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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul ―Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri 

Berbantuan Media Edmodo Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Peserta Didik Ditinjau Dari Self-Regulated Learning‖. 

Adapun penegasan judul dalam penelitian ini untuk menghindari 

berbagai macam tafsiran dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengatakan 

bahwa pengaruh menjadi suatu upaya dari sesuatu yang ikut 

serta dalam membangun sebuah karakter dan kelakuan pada diri 

seseorang.
1
 

2. Model Pembelajaran Inkuiri: Model pembelajaran inkuiri 

adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses 

berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan.
2
 

3. Media: Media adalah sebuah perantara, penghubung, alat dan 

sarana dalam menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada 

penerima.
3
 

4. Edmodo: Edmodo ialah jejaring sosial pendidikan yang 

dianggap dapat menyediakan suatu bentuk dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, dimana pendidik dapat mendistribusikan 

nilai, tugas, kuis, mengukur dan juga topik untuk diskusi 

                                                             
1https://kbbi.web.id. KBBI (diakses pada 10 Agustus 2021 pukul 21.44 

WIB). 
2Nurul Azizah, ―Pengaruh Moel Pembelajaran E-Learning Berbasis 

Edmodo 
Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematis Pada Peserta Didik SMA,‖ 

2018, h. 11. 
3Pascalian Hadi Pradana and Febrina Gerhni, ―Penerapan Media  

Pembelajaran Flash Card Untuk Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak,‖ Journal 

of Education and Instruction (JOEAI) 2, no. 1 (2019): 25–31, 

https://doi.org/10.31539/joeai.v2i1.587. 
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sehingga pembelajaran akan membuat peserta didik merasa 

aman dan nyaman.
4
 

5. Self-Regulated Learning: Self-regulated learning adalah sebuah 

cara menuntut ilmu yang dilakukan oleh individu secara 

mandiri dan juga bertanggung jawab dalam memeroleh tujuan 

serta mampu mengatasi semua masalah yang ada.
5
 

6. Kemampuan Pemecahan Masalah: Kemampuan pemecahan 

masalah merupakan sebuah sistem yang mampu mengatasi 

persoalan yang dihadapi oleh peserta didik untuk memeroleh 

tujuannya.
6
 

 

B. Latar Belakang 

Ada beberapa hal yang sangat penting dalam memajukan berbagai 

kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia ini, salah satunya melalui 

pendidikan. Pendidikan menjadi suatu alat yang pending dalam 

mengembangkan potensi kehidupan manusia untuk menumbuhkan 

dan memajukan peradaban manusia, dimana pendidikan melibatkan 

tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.
7
 Pendidikan 

juga mampu menciptakan manusia yang berpotensi dan berkualitas 

sumber daya.
8
 Hal ini berarti pendidikan itu membangun karakter, 

yang secara implicit mengandung makna membangun pola pikir 

prilaku penghianat yang dilandasi dimensi moral positif.
9
 Seperti yang 

kita ketahui bahwa, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh 

                                                             
4Moh. Saiful Bakhril, Kartonoa, and Dewi, ―Kemampuan Koneksi 

Matematis  

Siswa Melalui Model Pembelajaran Peer Tutoring Cooperative Learning,‖ Prisma : 

Prosiding Seminar Nasional Matematika 2, no. ISSN 2613-9189 (2019): 754–58, 
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/ ISSN. 

5Dian Permatasari, Khizanaturrohmah Nur Maziyah, and Riza Nur Fadila,  

―Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Mathematical Resilience Mahasiswa 

Dalam Pembelajaran Daring‖ 05, no. 01 (2021): 249–58. 
6Evan Farhan Wahyu Puadi, ―Analisis Peningkatan Kemampuan Koneksi  

Matematis Mahasiswa Ptik Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah‖ 5 (2017): 150, 

http://jurnal.upmk.ac.id/index.php/jumlahku/article/view/139. 
7Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi Dan Tantangan Pendidikan 

Abad Ke-21 (Yogyakarta: DIVA Press, 2019). 
8Chairul et.al Anwar, ―The Effectiveness of STEM Learning: Scientific 

Attitudes and Students’ Conceptual Understanding,‖ Journal of Physics: Conf. 

Series1467, 2020, 1. 
9Chairul Anwar, ―Character Education Insightful Nationality: A Multi 

Cultural Approach, I Mediterranean,‖ Journal of Social Sciences 7 (2016): 185. 
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individu maka semakin banyak pula ilmu pengetahuan yang 

diperolehnya, serta semakin besar pula inividu tersebut untuk dihargai 

dan dihormati orang lain. Begitu juga dalam Al-Qur’an surah Al-

Mujadalah ayat 11 yang telah menjelaskannya, ayat tersebut berbunyi: 

 

                      

                       

                       

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan 

kepada kamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka 

lapangkanlah niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya 

Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.10 

 

Ayat 11 dari surah Al-Mujadalah menjelaskan bahwa keutamaan 

umat manusia yang berlapang-lapang dalam majlis, maka Allah SWT 

akan memberikan kelapangan untuk mereka. Dan ayat di atas juga 

menjelaskan bahwa betapa tingginya derajat dan kedudukan orang-

orang (umat manusia) yang memiliki ilmu pengetahuan, sebab orang-

orang (umat manusia) yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT 

adalah orang (umat manusia) yang beriman, bertaqwa dan beramal 

sholeh serta berilmu. Jadi, salah satu keindahan yang dapat kita 

ketahui yaitu ketika seseorang telah berilmu, maka Allah SWT akan 

meninggikan derajat kita sebagai manusia. Sebab semakin tinggi 

derajat kita (manusia) maka semakin dekat pula kita dengan Allah 

SWT. 

                                                             
10https://tafsirweb.com/10765-quran-surat-al-mujadilah-ayat-11.html  

(diakses pada 27 Mei 2021 pukul 14.05 WIB).  
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Proses menjadi sebuah runtunan perubahan atau peristiwa dalam 

perkembangan sesuatu.
11

 Sedangkan pembelajaran itu suatu cara yang  

dapat menjadikan makhluk hidup untuk bisa belajar.
12

 Proses 

pembelajaran menjadi sebuah proses dalam menjadikan peserta didik 

belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik. Pada proses belajar selalu terjadi interaksi dengan 

lingkungannya. Misalnya, interaksi belajar di sekolah tentunya akan 

melibatkan pendidik, peserta didik, kepala sekolah, materi 

pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar. Pendidik 

sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, sebab seorang 

pendidik menjadi fasilitator bagi peserta didiknya. Proses 

pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dapat menguasai materi 

yang telah diajarkan oleh pendidik. Namun, pembelajaran yang 

didominasi oleh pendidik dapat menyebabkan rendahnya aktivitas 

belajar seperti dalam pemecahan masalah yang mengakibatkan peserta 

didik kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

akan cenderung membosankan dan materi yang disampaikan pendidik 

akan sulit dicerna peserta didik. 

Kemampuan menjadi suatu kesanggupan, kecakapan, dan 

kekuatan.
13

 Kemampuan belajar menjadi suatu pengukuran dan 

penilaian dari hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik setelah 

melakukan kegiatan proses pembelajaran yang dapat dibuktikan 

dengan menggunakan tes dan hasil pembelajaran yang dinyatakan 

dalam bentuk angka, huruf maupun kalimat. Kemampuan dalam 

proses pembelajaran diantaranya kemampuan berpikir kritis, 

kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir logis, kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dan kemampuan pemecahan masalah. Oleh 

karena itu, kemampuan pemecahan masalah akan diukur oleh penulis 

dalam penelitiannya dengan menggunakan tes, karena kemampuan 

pemecahan masalah menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Allah SWT juga tidak akan membebani hambanya diluar 

                                                             
11KBBI, ―https://kbbi.web.id,‖ (diakses pada 27 Juni 2021, pukul 20.05 

WIB). 
12KBBI, (diakses pada 27 Juni 2021, pukul 20.07 WIB). 
13https://kbbi.web.id. (diakses pada 19 Juni 2021, pukul 19.45 WIB). 
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dari kesanggupannya atau kemampuannya, sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 286 yang 

berbunyi: 

 

                   

                     

                   

                       

                    

    

  

Artinya: Allah SWT tidak membebani hambanya melainkan sesuai 

dengan kesanggupan yang dimilikinya. Ia mendapat pahala dari 

kebaikannya dan ia akan mendapat siksa dari suatu kejahatan yang 

dilakukannya.. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang 

tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami 

dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami 

terhadap kaum yang kafir‖.14 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang (manusia) tidak 

perlu mengkhawatirkan tanggung jawabnya atas beragama karena 

manusia hanya perlu yakin akan mendapatkan pahala dari setiap 

                                                             
14tafsirweb.com/1052-quran-surat-al-baqarah-ayat-286.html (diakses pada 

20 Juni 2021, pukul 21.55 WIB).  
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kebaikan yang dilakukannya meskipun baru dalam bentuk niat dan 

manusia juga akan mendapat siksa atas kejahatan yang diperbuatnya 

dalam bentuk nyata. Maka dari itu, Allah SWT tidak pernah 

membebani orang-orang (manusia) diluar kesanggupannya dan 

manusia akan mendapat pahala dari kebajikannya ataupun siksa dari 

kejahatan yang telah dilakukannya. 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan dengan 

menyebar soal berupa tes kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik melalui google form untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah yang dimiliki oleh peserta didik, dapat diketahui bahwa 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih rendah, sebab 

dari empat indikator kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

tersebut hanya mampu untuk memahami masalah saja. Soal yang 

digunakan berkaitan dengan materi Jaringan Tumbuhan yang 

berjumlah 12 butir soal essay kemampuan pemecahan masalah. Nilai 

tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik dapat dilihat pada 

tabel 1.1 di bawah ini:
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15Elma Agustiana, ―Penerapan Model Pembelajaran Auditory, Intellectually,  

Repetition (AIR) Dengan Pendekatan Lesson Study Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa MTs N 1 Lampung Selatan,‖ 2020. 
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Tabel 1.1 

Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik 

 

N

o 

Indikator 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Jumlah 

Responden 

Menjawab 

Benar 

Persentase 

(%) 

Kategori 

KPM 
Nilai 

Total 

Sampling 

1 Memahami 

Masalah 

48 orang 83% Tinggi 80 

58 

2 Merencanakan 

Penyelesaian 

Masalah 

5 orang 9% Rendah 13 

3 Melaksanakan 

Rencana 

Penyelesaian 

4 orang 7% Rendah 5 

4 Memeriksa 

Kembali 

Prosedur dan 

Mengecek 

Hasilnya 

1 orang 1% Rendah 2 

Sumber: Hasil Pra Penelitian Pendahuluan 

 

Dari hasil tabel 1.1, dapat kita lihat bahwa dari 58 peserta didik 

terdapat 48 peserta didik memiliki kategori yang tinggi dalam 

memahami suatu masalah dengan persentase 83%. Pada indikator 

kemampuan merencanakan penyelesaian masalah hanya 5 peserta 

didik yang mampu merencanakan penyelesaian suatu masalah, 

sedangkan 53 peserta didik lainnya belum mampu untuk melakukan 

hal tersebut, sehingga persentasenya yaitu 9% dengan kategori rendah. 

Pada indikator melaksanakan rencana penyelesaian masalah terdapat 4 

peserta didik yang mampu untuk melakukan rencana penyelesaian 

masalah tersebut, sedangkan 54 peserta didik lainnya belum mampu 

sehingga persentase pada indikator ini yaitu 7% dengan kategori 

rendah. Untuk indikator memeriksa kembali prosedur dan mengecek 

hasilnya hanya 1 peserta didik yang mampu melakukan hal tersebut, 

sehingga persentase dari indikator ini yaitu 1% dengan kategori 
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rendah. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa, kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas XI MIPA di SMA Negeri 3 

Bandar Lampung masih rendah. Dengan adanya keadaan seperti ini 

jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik di sekolah. 

 

Tabel 1.2 

Nilai Angket Self-Regulated Learning Peserta Didik
16

 

 

No Kelas Mean Kategori 
Jumlah 

Peserta Didik 

1 XI  MIPA 1 37,8 Rendah 28 orang 

2 XI MIPA 3 40 Rendah 30 orang 

 

Hasil angket self-regulated learning yang dibagikan kepada 58 

peserta didik SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada kelas XI MIPA 

yang terdiri dari beberapa indikator antara lain indikatpr percaaya diri, 

indikator tanggung jawab, indikator inisiatif dan indikator disiplin 

menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata kekas XI MIPA 1 yaitu 37,8 

dan XI MIPA 3 mendapatkan nilai rata-rata 40. Dengan keadaan yang 

seperti itu, menandakan memang benar self-regulated learning peserta 

didik masih rendah. Hal ini perlu ditangani sebab dikhawatirkan akan 

berpengaruh pada kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan 

salah satu guru Biologi kelas XI MIPA 1 sampai XI MIPA 6 di SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung, rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah pada peserta didik dikarenakan pembelajaran yang kurang 

efektif. Sekolah tersebut menggunakan media pembelajaran berupa 

Google Classroom dan Teams, hampir 30% dari jumlah seluruh 

peserta didik tidak pernah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media tersebut dan ketika disuruh untuk mengikuti 

pembelajaran banyak peserta didik yang beralasan tidak mengikuti 

pembelajaran (malas) serta tidak mengerjakan tugas. Hal ini 

                                                             
16Redi Trinanda, Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning  

Terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif Dan Kemandirian Belajar Peserta Didik Pada 

Mata Pelajaran Biologi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
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dikarenakan banyaknya peserta didik yang mengalami kendala seperti 

susah sinyal, lupa password, tidak memiliki kuota, dan keterbatasan 

ekonomi seperti handphone yang tidak mendukung media tersebut. 

Dalam mengatasi salah satu kendala yang dialami seluruh peserta 

didik, sekolah telah memfasilitasi seluruh peserta didik dengan 

meminjamkan tablet, tetapi peserta didik tidak ada yang mau 

meminjamnya sebab mereka takut jika tablet tersebut rusak. 

Pembelajaran dengan inovasi tertentu dapat mengatasi hal 

tersebut. Sesuai dari adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) yang berkembang pesat terhadap suatu proses 

pembelajaran yang memacu pengembangan sumber belajar dan media 

pembelajaran.
17

 Fenomena tersebut mengakibatkan adanya suatu 

persaingan dalam berbagai bidang kehidupan.
18

 Sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas sangat diperlukan dalam persaingan tersebut, 

agar dapat berkompetensi dalam penguasaan dan pengembangan 

IPTEK. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas 

pendidikan. ―Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

Anies Baswedan mengatakan bahwa proses pembelajaran dengan 

pemanfaatan TIK perlu dilaksanakan, karena dengan pemanfaatan 

teknologi ini dapat membantu pendidik untuk semakin membuka 

wawasan dunia, dan mengajak peserta didik untuk dapat aktif sebagai 

salah satu bagian dari masyarakat dunia tersebut‖.
19

 Hal tersebut 

dilakukan karena minimnya pemanfaatan media pembelajaran yang 

berbasis teknologi informasi, sedangkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) pada saat ini sudah berkembang pesat sehingga 

perlu dimanfaatkan untuk membuka wawasan dunia. 

Media menjadi suatu peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, sebab media dapat membantu memperjelas materi yang 

                                                             
17Neng Nenden Mulyaningsih et al., ―Penerapan Media Pembelajaran 
Digital  

Book,‖ 2013. 
18Yosefina U. L., I. B. P. Arnyana, and P. B. Adnyana, ―Pengaruh Model  

Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Pembelajaran Biologi Bermuatan Karakter 
Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Karakter,‖ Indonesian Values and 

Character Education Journal 1, no. 2 (2019): 68, 

https://doi.org/10.23887/ivcej.v1i2.20316. 
19Nuril Wilda Maghfiroh and Askhabul Kirom dan Munif, ―Pengaruh  

Penerapan Media Edmodo Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Di SMK 

Anwarul Maliki Sukorejo Pasuruan,‖ Jurnal Mu’allim 1, no. 1 (2019): 57–78. 
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disampaikan. Untuk mengatasi hal tersebut maka penulis menerapkan 

penggunaan media elektronik dalam proses pembelajaran yakni media 

Edmodo. Penulis memilih menggunakan media Edmodo karena media 

ini hemat kuota (tidak dikenakan kuota yang berlebihan), mudah 

untuk diakses, mudah dipahami dan dapat ditinjau oleh orang tua 

ataupun wali murid dari peserta didik. Media Edmodo juga bisa 

membantu guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara 

virtual, dengan media ini guru dapat membagikan materi, memberi 

kuis dan melakukan penilaian serta peserta didik dapat mengikuti 

pembelajaran dengan mudah karena penggunaan media yang mudah 

dipelajari. Menurut Priowijanto, ―Edmodo menjadi suatu aplikasi yang 

memiliki kemiripan dengan facebook yang diperuntukkan untuk 

peserta didik dengan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik‖.
20

 Edmodo menjadi sebuah media elektronik yang sangat cocok 

digunakan dalam proses pembelajaran bagi pendidik dan peserta 

didik, hal ini dikarenakan fiturnya praktis dan mudah dipahami oleh 

pendidik maupun peserta didik dan tidak memakai banyak kuota. 

Adapun surah yang berkaitan dengan media dan teknologi, terdapat 

dalam Al-Qur’an surah Al-Alaq ayat 3-4 yang berbunyi:  

 

                               

 

Artinya: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. 

 

                             

 

Artinya: Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.
21

 

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa Allah SWT 

menjadikan kalam sebagai sebuah media untuk manusia agar dapat 

                                                             
20Jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Islam, and Negeri Alauddin,  

―Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Edmodo Dalam 

Menyongsong Era Revolusi Industri 4 . 0 Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa‖ 

05, no. 02 (2021): 1025–38. 
21https://tafsirweb.com/37630-quran-surat-al-alaq-ayat-1-5.html (diakses  

pada 20 Juni 2021, pukul 11.44 WIB). 
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memahami sesuatu, sebagaimana mereka memahaminya melalui 

ucapan. Al-kalam tidak hanya berbatas pada alat tulis saja tetapi 

berkaitan dengan segala sesuatu sebagai alat perekam, film dan yang 

lainnya, serta berkaitan dengan bidang teknologi dalam pendidikan 

seperti media pembelajaran Edmodo. Oleh karena itu, para pendidik 

harus memahami dan mengetahui betapa pentingnya media 

pembelajaran dalam sudut pandang Al-Qur’an agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.   

Dari solusi yang penulis berikan terdapat beberapa perbedaan 

antara solusi dari penulis dan penelitian terdahulu yang relevan 

diantaranya pada penelitian yang dilakukan oleh Fifit Novi Yanti, 

Farida dan Iip Sugiharta yang berjudul ―Analisis Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis: Dampak Blended Learning 

Menggunakan Edmodo‖ penelitian ini dilakukan pada siswa SMP dan 

mata pelajaran matematika, sedangkan penulis melakukan penelitian 

dengan menerapkan media Edmodo dan self-regulated learning 

terhadap kemampuan pemecahan masalah biologi pada tingkat 

SMA.
22

 Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sulastri, Runisah dan 

Denni Ismunandar dengan judul ―Efektivitas Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) Berbantuan Aplikasi Edmodo 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa‖ 

penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran matematika, sedangkan 

penulis melakukan penelitian dengan menerapkan media Edmodo dan 

self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah 

biologi.
23

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan Try Hikmawan dan 

Alit Sarino yang berjudul ―Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis 

Edmodo Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan‖, penelitian ini menerapkan penggunaan media Edmodo 

terhadap motivasi belajar siswa, sedangkan penulis melakukan 

penelitian penerapan media Edmodo dan self-regulated learning 

                                                             
22Noviyanti, Sugiharta, and Farida, ―Analisis Kemampuan Pemecahan  

Masalah Matematis : Dampak Blended Learning Menggunakan Edmodo.‖ 
23Fitri Sulastri, Runisah Runisah, and Denni Ismunandar, ―Efektivitas  

Pendekatan Realistic Mathematics Education (Rme) Berbantuan Aplikasi Edmodo 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa,‖ Delta: Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Matematika 9, no. 1 (2021): 113, 

https://doi.org/10.31941/delta.v9i1.1278. 
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terhadap kemampuan pemecahan masalah pada siswa biologi.
24

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir, Rahmat Musfikar dan 

Hazrullah dengan judul ―Efektivitas Penggunaan E-Learning Berbasis 

Edmodo Terhadap Minat Dan Hasil Belajar (Studi Kasus Di SMK 

Negeri Al Mubarkeya)‖ penelitian ini menggunakan media Edmodo 

dalam mengukur minat dan hasil belajar siswa, sedangkan penulis 

melakukan penelitian dengan menerapkan media Edmodo terhadap 

kemampuan pemecahan masalah biologi pada siswa SMA.
25

 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, Nanang 

Supriadi dan Rany Widyastuti dengan judul ―Pengaruh Model 

Pembelajaran E-learning Berbantuan Media Pembelajaran Edmodo 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik‖ 

penelitian ini menggunakan media Edmodo terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik pada materi baris dan 

deret aritmatika, sedangkan penulis menerapkan media Edmodo dan 

self-regulated learning dengan kategori tinggi, sedang dan rendah 

terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi 

jaringan tumbuhan.
26

  

Self-regulated learning menjadi sebuah sikap yang harus dimiliki 

peserta didik seperti inisiatif, mendiagnosis kebutuhan kegiatan 

belajar, menetapkan dan mengontrol dan mengevaluasi hasil belajar. 

Self-regulated learning dapat diartikan menjadi suatu bentuk kegiatan 

belajar yang berpusat pada kreasi dari peserta didik atas kesempatan 

dan pengalaman penting baginya sehingga ia bisa, percaya diri, 

memotivasi diri dan sanggup belajar setiap waktu.
27

 Self-regulated 

                                                             
24Try Hikmawan and Alit Sarino, ―Pemanfaatan Media Pembelajaran  

Berbasis Edmodo Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan,‖ 

Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 3, no. 1 (2018): 226, 

https://doi.org/10.17509/jpm.v3i1.9459. 
25Muhajir Muhajir, Rahmat Musfikar, and Hazrullah Hazrullah, ―Efektivitas  

Penggunaan E-Learning Berbasis Edmodo Terhadap Minat Dan Hasil Belajar (Studi 

Kasus Di Smk Negeri Al Mubarkeya),‖ Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi 

Informasi 3, no. 1 (2019): 50, https://doi.org/10.22373/cj.v3i1.4725. 
26Hanifah Hanifah, Nanang Supriadi, and Rany Widyastuti, ―Pengaruh 
Model  

Pembelajaran E-Learning Berbantuan Media Pembelajaran Edmodo Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik,‖ NUMERICAL: Jurnal 

Matematika Dan Pendidikan Matematika 3, no. 1 (2019): 31–42, 
https://doi.org/10.25217/numerical.v3i1.453. 

27Wiwik Suciati, Kiat Sukses Melalui Kecerdasan Emosional Dan  
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learning bukan berarti peserta didik belajar secara mandiri, tetapi 

peserta didik dapat belajar tanpa bergantung dari pemberian pendidik 

dan peserta didik mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan 

sendirinya tanpa menunggu jawaban dari pendidik. Self-regulated 

learning menjadi salah satu karakter penting yang menjadi tujuan 

akhir dalam proses pembelajaran. Jika seorang peserta didik memiliki 

self-regulated learning yang tinggi maka hal ini dapat membantu 

untuk mengatasi kemampuan pemecahan masalah yang masih rendah, 

hal ini dikarenakan kemampuan pemecahan masalah pada peserta 

didik sejalan dengan cara atau sistem belajar yang dilakukannya. 

Sehingga self-regulated learning dapat diterapkan untuk mengatasi 

kemampuan pemecahan masalah dan juga Allah SWT tidak akan 

merubah keadaan yang ada pada diri manusia apabila kita tidak 

berusaha untuk merubahnya dengan kemandirian yang kita miliki. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-Rad ayat 11, 

yang berbunyi: 

 

                   

                          

                      

 

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya secara bergiliran, baik di muka maupun di 

belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. 

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 

apabila Allah SWT menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, 

maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.
28  

 

                                                                                                                                   
Kemanidirian Belajar (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2016), 9. 

28https://tafsirweb.com/3971-quran-surat-ar-rad-ayat-11.html (diakses pada  

20 Juni 2021, pukul 19.28 WIB). 
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Self-regulated learning yang diterapkan pada penelitian ini 

menggunakan self-regulated learning (tinggi, sedang dan rendah) 

untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. 

Penelitian terdahulu, Mayasari dan Tina Rosyana serta Yusup Ansori 

dan Indri Herdiman melakukan penelitian kemandirian belajar 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada 

mata pelajaran matematika sedangkan penulis melakukan penelitian 

self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah 

pada peserta didik ditingkat SMA mata pelajaran biologi. Berdasarkan 

penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa self-regulated learning 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Penelitian oleh Indah Lestari, Yuan Andinny dan Mailizar melakukan 

penelitian pengaruh model pembelajaran situation based learning dan 

kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan 

menerapkan media Edmodo dan self-regulated learning dengan 

kategori tinggi, sedang dan rendah terhadap kemampuan pemecahan 

masalah biologi.
29

 Penelitian yang dilakukan Dianna Sulistyani, 

Yenita Roza dan Maimunah melakukan penelitian hubungan 

kemandirian belajar dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematis, sedangkan penulis melakukan penelitian penerapan self-

regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah pada 

materi jaringan tumbuhan.
30

 Penelitian yang dilakukan oleh Ambiyar, 

Ishak Azis dan Hafizah Delyana melakukan penelitian hubungan 

kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa, sedangkan penulis akan melakukan penelitian 

penerapan media Edmodo dan self-regulated learning dengan kategori 

tinggi, sedang dan rendah terhadap kemampuan pemecahan masalah 

biologi dengan materi jaringan tumbuhan.
31

 

                                                             
29Indah Lestari, Yuan Andinny, and Mailizar Mailizar, ―Pengaruh Model  

Pembelajaran Situation Based Learning Dan Kemandirian Belajar Terhadap 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis,‖ JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan 

Matematika) 3, no. 1 (2019): 95, https://doi.org/10.33603/jnpm.v3i1.1748. 
30Dianna Sulistyani, Yenita Roza, and Maimunah, ―J Urnal Pendidikan  

Matematika,‖ Jurnal Pendidikan Matematika 11, no. 1 (2020): 1–12, 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36709/jpm.v11i1.9638. 

31Ambiyar, Ishak Azis, and Hafizah Delyana, ―Hubungan Kemandirian  
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Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ―Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Berbantuan 

Media Edmodo Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta 

Didik Ditinjau Dari Self-Regulated Learning‖. Dengan alasan karena 

pada penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian 

dengan judul tersebut, sehingga penulis berniat melakukan penelitian 

tersebut. Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu para 

pendidik dan peneliti lainnya untuk dijadikan referensi dalam 

mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah pada peserta 

didik. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah biologi siswa. 

2. Media pembelajaran yang digunakan di sekolah tersebut ialah 

Google Classroom dan Teams. 

3. Rendahnya self-regulated learning peserta didik. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas 

maka batasan masalahnya yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada peserta didik kelas XI 

MIPA di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

2. Media pembelajaran yang digunakan berbasis Edmodo 

terhadap kemampuan pemecahan masalah dengan materi 

jaringan tumbuhan. 

3. Self-regulated learning siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah 

dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media Edmodo terhadap kemampuan pemecahan 

                                                                                                                                   
Belajar Siswa Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa,‖ Jurnal 

Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika 04, no. 02 (2020): 1171–83. 
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masalah pada peserta didik kelas XI SMAN 3 Bandar 

Lampung? 

2. Apakah terdapat pengaruh self-regulated learning terhadap 

kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas XI 

SMAN 3 Bandar Lampung? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media Edmodo dan self-regulated learning 

(tinggi, sedang dan rendah) terhadap kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik kelas XI SMAN 3 Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Inkuiri berbantuan 

media Edmodo terhadap kemampuan pemecahan masalah 

pada peserta didik kelas XI SMAN 3 Bandar Lampung. 

2. Mengetahui pengaruh self-regulated learning terhadap 

kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas XI 

SMAN 3 Bandar Lampung. 

3. Mengetahui interaksi antara model pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media Edmodo dan self-regulated learning 

(tinggi, sedang dan rendah) terhadap kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik kelas XI SMAN 3 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan tentang pengaruh model pembelajaran 

Inkuiri berbantuan media Edmodo terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik ditinjau dari self-regulated 

learning (tinggi, sedang dan rendah). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini dapat menjadi wahana dalam menambah 

pengalaman di dunia pendidikan yang sesungguhnya. 

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan 

pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik agar 

memeroleh peserta didik yang berkualitas. 

c. Bagi Universitas 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pustaka bagi 

penelitian yang relevan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penegasan tersebut, adapun perbandingan antara 

penelitian ini dan penelitian yang relevan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sulastri, Runisah dan 

Denni Ismunandar dengan judul ―Efektivitas Pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) Berbantuan Aplikasi 

Edmodo Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa.‖ Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah metode eksperimen, serta pengukuran datanya 

menggunakan uji normalitas dan uji-t satu sampel. Setelah 

menerapkan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) maka dapat diperoleh hasil belajar siswa dengan skor 

maksimum 92 dan skor minimum 0 dengan memiliki rata-rata 

skor 53,83. Karena, t hitung = 3,13 lebih besar dari t tabel = 

1,69 maka dari itu H0 ditolak yang artinya penggunaan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

berbantuan aplikasi Edomodo efektif untuk mencapai sebuah 

target kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada 

materi barisan dan deret aritmatika. Kesimpulannya ialah, 

aplikasi Edmodo efektif dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada siswa.
32

 

                                                             
32Sulastri, Runisah, and Ismunandar, ―Efektivitas Pendekatan Realistic  

Mathematics Education (Rme) Berbantuan Aplikasi Edmodo Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa,‖ 113. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Try Hikmawan dan Alit Sarino 

dengan judul ―Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis 

Edmodo Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan.‖ Penelitian ini menggunakan metode explanatory 

survey. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis Edmodo terhadap 

motivasi belajar siswa baik secara simultan maupun parsial. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis Edmodo berada dalam kategori cukup 

kuat dalam memengaruhi motivasi belajar siswa.
33

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir, Rahmat Musfikar dan 

Hazrullah dengan judul ―Efektivitas Penggunaan E-Learning 

Berbasis Edmodo Terhadap Minat Dan Hasil Belajar (Studi 

Kasus Di SMK Negeri Al Mubarkeya).‖ Metode yang 

digunakan dalam penelitian yang dilakukan Muhajir, Rahmat 

dan Hazrullah ialah metode kuantitatif, dengan teknik 

eksperimen berupa desain pretest-postest kelompok tunggal. 

Hasil menurut perhitungan uji-t, nilai postest rata-rata kelas 

kontrol yaitu 80,53 dan nilai rata-rata postest kelas 

eksperimen yaitu 67,68. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

hasil nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. Dari hasil tes, independent 

sample test yaitu sebesar 0,044. Hasil signifikasi itu 

menunjukkan bahwa 0,044 < 0,05 atau t hitung < t tabel yang 

berarti hipotesis diterima. Sehingga kesimpulan dari penelitian 

tersebut ialah penerapan media pembelajaran Edmodo lebih 

efektif karena terdapat peningkatan minat dan hasil belajar.
34

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, Nanang Supriadi dan 

Rany Widyastuti yang berjudul ―Pengaruh Model 

Pembelajaran E-learning Berbantuan Media Pembelajaran 

Edmodo Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

                                                             
33Try Hikmawan and Alit Sarino, ―Pemanfaatan Media Pembelajaran  

Berbasis Edmodo Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan.‖ 
34Muhajir Muhajir, Rahmat Musfikar, and Hazrullah Hazrullah, ―Efektivitas  

Penggunaan E-Learning Berbasis Edmodo Terhadap Minat Dan Hasil Belajar (Studi 

Kasus Di Smk Negeri Al Mubarkeya).‖  
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Matematis Peserta Didik,‖ Metode yang digunakan ialah 

metode Research and Development (R&D). Hasil dari 

penelitiannya yaitu pada kelas eksperimen mendapatkan skor 

tertinggi sebesar 82 sedangkan terdendah 54 dengan 

menerapkan media Edmodo. Sedangkan pada kelas kontrol 

dengan menerapkan metode konvensional terdapat nilai 

tertinggi 76 dan terendah 42. Sehingga kesimpulannya ialah 

terdapat pengaruh model pembelajaran e-learning berbantuan 

media Edmodo terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik.
35

  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusup Ansori dan Indri 

Herdiman dengan judul ―Pengaruh Kemandirian Belajar 

terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

SMP.‖ Penelitian Yusup dan Anshori menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode korelasi. 

Hasilnya menunjukkan bahwa peserta didik memiliki 

kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah 

matematis yang baik, dengan hasil uji korelasi 0,808 yang 

berarti memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

tingkat SMP.
36

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Meti Maspupah, Rahmadini 

Istiqomah Alwahdah dan Sumiyati Sa’adah dengan judul 

―Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi 

Perubahan Lingkungan dengan Model Pembelajaran Problem 

Solving.‖ Metode yang digunakan dalam penelitiannya berupa 

metode pre-eksperimen dengan desain one group pretest-

posttest. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil 

tes tertulis mendapatkan nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,54 

                                                             
35Hanifah Hanifah, Nanang Supriadi, and Rany Widyastuti, ―Pengaruh 

Model  
Pembelajaran E-Learning Berbantuan Media Pembelajaran Edmodo Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik.‖. 
36Yusup Ansori and Indri Herdiman, ―Pengaruh Kemandirian Belajar  

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP,‖ Journal of 
Medives : Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang 3, no. 1 (2019): 

11, https://doi.org/10.31331/medivesveteran.v3i1.646. 
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dengan kualifikasi sedang. Sedangkan hasil dari uji t 

berpasangan memeroleh nilai t hitung (15,39) > t table (2,03) 

sehingga Ho ditolak yang artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran 

problem solving pada materi perubahan lingkungan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa, model pembelajaran problem 

solving bisa membantu peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah yang dimilikinya.
37

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dan Tina Rosyana 

yang berjudul ―Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP 

Kota Bandung.‖ Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

kuanitatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

ialah ada hubungan yang positif diantara kemandirian belajar 

peserta didik tingkat SMP dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematis yaitu sebesar 17% yang dipengaruhi oleh 

kemandirian belajar dan 83% lagi dipengaruhi oleh faktor 

yang lainnya. Maka kesimpulannya ialah kemandirian belajar 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa SMP Kota Bandung.
38

 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Fifit Novi Yanti, Farida dan 

Iip Sugiharta dengan judul ―Analisis Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis: Dampak Blended Learning 

Menggunakan Edmodo.‖ Metode yang digunakan dalam 

penelitiannya yaitu metode eksperimen semu (Quasy 

eksperimental design) dengan jenis penelitian pretest-posttest 

control group design. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran blended learning dan e-learning menggunakan 

media Edmodo tersebut terdapat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis dengan taraf klasifikasi 

                                                             
37Prodi Pendidikan et al., ―Dengan Model Pembelajaran Problem Solving‖  

0417, no. 1 (2020): 17–26. 
38Mayasari Mayasari and Tina Rosyana, ―Pengaruh Kemandirian Belajar  

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP Kota Bandung,‖ 
Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika 3, no. 1 (2019): 82–89, 

https://doi.org/10.31004/cendekia.v3i1.66. 
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sedang. Sehingga disimpulkan bahwa, model pembelajaran 

blended learning dan e-learning membantu peserta didik 

dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada pada soal 

pembelajaran.
39

 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari, Yuan Andinny 

dan Mailizar dengan judul ―Pengaruh Model Pembelajaran 

Situation Based Learning Dan Kemandirian Belajar Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis.‖ Metode yang 

digunakan ialah metode eksperimen. Hasil yang diperoleh 

yaitu ada pengaruh interaksi model pembelajaran situation 

based learning dan kemandirian belajar terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis, ada pengaruh model 

pembelajaran situation based learning terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis dan ada pengaruh kemandirian 

belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Sehingga kesimpulannya ialah model pembelajaran situation 

based learning dan kemandirian belajar berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis.
40

 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Dianna Sulistyani, Yenita 

Roza dan Maimunah yang berjudul ―Hubungan Kemandirian 

Belajar Dengan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis.‖ Metode  dalam penelitian ini yaitu metode 

korelasional. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara kemandirian belajar dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu sebesar 

0,764 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Kesimpulannya ialah 

kemandirian belajar dapat dijadikan sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah 

matematis.
41

 

                                                             
39Noviyanti, Sugiharta, and Farida, ―Analisis Kemampuan Pemecahan  

Masalah Matematis : Dampak Blended Learning Menggunakan Edmodo‖, 173-177. 
40Indah Lestari, Yuan Andinny, and Mailizar Mailizar, ―Pengaruh Model  

Pembelajaran Situation Based Learning Dan Kemandirian Belajar Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis,‖ 95-108.  
41Dianna Sulistyani, Yenita Roza, and Maimunah Maimunah, ―Hubungan  

Kemandirian Belajar Dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis,‖ 1.  
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11. Penelitian yang dilakukan oleh Ambiyar, Ishak Azis dan 

Hafizah Delyana dengan judul ―Hubungan Kemandirian 

Belajar Siswa Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa.‖ Metode pada penelitian ini yaitu metode 

korelasional. Adapun hasil dari penelitian ini terdapat 

koefisien regresi dengan skor angket (b) adalah 1,29 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,05. Koefisien regresi (b) tersebut 

bernilai positif maka terdapat pengaruh dari X terhadap Y, 

yang artinya semakin besar nilai X maka semakin besar pula 

nilai Y secara rata-rata. Keeratan hubungan linear antara X 

dan Y dilihat dari koefisien korelasi r = 0,78 yang berarti 

dimana r mendekati 1, maka dari itu didapatkan hubungan 

linear antara X dan Y yang kuat. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pada penelitian tersebut, kemandirian belajar memiliki 

hubungan yang positif dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematis.
42

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu deskripsi umum 

mengenai isi dari keseluruhan pembahasan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam 

penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan yaitu sebagai 

berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II; LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab ini akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dan 

pengajuan hipotesis. Teori yang digunakan mencakup hal-hal 

                                                             
42Ambiyar, Azis, and Delyana, "Hubungan Kemandirian Belajar Siswa  

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa," 1171.  
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berupa pengertian, ciri-ciri, karakteristik, kelebihan dan 

kekurangan, indikator serta materi yang akan diterapkan pada saat 

penelitian dilakukan. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metodelogi penelitian secara 

detail yang akan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan 

dan mengelola data yang ada dalam melakukan penelitian. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi data, pembahasan 

hasil penelitian dan analisis setelah mengumpulkan dan mengelola 

data hasil penelitian.  

 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini akan membahas kesimpulan dan rekomendasi yang 

dilakukan setelah melakukan penelitian untuk peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa 

latin ―medium‖ yang artinya perantara, sedangkan dalam 

Bahasa Arab media berasal dari kata ―wasaaila‖ artinya 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media 

pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1) Gerlach dan Ely (1971) mengemukakan bahwa media 

belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis atau 

elektronis untuk menangkap, memproses dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

2) Heinich, dkk (1985) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan pembelajaran atau 

mengandung maksud-maksud pembelajaran. 

3) Martin dan Briggs (1986) mengemukakan bahwa 

media pembelajaran mencakup semua sumber yang 

diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan 

pembelajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan pada perangkat 

keras, 

4) H. Malik (1994) mengemukakan bahwa media belajar 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
43

 

 

 

 

                                                             
43M. Rudy dan Hisbiyatul Hasanah Sumiharsono, Media Pembelajaran, ed.  

Dedy Ariyanto, Pertama (Jember: CV. Pustaka Abadi, 2017), 9-10.  
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b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki fungsi yaitu 

memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sukar 

dilihat sehingga nampak jelas dan dapat menimbulkan 

pengertian atau meningkatkan persepsi seseorang (R. M. 

Soelarko, 1995). Secara umum media mempunyai kegunaan 

antara lain: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya 

indra. 

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung 

antara murid dengan sumber belajar. 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan 

bakat dan kemampuan visual, auditori dan 

kinestetiknya. 

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Akan tetapi terdapat enam fungsi pokok media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar antara lain: 

1) Penggunaan media belajar dalam proses belajar 

mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi 

mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk 

mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

2) Penggunaan media belajar merupakan bagian yang 

integral dari keseluruhan situasi mengajar. 

3) Media belajar dalam pengajaran penggunaannya 

integral dengan tujuan dan isi pelajaran. 

4) Media belajar dalam pengajaran bukan semata-mata 

alat hiburan atau bukan sekedar pelengkap. 

5) Media belajar dalam pengajaran lebih diutamakan 

untuk mempercepat proses belajar mengajar dan 

membantu siswa dalam menangkap pengertian yang 

diberikan guru. 
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6) Penggunaan media belajar dalam pengajaran 

diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar 

mengajar. 

Levie & Lentz (1982) mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: 

1) Fungsi Atensi 

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu 

menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang berkaitan 

dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai 

teks materi pelajaran. 

2) Fungsi Afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenyamanan 

siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang 

bergambar. 

3) Fungsi Kognitif 

Fungsi kognitif media visual dapat terlihat dari 

temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan 

bahwa gambar visual mempermudah pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi 

yang ada dalam gambar. 

4) Fungsi Kompensatoris 

Fungsi ini dapat terlihat dari hasil penelitian bahwa 

media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam 

membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam 

teks dan mengingatnya kembali 

 

Media pembelajaran, menurut Kemp & Dayton (1985: 

28), dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu 

digunakan untuk perorangan, kelompok atau kelompok 

pendengar yang besar jumlahnya, yaitu: 

1) Memotivasi minat atau tindakan. 

2) Menyajikan informasi. 

3) Memberi instruksi. 
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Dalam kaitannya dengan fungsi media pembelajaran 

dapat ditekankan beberapa hal yaitu: 

1) Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan 

fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri 

sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi 

pembelajaran yang lebih efektif. 

2) Media pembelajaran merupakan bagian integral dari 

keseluruhan proses pembelajaran. 

3) Media pembelajaran dalam penggunaannya harus 

relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai dan isi 

pembelajaran itu sendiri. 

4) Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat 

hiburan, dengan demikian tidak diperkenankan 

menggunakannya hanya sekedar untuk permainan 

atau memancing perhatian siswa semata. 

5) Media pembelajaran bisa berfungsi untuk 

mempercepat proses belajar. 

6) Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan 

kualitas proses belajar-mengajar. 

7) Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang 

konkret untuk berpikir, oleh karena itu dapat 

mengurangi terjadinya penyakit verbalisme.
44

 

  

Selain fungsi-fungsi sebagaimana telah diuraikan di atas, 

media pembelajaran juga memiliki nilai dan manfaat sebagai 

berikut: 

1) Membuat konkrit konsep-konsep yang abstrak. 

2) Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya 

sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. 

3) Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. 

4) Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau 

lambat.
45

 

 

 

                                                             
44Ibid., 10-15. 
45Ibid., 15-16. 
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2. Edmodo 

a. Pengertian Edmodo 

Edmodo adalah sebuah media untuk melaksanakan 

pembelajaran secara daring (online).
46

 Edmodo dikembangkan 

oleh Nicolas Borg and Jeff O’Hara, Edmodo adalah 

pembelajaran berbasis jejaring sosial yang aman dan gratis 

dalam memudahkan guru untuk membuat dan mengelola kelas 

virtual sehingga siswa dapat terhubung dengan teman sekelas 

dan guru kapan saja dan dimana saja.
47

 Edmodo 

menggabungkan sebagian fitur dari LMS (Learning 

Management System) yaitu aplikasi yang digunakan untuk 

mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, melacak 

aktivitas online seperti memastikan kehadiran pada kelas 

maya, memastikan pengumpulan tugas, dan melacak 

pencapaian siswa dan juga sebagian fitur dari jejaring sosial, 

menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik dan mudah 

digunakan, yang dikenal dengan Jejaring Sosial Pembelajaran 

(Social Learning Network).
48

 

Menurut Ridwan (2013:1) berpendapat bahwa Edmodo 

adalah platform media sosial yang sering digambarkan sebagai 

Facebook untuk sekolah dan dapat berfungsi lebih banyak lagi 

sesuai dengan kebutuhan. Edmodo ini merupakan sebuah 

aplikasi yang menarik bagi guru dan siswa dengan elemen 

lebih besar dalam aplikasi edukasi berbasis jejaring sosial. 

Edmodo ini merupakan suatu akun yang dapat digunakan 

dalam jarak jauh untuk melakukan pembelajaran, dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. 

                                                             
46
Magfiroh, Nuril Wilda, Askhabul Kirom, dan Munif, ―Pengaruh 

Penerapan  
Edmodo terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Anwarul Maliki 

Sukorejo Pasuruan,‖ Jurnal Mu’allim, Vol. 1, no. 1, (2019): 61, 

http;//jurnal.yudharta.ac.id/o2/index.php/muallim. 
47Nugraha, Sobron Adi, Titik Sudiatmi, dan Meidawati Suswandari, ―Studi  

Pengaruh Daring Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas IV,‖ JIP: Jurnal 

Inovasi Penelitian, Vol. 1, no. 3, (2020): 269. 
48Magfiroh, Nuril Wilda, Askhabul Kirom, dan Munif, ―Pengaruh 

Penerapan  
Edmodo terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Anwarul Maliki 

Sukorejo Pasuruan,‖ 2019, 61. 
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Sedangkan menurut Hayati dan Rosida (2013:7) 

mendefinisikan Edmodo sebagai jejaring sosial untuk 

pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS). 

Guru dapat berkomunikasi, berkolaborasi, berbagi konten dan 

aplikasi pembelajaran, pekerjaan rumah (PR) bagi siswa, 

diskusi dalam kelas virtual, ulangan secara online, dan lainnya 

dapat dilakukan melalui media Edmodo ini. Pada intinya, 

setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas 

bersama siswa dapat dilakukan pada media Edmodo ini, 

ditambah lagi fasilitas bagi orang tua bisa membantu semua 

aktivitas anaknya di Edmodo asalkan memiliki parent code 

untuk anaknya.
49

 

Untuk memulai menjalankan program Edmodo ini, guru 

harus membuat kelas (grup) dimana nanti siswa dapat 

mendaftarkan diri sebagai peserta dalam kelas tersebut. 

Sehingga guru dan siswa dapat berinteraksi. Untuk dapat 

masuk ke program Edmodo ini, masing-masing guru maupun 

siswa harus membuat akun dan syarat untuk membuat akun 

adalah memiliki e-mail. Dengan platform ini, guru atau 

pendidik akan lebih mudah memonitoring interaksi siswa 

dalam Edmodo Learning Enviroment. Tidak ada yang bisa 

masuk ke Edmodo tanpa undangan dan siswa tidak dapat 

menggunakannya untuk berhubungan dengan orang asing 

seperti pada Facebook. Edmodo sangat komprehensif sebagai 

sebuah course management system seperti layaknya Moodle. 

Edmodo dilengkapi dengan beberapa aktivitas pembelajaran 

seperti Quis, Assigment dan Poll. Sedangkan untuk resource 

(bahan ajar), Edmodo mendukung bahan ajar berupa File dan 

Link (URL/embed media). 

Berikut ini adalah fitur-fitur yang terdapat di dalam 

Edmodo, yaitu: 

1) Polling 

                                                             
49Yetti Ariani dan Yullya Helsa, Desain Kelas Digital Menggunakan 
Edmodo  

Dan Schoology (Sleman: Deepublish, 2019), 18-19.  
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 Polling merupakan salah satu fitur yang hanya dapat 

digunakan oleh guru. Fitur ini biasanya digunakan oleh 

guru untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal 

tertentu. 

2) Gradebook 

 Fitur ini mirip seperti catatan nilai siswa. Dengan fitur 

ini, guru dapat memberi nilai kepada siswa secara manual 

maupun otomatis. Fitur ini juga memungkinkan seorang 

guru untuk memanajemen penilaian hasil belajar dari 

seluruh siswa. Penilaian tersebut juga dapat diexport 

melalui file.csv. Pada gradebook ini, guru memegang 

akses penuh pada fitur ini sedangkan siswa hanya dapat 

melihat rekapan nilai dalam bentuk grafik dan penilaian 

langsung. 

3) Quiz 

 Fitur ini hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan 

siswa tidak mempunyai akses untuk membuat quiz. 

Mereka hanya bisa mengerjakan soal quiz quiz yang 

diberikan oleh guru. Quiz digunakan oleh guru untuk 

memberikan evaluasi online kepada siswa berupa pilihan 

ganda, isian singkat maupun soal uraian. 

4) File and Links 

 Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan 

lampiran file dan link. Biasanya file tersebut berekstensi 

.doc,.ppt,.sls,.pdf dan lain-lain. 

5) Library 

 Dengan fitur ini, guru dapat mengunggah bahan ajar 

seperti materi, presentasi, gambar, video, sumber 

referensi, dan lain-lain. Fitur ini juga berfungsi sebagai 

wadah untuk menampung berbagai file dan link yang 

dimiliki oleh guru maupun siswa. 

6) Assignment 

 Fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan 

tugas kepada siswa secara online. Kelebihan dari fitur ini 

yaitu dilengkapi dengan waktu deadline, fitur attach file 

yang memungkinkan siswa untuk mengirimkan tugas 
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secara langsung kepada guru dalam bentuk file document 

(pdf, doc, sls, ppt), dan juga tombol ―turn in” pada 

kiriman assignment yang berfungsi menandai bahwa 

siswa telah menyelesaikan tugas mereka.  

7) Award Badge 

 Untuk memberikan suatu penghargaan kepada ssiwa 

atau grup, biasanya guru menggunakan fitur award badge 

ini. 

8) Parent Code 

 Dengan fitur ini, orang tua siswa dapat memantau 

aktivitas belajar yang dilakukan oleh anak-anak mereka.
50

  

  

b. Sistem Kerja Edmodo 

Edmodo adalah situs microblogging yang dapat 

digunakan di dalam kelas maupun rumah. Edmodo juga dapat 

membantu guru yang tidak bisa mengajar di kelas dengan 

memberikan materi pembelajaran secara online. Dalam 

Edmodo, guru bisa memberikan tugas yang ditentukan waktu 

pengumpulannya serta meng-upload materi pelajaran. Siswa 

juga bisa berbagi pemikiran atau ide lewat posting-nya di 

Edmodo atau jika disamakan dengan Facebook, bisa dikatakan 

update status. Lebih tepatnya lagi, Edmodo adalah ―Facebook 

Guru dan Murid‖ karena fitur yang ditawarkan hampir sama 

dengan Facebook. Seperti dalam pembelajaran tatap muka, 

Edmodo juga mendukung model pembelajaran ―team 

teaching‖. Guru dengan mudah dapat mengajak guru lain 

untuk menjadi co-teacher. Kode parent sama dengan kode 

yang diberikan kepada para ssiwa. Orang tua mempunyai hak 

siswa untuk memantau perkembangan anak-anaknya dan bisa 

juga berdiskusi dengan guru. 

 

                                                             
50Ibid., 20-21. 
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Gambar 2.1 Kolaborasi dalam Edmodo 

 

Fitur yang ditawarkan adalah: 

1) Bisa meng-edit profile picture dan nama. 

2) Tampilan yang sama seperti Facebook. 

3) Assignment yang dapat diposting guru sebagai PR 

(pekerjaan rumah)/tugas. 

4) Pengaturan jadwal event-event penting. 

5) Satu siswa bisa menjadi murid banyak guru. 

6) Edmodo bisa diakses melalui handphone.
51

  

 

c. Manfaat Edmodo untuk Pembelajaran 

Edmodo menyediakan lingkungan dimana mengajar dan 

belajar dapat menghasilkan kegembiraan bagi siswa, dimana 

siswa dapat menjadi lebih mandiri tanpa melupakan standar 

pengukuran keberhasilan siswa. Edmodo memberikan bantuan 

                                                             
51Ibid., 21-23.  
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belajar bagi siswa, dari sebuah platform online yang dapat 

mendorong pembelajaran guru, sehingga menjadi lebih kreatif 

untuk melibatkan para siswa dalam pembelajaran kolaboratif 

dan kognisi terdistribusi. Tidak dapat dipungkiri bahwa siswa 

akan menyukai pembelajaran lewat platform ini dan mereka 

akan merasa senang karena keinginan mereka untuk belajar 

materi baru dan sulit akan teratasi. 

Platform ini memberikan siswa jalur untuk berinteraksi 

dengan rekan-rekan mereka dan guru dalam suasana yang 

akademis. Penggunaan platform ini dapat mengajarkan siswa 

untuk bagaimana berperilaku secara online dan bertanggung 

jawab dalam mengatur kegiatan belajar mereka dengan 

ssistem yang keamanannya terjamin. Pada platform ini adalah 

mudah dipelajari dan mudah digunakan terutama bagi para 

guru yang menganggap dirinya berada diluar basis 

pengetahuan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan 

adanya Edmodo ini dapat membangun semangat siswa untuk 

belajar.
52

 

Edmodo memiliki sistem yang memungkinkan orang luar 

tidak dapat masuk dan melihat kelas virtual yang dibuat oleh 

guru tanpa mendapat kode khusus dari guru yang 

bersangkutan. Sehingga, guru memiliki privasi untuk bisa 

memulai pertanyaan, membagi foto atau video, membagi 

bahan ajar yang kesemuanya dapat diunduh oleh siswa dan 

siswa dapat memberikan komentar. 

Selanjutnya, Edmodo juga memungkinkan siswa untuk 

bisa kembali kapan saja untuk mengulangi materi yang 

diberikan oleh guru, bahkan tugas dapat diberikan melalui 

Edmodo. Siswa juga bisa mengumpulkan tugasnya lewat 

Edmodo, karena cukup dengan diunggah saja. Manfaat lain 

yang dapat dirasakan oleh guru ketika menggunakan Edmodo 

yaitu guru dapat memberi nilai tugas siswa secara langsung di 

Edmodo, dan karena kelas virtual yang dibuat guru tidak 

terbatas maka guru bisa membagi bahan ajar untuk digunakan 

di angkatan atau tahun ajaran berikutnya. 

                                                             
52Ibid., 28.  
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Bagi siswa sendiri, selain dapat melakukan kegiatan 

kapan saja dan dimana saja asalkan ada jaringan internet, 

mereka bisa bekerja sama dengan sesama teman kelas mereka 

dalam grup kecil yang dibentuk oleh guru. Dengan adanya 

Edmodo, bagi siswa yang pendiam bisa bebas berkata-kata 

dan berpendapat tanpa khawatir dipermalukan, sementara bagi 

siswa yang aktif bisa memposting pertanyaan kapan saja dan 

dimana saja. Sehingga guru dapat mengajarkan tata cara yang 

berlaku di dunia maya seperti cara berkomentar dan 

sebagainya agar siswa dapat mengetahuinya.
53

 

 

d. Kelebihan Edmodo 

Kelebihan Edmodo menurut Shelly (2011: 6-45) sebagai 

berikut: 

1) Edmodo bisa membantu guru dalam membuat berita 

dalam grup atau memberi tes yang bersifat online. 

2) Edmodo juga memungkinkan siswa untuk mengirim 

artikel dan blog yang relevan dengan kurikulum kelas 

sesuai dengan perintah guru. 

3) Guru dapat menggunakan Edmodo untuk 

mengembangkan ruang diskusi dimana siswa dapat 

berkomunikasi satu dengan yang lainnya diwaktu 

yang sama. 

4) Guru juga dapat menggunakan Edmodo untuk 

menginstruksikan, menetapkan dan membicarakan 

dengan siswanya secara online diwaktu yang sama 

secara bersamaan.
54
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Kelebihan Edmodo menurut Fitriasari (2016) sebagai 

berikut: 

1) User Interface, mengadaptasi tampilan seperti 

Facebook, secara sederhana Edmodo 35ystem35a 

mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula 

sekalipun. 

2) Compatibility, Edmodo mendukung preview berbagai 

jenis format file seperti: pdf, pptx, html, swf dan 

sebagainya. 

3) AplikasI, Edmodo tidak hanya dapat diakses dengan 

menggunakan PC (laptop/desktop) tetapi juga bisa 

diakses dengan mengguanakn gadget berbasis 

Android OS.
55

  

 

Kelebihan Edmodo menurut Wankel (2011: 26) sebagai 

berikut: 

1) Mudah untuk mengirim berkas, gambar, video dan 

link. 

2) Mengirim pesan individu ke pengajar. 

3) Membuat grup untuk diskusi tersendiri menurut kelas 

atau topik tertentu. 

4) Lingkungan yang aman untuk siswa baru. 

5) Pesan dirancang agar lebih mudah dipahami dan tidak 

dibatasi oleh jumlah karakter.
56

 

 

Sedangkan kelebihan Edmodo, menurut Umaroh (dalam 

Basri, 2013: 101) yaitu: 

1) Membuat pelajaran tidak tergantung pada waktu dan 

tempat. 

2) Meringankan tugas guru untuk memberikan penilaian 

kepada siswa. 
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3) Memberikan kesempatan pada orang tua atau wali 

siswa untuk memantau aktivitas belajar dan prestasi 

dari putra-putrinya.  

4) Membuat kelas lebih dinamis karena memungkinkan 

interaksi guru dengan siswa maupun antara siswa 

dengan siswa dalam hal pelajaran atau tugas. 

5) Memfasilitasi kerja kelompok yang multidisiplin. 

6) Mendorong lingkungan virtual kolaboratif yang 

membantu pembelajaran berbasis proses.
57

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelebihan Edmodo antara 

lain: 

1) Mengadaptasi tampilan seperti Facebook, secara 

sederhana Edmodo relatif mudah untuk digunakan 

bahkan untuk pemula sekalipun. 

2) Edmodo bisa membantu guru dalam membuat berita 

dalam grup atau memberi tes yang bersifat online. 

3) Edmodo juga memungkinkan siswa untuk mengirim 

artikel dan blog yang relevan dengan kurikulum kelas 

sesuai dengan perintah guru. 

4) Guru dapat menggunakan Edmodo untuk 

mengembangkan ruang diskusi dimana siswa dapat 

berkomunikasi satu dengan yang lainnya diwaktu 

yang sama. 

5) Guru juga dapat menggunakan Edmodo untuk 

menginstruksikan, menetapkan dan membicarakan 

dengan siswanya secara online diwaktu yang sama 

secara bersamaan. 

6) Edmodo mendukung preview berbagai jenis format 

file seperti: pdf, pptx, html, swf dan sebagainya. 

7) Mendorong lingkungan virtual kolaboratif yang 

membantu pembelajaran berbasis proses. 

8) Edmodo tidak hanya dapat diakses dengan 

menggunakan PC (laptop/desktop) tetapi juga bisa 

                                                             
57Ariani dan Yullya Helsa, Desain Kelas Digital Menggunakan Edmodo  

Dan Schoology, 28-29.  



37 

 

 

diakses dengan mengguanakn gadget berbasis 

Android OS. 

9) Memberikan kesempatan pada orang tua atau wali 

siswa untuk memantau aktivitas belajar dan prestasi 

dari putra-putrinya.  

 

e. Kekurangan Edmodo 

Kekurangan Edmodo menurut Vittorini (2012: 40) 

sebagai berikut: 

1) Tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan 

tertutup antar sesame siswa, komunikasi antar siswa 

berlangsung secara global di dalam grup tersebut. 

2) Tidak adanya fasilitas chat seperti yang terdapat pada 

jejaring sosial (Facebook, Tuenti dan Myspace) pada 

umumnya yang menerapkan area untuk chating secara 

langsung. 

3) Tidak adanya foto album dan fasilitas tagging seperti 

jejaring sosial lainnya. 

4) Tidak menerapkan beberapa halaman atau view yang 

dapat dilihat oleh user. 

5) Struktur Edmodo adalah pendidikan informal, 

walaupun begitu urutan dari konten pada rangkaian 

materi bisa dijelaskan secara terbuka.  

 

Kekurangan Edmodo menurut Wankel (2011: 24) sebagai 

berikut: 

1) Gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi 

website berjalan lebih lambat. 

2) Siswa dibatasi aksesnya untuk keluar, karena hanya 

terbatas di kelas tersebut. 

3) Masih dalam versi pengembangan dan belum 

sempurna seutuhnya.
58
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa kekurangan Edmodo 

antara lain: 

1) Sosial Media 

Edmodo tidak terintegrasi dengan jenis sosial media 

apapun, seperti Facebook, Twitter atau Google Plus. 

Padahal pada saat sekarang ini, hamper setiap website 

terintegrasi dengan media sosial supaya penggunanya 

dapat berbagi (sharing). 

2) Bahasa 

Penggunaan bahasa program yang masih berbahasa 

Inggris sehingga terkadang menyulitkan guru dan 

siswa yang memiliki keterbatasan pengetahuan bahasa 

Inggris. 

3) Video Conference belum tersedia. Hal ini cukup 

penting untuk berinteraksi dengan siswa jika guru 

tidak bisa hadir secara langsung di ruang kelas.
59

 

 

3. Self-Regulated Learning 

a. Pengertian Self-Regulated Learning 

Kemandirian adalah perilaku mampu berinisiatif, mampu 

mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya 

diri dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, 

hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri. 

Self-regulated learning adalah suatu bentuk kreasi dalam 

berpikir supaya mampu menguasai diri agar memotivasi diri 

sendiri. Self-regulated learning dapat diartikan sebagai suatu 

bentuk belajar yang berpusat pada kreasi peserta didik dari 

kesempatan dan pengalaman penting bagi peserta didik 

tersebut sehingga ia mampu, percaya diri, memotivasi diri dan 

sanggup belajar setiap waktu.
60

 

Menurut Tahar dan Enceng (2006), self-regulated 

learning adalah aktivitas belajar yang dilakukan oleh individu 
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dengan kebebasannya dalam menentukan dan mengelola 

sendiri bahan ajar, waktu, tempat dan memanfaatkan berbagai 

sumber belajar yang diperlukan. Sedangkan menurut Suhendri 

(2010), self-regulated learning adalah suatu aktivitas belajar 

yang dilakukan siswa tanpa bergantung kepada bantuan dari 

orang lain baik teman maupun guru dalam mencapai tujuan 

belajar yaitu menguasai materi atau pengetahuan dengan baik 

berdasarkan kesadaran siswa sendiri serta dapat 

mengaplikasikan pengetahuannya dalam menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari.
61

 Self-regulated 

learning ini dinilai sangat berpengaruh karena kebanyakan 

siswa hanya belajar ketika ada tugas sekolah yang diberikan 

oleh guru dan ketika ada ulangan saja.
62

 

Schunk dan Zimmerma dalam Sumarmo (2010) 

mendefinisikan self-regulated learning sebagai proses belajar 

yang terjadi karena pengaruh dari pemikiran, perasaan, 

strategi dan perilaku sendiri yang berorientasi pada 

pencapaian tujuan. Selanjutnya, terdapat tiga fase utama 

dalam siklus ini yaitu merancang belajar, memantau kemajuan 

belajar selama menerapkan rancangan dan mengevaluasi hasil 

belajar secara lengkap. 

Secara rinci, fase-fase tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Pada fase merancang belajar, berlangsung kegiatan 

menganalisis tugas belajar, menetapkan tujuan belajar 

dan merancang strategi belajar. 

2) Pada fase memantau kemajuan belajar, berlangsung 

kegiatan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri: 

seperti Apakah strategi yang dilakukan sesuai dengan 

rencana? Apakah saya kembali kepada kebiasaan 

                                                             
61Huda et al., ―Kemandirian Belajar Berbantuan Mobile Learning,‖ 
PRISMA,  

Prosiding Seminar Nasional Matematika 2 (2019): 798–806, 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/29270. 
62Dedi Syahputra, ―Pengaruh Kemandirian Belajar Dan Bimbingan Belajar  

Terhadap Kemampuan Memahami Jurnal Penyesuaian Pada Siswa SMA Melati 

Perbaungan,‖ Jurnal Al-Tawassuth II, no. 2 (2017): 370. 



40 

 

 

lama? Apakah saya tetap memusatkan diri? Dan 

apakah strategi telah berjalan dengan baik? 

3) Fase mengevaluasi memuat kegiatan memeriksa 

bagaimana jalannya strategi: Apakah strategi telah 

dilaksanakan dengan baik? (evaluasi proses); hasil 

belajar apa yang telah dicapai? (evaluasi produk); dan 

sesuaikah strategi dengan jenis tugas belajar yang 

dihadapi? 

4) Fase refleksi. Pada dasarnya fase ini berlangsung pada 

setiap fase yang ada. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, self-

regulated learning adalah kondisi aktivitas belajar yang 

mandiri tidak tergantung pada orang lain, memiliki kemauan 

serta bertanggung jawab sendiri dalam menyelesaikan 

masalah belajarnya. Self-regulated learning akan terwujud 

apabila peserta didik aktif mengontrol sendiri segala sesuatu 

yang dikerjakan, mengevaluasi dan merencanakan sesuatu 

dalam pembelajaran yang dilalui serta peserta didik juga mau 

aktif dalam proses pembelajaran.
63

   

 

b. Karakteristik Self-Regulated Learning 

Adapun karakteristik self-regulated learning siswa yang 

dikembangkan dalam pembelajaran kognitif, yaitu: 

1) Memilih tujuan benar. 

2) Menyelesaikan kesulitan. 

3) Pemanfaatan fasilitas. 

4) Sikap kooperatif. 

5) Membangun makna. 

6) Kontrol diri.
64
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c. Ciri-Ciri Self-Regulated Learning 

Adapun ciri kemandirian menurut Desmita (2009) yang 

dikutip Suhendri (2010) antara lain: 

1) Kemampuan menentukan nasib sendiri. 

2) Kreatif dan inisiatif. 

3) Mengatur tingkah laku. 

4) Bertanggung jawab. 

5) Mampu menahan diri. 

6) Membuat keputusan-keputusan sendiri. 

7) Mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari 

orang lain. 

 

Sedangkan, pendapat lain menurut Desmita mengenai 

orang yang mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Memiliki Hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan 

dirinya sendiri. 

2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi. 

3) Memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya. 

4) Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
65

 

 

Menurut Thoha (1996) dalam Sundayana (2016) 

mengemukakan delapan ciri self-regulated learning, yaitu: 

1) Mampu berpikir secara kritis, kreatif dan inovatif. 

2) Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. 

3) Tidak lari atau menghindari masalah. 

4) Memecahkan masalah dengan berpikir yang 

mendalam. 

5) Apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa 

meminta bantuan orang lain. 

6) Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda 

dengan orang lain. 
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7) Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan 

kedisiplinan. 

8) Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
66

 

 

Menurut Hidayati dan Listiyani (2010), menyatakan ciri 

self-regulated learning yakni: 

1) Ketidaktergantungan terhadap orang lain. 

2) Kepercayaan diri. 

3) Berperilaku disiplin. 

4) Rasa tanggung jawab. 

5) Berperilaku berdasarkan inisiatif. 

6) Kontrol diri.
67

  

 

d. Indikator Self-Regulated Learning 

Menurut Astuti terdapat lima indikator self-regulated 

learning yaitu: 

1) Tidak tergantung orang lain. 

2) Percaya diri, 

3) Mengontrol diri. 

4) Motivasi. 

5) Tanggung jawab.
68

 

 

Indikator self-regulated learning, yaitu: 

1) Mempunyai inisiatif dan motivasi belajar. 

2) Mendiagnosa kebutuhan belajar. 

3) Memandang kesulitan sebagai tantangan. 

4) Menetapkan tujuan/target belajar. 

5) Memilih, menerapkan strategi belajar. 

6) Memonitor, mengatur dan mengontrol belajar. 

7) Memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan. 

8) Mengevaluasi proses dan hasil belajar. 
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9) Konsep diri/kemampuan diri.
69

 

 

4. Model Pembelajaran Inkuiri 

a. Pengertian Model Pembelajaran Inkuiri 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas.
70

 Model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual berupa pola prosedur sistematik yang 

dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan belajar.
71

 

Inkuiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu ―inquiry‖ yang 

artinya penyelidikan. Menurut B. Joyce dan M. Weil, model 

inkuiri merupakan sebuah model yang melibatkan peserta 

didik kedalam suatu masalah dan menghadapkannya dengan 

penyelidikan, mengidentifikasi dan mengarahkan peserta didik 

untuk memecahkan masalah dengan berdiskusi.
72

 Model 

pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 

analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan.
73

 

b. Sintaks Model Pembelajaran Inkuiri 

Menurut Mulyasa, adapun sintaks inkuiri ialah sebagai 

berikut: 

1) Mengajukan pertanyaan tentang fenomena alam 
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2) Merumuskan masalah yang ditemukan 

3) Merumuskan hipotesis 

4) Merancang dan melakukan eksperimen 

5) Mengumpulkan dan menganalisis data 

6) Menarik kesimpulan 

 

Menurut Hilda Karli, et.al. (2002:112), pendekatan 

belajar dengan model inkuiri terdiri dari lima tahapan yaitu:
74

 

 

Model 

Pembelajaran 

Inkuiri 

Sintaks 

a. Tahap pertama adalah penyajian 

masalah atau menghadapkan siswa 

pada situasi teka-teki. 

b. Tahap kedua adalah pengumpulan dan 

verifikasi data. 

c. Tahap ketiga adalah eksperimen. 

d. Tahap keempat adalah mengorganisir 

data dan merumuskan penjelasan. 

e. Tahap kelima adalah mengadakan 

analisis tentang proses inkuiri. 

 

Adapun sintaks model pembelajaran inkuiri yang peneliti 

gunakan ialah sintaks menurut Hilda Karli. 

 

c. Kelebihan Model Pembelajaran Inkuiri 

Menurut Suryobroto, ada beberapa kelebihan model 

pembelajaran ikuiri yaitu: 

1) Membantu peserta didik dalam mengembangkan 

penguasaan keterampilan dan proses kognitif. 

2) Membangkitkan gairah peserta didik, misalnya 

merasakan jerih payah penyelidikannya. 

3) Memberi kesempatan peserta didik untuk bergerak 

maju sesuai kemampuannya. 
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4) Membantu memperkuat pribadi peserta didik dengan 

bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui 

proses penemuan.
75

 

 

5. Kemampuan Pemecahan Masalah 

a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah 

Secara umum masalah dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Kemampuan 

pemecahan masalah merupakan salah satu aspek dari tujuan 

kurikulum yaitu melatih cara berpikir peserta didik, 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, dan dapat 

menarik kesimpulan dengan baik.
76

 Sugiono berpendapat 

bahwa, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang 

seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, misalnya 

antara teori dengan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan, 

serta antara rencana dan pelaksanaan.
77

 Menurut Slameto, 

seseorang yang menghadapi suatu masalah apabila ia 

menghadapi suatu kondisi yang harus memberikan respons 

tetapi tidak mempunyai informasi, konsep, prinsip dan cara-

cara yang dapat dipergunakan segera untuk memeroleh suatu 

pemecahan.
78

 Hal ini dapat diartikan bahwa apabila seseorang 

memiliki masalah dan ia mampu menyelesaikan permasalahan 

tersebut berarti seseorang tersebut telah memiliki kemampuan 

baru berupa kemampuan pemecahan masalah. 

Menurut Tim Pustaka Yustisia (2007: 389), pemecahan 

masalah merupakan kompetensi strategi yang ditunjukkan 

siswa dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi 

pemecahan masalah, dan menyelesaikan model untuk 
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menyelesaikan masalah.
79

 Menurut Mayer, pemecahan 

masalah merupakan suatu proses dengan beragam langkah, 

dimana pemecah masalah harus menemukan hubungan antara 

pengalaman (skema) masa lalunya dengan masalah yang 

sekarang dihadapinya dan kemudian bertindak untuk 

menyelesaikannya. Kemampuan pemecahan masalah menurut 

Gagne (2014) merupakan seperangkat prosedur atau strategi 

yang memungkinkan seseorang dapat meningkatkan 

kemandirian dalam berpikir.
80

 

Menurut Maulana (Ayu, Maulana & Kurniadi, 2016) 

pemecahan atau penyelesaian masalah merupakan suatu 

proses penerimaan tantangan dan kerja keras untuk 

menyelesaikan masalah. Gagne (Gunantara, et.al, 2014) 

mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

merupakan seperangkat prosedur yang memungkinkan 

seseorang untuk meningkatkan kemandirian dalam berpikir. 

Menurut Rinny dan Indri (2018), pemecahan masalah 

merupakan suatu proses memecah atau menyelesaikan suatu 

persoalan menggunakan prosedur-prosedur untuk menuju 

kepada penyelesaian yang diharapkan. Sedangkan menurut 

Polya (Gunantara, Suarjana & Riastini, 2014) kemampuan 

pemecahan masalah adalah proses yang ditempuh oleh 

seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya 

sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya.
81

 

Menurut Sumarmo (2000) pemecahan masalah adalah 

suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut 

Branca (dalam Sumarmo, 1994) mengatakan bahwa 
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pemecahan masalah dapat diartikan dengan menggunakan 

interpretasi umum, yaitu pemecahan masalah sebagai tujuan, 

pemecahan masalah sebagai proses, dan pemecahan masalah 

sebagai keterampilan dasar.
82

 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu 

rencana yang menggerakkan peserta didik mengamati 

langkah-langkah yang digunakan peserta didik dalam 

menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Dengan 

kemampuan pemecahan masalah inilah peserta didik akan 

belajar untuk menata langkah yang relevan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

 

b. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Adapun indikator atau langkah-langkah kemampuan 

pemecahan masalah menurut para ahli yaitu sebagai berikut: 

Indikator kemampuan pemecahan masalah terdiri dari 5 

indikator, yaitu: 

1) Merumuskan dan menegaskan masalah 

Peserta didik mencari letak kesulitan dan 

memungkinkan untuk mencari jalan pemecahannya, 

serta menemui aspek mana yang mungkin dipecahkan 

menggunakan prinsip atau kaidah yang diketahuinya. 

2) Mencari fakta pendukung dan merumuskan hipotesis 

Meminta agar peserta didik menghimpun berbagai 

informasi yang sesuai termasuk pengalaman dari 

orang lain dalam menghadapi pemecahan masalah 

yang sama, kemudian mengidentifikasi berbagai 

alternatif kemungkinan pemecahannya yang dapat 

dirumuskan sebagai pernyataan jawaban sementara 

(hipotesis).  

3) Menetapkan jawaban sementara 

Jawaban sementara (hipotesis) didasarkan kepada data 

yang diperoleh pada indikator kedua di atas. 

4) Menguji kebenaran hipotesis 
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Peserta didik dalam hal ini harus berusaha 

memecahkan masalah sehingga benar-benar yakin 

bahwa jawaban tersebut benar-benar valid dan cocok, 

sesuai ataukah tidak dengan hipotesis tersebut. Untuk 

menguji hipotesis diperlukan adanya demonstrasi, 

diskusi, tugas, dan lain-lain. 

5) Menarik kesimpulan 

Peserta didik harus dapat menyimpulkan dari masalah 

tersebut.
83

 

 

Indikator yang menunjukkan pemecahan masalah yakni: 

1) Menunjukkan pemahaman masalah. 

2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang 

relevan dalam pemecahan masalah. 

3) Menyajikan masalah secara matematis dalam berbagai 

bentuk. 

4) Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah 

secara tepat. 

5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

6) Membuat dan menafsirkan model matematis dari 

suatu masalah. 

7) Menyelesaikan masalah yang tidak rutin.
84

 

 

Indikator kemampuan pemecahan masalah terdiri dari 5 

indikator, yaitu: 

5) Merumuskan masalah 

Dengan melihat arti dan mengusahakan supaya 

masalah dapat terkendali serta sadar akan adanya 

permasalahan. 

6) Mengembangkan jawaban sementara (hipotesis) 
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Melacak hubungan pengertian yang logis dengan 

menemukan jawaban sementara dan menguraikan 

data yang ada. 

7) Menguji jawaban sementara 

Hal ini meliputi: mengumpulkan bukti/data serta 

mengidentifikasi bukti yang diperlukan dan 

mengevaluasi; menyusun bukti/data dengan 

menerjemahkan, menerapkan, menafsirkan dan 

mengklasifikasi bukti; menganalisis bukti/data dengan 

mengidentifikasi adanya keteraturan urutan, mencari 

hubungan dengan hipotesis dan memperhatikan 

persamaan dan perbedaan. 

8) Mengembangkan dan mengambil kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan, serta mengevaluasi 

hubungan antara hipotesis dan bukti. 

9) Menerapkan kesimpulan 

Pengujian dengan data baru serta membuat 

abstraknya.
85

   

 

Indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Polya 

(Adelia & Primandari, 2017) menegemukakan empat indikator 

atau langkah-langkah kemampuan pemecahan masalah, yaitu: 

1) Memahami masalah. 

2) Merencanakan penyelesaian. 

3) Menyelesaikan masalah sesuai rencana. 

4) Melakukan pengecekan kembali terhadap semua 

langkah sesuai yang telah dikerjakan.
86

 

Dari semua indikator kemampuan pemecahan masalah 

yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini 

menggunakan indikator kemampuan pemecahan masalah yang 

diadaptasi dari Polya (Adelia & Primandari, 2017). 

6. Jaringan Tumbuhan 

Kompetensi Inti: 
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KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi 

secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional dan kawasan 

internasional.   

KI 3: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar: 

3.3. Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan 

tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. 

4.3. Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan 

organ pada tumbuhan. 

Indikator: 

3.3.1. Mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. 

3.3.2. Menjelaskan sifat totipotensi dan kultur jaringan. 

3.3.3. Menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada 

tumbuhan. 

4.3.1. Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan 

dan organ pada tumbuhan. 
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Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra’d ayat 4, yang 

berbunyi: 

 

                                           
                                              

                                                                                           

                                          
                                       

 

 Artinya: ―Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang 

berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan 

pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami 

dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu 

atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu, terdapat tanda=tanda (kebesaran Allah) bagi 

kaum yang berpikir.‖87
 

  

 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan 

bagian-bagian di bumi ini dengan bagian tanah yang saling 

berdekatan dan bersambung, namun tekstur air dan buah-

buahannya berbeda, dan kebun-kebunnya memiliki berbagai 

macam jenis anggur, biji-bijian dan kurma. Diantara pohon-pohon 

tersebut ada yang tumbuh dengan dua cabang atau lebih dari satu 

cabang dan ada pula yang hanya satu cabang saja. Berbagai buah-

buahan dan tanaman tersebut memiliki rasa dan warna yang 

berbeda-beda. Sungguh kekuasaan Allah SWT sangatlah besar. 

Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja jaringan 

pada tumbuhan agar kita menjadi manusia yang berpikir. 

 

a. Jaringan  

1) Jaringan Muda (Meristem) 

Pada awal perkembangan, tumbuhan embrio 

membelah secara terus menerus dan pada pertumbuhan 

dan perkembangan selanjutnya pembelahan dan 
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perbanyakan sel terbatas pada bagian-bagian tertentu, 

yang terlihat selalu bertambah ukurannya (tinggi, besar). 

Jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah disebut 

jaringan meristem. Secara umum dengan pengamatan 

mikroskop, jaringan ini mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a) Sel-selnya mempunyai dinding yang tipis. 

b) Bentuk sel isodiametris, dengan inti besar. 

c) Kaya protoplasma, untuk proses pembelahan sel 

yang dibutuhkan oleh komponen-komponen 

pembentuk organel-organel sel yang mencukupi 

sebelum sel membelah. 

d) Protoplasma tidak mengandung makanan 

cadangan dan kristal-kristal. 

e) Vakuola kecil-kecil. 

 

Jaringan meristem dikelompokkan berdasarkan dua 

kriteria, yaitu berdasarkan letaknya dan asal jaringan 

meristem tersebut. Berdasarkan asal jaringan meristem 

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

a) Promeristem adalah jaringan meristem yang telah 

ada ketika tumbuhan masih dalam tahap embrio. 

b) Meristem primer adalah meristem-meristem yang 

terdiri atas sel-sel yang berasal dari sel-sel 

embrionik dan sel-sel tersebut selalu aktif 

melakukan pembelahan sehingga mengakibatkan 

pertumbuhan memanjang, misalnya meristem 

ujung akar dan ujung batang. 

c) Meristem sekunder adalah meristem yang berasal 

dari jaringan dewasa yang berubah menjadi 

embrional kembali, misalnya kambium dan 

kambium gabus. 

Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi 

menjadi 3 yaitu: 
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a) Meristem Apikal, berdasarkan asalnya 

merupakan meristem primer, jaringan meristem 

ini terletak pada ujung akar dan ujung batang. 

b) Meristem Interkalar, jaringan meristem yang 

terletak di bagian pangkal tiap buku pada 

tumbuhan yang berbuku-buku (rumput-

rumputan). 

c) Meristem Lateral, jaringan meristem yang 

terletak sejajar dengan permukaan organ 

tumbuhan tersebut, misalnya kambium dan 

kambium gabus (felogen). 

 

2) Jaringan Dewasa 

Sel-sel yang menyusun jaringan dewasa merupakan 

pertumbuhan dan perkembangan sel-sel meristem yang 

telah mengalami deferensiasi dan spesialisasi. Jaringan-

jaringan dewasa yang merupakan hasil pendewasaan dari 

jaringan meristem meliputi tiga jaringan utama, yaitu: 

a) Jaringan Epidermis 

Jaringan terluar sebagai penutup seluruh 

permukaan tubuh tumbuhan disebut jaringan 

epidermis (epi = pinggir, dermis = kulit). Jaringan itu 

berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan dari 

gangguan hewan hewan atau manusia. Sebagai fungsi 

perlindungan, sel-sel epidermis mengalami beberapa 

modifikasi menjadi bebarapa bentuk, yaitu: 

(1) Stomata (Mulut Daun) 

Stomata merupakan modifikasi sel-sel 

epidermis yang berfungsi sebagai tempat 

keluar masuknya gas-gas ke dalam tumbuhan. 

(2) Trikomata (Rambut-Rambut) 

Sel-sel epidermis ada yang membentuk 

struktur berupa rambut-rambut yang menonjol 

ke arah luar yang disebut trikoma. Dilihat dari 

kemampuan menghasilkan sekret, trikoma 
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dibagi menjadi dua yaitu trikoma glandular 

dan trikoma non glandular, 

(3) Lenti Sel (Mulut Batang) 

Lenti sel atau mulut batang merupakan 

modifikasi epidermis yang terdapat pada 

batang tumbuhan. 

(4) Bulu-Bulu Akar 

Bulu-bulu akar merupakan perluasaan dinding 

epidermis sebelah luar dan memanjang 

membentuk bulu seperti rambut. 

(5) Spina (Duri) 

Spina merupakan alat tambahan pada 

epidermis sel tumbuhan di bagian batang 

tumbuhan. 

(6) Velamen 

Velamen merupakan lapisan sel mati di 

bagian dalam jaringan epidermis pada akar 

gantung (akar udara) tumbuhan anggrek. 

(7) Sel Kipas 

Sel kipas disebut juga sebagai motor cell atau 

bulliform cell. Sel kipas merupakan alat 

tambahan pada epidermis bagian atas daun, 

terutama pada famili tumbuhan Poaceae, 

misalnya bamboo (Bambusa vulgaris). 

(8) Sel Kersik 

Sel kersik merupakan sel epidermis yang 

berisi kristal kersik (silika/SiO2). 

 

b) Jaringan Parenkim (Dasar) 

Jaringan parenkim disebut jaringan dasar karena 

berasal dari meristem dasar. Jaringan parenkim 

merupakan jaringan penyusun sebagian besar organ 

tumbuhan, baik pada akar, batang, daung maupun biji. 

Berdasarkan fungsinya jaringan parenkim 

dikelompokkan menjadi enam, yaitu: 
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(1) Parenkim Asimilasi, parenkim ini 

mengandung klorofil dan berfungsi untuk 

fotosintesis/asimilasi disebut klorenkim 

(parenkim asimilasi). Klorenkim merupakan 

jaringan yang dapat mengubah senyawa 

anorganik menjadi senyawa organik. 

(2) Parenkim Udara 

(3) Parenkim Penyimpan Cadangan Makanan 

(4) Parenkim Air 

(5) Parenkim Pengangkut, merupakan jaringan 

parenkim yang terdapat di sekitar xylem dan 

floem yang mengangkut air dan unsur hara 

serta parenkim yang mengedarkan zat-zat 

makanan hasil fotosintesis. 

(6) Parenkim Penutup Luka, merupakan jaringan 

parenkim yang mempunyai kemampuan 

regenerasi (pemulihan diri) dengan cara 

menjadi embrional (meristematik) Kembali 

dengan cara membelah diri membentuk sel-sel 

baru atau jaringan parenkim yang baru. 

 

c) Berkas Pengangkut 

Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk 

proses transportasi terdiri dari xylem dan floem. 

Xylem untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke 

daun, sedangkan floem untuk mengangkut hasil 

fotosintesis ke seluruh tubuh. 

 

d) Jaringan Penguat 

Jaringan penguat pada tumbuhan ada dua macam 

yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim 

merupakan jaringan penguat yang berasal dari 

jaringan parenkim yang mengalami penebalan 

selulosa pada bagian sudut-sudutnya sehingga sifat 

selnya merupakan sel yang hidup. Sedangkan, 

jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang 
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sel-selnya sudah mati dengan penebalan lignin secara 

melingkar. Sel-sel sklerenkim dibedakan menjadi 

sklereid dan serat (serabut). 

 

b. Organ Tumbuhan 

Organ pada tumbuhan terdiri atas tiga macam yaitu akar, 

batang dan daun. 

1) Daun 

Daun tumbuhan pada umumnya berbentuk lembaran 

dan berwarna hijau. Struktur daun secara morfologis 

tampak berupa tangkai daun, lembaran daun dan tulang 

daun. Sedangkan, struktur anatomis penyusun daun terdiri 

atas jaringan utama, epidermis mesofil dan berkas 

pengangkut. Pada daun monokotil, mesofilnya tidak 

terdiferensiasi. Pada daun dikotil mesofilnya 

terdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim 

spons (bunga karang). 

2) Batang 

Batang tumbuhan tampak dari luar merupakan 

struktur tumbuhan yang kokoh, kuat dan pada umumnya 

berbentuk silinder. Struktur morfologis batang tumbuhan 

monokotil tampak beruas dan tidak bercabang serta 

tampak tidsk mengalami pertumbuhan sekunder yang 

berupa penambahan diameternya. Sedangkan, batang 

dikotil tampak tidak beruas, bercabang dan mengalami 

pertumbuhan sekunder dengan bertambah besarnya 

diameter batang.   

Struktur jaringan penyusun batang secara umum dari 

luar ke dalam terdiri atas epidermis, parenkim korteks, 

endodermis dan silinder pusat. Silinder pusat batang 

tersusun secara urut dari luar ke arah dalam yaitu 

perikambium, berkas pengangkut dan empulur. 

Struktur jaringan penyusun batang dikotil dan 

monokotil berbeda. Perbedaannya terletak pada jaringan 

silinder pusat, letak dan tipe berkas pengangkut, serta 

kambium. Batang dikotil yang mempunyai silinder pusat 
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(empulur), letak berkas pengangkutnya teratur melingkar, 

dan tipe berkas pengangkutnya kolateral terbuka dan 

mempunyai kambium. Batang monokotil tidak 

mempunyai empulus, berkas pengangkutnya bertipe 

kolateral tertutup dan berkas pengankutnya tersebar tidak 

teratur di korteks.   

3) Akar 

Akar merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berada 

di dalam tanah, akar mempunyai fungsi untuk menyerap 

air dan mineral, serta menopang tegaknya batang 

tumbuhan. Akar tumbuh dari akar lembaga (radicle). 

Struktur morfologis akar tumbuhan terbagi menjadi dua 

macam, yaitu akar serabut yang dijumpai pada tumbuhan 

monokotil dan akar tunggang yang dijumpai pada 

tumbuhan dikotil. 

Struktur anatomis jaringan penyusun akar secara 

umum dari luar ke arah dalam terdiri atas epidermis, 

parenkim korteks, endodermis dan silinder pusat. Silinder 

pusat akar tersusun secara urut dari luar ke arah dalam, 

yaitu perisikel, berkas pengangkut dan empulur. 

Struktur jaringan penyusun akar dikotil dan monokotil 

berbeda. Perbedaannya terletak pada jumlah lapisan 

perisikel, letak floem dan xylem, kambium, serta ada 

tidaknya empulur. Akar dikotil tidak mempunyai empulur. 

Kambium dan lapisan perisikelnya satu lapis. Letak floem 

dan xylem berselang seling, dipisahkan oleh kambium 

yang membentuk bangunan seperti bintang. 

Akar monokotil mempunyai empulur, kambium dan 

xylem ada di tengah batang dikelilingi oleh floem serta 

perisikelnya dua selapis. 

 

c. Aplikasi Pengetahuan Jaringan Untuk Transpotasi Zat Pada 

Tumbuhan 

Proses penyerapan air oleh akar tumbuhan berlangsung 

sepanjang waktu, sebab tumbuhan dapat selalu menjaga tekanan 

osmosis selnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan 
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osmosis air tanah. Cara tumbuhan untuk mempertahankan tekanan 

osmosisnya, yaitu dengan melakukan proses pengeluaran air 

dengan cara transpirasi maupun gutasi. 

Tekanan osmotik disebut juga potensial osmotik sel, dapat 

diartikan sebagai kemampuan sel untuk menyerap air dari 

lingkungan. Sistem pengangkutan dibedakan menjadi dua, yaitu 

pengangkutan ekstravasikuler dan pengangkutan intravasikuler. 

1) Pengangkutan Ekstravasikuler 

Pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan air dan 

mineral yang berlangsung di luar berkas pengangkutan. 

Pengangkutan itu berlangsung dengan dua cara, yaitu: 

a) Pengangkutan Apoplas. yaitu sistem pengangkutan 

ekstravasikuler yang berlangsung melalui ruang-ruang 

antarsel. 

b) Pengangkutan Simplas, yaitu sistem pengangkutan 

ekstravasikuler yang berlangsung melalui sitoplasma 

antar sel yang dibantu oleh plasmodesmata.  

2) Pengangkutan Intravasikuler 

Pengangkutan intravasikuler adalah pengangkutan zat 

dalam tubuh tumbuhan yang melalui berkas pengangkut. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1) Hipotesis Penelitian 

a. Terdapat pengaruh model pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media Edmodo terhadap kemampuan 

pemecahan masalah pada peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung. 

b. Terdapat pengaruh self-regulated learning (tinggi, sedang, 

rendah) terhadap kemampuan pemecahan masalah pada 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

c. Terdapat interaksi antara model pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media Edmodo terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas XI di SMA 
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Negeri 3 Bandar Lampung ditinjau dari self-regulated 

learning (tinggi, sedang, rendah) 

2) Hipotesis Statistik 

a. H0A : α1 = α2 

(Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media Edmodo terhadap kemampuan 

pemecahan masalah pada peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung). 

 

H0A : α1 ≠ α2 

(Terdapat pengaruh model pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media Edmodo terhadap kemampuan 

pemecahan masalah pada peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung). 

 

Keterangan: 

α1 : Pembelajaran dengan menggunakan media Edmodo. 

α2 : Pembelajaran dengan menggunakan media Google 

Classroom. 

 

b. H0B : β1 : β2 : β3 

(Tidak terdapat pengaruh antara peserta didik yang 

memiliki self-regulated learning tinggi, sedang, rendah, 

terhadap kemampuan pemecahan masalah). 

  

H0B : β1 ≠ β2 = β3 

H0B : β1 = β2 ≠ β3 

H0B : β1 ≠ β2 ≠ β3 

(Terdapat pengaruh antara peserta didik yang memiliki 

self-regulated learning tinggi, sedang, rendah, terhadap 

kemampuan pemecahan masalah). 

 

Keterangan: 

β1 : Self-Regulated Learning tinggi. 

β2 : Self-Regulated Learning sedang. 

β3 : Self-Regulated Learning rendah. 
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c. H0AB : αβ = 0 

(Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran 

Inkuiri berbantuan media Edmodo terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung ditinjau dari self-regulated 

learning (tinggi, sedang, rendah). 

 

H1AB : αβ ≠ 0 

(Terdapat interaksi antara model pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media Edmodo terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung ditinjau dari self-regulated 

learning (tinggi, sedang, rendah). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di SMA Negeri 

3 Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Chairil Anwar 

No. 1, Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 35119.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September tahun 

ajaran 2021/2022, terhadap peserta didik kelas XI MIPA 1 

dan XI MIPA 3 semester ganjil SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung. 

   

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini dapat menjadi suatu proses ilmiah 

untuk memeroleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah untuk memeroleh 

data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan 

dan dibuktikan atas pengetahuan tertentu sehingga bisa digunakan 

untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah 

dalam bidang pendidikan.
88

 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan 

suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru 

yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu kuantifikasi 

(pengukuran).
89

 Penelitian ini bersifat Quasy Experimental 

Designs, yaitu penelitian yang memiliki kelompok kontrol tetapi 

                                                             
88Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif Dan  

R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 6. 
89I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 
ed.  

Fira Husaini (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 12. 
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tidak seutuhnya dapat mengontrol variabel luar yang 

memengaruhi suatu pelaksanaan penelitian.
90

 

Pada penelitian ini, responden akan dikelompokkan menjadi 

dua kelompok atau kelas. Kelompok pertama ialah kelompok atau 

kelas eksperimen, sedangkan kelompok yang kedua ialah 

kelompok atau kelas kontrol. Dalam kelompok eksperimen ini 

peserta didik akan diberikan perlakuan pembelajaran biologi 

dengan menggunakan media Edmodo dan self-regulated learning 

(tinggi, sedang, rendah), sedangkan kelompok kedua peserta didik 

akan diberikan pelajaran biologi dengan model pembelajaran 

konvensional (menggunakan Google Classroom). Adapun desain 

penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

 

Media Pembelajaran 

(A) 

Self-Regulated Learning (B) 

Tinggi (b1) Sedang (b2) Rendah (b3) 

Media Edmodo (a1) ab1 a1b2 a1b3 

Media Google 

Classroom (a2) 
a2b1 ab2 a2b3 

 

Keterangan: 

ab1 : Data amatan penerapan media Edmodo dan self-regulated 

learning dengan kategori tinggi. 

a1b2 : Data amatan penerapan media Edmodo dan self-regulated 

learning dengan kategori sedang. 

a1b3 : Data amatan penerapan media Edmodo dan self-regulated 

learning dengan kategori rendah. 

a2b1 : Data amatan penerapan media Google Classroom dan self-

regulated learning dengan kategori tinggi. 

ab2 : Data amatan penerapan media Google Classroom dan self-

regulated learning dengan kategori sedang. 

                                                             
90Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 
D  

(Bandung: Alfabeta, 2013), 77. 
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a2b3 : Data amatan penerapan media Google Classroom dan self-

regulated learning dengan kategori rendah. 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi 

 Populasi menjadi suatu wilayah generalisasi yang terdapat 

dari jenis dan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh obyek dan 

subyek yang dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti.
91

 

Populasinya adalah peserta didik kelas XI MIPA SMAN 3 Bandar 

Lampung dengan jumlah 214 peserta didik. 

2. Sampel 

 Sampel yaitu suatu karakteristik dan sebagian jumlah tertentu 

dari populasi.
92

 Dalam penelitian ini diambil dua kelas pada kelas 

XI MIPA. Satu kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan 

metode konvensional (media Google Classroom) serta self-

regulated learning tanpa dibedakan. Sedangkan satu kelas 

eksperimen menggunakan media Edmodo serta self-regulated 

learning dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

penting, karena tujuan utamanya adalah memeroleh data dalam 

penelitian.
93

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu sebagai berikut: 

a. Tes 

Tes adalah serangkaian pembahasan, latihan digunakan 

untuk melihat keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

keahlian yang dimilikinya.
94

 

Dalam penelitian ini menggunakan tes, untuk mengukur 

suatu kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik 

terhadap materi setelah dipelajarinya. Tes yang diberikan 

kepada peserta didik berbentuk soal uraian pada materi 

                                                             
91Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif Dan  

R&D, 117. 
92Ibid., 118. 
93Ibid., 308. 
94Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sebagai Pendekatan Praktik  

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 19. 
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Jaringan Tumbuhan. Tes ini dilakukan untuk memeroleh data 

kemampuan pemecahan masalah. Tes dilakukan diawal 

(pretest) dan diakhir pembelajaran (posttest). 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk dapat memeroleh berbagai informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan atau pernyataan kepada para responden.
95

 

Wawancara ini digunakan oleh penulis sebagai salah satu 

teknik dalam pengumpulan data apabila ingin melakukan studi 

pendahuluan dalam menemukan suatu permasalahan yang 

akan diteliti dan juga jika penulis ingin mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam terkait mengenai responden. Informan 

atau narasumber yang akan diwawancarai adalah salah satu 

pendidik bidang studi Biologi.  

c. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner atau angket adalah seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis dengan metode pengumpulan data 

yang diberikan untuk dijawabnya.
96

 

Jadi, angket atau kuesioner yang memuat seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh responden. 

Angket atau kuesioner terdiri dari respon peserta didik setelah 

mengikuti kegiatam pembelajaran dan digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah dengan melihat 

self-regulated learning dengan kategori tinggi, sedang dan 

rendah. 

d. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari suatu data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, 

dan sebagainya. Adapun yang dimaksud disini adalah foto 

kegiatan pembelajaran, surat-surat atau bukti tertulis yang 

ditemukan di lokasi. 

                                                             
95M. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). 
96Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif Dan  

R&D, 199. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dapat 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya.
97

 

1. Variabel Bebas (Independence Variable) 

Variabel bebas (Independence Variable) merupakan faktor 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya faktor terikat, biasa dinotasikan dengan faktor X.
98

 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu media Edmodo dan Self-

Regulated Learning (tinggi, sedang, rendah). 

2. Variabel Terikat (Dependenct Variable)  

Variabel terikat (Dependenct Variable) merupakan faktor 

utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor lain, biasa dinotasikan dengan Y.
99

 Variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Variabel Penelitian 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap dan sistematis) 

sehingga lebih mudah untuk mengolah data penelitian tersebut. 

                                                             
97Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya  

Ilmiah), Pertama (Jakarta: Kencana, 2011), 47-48. 
98Ibid., 49. 
99Ibid. 
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Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Pedoman Wawancara 

Instrumen ini digunakan untuk memeroleh data wawancara 

saat melaksanakan studi pendahuluan. 

2. Instrumen Tes 

Instrumen ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemecahan masalah pada peserta didik. 

3. Instrumen Angket (Kuesioner) 

Instrumen ini digunakan untuk mengukur self-regulated 

learning pada peserta didik dan mengelompokkannya menjadi 

tiga kategori yaitu self-regulated learning tinggi, sedang serta 

rendah. Instrumen ini menggunakan angket dengan skala 

likert. Tabel penilaian dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah 

ini: 

 

Tabel 3.2 

Pedoman Penilaian Angket
100

 

 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

No Keterangan Nilai No Keterangan Nilai 

1 Selalu 4 1 Selalu 1 

2 Sering 3 2 Sering 2 

3 Kadang-

Kadang 

2 3 Kadang-

Kadang 

3 

4 Tidak Pernah 1 4 Tidak Pernah 4 

 

Angket yang digunakan ialah suatu angket self-regulated 

learning yang dibagi menjadi 3 kategori. Adapun prosedurnya 

yaitu sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan skor semua peserta didik 

b. Mencari nilai rata-rata (Mean) dan simpangan baku 

(Standar Deviasi) dari skor tersebut 

                                                             
100Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D 
(Bandung:  

Alfabeta, 2016). 
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Mean = 
  

 
 

Keterangan: 

   = Jumlah skor yang diperoleh 

  = Banyaknya peserta didik 

 

SD = √
   

 
 (

  

 
)
 
 

Keterangan: 

SD  = Standar Deviasi 
   

 
  = Jumlah skor dikuadratkan lalu dibagi 

dengan   N 

(
  

 
)
 
 = Jumlah skor dikuadratkan, lalu dibagi  

  dengan N 

 

c. Menentukan batas-batas kelompok 

Self-Regulated Learning tinggi: x ≥ Mean + SD 

Self-Regulated Learning sedang: Mean – SD < x < Mean + 

SD 

Self-Regulated Learning rendah: x ≤ Mean – SD 

Setelah instrumen angket dari self-regulated learning telah 

disusun, maka dilakukan uji validitas serta uji reliabilitas 

agar instrumen tersebut layak digunakan. 

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memfoto kegiatan 

pembelajaran saat melakukan penelitian, agar bukti lebih 

akurat dan terpercaya. 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

1. Validitas (Tes Kemampuan Pemecahan Masalah) 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah 

instrumen tersebut dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat.
101

 Instrument yang 

                                                             
101Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo  
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digunakan dalam penelitian ini yaitu tes uraian. Validitas 

instrumen tes pada penelitian ini menggunakan validitas isi dan 

validitas konstruk. 

 

a. Validitas Isi 

Validitas isi adalah suatu uji validitas yang dapat dilihat 

dari segi isi tes sebagai bentuk penilaian dari hasil kegiatan 

belajar yang dilakukan tersebut.
102

 Uji validitas isi instrumen 

tes didapatkan melalui sebuah penilaian yang dilakukan oleh 

ahli pada bidangnya. Prosedurnya ialah penulis meminta 

validator ahli untuk memeriksa apakah suatu instrumen 

tersebut telah sesuai dengan indikator tes dan layak digunakan. 

 

b. Validitas Konstruk  

Uji validitas konstruk ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus korelasi r product moment, yaitu:
103

 

 

    
     (  )(  )

√*     (  ) +*     (  ) +
 

 

Keterangan: 

    : Koefisien korelasi antara x dan y 

   : Jumlah skor X 

    : Jumlah skor Y 

    : Jumlah perkalian antara skor X dan skor Y 

  : Jumlah sampel yang diteliti 

 

Kemudian, dicari corrected item-total correlation 

coefficient dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

 

  (   )  
        

√            (  )(  )

 

 

                                                                                                                                   
Persada, 2008), 206. 

102Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2015), 164. 

103Anas Sudijono, 206. 
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Keterangan: 

    : Koefisien korelasi antara x dan y 

  : Jumlah subyek yang ada 

∑xy : Jumlah perkalian skor x dan y 

x : Jumlah skor x 

y : Jumlah skor y 

   : Jumlah kuadrat x 

   : Jumlah kuadrat y 

 

Butir soal tersebut dikatakan layak digunakan apabila 

  (   ) ≥ rtabel dan tidak layak apabila   (   ) < rtabel.
104

 

 

Soal yang telah diuji cobakan kepada 28 peserta didik kelas 

XII MIPA yang telah mempelajari materi tersebut dan dilakukan 

analisis butir soal dengan membandingkan nilai   (   ) ≥ rtabel. 

Adapun hasil analisis butir soal dapat dilihat pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Butir Soal 

 

Soal 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Keterangan Nomor Butir Soal Jumlah 

Valid 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,16,18,19,20 
18 

Tidak Valid 15,17 2 

 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat kita ketahui bahwa dari 20 soal 

kemampuan pemecahan masalah ada beberapa nomor yang tidak 

valid yaitu nomor 15 dan 17. Sedangkan ada 18 butir soal yang 

valid tetapi salah satu nomor tidak digunakan pada saat penelitian. 

Oleh sebab itu, dari 20 butir soal, ada 17 soal yang digunakan 

untuk penelitian. 

 

2. Uji Taraf Kesukaran (Tes Kemampuan Pemecahan Masalah) 

                                                             
104Novalia and Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan 
(Bandar  

Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), 37. 
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 Analisis item atau analisis butir soal merupakan pengkajian 

suatu pertanyaan-pertanyaan tes untuk memeroleh perangkat 

pertanyaan yang memiliki kualitas memadai.
105

 Cara menentukan 

tingkat kesukaran instrument suatu penelitian dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut:
106

 

 

  
 

  
 

Keterangan: 

  : Taraf kesukaran 

  : Skor seluruh peserta didik 

   : Jumlah skor maksimum yang diperoleh peserta didik 

 

Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen dalam buku Anas 

Sudijono memberikan tafsiran mengenai interpretasi tingkat 

kesukaran yang dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:
107

 

 

Tabel 3.4 

Interpretasi Tingkat Kesukaran 

 

No Besar P Kategori 

1 0,00 ≤ p < 0,30 Sukar 

2 0,30 ≤ p < 0,70 Sedang (Cukup) 

3 0,70 ≤ p ≤ 1 Mudah 

 

Adapun hasil analisi uji tingkat kesukaran soal kemampuan 

pemecahan masalah tiap butir soal dapat dilihat pada tabel yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             
105Supranata and Sumarna, Analisis, Validitas, Reliabilitas Dan 

Interprestasi  

Hasil Tes (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010). 
106Rasyid H. and Mansur, Penelitian Hasil Belajar (Bandung: CV. Wacana  

Prima, 2010). 
107Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, 2015, 372. 
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Tabel 3.5 

Hasil Uji Coba Tingkat Kesukaran 

 

Soal 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Keterangan Nomor Butir Soal Jumlah 

Sukar - - 

Cukup 
2,3,4,7,8,10,12,14,15,1

6,18,19,20 
13 

Mudah 1,5,6,9,11,13,17 7 

 

3. Uji Daya Pembeda Soal (Tes Kemampuan Pemecahan 

Masalah) 

 Uji daya pembeda ialah suatu kemampuan dari butir item tes 

atau soal yang berguna untuk dapat membedakan antara peserta 

didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan peserta didik 

dengan kemampuan rendah.
108

 Maka dari itu, dapat kita pahami 

bahwa uji daya pembeda instrumen ialah suatu tingkat 

kemampuan dari instrument tersebut untuk bisa membedakan 

antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan 

peserta didik berkemampuan rendah. Uji daya pembeda soal dapat 

diukur dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:
109

 

 

   
  

  
 

  

  
       

 

Keterangan: 

DP : Indeks Daya Pembeda 

BA : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas 

BB : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok 

bawah 

JA : Jumlah peserta tes kelompok atas 

JB : Jumlah peserta tes kelompok bawah 

PA : Proposisi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

PB : Proposisi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

                                                             
108Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 186. 
109Arikunto Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 213. 
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 Klasifikasi daya pembeda soal yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 

Interpretasi Daya Pembeda
110

 

 

Besar DP Interpretasi 

0,00 Sangat Jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup (Sedang) 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1 Sangat Baik 

 

Adapun hasil dari uji daya pembeda pada tiap butir soal kemampuan 

pemecahan masalah dapat dilihat pada tabel 3.7 yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Daya Pembeda 

 

Soal 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Keterangan Nomor Butir Soal Jumlah 

Sangat Baik - - 

Baik 8,19,20 3 

Cukup 
1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,

14,16,18 
13 

Jelek 5,12,15,17 4 

Sangat Jelek - - 

 

4. Uji Reliabilitas (Tes Kemampuan Pemecahan Masalah) 

  Setelah melakukan uji validitas tes, maka item-item soal 

tersebut akan dilakukan uji reliabilitasnya. Adapun uji reliabilitas 

merupakan suatu derajat yang dapat menunjukkan sebuah 

konsistensi hasil dari tes atau soal dalam waktu ke waktu.
111

 

Untuk dapat menentukan tingkat uji reliabilitas tes berupa soal 

                                                             
110Arikunto Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi  

Aksara, 2012). 
111Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip Dan Operasionalnya (Jakarta: 
Bumi  

Aksara, 2012), 45. 
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essay maka digunakan suatu teknik Alpha. Adapun rumus Alpha 

dari Cronbach sebagai berikut:
112

 

 

    *
 

   
+ [  

   
 

  
 ] 

 

Keterangan: 

r11  : Koefisien reliabilitas suatu instrumen   

n  : Banyaknya butir tes yang digunakan dalam soal 

1  : Bilangan konstan 

   
  : Jumlah varians skor ke-i 

  
   : Varians skor total 

 

 Setelah didapatkan harga koefisien reliabilitas maka harga 

tersebut diinterprestasikan terhadap kriteria dengan menggunakan 

tolak ukur dalam mencari angka korelasi ―r‖ reluabilitas (r11). 

Dengan suatu derajat kebebasan (N-2) pada taraf signifikansi 5%. 

Adapun ketentuan yang digunakan yaitu r11 sama atau lebih besar 

daripada rtabel maka suatu hipotesis tersebut dapat diterima atau 

soal dapat dinyatakan reliable. Sebaliknya jika r11 lebih kecil 

daripada rtabel atau r11 maka soal tes tersebut dapat dinyatakan tidak 

diterima atau tidak reliable. 

 Interpretasi koefisien reliabilitas soal biasanya digunakan 

pedoman di bawah ini: 

1) Jika r11 ≥ 0,7 maka tes reliable (reliable). 

2) Jika r11 < 0,7 maka tes tidak reliable (un-reliable).
113

 

 

Adapun hasil uji reliabilitas soal kemampuan pemecahan 

masalah dinyatakan reliable hal ini dikarenakan r11 ≥ 0,7 sehingga 

dapat dilihat pada tabel 3.8 yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                             
112Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers,  

), 208. 
113Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, 2015, 209. 
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Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Soal 

 

r11 Interpretasi 

0,915101 Reliabel 

 

5. Uji Validitas (Angket Self-Regulated Learning) 

Uji validitas yang digunakan untuk dapat menghitung angket 

dalam sebuah penelitian ialah validitas isi dan validitas konstruk. 

Validitas isi memberikan hasil sejauh mana item-item instrument 

angket self-regulated learning mencakup keseluruhan isi hal yang 

akan diukur oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis meminta 

para ahli untuk menilai apakah tiap-tiap butir iinstrumen suatu 

angket self-regulated learning yang telah dibuat sesuai dengan 

klarifikasi kisi-kisi yang ditentukan. Setelah angket tersebut 

dinyatakan sesuai dengan kisi-kisinya, maka dilakukan suatu uji 

validitas konstruk. Adapun rumus yang digunakan sama dengan 

rumus uji validitas konstruk tes kemampuan pemecahan masalah. 

 

Adapun hasil uji coba angket dapat dilihat pada tabel 3.9 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Validitas Angket 

 

Angket Self-

Regulated 

Learning 

Keterangan Nomor Butir Soal Jumlah 

Valid 

3,4,6,9,10,11,14,15,16,

17,18,20,21,22,23,24,2

5 

17 

Tidak Valid 1,2,5,7,8,12,13,19 8 

 

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 3.9 dapat diketahui 

bahwa dari 25 butir soal terdapat 8 butir soal yang tidak valid, 

sehingga sebelum dilakukan penelitian dilakukan perbaikan pada 

butir soal yang tidak valid. 
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6. Uji Reliabilitas (Self-Regulated Learning) 

Untuk dapat mengukur uji reliabilitas angket self-regulated 

learning maka rumus yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah rumus Alpha Cronbach, yaitu sebagai berikut: 

 

    *
 

   
+ [  

   
 

  
 ] 

 

Keterangan: 

r11  : Koefisien reliabilitas instrument angket   

n  : Banyaknya butir tes yang digunakan penulis 

1  : Bilangan konstan 

   
  : Jumlah varians skor ke-i 

  
   : Varians skor total 

 

Suatu instrumen angket dikatakan reliable apabila r11 ≥ 0,7. 

 

Adapun hasil dari uji reliabilitas angket self-regulated learning 

dapat dilihat pada tabel 3.10 yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Reliabilitas Angket 

 

 
 

G. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis ini diperlukan guna mengetahui suatu 

analisis data dengan pengujian hipotesis tersebut dapat dilanjutkan 

atau tidak dapat dilanjutkan. Teknik analisis data suatu tes 

kemampuan pemecahan masalah diuji dengan sebuah uji statistik. 

Adapun uji prasyarat yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk dapat mengetahui apakah suatu 

data dari hasil penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak 

notmal. Uji ini dilakukan pada kedua variabel yaitu variabel bebas 

(X) ialah media Edmodo dan Self-Regulated Learning (tinggi, 

sedang, rendah) sedangkan variabel terikat (Y) ialah kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik. Uji normalitas yang digunakan 

oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah uji Liliefors.114
 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

Ho : Data sampel berasal dari suatu populasi yang 

berdistribusi normal. 

H1 : Data sampel tidak berasal dari suatu populasi 

berdistribusi normal. 

b. Taraf Signifikansi (α) = 0,05 

1) Susun sebaran data yang diuji (urutkan dari yang 

terkecil sampai yang terbesar) 

2) Hitunglah nilai normal standar tiap data dengan rumus 

  
(    )

 
. 

Keterangan: 

S : Simpangan baku data tunggal 

Xi : Data tunggal 

X : Rata-rata data tunggal 

c. Gunakanlah Z tabel guna menghitung luas bawah kurva 

normal baku. 

d. Hitunglah besar peluang dengan cara menghitung luas 

masing-masing dari nilai Z. 

e. Hitunglah nilai S (Z), yakni suatu frekuensi kumulatif 

relatif dari masing-masing nilai Z. 

f. Tentukanlah nilai Liliefors, lalu hitung Lh dengan rumus 

Lh = |F (Z) – S (Z)|. 

g. Tentukan nilai Liliefors tabel dengan rumus Lt pada 

tingkat kepercayaan 95% Lt adalah    
     

√ 
. 

                                                             
114Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Tarsito, 2005), 466. 
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h. Bandingkanlah hasil nilai Liliefors hitung terbesar (Lh) 

dengan hasil dari nilai Liliefors tabel (Lt). Jika nilai Lh < 

Lt maka dapat dikatakan bahwa suatu data tersebut 

berdistribusi normal. 

i. Adapun kriteria pengujian ini ialah sebagai berikut: 

Ditolak H0, jika Lh > Lt 

Diterima H0, jika Lh ≤ Lt
115

 

2. Uji Homogenitas 

Setelah melakukan uji normalitas tersebut, selanjutnya 

dilakukan sebuah uji homogenitas. Menurut Sugiyono, uji 

homogenitas varians bertujuan untuk menentukan apakah suatu 

varians kedua kelompok (kelas kontrol dan kelas eksperimen) 

tersebut homogen atau tidak homogen. Uji homogenitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah uji 

homogenitas dua varians uji Fisher.116 Adapun persamaan uji 

Fisher yaitu sebagai berikut: 

 

Fhitung   
  
 

  
  

Keterangan: 

F : Homogenitas 

  
  : Nilai varians yang lebih besar dari dua sampel yang 

 dibandingkan 

  
  : Nilai varians yang lebih kecil dari dua sampel yang 

 dibandingkan 

 

a. Hipotesis 

H0 : Kedua sampel memiliki varians yang sama 

H1 : Kedua sampel memiliki varians yang berbeda atau 

 tidak sama 

b. Tingkat Signifikansi 

Adapun kriterianya ialah sebagai berikut: 

                                                             
115Edi Riadi, Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS (Jakarta:  

Andi Offset, 2016), 115-116. 
116Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R &  

D (Bandung: Alfabeta, 2013), 276. 
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H0 diterima, jika Fh ≤ Ft H0 = Data memiliki suatu 

varians yang homogen. 

H1 ditolak, jika Fh ≥ Ft  H1 = Data tidak memiliki 

varians yang homogen
117

 

 

H. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini dilakukan guna menganalisis suatu data yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

setelah uji normalitas dan homogenitas itu terpenuhi, maka 

dilakukanlah uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti 

menggunakan Uji Two Way Anova.  

1. Uji Two Way Anova 

 Uji Two Way Anova adalah suatu pengujian hipotesis 

komparatif (perbandingan) untuk k sampel (lebih dari 2 sampel) 

dengan cara mengukur atau mengelompokkan data berdasarkan 

dua faktor berpengaruh yang disusun dalam baris dan kolom.
118

 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

1) H0A : αi = 0 untuk setiap i = 1,2 

H1A : αi ≠ 0 paling sedikit ada satu harga i 

2) H0B : βj = 0 untuk setiap j = 1,2,3 

H1B : βj ≠ 0 paling sedikit ada satu harga j 

3) H0AB : (αβ)ij = 0 untuk setiap i = 1,2 dan j = 1,2,3 

H1AB : paling sedikit ada satu pasang harga ij 

 

Hipotesis Statistik 

1) H0A : α1 = α2 

(Tidak terdapat pengaruh dalam penerapan media 

Edmodo terhadap kemampuan pemecahan masalah pada 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung). 

 

 

                                                             
117Budiyono, Statistika Untuk Penelitian (Surakarta: Sebelas Maret  

University Press, 2014), 141. 
118Luh Kadek Pande Ary Susilawati and et.al., Bahan Ajar Praktikum  

(Bali: Universitas Undayana, 2017), 62. 
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H0A : α1 ≠ α2 

(Terdapat pengaruh dalam penerapan media Edmodo 

terhadap kemampuan pemecahan masalah pada peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 3 Bandar Lampung). 

 

Keterangan: 

α1 : Pembelajaran dengan menggunakan media Edmodo. 

α2 : Pembelajaran metode konvensional (media Google 

Classroom). 

 

2) H0B : β1 : β2 : β3 

(Tidak terdapat pengaruh antara peserta didik yang 

memiliki self-regulated learning tinggi, sedang, rendah, 

terhadap kemampuan pemecahan masalah). 

  

H0B : β1 ≠ β2 = β3 

H0B : β1 = β2 ≠ β3 

H0B : β1 ≠ β2 ≠ β3 

(Terdapat pengaruh antara peserta didik yang memiliki 

self-regulated learning tinggi, sedang, rendah, terhadap 

kemampuan pemecahan masalah). 

 

Keterangan: 

β1 : Self-Regulated Learning tinggi. 

β2 : Self-Regulated Learning sedang. 

β3 : Self-Regulated Learning rendah. 

 

3) H0AB : αβ = 0 

(Tidak terdapat interaksi penerapan media Edmodo dan 

self-regulated learning (tinggi, sedang, rendah) terhadap 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas XI 

di SMA Negeri 3 Bandar Lampung). 

 

H1AB : αβ ≠ 0 

(Terdapat interaksi penerapan media Edmodo dan self-

regulated learning (tinggi, sedang, rendah) terhadap 
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kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas XI 

di SMA Negeri 3 Bandar Lampung). 

 

b. Taraf Signifikansinya yaitu α = 0,05 

 

c. Komputasi 

Tabel analisis suatu variansi ini berbentuk baris dan kolom. 

Besarannya yaitu (a), (b), (c), (d), dan (e) yang dapat dilihat di 

bawah ini: 

a. = 
  

    

b. = ∑ijSSjj 

c. =   
  ̇
 

 
 

d. =   
  ̇
 

 
 

e. =        
 ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

Selanjutnya dijabarkan beberapa jumlah kuadrat, yaitu 

sebagai berikut: 

JKA =  ̅ *( )  ( )+ 

JKB =  ̅ *( )  ( )+ 

JKAB =  ̅ *( )  ( )   ( )  ( )+ 

JKG = (b) 

JKT =  JKA + JKB + JKAB + JKG 

 

Derajat kebebasan (dk) yaitu: 

dkA = P – 1 

dkB = q – 1 

dkAB = (p – 1) (q – 1) 

dkG = N – pq 

dkT = N – 1 

 

Rataan kuadrat yaitu: 

RKA = 
   

   
 

RKB = 
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RKaB = 
    

    
 

RKG = 
   

   
 

 

d. Statistik Uji 

1) H0A yaitu Fa = 
   

   
 

2) H0B yaitu Fb = 
   

   
 

3) H0AB yaitu Fab = 
    

   
 

 

e. Daerah Kritis 

Menentukan Ftabel masing-masing yaitu sebagai berikut: 

1) Fa adalah DK = * |             + 

2) Fb adalah DK = * |             + 

3) Fab adalah DK = * |     (   )(   )     + 

 

f. Keputusan Uji 

Jika Fhitung > Ftabel maka H0 diterima dan begitupun 

sebaliknya.
119

 

 

g. Tabel Anava 

Tabel 3.11 

Klarifikasi Anava 

 

Sumber JK dk RK Fabs Fa 

Baris (A) JKA p-1 RKA Fa F* 

Kolom (B) JKB q-1 RKB Fb F* 

Interaksi 

(AB) 

JKAB (p-1)(q-1) RKAB Fab F* 

Galat JKG N-pq RKG - - 

Total JKT N-1 - - - 

 

F* = Nilai tabel 

 

                                                             
119Budiyono, Statistika Untuk Penelitian (Surakarta: UNS Press, 2013). 
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2. Uji Komparasi Ganda 

 Uji komparasi ganda ini dapat dilakukan apabila suatu 

hipotesis tersebut ditolak. Uji yang dapat digunakan ialah sebuah 

metode Scheffe. Adapun prosedurnya yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rerata yang 

ada 

b. Merumuskan suatu hipotesis nol yang bersesuaian dengan 

komparasi tersebut 

c. Menentukan taraf signifikansi α 

d. Mencari nilai statistik dari sebuah uji F 

Kemudian, berikut ini adalah sebuah penjabaran yang lebih 

jelas mengenai suatu uji komparasi ganda dengan 

menggunakan metode Sheffe. 

a. Komparasi rerata antar baris 

1) Menyususn hipotesis 

H0 : µi = µj 

H1 : µi ≠ µj 

 

2) Taraf signifikansi α = 0,05 

 

3) Statistik uji yang digunakan: 

     
(  ̅   ̅ )

 

   [
 
  

 
 
  ̇

]
 

 

Dengan: 

     : nilai Fobs pada perbandingan baris ke-i dan 

ke-  j 

  ̅  : rerata baris ke-i 

 ̅   : rerata baris ke-j 

    : rerata kuadrat galat yang diperoleh dari 

  perhitungan suatu analisis variansi 

ni  : ukuran sampel ke-i 

nj  : ukuran sampel ke-j 

 

4) Daerah kritis untuk uji itu adalah sebagai berikut: 



83 

 

 

   *  |  (   )            + 

 

5) Menentukan keputusan dari uji yang dilakukan 

6) Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada.
120

 

 

b. Komparasi rerata antar kolom 

1. Menyususn hipotesis 

H0 : µi = µj 

H1 : µi ≠ µj 

 

2. Taraf signifikansi α = 0,05 

 

3. Statistik uji yang digunakan: 

     
(  ̅   ̅ )

 

   [
 
  

 
 
  ̇

]
 

 

Dengan: 

     : nilai Fobs pada perbandingan kolom ke-i dan 

  ke-j 

  ̅  : rerata pada kolom ke-i 

 ̅   : rerata pada kolom ke-j 

    : rerata kuadrat galat yang diperoleh dari 

  perhitungan suatu analisis variansi 

ni  : ukuran sampel ke-i 

nj  : ukuran sampel ke-j 

 

4. Daerah kritis untuk uji itu adalah sebagai berikut: 

   *  |  (   )            + 

 

5. Menentukan keputusan uji yang telah dilakukan 

6. Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada.
121

 

 

 

                                                             
120Budiyono, 215. 
121Budiyono, 216. 
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