengiriman dan pelacakan; komunikasi 

dengan keseluruhan kursus atau individu juga 

disederhanakan melalui pemberitahuan 

pengumuman dan email. 

b) Menghemat waktu: Ruang kelas Google dirancang 

untuk menghemat waktu. Ini mengintegrasikan dan 

mengotomatisasi penggunaan aplikasi Google 

lainnya, termasuk dokumen, slide, dan spreadsheet, 

proses pemberian distribusi dokumen, penilaian, 

penilaian formatif, dan umpan balik 

disederhanakan dan disederhanakan. 

c) Berbasis cloud : Google Classroom menghadirkan 

teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk 

digunakan dalam lingkungan belajar karena 

aplikasi Google mewakili sebagian besar alat 

komunikasi perusahaan berbasis claud yang 

digunakan di seluruh angkatan kerja profesional. 

                                                             
36

Lidia Simanihuruk et al., E-Learning: Implementasi, Strategi Dan 

Inovasinya, ed. Tonni Limbong (Yayasan Kita Menulis, 2019), 48 
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d) Fleksibel: Aplikasi ini mudah diakses dan dapat 

digunakan oleh instruktur dan peserta didik di 

lingkungan belajar tatap muka dan lingkungan 

online sepenuhnya. Hal ini memungkinkan para 

pendidik untuk mengeksplorasi danmemengaruhi 

metode pembelajaran yang dibalik lebih mudah 

serta mengotomatisasi dan mengatur distribusi dan 

pengumpulan tugas dan komunikasi dalam 

beberapa milieus instruksional. 

e) Gratis: Google Kelas sendiri sudah dapat 

digunakan oleh siapapun untuk membuka kelas di 

Google kelas asalkan memiliki akun gmail dan 

bersifat gratis. Selain itu dapat mengakses semua 

aplikasi lainnya, seperti Drive, Documents, 

Spreadsheets, Slides, dll. Cukup dengan mendaftar 

akun Google 

f) Ramah seluler: Google Classroom dirancang agar 

responsif. Mudah digunakan pada perangkat 

mobile manapun. Akses mobile ke materi 

pembelajaran yang menarik dan mudah untuk 

berinteraksi sangat penting dalam lingkungan 

belajar terhubung web saat ini
37

 

 

b. Kekurangan Google Classroom 

a) Tidak adanya layanan eksternal seperti bank 

soal secara otomatis dan obrolan secara 

pribadi antara guru untuk mendapat umpan 

balik  

b) Sulit melakukan manajemen akun karena satu 

akun dapat digunakan untuk semua layanan 

yang diberikan google  

                                                             
37Iftakhar Shampa, “Google Classroom: What Works and How?,” Journal 

of Education and Social Sciences 3 (2016): 13. 
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c) File yang dibagikan dapat diedit oleh 

penerima  

d) Penyimpanan file masih terbatas  

e) Sistem tidak dapat melakukan update secara 

otomatis dan tidak ada pemberitahuan 

sehingga siswa harus rajin melakukan 

pemutakhiran manual.
38

 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana hasil belajar didefinisikan sebagai 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya.
39

Dalam proses pengajaran, 

unsur proses belajar memang peran yang vital. Hampir semua 

ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsirnya tentang 

belajar, seringkali pula perumusan dan tafsiran itu berbeda satu 

sama lain. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami dan hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melalui pengubahan kelakuan.
40

hasil belajar dalam kelas 

harus dapat dilaksanakan ke dalam situasi-situasi diluar sekolah. 

Dengan kata lain, murid dapat mentransferkan hasil belajar itu 

ke dalam situasi-situasi yang sesungguhnya.
41

Hasil belajar 

sering digunakan untuk mengetahui seberapa jauh siswa 

memahami materi yang sudah diajarkan. Untuk mengetahui 

hasil belajar perlu dilakukan pengukuran atau evaluasi yang 

                                                             
38 Yahfizham., dkk., “Pembelajaran Awan Berbasis Perangkat Lunak 

Sebagai Suatu Layanan Analisis Deskriptif”, Jurnal Teknologi, vol.17, no.3, 2018, 
h.262-263   

39 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), cet.20, h.22.   
40Ibid h.19 
41Ibid h.21 
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dilakukan secara berkala. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk 

melihat hasil belajar secara kuantitatif atau angka yang 

diperoleh siswa.
42

 Hasil belajar peserta didik pada hakekatnya 

adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku dalam hasil 

belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik..
43

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang memengaruhi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa (faktorinternal) dan faktor yang berasal dari luar diri 

siswa (faktor eksternal).Hal ini dapat diuraikan sebagaimana 

disebutkan oleh Djaali sebagaiberikut. 

Faktor dari dalam diri yang meliputi kesehatan, 

intelegensi, minat dan motivasi, serta cara belajar. (1) 

kesehatan, kesehatan dapat memengaruhi belajar seseorang. 

Apabila orang tersebut sedang sakit, maka akan mengakibatkan 

tidak ada motivasi dalam belajar. Hal ini juga berdampak pada 

psikologis, karena dalam tubuh yang kurang sehat maka akan 

mengalami gangguan pula pada pikiran; (2) intelegensi, 

faktorintelegensi dan bakat sangat besar sekali pengaruhnya 

terhadap kemajuan belajar. Seseorang yang mempunyai 

inteligensi dan bakat yang tinggi dapat memberikan pengaruh 

terhadap hidupnya; (3) minat dan motivasi, minat yang besar 

terhadap sesuatu merupakan dasar untuk mencapai tujuan 

sedangkan motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun 

luar diri seseorang, umumnya motivasi itu timbul karena adanya 

keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu; (4) cara belajar, 

teknik atau cara yang dilakukan seseorang dalam melakukan 

kegiatan belajar.Cara belajar meliputi bagaimana bentuk catatan 

yang dipelajari dan pengaturan waktu belajar, tempat serta 

fasilitas belajar lainnya. Cara belajar yang baik akan tercipta 
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Remaja Rosdakarya, 2016), cet.20, h.22 



 

 

29 

kebiasaan yang baik dan dapat meningkatkan hasil belajar yang 

baik pula.  

Faktor dari luar diri meliputi keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan sekitar. (1) keluarga, situasi 

keluarga (ayah, ibu, saudara, adik, kakak, serta family) sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam keluarga. 

Pendidikan, status ekonomi, rumah kediaman, persentase 

hubungan dengan orang tua, perkataan, dan bimbingan orang 

tua, mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak; (2) sekolah, 

tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat instrumen 

pendidikan, lingkungan sekolah, dan rasio guru dan murid per 

kelas, mempengaruhi kegiatan belajar siswa; (3) masyarakat, 

apabila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakat terdiri atas 

orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-

rata bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini 

akanmendorong anak lebih giat belajar; (4) lingkungan sekitar, 

bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, dan iklim 

dapat mempengaruhi pencapaian tujuan belajar, sebaliknya 

tempat-tempat dengan iklim yang sejuk, dapat menunjang 

proses belajar. 

Dalam teori belajar kognitif, seseorang hanya dapat 

dikatakan belajar apabila telah memahami keseluruhan 

persoalan secara mendalam (insightful). Menurut Gagne, hasil 

belajar adalah terbentuknya konsep. Merujuk pada pemikiran 

Gagne (1985), hasil belajar dikategorikan menjadi lima kategori 

yaitu, Informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi 

kognitif, keterampilan motorik dan sikap.
44

Lain halnya dalam 

sistem Pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni:
45

 

                                                             
44 Amos Neolaka dan Grace Amialia, Landasan Pendidikan Dasar 

Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup, (Depok: Kencana, 2017), cet. 1, 

h.291.   
45Ricardo, dkk.“Impak Minat dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

siswa”.Jurnal pendidikan managemen Perkantoran., vol.2, no. 2, 2017 Hal.188-201. 
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1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek, yakni mengingat, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengevaluasi dan mencipta  

2. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 

lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi  

3. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

ranah psikomotorik yakni, gerakan refleks, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks dan 

gerakan ekspresif dan interpretatif.  

 

Penilaian hasil belajar berdasarkan ranah kognitif 

Anderson dan Krathwohl dalam setiawan  terdiri dari enam 

tingkat yaitu mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Keenam hal 

tersebut secara umum dapat di ukur berdasarkan indikator 

sebagai berikut :  

Tabel 2.1 Indikator Hasil Belajar 

No Aspek Indikator 

1 Mengingat  Mengenal, mengingat kembali, 

mendefinisikan, menyebutkan  

2 Memahami  Menafsirkan, mencontohkan, 

klasifikasi, meringkas, 

menguraikan, menjelaskan 

3 Menerapkan Melaksanakan, Menerapkan, 

menunjukan, mempraktikan, 

membuktikan, menggambarkan 

4 Menganalisis Membedakan, menandai, 

mengorganisasikan, 

membandingkan 
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5 Mengevaluasi  Mengkritisi, menilai,mengkaji 

ulang 

6 Mencipta  Memproduksi, merencanakan, 

menggambarkan, membuat 

 

Hasil belajar dapat di pengaruhi oleh dua faktor utama 

yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar siswa 

atau dari lingkungan. Kosasih mengungkapkan bahwa hasil 

belajar siswa di sekolah 70% di pengaruhi oleh lingkungan. 

Dalam bukunya kosasih juga mengutarakan  bahwa hasil belajar 

juga dapat di pengaruhi oleh : 

1. Faktor bakat belajar 

2. Faktor waktu yang tersedia untuk belajar 

3. Faktor kemampuan individu 

4. Faktor kualitas pengajaran 

5. Faktor lingkungan 

 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan yang di peroleh atau di dapat selama 

mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kemampuan yang di 

peroleh adalah perubahan tingkah laku yang mencangkup aspek 

kognitif (Pengetahuan) psikomotorik (keterampilan), dan afektif 

(sikap). Hasil belajar adalah penilaian atas kemampuan yang 

diperoleh selama mengikuti kegiatan belajar, penilaian ini 

berupa hasil tes yang di berikan dalam bentuk angka dan skor. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Adanya virus COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak 

yang luar biasa hampir pada semua bidang, salah satunya pada bidang 

pendidikan karena kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara 

daring. Bagi pendidik, yang terbisa melakukan pembelajaran secara 

tatap muka, kondisi ini memunculkan ketidaksiapan persiapan 



 

 

32 

pembelajaran. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak 

sebagai akibat penyebaran COVID-19 membuat semua orang dipaksa 

untuk melek teknologi. Melalui teknologi inilah satu-satunya jembatan 

yang dapat menghubungkan guru dan peserta didik dalam 

pembelajaran tanpa harus tatap muka. Pada kegiatan pembelajaran 

tatap muka, media pembelajaran dapat berupa orang, benda-benda 

sekitar, lingkungan dan segala sesuatu yang dapat digunakan guru 

sebagai perantara menyampaikan materi pelajaran. Hal tersebut akan 

menjadi berbeda ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring. 

Semua media atau alat yang dapat guru hadirkan secara nyata, berubah 

menjadi media visual karena keterbatasan jarak. 

 Kondisi ini juga berpengaruh pada hasil belajar peserta didik 

yang menurun selama pembelajaran daring. Peserta didik dituntut 

untuk bisa bertahan, beradaptasi agar dapat mengikuti pembelajaran 

dengan sistem yang baru, terbiasa dengan sistem online agar tetap bisa 

mengikuti semua pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik harus 

mampu meningkatkan hasil belajar terhadap berbagai informasi yang 

didapatkannya.  

Peneliti menemukan masalah bahwa peserta didik belum 

mendapatkan model pembelajaran yang tepat untuk mendukung 

proses pembelajaran ilmu biologi. Meskipun model ceramah yang 

dilakukan dapat menambah pengetahuan peserta didik tetapi belum 

membantu dalam penerapan ke kehidupan sehari-harinya, sehingga 

peserta didik perlu model pembelajaran seperti model Pembelajaran 

Blended Learning  karena model ini dapat menggabungkan antara 

pembelajaran secara tatap muka dan secara online. Selain menerapkan 

modelBlended Learning untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), 

peneliti memberikan solusi pada media pembelajaran yang digunakan 

yaitu dengan Google Classroom. Dengan Blended Learning peserta 

didik dan guru dapat tetap melakukan pembelajaran walau secara 

virtual di era pandemi Covid-19 ini. Serta diharapkan dapatmembantu 

meningkatkanhasil belajardalam belajar. 

Jadi, peneliti memberi solusi dalam proses pembelajaran biologi 

dapat diterapkan melalui model Blended Learning. Penjelasan secara 

jelas kerangka berpikir disajikan melalui bagan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

E. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah untuk penelitian “Pengaruh 

Model Pembelajaran Blended Learning Berbantukan Google 

Classroom Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA MA‟ARIF 05 

Padang Ratu” dapat disimpulkan hipotesis penelitian yang harus diuji 

kebenarannya yaitu: 

1. Adanya pengaruh model pembelajaranBlended Learning 

Berbantukan Google Classroom terhadap hasil belajar 

siswa kelas X SMA Ma‟arif 05 Padang Ratu. 

 

Guru Biologi Pandemi Covid-19 

Pembelajaran daring 

Menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta 

didik 

 

Penerapan model pembelajaran 

Blended Learning berbantukan 

Google Classroom 

Peningkatan hasil belajar 

siswa  
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