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  RINGKASAN 

 

 
Dalam usaha meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar mahasiswa PGSD 

FIP UNJ, maka diusulkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Blended Learning 
Menggunakan Facebook Group Terhadap Motivasi dan Kemandirian Belajar”. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh dari blended learning 
menggunakan Facebook Group Terhadap Motivasi dan Kemandirian Belajar mahasiswa 
PGSD FIP UNJ. Sehingga bila hasilnya baik, maka dapat diterapkan dalam 
pembelajaran di mata kuliah-mata kuliah yang ada di PGSD 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quosi eksperimental yang terdiri dari satu variabel bebas 
yaitu penggunaan blended learning menggunakan facebook group, serta dua variabel terikat  yaitu  
motivasi belajar dan kemandirian belajar mahasiswa. Model ekperimen ini melalui tiga la ngkah yaitu :  

(1). Memberikan pretest untuk mengukur variabel terikat sebelum treatment atau perlakuan d ila kukan  
(pretest). (2). Memberikan perlakuan ekperimen kepada para subyek yaitu menggunakan model blended 

learning menggunakan facebook group pada mahasiswa PGSD FIP UNJ mata kuliah perspek tif  global. 
(3). Memberikan posttest untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 120 mahasiswa dan sampelnya sebanyak 60 mahasiswa. 

Data X1, Y1 dan Y2 diperoleh dari angket. Data yang berkumpul kemudian d ianalisis m enggunakan 
statistik parametrik dengan uji prasyarat yang dilakukan adalah uji homogenitas, normalitas, lin ierita s, 
dan multikolinieritas. Pengumpulan data kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 
Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan pada motivasi belaajr m ahasiswa yang 

cukup signifikan, peningkatan pada kemandirian m ahasiswa  yang m enggunakan e learning t idak 
lebihbaik dari mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional, akan tetap i pembelajaran  e 
learning berpotensi untuk meningkatkan kemandirian mahasiwa.  

 

 
Keywords: Blended Learning, Facebook Group, Motivasi Belajar, Kemandirian  

                 Belajar 
  



BAB 1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara empiris, dengan kemajuan IPTEK yang sangat pesat, pengetahuan bisa didapatkan d imana 

saja dan kapan saja di era globalisasi ini. Akan tetapi upaya perbaikan kualitas pembelajaran pada  

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jenjang S1 secara substan tif  terus d ila kukan  melalu i 

program perbaikan pada tataran proses, diantaranya adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang 

variative dan tepat, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Terdapat mata kuliah Perspektif Global di Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan a gar mahasiswa 

sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat global, yang t indakannya akan berpengaruh 

terhadap masyarakat global, sekaligus juga masyarakat global pun dapat mempengaruhinya. Mata kulia h 

ini akan sangat menarik jika disampaikan melalui model pembelajaran blended learning yang 

memadukan antara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan tatap muka pada 

pembelajaran.  

Keberhasilan mata kuliah Perspektif Global ini bukan hanya mahasiswa mendapat n ila i ya ng 

bagus di akhir perkuliahan, namun juga mereka menyadari bahwa dirinya bagian dari masyarakat  global 

dan dapat berkontribusi bagi masyarakat terutama melalu i penyadaran juga terhadap  masyarakat  

Indonesia tentang pentingnya menyadari bahwa masyarakat juga merupakan bagian  dari m asyarakat 

global. Sehingga diharapkan melalui model blended learning, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini 

bukan hanya dapat berkontribusi secara nasional saja, akan tetapi juga secara global karena mereka telah 

terbiasa berkomunikasi via internet, dimana tidak ada lagi ba tas a dminist ratif , un tuk  m ereka dapat  

berkomunikasi secara global.  

 Berdasarkan refleksi dari tim dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global, ditemukan bahwa 

masih kurangnya motivasi mahasiswa untuk bisa berkomunikasi secara global sebagai bagia n dari 

menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat global, sela in  itu  kemampuan m ereka 

belajar secara mandiri masih perlu di tingkatkan, hal ini bertujuan agar mereka dapat belajar kapanpun  

dan dimanapun serta dengan siapapun dalam kehidupan global ini.  

Facebook merupakan situs jejaring sosial yang diminat i o leh  semua go longan masyarakat 

termasuk mahasiswa. Bahkan Facebook merupakan jejaring sosial no 1 yang paling d im inati d i dun ia  

(Third et al., 2011). Hal ini karena setiap hari, lebih dari 175 juta pesan diposting di Twitter, 250 juta foto  

dibagikan di Facebook, dan sekitar 2 miliar video ditonton YouTube (Bullas, 2012). Facebook di kalangan 

mahasiswa merupakan sebuah tren. Mahasiswa menggunakan facebook untuk saling bertukar p ik iran, 

membagi momen kebersamaan maupun mencari yang sedang up to date d bicarakan.   

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi  seperti yang terjadi sekarang ini menyebabkan 

jarak yang jauh bukanlah suatu hambatan bagi seseorang un tuk berkomunikasi, dan  juga m enjalin  

komunikasi dengan orang– orang dari berbagai belahan dunia. Hal ini membuat manusia dapat  belajar 

dimanapun dan kapanpun. Badrul Khan (dalam Chaeruman, 2008) mengatakan bahwa dengan a danya 

teknologi, maka pembelajaran akan lebih bersifat terbuka, f leksibel, dan terdistribusi. Paradigma 



berfikirdalam konteks pembelajaran saat ini telah berubah dari paradigma konvensional yang 

menekankan pembelajaran harus selalu di lakukan secara tatap muka, m enjadi ke  a rah paradigma 

pembelajaran berbasis sumber belajar, sehingga dapat dilakukan kapanpun dan  d imanapun, sela ma 

tersedia sumber belajar, sehingga guru menjadi hanya sebagai fasilitator. 

Perubahan paradigma pembelajaran melahirkan sebuah konsep baru dalam dunia Pendid ikan 

yaitu Blended Learning.  Menurut Harding, Kaczynski, Aprina dan Wood (2009: 5 ):”model blended  

learning merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran 

jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online”. Dengan menggunakan model blended  learning, 

proses pembelajaran dapat menggabungkan berbagai sumber secara f isik  dan m aya (v irtual). Model 

blended learning memadukan berbagai metode dan strategi pengajaran yang memanfaatkan  teknologi 

virtual.  

 Maka model blended learning dengan memanfaatkan facebook group un tuk m eningkatkan  

motivasi belajar dan kemandirian belajar 

Temuan dan luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah adanya data tentang seberapa 

besar pengaruh dari model blended learning dengan menggunakan facebook group ini terhadap mot ivasi 

dan kemandirian mahasiswa PGSD FIP UNJ. Penelitian yang diusulkan ini untuk m endukung ca paian  

rencana strategi penelitian perguruan tinggi pada tema riset unggulan yang pertama Universitas Negeri 

Jakarta yaitu Pendidikan.  Pendidikan merupakan kekuatan penelitian pendidikan di Universitas Negeri 

Jakarta, terutama di Fakultas Ilmu Pendidikan.  Pengembangan aspek-aspek pendidikan dilakukan untuk 

menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat diimplementasikan di dalam road map penelitian yang 

menghasilkan penelitian unggulan dari masing-masing tema yang menjadi acuan penelitian di Universitas 

Negeri Jakarta yang dimulai pada tahun 2019 yaitu penelitian ini menunjang di dalam kajian riset terapan. 

Penelitian ini merupakan penelitian dalam tema teknologi pendidikan sesuai dengan sasaran yang terdapat 

pada renstra UNJ untuk tema riset unggulan Pendidikan. Dalam penelitian ini akan dihasilkan 

pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh dari model  blended learning dengan media facebook group 

terhadap motivasi belajar dan kemandirian belajar mahasiswa PGSD FIP UNJ untuk mata kuliah 

Perspektif Global. 

Penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan mengenai pengaruh blended 

learning terhadap hasil belajar kimia ditinjau dari kemandirian siswa oleh Gede Sandi 

(2012) telah menghasilkan pemahaman kepada peneliti bahwa (1) hasil belajar kimia 

siswa yang mengikuti blended learning lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang 

mengikuti pembelajaran langsung, (2) terdapat interaksi yang signifikan antara model 

pembelajaran dan kemandirian siswa terhadap hasil belajar kimia, (3) hasil belajar 

siswa dengan kemandirian tinggi yang mengikuti blended learning lebih baik daripada 

hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran langsung, dan (4) tidak terdapat 



perbedaan antara siswa dengan kemandirian rendah yang mengikuti kedua model 

pembelajaran tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan 

permasalahan penelitiannya sebagai berikut:  

1. Bagaimana motivasi belajar mahasiswa  sebelum dan sesudah mendapat perlakuan 

blended learning melalui facebook group? 

2. Apakah terdapat pengaruh blended learning melalui facebook group dalam 

motivasi belajar mahasiswa? 

3. Bagaimana kemandirian belajar mahasiswa  sebelum dan sesudah mendapat 

perlakuan blended learning melalui facebook group? 

4. Apakah terdapat pengaruh blended learning melalui facebook group dalam 

kemandirian  belajar mahasiswa? 

C. Tujuan  

C.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh blended  learning 

melalui facebook group terhadap motivasi belajar dan kemandirian belajar mahasiswa PGSD FIP UNJ.  

C.2 Tujuan Khusus 

 Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh blended learning melalui facebook group terhadap 

motivasi belajar  

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh blended learning melalui facebook group terhadap 

kemandirian belajar  

D Urgensi (keutamaan) penelitian 

Urgensi penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ketercapaian kompetensi dalam mata kuliah Perspektif Global yaitu kesadaran 

bahwa mahasiswa PGSD FIP UNJ juga merupakan masyarakat global yang harus 

dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara global 

2. Pengembangan motivasi belajar dan kemandirian belajar mahasiswa PGSD FIP 

UNJ 

3. Peningkatan mutu pembelajaran dan penelitian dosen PGSD FIP UNJ 

BAB II 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

F. Blended Learning menggunakan Facebook Group 

Penggunaan apalikasi teknologi informasi (e-learning) sebagai m edia pembelajaran sudah 

semakin sering ditemui dalam pendidikan. Konsep e-learning tentunya memberi nuansa baru bagi proses 

pendidikan yang selama ini hanya bertumpu pada eksistensi guru. Menurut Clark & Mayer (2008: 10) 

bahwa e-learning adalah pembelajaran yang disajikan dengan bantuan komputer. Huruf “e” dalam e -

learning bermakna bahwa materi yang diberikan berbentuk d igita l seh ingga dapat  d isim pan dalam 

perangkat elektonik. E-learning memberi ilustrasi bahwa dengan adanya teknologi informasi dan 

komunikasi, khususnya internet, pembelajaran menjadi lebih terbuka (open) dan f leksibel (f lex ib le), 

terjadi kapan saja, dimana saja dan dengan dan kepada siapa saja d i lokasi m ana saja (d ist ribu ted), 

berbasis komunitas. Menurut Castle and McGuire (2010: 36), e learning mampu meningkatkan 

pengalaman belajar sebab siswa dapat belajar dimanapun dan dalam kondisi a papun selama d irinya 

terhubung dengan internet tanpa harus mengikuti pembelajaran tatap muka (face to face learning).  

Blended learning adalah suatu pendekatan yang fleksibel un tuk m erancang program yang 

mendukung campuran dari berbagai waktu dan tempat untuk belajar. Menurut Rovai and Jordan (2004: 3) 

model blended learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang d ila kukan 

secara tatap muka (face to face learning) dan secara virtual (e-learning). Pem belajaran on line atau  e -

learning dalam blended learning menjadi perpanjangan alami dari pembelajaran ruang kela s t radisional 

yang menggunakan model tatap muka (face to face learning). Lewat model b lended lea rning, p roses 

pembelajaran akan lebih efektif karena proses belajar mengajar yang biasa dilakukan (conventional) akan  

dibantu dengan pembelajaran secara e-learning yang dalam hal ini berdiri di atas infrastruktur teknologi 

informasi dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selain itu menurut Jusoff and Khodabandelou 

(2009: 82), blended learning bukan hanya mengurangi jarak yang selama ini ada diantara siswa dan guru  

namun juga meningkatkan interaksi diantara kedua belah pihak. Berdasarkan proport ion o f con tent 

delivered online, Allen dkk (2007: 5) memberikan kategorisasi yang jelas terhadap b lended learn ing, 

traditional learning, web facilitated dan online learning.  

Menurut Carman (2005: 2), ada lima kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan blended learning, yaitu: 1. Live Event, pembelajaran la ngsung a tau tatap  muka secara 

sinkronous dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu sama tapi tempat berbeda. 2. Sel f-Paced  

Learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri (self -paced learning) yang 

memungkinkan peserta belajar kapan saja, dimana saja secara online. 3. Collaboration, 

mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pengajar, maupun kolaborasi a n tar peserta belajar. 4 . 

Assessment, perancang harus mampu meramu kombinasi jenis assessmen online dan of fline baik  yang 

bersifat tes maupun non-tes. 5. Performance Support Materials, pastikan bahan belajar disiapkan dalam 

bentuk digital, dapat diakses oleh peserta belajar baik secara offline maupun online. 

Model ini dapat diterapkan secara efektif dengan menyesuaikan kondisi yang disepakat i semua 

pihak. Dengan model blended learning ini, pembelajaran berlangsung leb ih  bermakna karena materi 



pembelajaran yang disediakan dirancang sede- mikian rupa sehingga siswa lebih mudah mema- haminya. 

Model ini dapat dilakukan tidak hanya pada saat proses pembelajaran tatap muka, tetapi juga pada saat  

kegiatan di luar tatap muka, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di tempat la innya yang a da 

akses internet (Dobrzan- ski & Brom, 2008). Menggunakan pembelajaran dengan model blended learning 

dapat menambah waktu pembelajaran siswa. Hal ini memungkinkan siswa dapat  m engulang kembali 

materi pembelajarannya. Siswa dapat meningkatkan penguasaan materi pelajarannya dengan mengula ng 

mempelajari materi pembelajaran beberapa kali, melatih soal- soal baik secara mandiri maupun 

berkelompok. Selain itu, blended learning ini mempermudah dan  m empercepat p roses komunikasi 

nonstop antara pengajar dan siswa (Eklund, Kay, & Lynch, 2003; Harry, 2007). Dalam proses 

pembelajaran, blended learning memerlukan media yang cocok. Sa lah sa tu  media yang m endukung 

blended learning adalah facebook group. 

. Facebook muncul setelah friendster, pada bulan Februari tahun 2004 yang lalu dan hingga k in i 

masih menjadi situs jaringan pilihan masyarakat. Awalnya situs jaringan ini hanya dibatasi untuk 

mahasiswa luar negeri saja, kemudian ke negara bagian di Amerika Serikat dan hingga kini sudah marak 

di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Facebook tidak hanya membatasi jaringannya untuk mahasiswa 

saja pada September 2005, tetapi facebook-pun membuka jaringannya untuk para siswa SMA. Kemudia n 

setelah beberapa waktu, facebook juga membuka jaringannya  un tuk para pekerja kantoran. Mulai 

September 2006 facebook membuka pendaftaran untuk siapa saja yang memiliki alamat e-mail. Sa m pai 

sekarang pengguna facebook semakin meningkat karena facebook mempunyai fitur yang sangat menarik 

dan merupakan situs jaringan sosial yang mempunyai aplikasi beragam. Seperti chat ing, ga me dan 

lainlain. Selain itu pengguna juga dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang 

tersedia, seperti berdasarkan sekolah tingkat atas, tempat kerja, atau wilayah geografis. Menurut Profesor 

J.A. Barnes dalam Madcoms Madiun (2009: 6), facebook merupakan situs yang layanan utamanya adalah 

layanan jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen 

individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan 

sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. 

 

B. Motivasi Belajar 

Motivasi Belajar Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berart i bergerak 

(move). Motivasi juga bisa diartikan sebagai usaha yang dapat menyebabkan seseorang a tau kelompok 

orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tu juan yang d ikehendakinya a tau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Jex (2002: 210) motivasi seperti gravitasi yang t idak 

bisa dilihat secara visual atau dirasakan namun hanya bisa dilihat efek yang dihasilkan olehnya.  

Pada kehidupan sehari-hari motivasi memiliki peran yang sangat strategis termasuk  pada p roses 

pembelajaran. Pada proses pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak  

di dalam diri seorang pelajar (mahasiswa) yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, seh ingga tu juan  yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 2000:  75). Jika  mahasiswa m emilik i 

motivasi belajar yang tinggi, maka seluruh proses pembelajaran akan diikuti dengan baik mulai dari ra sa 



ingin tahu, intensitas dalam memperhatikan penjelasan pelajaran, membaca materi sampai pada mencari 

strategi yang paling tepat guna meraih prestasi akademik yang tinggi bagi dirinya. Selain itu Slavin (2009: 

106) berpendapat bahwa pembelajar yang termotivasi akan dengan mudah diarahkan, diberi penuga san, 

cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, aktif dalam mencari in f ormasi ten tang materi yang 

dijelaskan oleh guru serta menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi untuk memp elajari dan 

menyerap pelajaran yang diberikan.  

Menurut Halonen and Santrock (1999: 349) setidaknya terdapat 3 faktor kognitif dalam berprestasi 

yaitu: (1) attribution, (2) intrinsic and extrinsic motivation, dan (3) goal set t ing a nd p la nning . Hal in i 

sejalan dengan yang dikatakan oleh Woolfolk (2004: 351) dimana motivasi secara umum terbagi dua 

yaitu: (1) intrinsic motivation, dan (2) extrinsic motivation. Motivasi intrinsik (intrinsic motivation), yaitu 

motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesua tu itu sendiri (tujuan itu sendiri). Sementara 

motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation), yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang la in  

(cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti 

imbalan dan hukuman. Kedua faktor tersebut harus mendapat perhatian yang besar dari seorang guru , 

terlebih dalam upaya peningkatan prestasi belajar siswa.  

Motivasi berprestasi menurut Wade & Tavris (2008: 459) menekankan pada tujuan dan a lasan 

yang dimiliki seseorang untuk mengejar tujuan tersebut. Tujuan berfungsi efektif meningkatkan motivasi 

dengan memenuhi 3 hal berikut ini: (1) tujuan mesti bersifat spesifik, (2) tujuan harus menantang, namun 

dapat dicapai, dan (3) tujuan dibatasi pada mendapatkan apa yang diinginkan, bukannya menghindari apa 

yang tidak diinginkan. Motivasi berprestasi mendorong seseorang untuk belajar dengan giat guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Setidaknya terdapat  6  ind ikator m ot ivasi belajar siswa  

(Herminarto Sofyan dan Hamzah B. Uno, 2004: 24): 1. hasrat dan keinginan berhasil, 2 . dorongan d an 

kebutuhan dalam belajar, 3. harapan dan cita -cita masa depan, 4. penghargaan dalam belajar, 5. kegia tan 

yang menarik dalam belajar, dan 6. lingkungan belajar yang kondusif. 

 

C. Kemandirian Belajar 

Pembahasan istilah kemandirian belajar berhubungan dengan beberapa istilah lain di a n taranya 

self regulated learning, self regulated thinking, self directed learning, self efficacy, dan self -esteem. 

Pengertian kelima istilah di atas tidak tepat sama, namun mereka memilki beberapa kesamaan 

karakteritik. Dalam tahun enampuluhan dan tujuhpuluhan, praktisi pendidikan banyak dipengaruhi o leh  

pandangan behaviourist seperti Watson dan Skinner. Kemudian muncul pandangan teori belajar sosial 

Bandura, yang memandang belajar dari sudut pandang kognitif. Long (Kerlin, 1992) misalnya, 

memandang belajar sebagai proses kognitif yang dipengaruhi o leh  beberapa f aktor sepert i keadaan 

individu, pengetahuan sebelumnya, sikap, pandangan individu, konten, dan ca ra penyaj ian. Sa tu sub-

faktor penting dari keadaan individu yang mempengaruhi belajar adalah self-regulated learning.  

Sejumlah pakar (Butler, 2002, Corno dan Mandinah, 1983, Corno dan Randi, 1999 , Hargis, 

http:/www.smartkidzone.co/, Kerlin, 1992, Paris dan Winograd, 1998, Schunk dan Zimmerman, 1998 , 

Wongsri, Cantwell, dan Archer, 2002), menguraikan pengertian istilah SRL, m erelasikannya dengan 

beberapa istilah lain yang serupa, memeriksa efek SRL terhadap pembelajaran sa ins m elalui in ternet, 



serta memberikan saran untuk memajukan SRL pada siswa/mahasiswa Dalam a rtikel-art ikel d i a tas, 

istilah SRL didefinisikan agak berbeda, namun semuanya memuat tiga karakteritik utama yang serupa, 

yaitu merancang tujuan, memilih stategi, dan memantau proses kognitif dan afekt if yang berla ngsung 

ketika seseorang menyelesaikan suatu tugas akademik.  

Corno dan Mandinah (1983), Hargis (http:/www.jhargis.co/) dan Kerlin, (1992) m endefisikan 

SRL sebagai upaya memperdalam dan memanipulasi jaringan asosiatif dalam suatu bidang tertentu, dan 

memantau serta meningkatkan proses pendalaman yang bersangkutan Definisi tersebut  menunjukkan  

bahwa SRL merupakan proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap proses kognit if  

dan afektif dalam menyelesaikan 1 suatu tugas akademik. Dalam hal ini, SRL itu sendiri bukan 

merupakan kemampuan mental atau keterampilan akademik tertentu seperti kefasihan membaca, namun 

merupakan proses pengarahan diri dalam mentransformasi kemampuan mental ke da lam keterampila n 

akademik tertentu (Hargis, http:/www.jhargis.co/).  

Mengacu pada pendapat Corno dan Mandinach (1983), Kerlin  (1992) m engklasif ikasi SRL 

dalam dua katagori yaitu: (1) proses pencapaian informasi, proses transformasi informasi, proses 

pemantauan, dan proses perancangan, serta (2) proses kontrol metakognitif. Agak berbeda dengan definisi 

Corno dan Mandinach (1983), Bandura (Hargies, http:/www.jhargis.co/) mendefin isikan  SRL sebagai 

kemampuan memantau perilaku sendiri, dan merupakan kerja-keras personalit i m anusia. Sela nju tnya 

Bandura menyarankan tiga langkah dalam melaksanakan SRL yaitu: (1) Mengamati dan mengawasi d iri 

sendiri: (2) Membandingkan posisi diri dengan standar tertentu, dan (3) Memberikan  respons sendiri 

(respons positif dan respons negatif). Strategi SRL memuat kegiatan: mengevaluasi diri, m engatur dan 

mentranformasi, menetapkan tujuan dan rancangan, m encari in f ormasi, m encatat  dan m emantau, 

menyusun lingkungan, mencari konsekuensi sendiri, mengulang dan mengingat, mencari bantuan sosia l, 

dan mereview catatan.  

Berkaitan dengan SRL, Hargies (http:/www.jhargis.co/) melaporkan bahwa mahasiswa 

menunjukkan SRL yang tinggi ketika belajar sains melalui internet, dan mereka memperoleh peningkatan 

skor sains setelah pembelajaran. Demikian pula Yang (Hargis, http:/www.jhargis.co/) melaporkan bahwa 

siswa yang memiliki SRL yang tinggi: (1) cenderung belajar lebih baik dalam pengawasannya sendiri dari 

pada dalam pengawasan program, (2) mampu memantau, mengevaluasi, dan mengatur belajarnya secara 

efektif; (3) menghemat waktu dalam menyelesaikan tugasnya; dan (4) mengatur belajar dan waktu secara 

efisien. Hampir serupa dengan definisi Bandura yaitu berkaitan dengan kontrol diri dalam belajar, Schunk 

dan Zimmerman (1998) mendefinisikan SRL sebagai proses belajar yang terjadi ka rena pengaruh dari 

pemikiran, perasaan, strategi, dan perilaku sendiri yang berorientasi pada pencapaian tu juan. Menurut 

Schunk dan Zimmerman (1998) terdapat tiga phase utama dalam siklus SRL yaitu: merancang belajar, 

memantau kemajuan belajar selama menerapkan rancangan, dan  m engevaluasi hasil bela jar secara 

lengkap. Serupa dengan Schunk dan Zimmerman (1998), Butler (2002) m engemukakan bahwa SRL 

merupakan siklus kegiatan kognitif yang rekursif (berulang-ulang) yang memuat kegiatan: menganalisis 

tugas; memilih, mengadopsi, atau menemukan pendekatan strategi untuk mencapai tu juan  tugas;  dan  

memantau hasil dari strategi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, Schunk  dan  Zimmerman (1998), 

merinci kegiatan yang berlangsung pada tiap phase SRL sebagai berikut:  



• Pada phase merancang belajar berlangsung kegiatan: menganalisis tugas belajar, 

menetapkan tujuan belajar, dan merancang strategi belajar.  

• Pada phase memantau berlangsung kegiatan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri: 

Apakah strategi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana? Apakah saya kembali 

kepada kebiasaan lama? Apakah saya tetap memusatkan diri? Dan apakah strategi 

telah berjalan dengan baik?  

• Phase 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?  

• Pada phase merefleksi: Pada dasarnya phase ini tidak hanya berlangsung pada phase 

keempat dalam siklus self regulated learning, namun refleksi berlangsung pada tiap 

phase selama silkus berjalan.  

Paris dan Winograd (The National Science Foundation, 2000), mengemukakan karakteristik lain  

yang termuat dalam self regulated thinking (SRT) dan SRL yaitu: kesadaran akan berfikir, penggunaan 

strategi, dan motivasi yang berkelanjutan. Menurut Paris dan Winograd, SRL tidak hanya berfikir tentang 

berfikir, namun membantu individu menggunakan berfikirnya dalam m enyusun  rancangan, m emilih  

strategi belajar, dan menginterpretasi penampilannya sehingga individu dapat menyelesaikan masalahnya 

secara efektif. Selanjutnya Paris dan Winograd menyatakan bahwa pemikir yang strategik t idak  hanya 

mengetahui strategi dan penggunaannya, tetapi lebih dari itu mereka dapat membedakan masalah yang 

produktif dan yang tidak produktif, mereka mempertimbangakn lebih du lu berba gai p iliha n sebelum 

memilih solusi atau strategi. Paris dan Winograd juga mengidentifikasi m ot ivasi yang berkelanju tan 

merupakan aspek yang penting dalam SRL. Rochester Institute of Techonology (2000), mengidentifikasi 

beberapa karakteristik lain dalam SRL, yaitu: memilih tujuan belajar, m emandang kesu litan sebagai 

tantangan, memilih dan menggunakan sumber yang tersedia, bekerjasama dengan individu lain, 

membangun makna, memahami pencapaian keberhasilan tidak cukup hanya dengan usaha dan 

kemampuan saja namun harus disertai dengan kontrol diri.  

Istilah lain yang berelasi dengan SRL, dikemukakan oleh Lowry (ERIC Digest  No  93 , 1989), 

yaitu self directed learning (SDL): yang didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu: berinisia tif  

belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain; mendiagnosa kebutuhan belajarnya sendiri, m erumuskan 

tujuan belajar; mengidentifikasi sumber belajar yang dapat digunakannya; m emilih  da n m enerapkan  

strategi belajar, dan mengevaluasi hasil belajarnya.  

Definisi lain tentang self-direction on learning atau SDL dkemukakan Wongsri, Cantwell, 

Archer (2002) yaitu sebagai proses belajar di mana individu memiliki rasa tanggung jawab dalam: 

merancang belajarnya, da n menerapkan, serta mengevaluasi proses belajarnya. Definisi di atas 



menggambarkan karakteristik internal dimana individu mengarahkan dan memusatkan diri pada 

keinginan belajarnya sendiri, serta mengambil tanggung jawab dalam belajarnya.  

Wongsri, Cantwell, Archer (2002) mengemukakan bahwa kemampuan SDL harus dimiliki setiap 

individu terutama yang mengikuti pendidikan tersier (pendidikan tinggi). Pengertian SDL di mana 

individu mengatur secara aktif proses belajarnya, merupakan proses internal yang dimiliki dan 

dilaksanakan oleh individu yang sedang belajar. Kemampuan individu dala m m emaksim umkan  SDL 

bukan merupakan bakat, namun dapat ditingkatkan melalu i p rogram bela jar yang relevan. Hoban , 

Sersland, Raine (Wongsri, Cantwell, Archer, 2002) merelasikan istilah SDL dengan istilah self efficacy 

yang didefinisikan sebagai pandangan individu terhadap kemampuan dirinya dalam b idang a kademik  

tertentu. Pandangan self efficacy individu 3 berpengaruh terhadap pilihan dan kegiatan perkuliahan yang 

diikutinya. Keadaan tersebut melukiskan bahwa pada dasarnya individu merupakan peserta a ktif  dalam  

belajarnya. Selanjutnya, Hoban, Sersland, Raine (Wongsri, Cantwell, Archer, 2002) m engemukakan 

bahwa self-efficacy berkaitan dengan SDL, tujuan berprestasi dalam belajar, atribusi, SRL, dan volit ion . 

Dalam studinyai mereka .menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki derajat self-efficacy yang t inggi 

menunjukkan derajat SDL yang tinggi juga. 

 

D. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti adalah penelitian yang telah d ila kukan  pada 

tahun 2015 mengenai pengaruh metode pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar ilm u 

pengetahuan sosial pada Siswa Kelas V SD di SDN Pluit 05 Pagi,  tela h  m enghasilkan pemahaman 

kepada peneliti bahwa metode pembelajaran dan kemandirian belajar sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar.  

  



 

E. Roadmap Penelitian 
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BAB IV 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui seberapa besar pengaruh blended learning melalui 

facebook group terhadap motivasi belajar dan kemandirian belajar mahasiswa PGSD FIP UNJ.  

 Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh blended learning melalui facebook group 

terhadap motivasi belajar  

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh blended learning melalui facebook group 

terhadap kemandirian belajar  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diantaranya bermanfaat untuk: 

1. Bagi pendidik, sebagai aplikasi keilmuwan dan pegnetahuan yang telah didapat 

serta untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian. Selain itu , 

sebagai alternatif sumber belajar dan media yang variatif  dan inovatif untuk 

mata kuliah Perspektif Global. 

2. Bagi peserta didik (mahasiswa), diharapkan akan berdampak positif pada minat 

dan kemandirian belajatr peserta didik, sehingga di harapkan mempermudah 

peseta didik mencaia tujuan pembelajaran.. 

3. Bagi Universitas, dapat menambah.mutu universitas, melalui meningkatkan 

kompetensi dosen 

4. Bagi peneliti selanjutnya, sebagi acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

 
 
  



BAB V 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta pada semester 110-111, tahun 

ajaran 2018-2019 dan 2019-2020. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan quasi experimental. Tujuan dari penelitia n eksperimental a dalah 

untuk menyelidiki adatidaknya hubungan sebab-akibat, berapa besar hubungan sebab -ak ibat tersebu t 

dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperim ental dan 

menyediakan kontrol untuk perbandingan. 

Dengan membandingkan antara kelas eksperimen, yaitu kelas yang pembelajarannya 

menggunakan metode eksperimen (blended learning menggunakan facebook group) dengan kelas kontrol 

yang menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Selanjutnya kedua kelas d ievaluasi un tuk 

melihat perubahan/peningkatan yang terjadi terhadap motivasi belajar dan kemandirian belajar, pada kelas 

setelah mendapat pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen dengan yang belum mendapat  

perlakuan. Model ekperimen ini melalui tiga langkah yaitu : 1. Memberikan  pretest un tuk m engukur 

variabel terikat sebelum treatment atau perlakuan dilakukan (pretest). 2. Memberikan perla kuan 

ekperimen kepada para subyek yaitu menggunakan model blended learning menggunakan facebook group 

pada mahasiswa PGSD FIP UNJ mata kuliah perspektif global. 3. Memberikan posttest untuk mengukur 

variabel terikat setelah perlakuan. 

Desain Eksperimen Quasi experimental design bentuk Nonequivalent Kontrol Group. Desain  in i 

hampir sama dengan pretest-posttest kontrol group design, hanya pada desain ini kelompok eksperim en  

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. 

 

 

 

 

                          Gambar 4.1. Alur Penelitian  

Keterangan:  

E : kelompok Eksperimen  

C : kelompok kontrol  

O1 : pretest keompok eksperimen  

O6 : pretest kelompok kontrol  

X : perlakuan  

  E     O1   X    O2     O3 

 
  C     O6          O4     O5 



O2 : posttest kelompok eksperimen  

O4 : posttest kelompok kontrol  

O3 : motivasi kelompok eksperimen  

O5 : motivasi kelompok kontrol 

 

Tabel 4.1. Luaran dan Instrumen Penelitian Tahun Pertama 

Tahun  Luaran 

Pertama Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional ber ISSN 

Tahap selama proses penelitian, meliputi: 

1. Persiapan, tujuannya adalah untuk menyiapkan segala peralatan seperti persia pan ruangan, m edia 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran.  

2. Pre eksperimental, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat  pemahama n siswa  tentang materi 

sebelum diberikan perlakuan.  

3. Pelaksanaan, tujuannya adalah untuk m engumpulkan data data yang a kan m enjadi bahan dari 

penelitian.  

4. Post eksperimental,tujuannya adalah untuk mengetahui hasil dari pembelajaran setelah d iberikan 

perlakuan. 

 

 

 

E. Populasi dan Sampel 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester genap tahun akademik 2019/2020 di Progra m 

studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas I lu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ). Subjek penelitian terdiri dari populasi sebanyak 120 orang mahasiswa, dan yang 

menjadi sampelnya sebanyak 60 mahasiswa yang terdiri dari 2 kelas. Yaitu kelas eksperim en (30 

orang) dan kelas kontrol (30 orang). 

 

F. Tehnik Pengumpulan Data Penelitian 

Tehnik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan 

menggunakan angket. Instrumen angket motivasi belajar dan kemandirian belajar 

menggunakan angket yang sudah valid dengan sedikit modifikasi. 

 

G. Tehnik Analisis Data 



Data yang berkumpul kemudian dianalisis menggunakan statistik parametrik dengan u j i p rasyarat 

yang dilakukan adalah uji homogenitas, normalitas, linieritas, dan multikolinieritas. Pengumpulan data 

kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel bebas 

(independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable). 

 

  



BAB V 

HASIL LUARAN YANG DICAPAI 

 

Variabel Independen (bebas) dalam penelitian ini adalah blended learning, dalam enelit ian  in i 

menggunakan facebook group. Untuk variabel bebas ini t ida k a da data yang d ikumpulkan, karena 

variable bebas ini merupakan variabel perlakuan. Dalam penelitian in i, penelit i tela h m elaksa nakan 

pembelajaran sesuai dengan perangkat Rencana Program Semester (RPS) mata kuliah Perspektif Global 

yang telah disusun.  

A. Pengaruh Blended Learning Terhadap Motivasi Belajar 

Deskripsi Data Variabel Dependen (Terikat) Variabel dependen (terikat) dalam pe nelit ia n in i 

adalah motivasi belajar dan kemandirian belajar. Data yang diperoleh berupa motivasi belajar mahasiswa 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan pembelajaran blended  larn ing  pada m ata kulia h 

perspektif global. Data hasil motivasi belajar siswa sebelum diberikan perlakuan dapat  d iketahui pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Sebelum Perlakuan 

 N Min Max Sum Mean Std 
Deviasi 

Variance 

Sebelum 
Valid (N) 

21 
21 

52 93 1555 74.05 12.039 144.948 

Sumber: Hasil olahan SPSS 

 

Berdasarkan tabel 1 mengenai statistik deskriptif motivasi belajar sebelum dilakukannya 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran bauran (blended learning) dapat diketahui bahwa dari 

skor mentah motivasi belajar 60 mahasiswa, skor terendah adalah 52 dan skor tertinggi adalah 93 dengan  

rata – rata skor motivasi keseluruhan mahasiswa adalah 74,05. Dari perhitungan di atas dapat d iketahui 

bahwa motivasi belajar mahasiswa sebelum adanya perlakuan dengan pembelajaran bauran (b lended 

learning) berdasarkan pedoman interpretasi pada bab sebelumnya tergolong cukup. Sedangkan untuk data 

motivasi belajar setelah diberikan perlakuan dengan pembelajaran bauran  (b lended learn ing) da pat  

diketahui pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1. Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Sesudah Perlakuan 

 N Min Max Sum Mean Std 

Deviasi 

Variance 

Sebelum 
Valid (N) 

21 
21 

87 137 2346 111,71 15790 249,314 

Sumber: Hasil olahan SPSS 



 

Berdasarkan tabel 2 mengenai statistik deskriptif motivasi belajar sesudah dilakukannya 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran bauran (blended learning) dapat diketahui bahwa dari 

skor mentah motivasi belajar 60 siswa, skor terendah adalah 87 dan skor tertinggi adalah 137 dengan rata 

– rata skor motivasi keseluruhan siswa adalah 111,71. Dari perhitungan di atas dapat d iketahu i bahwa 

motivasi belajar siswa sesudah adanya perlakuan dengan blended  learning berdasarkan  pedoman 

interpretasi pada bab sebelumnya tergolong tinggi. Dalam hal ini berarti motivasi belajar siswa 

mengalami peningkatan dari cukup menjadi tinggi. Pengujian hipotesis penelitian ini dila kukan  dengan 

menggunakan Uji t dengan software SPSS for windows versi 17.0 untuk melihat adanya pengaruh 

motivasi belajar mahasiswa menggunakan pembelajaran bauran (blended learning). 

Berikut adalah hasil Uji t dengan Paired Samples Test menggunakan bantuan software SPSS for 

Windows Version 17.0. 

 

 Paired Difference    

Mean Std. 
Deviation 

 95% Confidence 
interval of the 

difference 

1 df Si
gh 

Std Error 
Mean 

Lower Upper 

Pair 1- 
Angket 

sebelum 
perlakuan-
angket 

sesudah 
perlakuan 

-37.667 8,002 1746 -41.309 -34.024 -21.201 20 - 

 

Motivasi belajar, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 dimana 0,000<0,05 maka 

hipotesis nihil atau H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dalam 

pembelajaran blended learning terhadap motivasi belajar mahasiswa. Penerapan pembelajaran  bauran 

(blended learning) ini terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam mengikuti 

matakuliah perspektif global. Hal ini terlihat dari munculnya indicator-indikator motivasi belajar 

mahasiswa di kelas setelah dilakukannya pembelajaran bauran (blended learning). Mahasiswa terlihat 

bersemangat, penuh perhatian, bersungguh-sungguh dalam belajar, serta aktif berd iskusi da n m encari 

tambahan materi melalui internet. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan  Sard iman  (2011 :  75) 

bahwa pada proses pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam 



diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu  

dapat tercapai. 

G. Pengaruh Blended Learning Terhadap Kemandirian Belajar 

Deskripsi Data Peningkatan Kemandirian Belajar Mahasiswa (KBM) Data peningkatan kemandiria n 

belajar mahasiswa didapatkan dari skor peningkatan kemandirian belajar mahasiswa. Statistik 

deskriptifnya dapat dilihat pada tabel berikut 

Untuk mengetahui apakah peningkatan kemandirian belajar mahasiswa yang mendapat BL lebih  

baik daripada mahasiswa yang mendapatkan PK, diajukan hipotesis sebagai berikut : mahasiswa yang 

mendapat BL memperoleh peningkatan kemandiria n belajar leb ih  baik  daripada m ahasiswa yang 

mendapatkan PK. Pengujian hipotesis tersebut diawali dengan melakukan uji prasyarat terlebih  dahulu  

untuk menentukan uji apa yang akan digunakan. Uji prasyarat yang digunakan yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini. 

Pembelajaran N K-S Sig. Kesimpulan 

Sebelum 
Perlakuan 

30 0,199 0,004 Tidak Normal 

Setelah 
Perlakuan 

24 0,200 0,014 Tidak Normal 

 

 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa data peningkatan kemandirian belajar mahasiswa t idak 

berdistribusi normal. Karena data yang didapat tidak berdistribusi normal, maka uji homogenitas t idak  

perlu dilakukan. Pengujian hipotesis dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. Hasil Uj i Ma nn Whitney 

dapat dilihat pada tabel 8. 

 

Pembelajaran Mann Whitney 
U 

Sig Ho 

Sebelum 

Perlakuan 

-1,675 0.094 Diterima 

Setelah Perlakuan 

 
 

Dari Tabel 8 terlihat bahwa nilai signifikansi statistik uji Mann Whitney sebesar 0 ,094. Nila i 

signifikansi ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga hipotesis nol diterima. I n i berart i t idak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata data peningkatan kemandirian belajar mahasiswa yang 

mendapatkan blended learning dengan yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Pembahasan Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa uji perbedaan rerata peningkatan KBM pada Tabel 8 mempunyai nila i 



signifikan sebesar 0,094, dan nilai signifikan ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga 

hipotesis nol diterima. Ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata data peningkatan 

KBM mahasiswa yang mendapatkan blended learning dengan yang mendapatkan pembela jaran 

konvensional pada taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan peningkatan kemandirian belajar mahasiswa yang mendapatkan blended learning tidak lebih  

baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional.  

Menurut Izzudin (2012) blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan 

pembelajaran secara tatap muka (face to face learning) dan secara virtual (e-lea rning). Pernyataan in i 

sejalan dengan temuan penelitian Sari (2013) yang menyimpulkan  bahwa st rategi blended learning 

berhasil meningkatkan kemandirian belajar sebesar 72,8%. Selain itu Sutisna (2016) dari hasil 

penelitiannya juga menyimpulkan bahwa model pembelajaran blended learning efektif untuk 

meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Jika kita lihat beberapa penelitian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa blended learning mampu meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa karena e-

learning merupakan perpanjangan dari ruang kelas yang bisa diakses oleh mahasiswa dimana saja. Pa da 

penenlitian ini, peningkatan KBM yang mendapatkan BL tidak lebih  baik  daripada m ahasiswa yang 

mendapatkan PK. Akan tetapi jika dilihat peningkatan rerata kelas yang mendapatkan  BL pada tabel 6  

lebih tinggi nilainya daripada rerata kelas yang mendapatkan PK, yaitu sebesar 5,15 dan 2,07. Ini 

membuktikan bahwa blended learning berpotensi untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa.  

  



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembaha san yang telah dikemukakan 

sebelumnya, diperoleh simpulan bahwa: 

1. Terdapat peningkatan pada motivasi belajar mahasiswa mata kuliah perspektif  

global. 

2. Peningkatan kemandirian belajar mahasiswa yang mendapatkan blended 

learning tidak lebih baik daripada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. Akan tetapi, blended learning berpotensi untuk meningkatkan 

kemandirian belajar mahasiswa. 

B. Saran 

Ada beberapa saran setelah melakukan penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Dosen harus mengingatkan mahasiswa untuk menggunakan e-learning, ketika 

pembelajaran  melalui facebook group akan dilakukan. 

2. Harus ada komitmen antara dosen dan mahasiswa mengenai waktu penggunaan 

facebook group dan deadline pengumpulan tugas.  
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LAMPIRAN 

  



Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 

 

Jenis Pengeluaran 
Biaya (Rp) 

  
1. Gaji dan Upah 

Gaji dan Upah Honor/ Jam (Rp) 
Waktu 
(Jam/Minggu) 

Minggu 
Honor per Tahun 
(Rp) 

Pelaksana 1  30,000  5 8 1,200,000 

Pelaksana 2  30,000  5 8 1,200,000 

Jumlah 2.400.000 

2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan   

Bahan Habis Pakai dan 
peralatan 

Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 

Harga Bahan 
Habis Pakai dan 
Peralatan (Rp) 

Kertas HVS A4 70 gram 

Paper One 2 rim 

 Pengolahan data, 
analisis data, 
validitas dan 

reliabilitas 
instrumen, seminar 

hasil, pelaporan  

 2 rim   47,000   94,000  

Black toner HP Laser 

Jet Pro P1102 

 Pengolahan data, 

analisis data, 
validitas dan 

reliabilitas 
instrumen, seminar 

hasil, pelaporan  

 1 unit   815,000   815,000  

ATK 

 Pengolahan data, 

analisis data, 
validitas dan 

reliabilitas 

instrumen, seminar 
hasil, pelaporan  

 1 Paket   666,000   666,000  

Flashdisk Sandisk Ultra 

Usb 3.0 64 gb Dual 
Drive Otg 

 Penyimpanan Data   1 unit   315,000   315,000  

3. Perjalanan   

Material 
 Justifikasi 
Perjalanan  

 Kuantitas  
 Harga 
Satuan (Rp)  

 Biaya per Tahun 
(Rp)  

Pencetakan instrumen  60 Paket 10,000 600.000 

4. Lain-Lain   

Kegiatan  Justifikasi   Kuantitas  
 Harga 

Satuan (Rp)  

 Biaya per Ta hun 

(Rp)  

Pengurusan Ijin 

Penelitian 
 Administrasi   5 Paket   200,000  1,000,000  

Buku dan Bahan 
Pustaka 

 Pengadaan   5 buah   200,000  1,000,000  



Validasi Instrumen 
 Validitas dan 

reliabilitas instrumen  
 1 Kegiatan   2,000,000   1,000,000  

Seminar Hasil 
Penelitian 

 Pelaporan   1 Kegiatan   1,400,000  1,400,000  

Laporan  Finalisasi Pelaporan   1 Kegiatan   1,800,000   1,000,000  

     

Total Anggaran yang diperlukan dalam 1 Tahun (Rp) 10,000,000 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  



Lampiran 2. Biodata peneliti 

Riwayat Hidup Peneliti 

Biodata Ketua Peneliti 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap (Dengan Gelar) Yustia Suntari, M.Pd 

2. Jenis Kelamin Perempuan 

3. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4. NIP 198309042008122001 

5. NIDN 0004098302 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Bogor, 04 September 1983 

7. E-mail Yustiasuntari@unj.ac.id 

8. Alamat Rumah Duta Kranji, Jl. Garuda B.601 Bointara-Bekasi 

Barat 17134 

9. Nomor Telepon/Hp  (021) 22442566, 0812 1962 6460  

10. Alamat Kantor Jl. Setiabudi 1 No: 1 Jakarta Selatan 

11. Nomor Telepon/Faks 0215254912/0215254912 

12. Lulusan yang telah dihasilkan pgsdfipunj@yahoo.co.id 

13. Mata Kuliah yang Diampu 1. Perspektif Global 

2. Konsep Dasar IPS 

3.Pembelajaran IPS SD 

4.Geografi dalam IPS SD 

5.Pengembangan Kurikulum 

6.Pengembangan Budaya Betawi 

7.Sejarah Dalam IPS SD 

8.Perkembangan Peserta Didik 

 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) 

Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) 

- 

Bidang Ilmu Pendidikan Geografi Pendidikan Dasar - 

Tahun Masuk-Lulus 2001-2006 2006-2011 - 

Judul Skripsi/ Thesis/ 
Disertasi 

Kualitas Air di Kecamatan  
Cakung, Jakarta Timur 

Pengaruh Metode Role 
Playing dan  Kemandirian 
Belajar Terhadap Hasil 

Belajar IPS 

- 

Nama Pembimbing/ Drs. Warnadi, M.Pd Prof. Dr. Makruf Akbar, - 

mailto:pgsdfipunj@yahoo.co.id


Promotor Drs. Parwata M.Pd 
Prof.Dr. Theresia K. 

Brahim 

 
 
 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
 (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Jumlah  
(Juta Rp) 

1. 2016 Pengembangan Media Monopoli Pembelajaran 

IPS Tentang Keanekaragaman Budaya Indonesia 

Berbasis Pendidikan Karakter. 

Dipa BLU FIP 

UNJ 

5 

2. 2017 Persepsi Guru Sekolah Dasar Jakarta Utara 
Terhadap Mitigasi Bencana Banjir 

Dipa BLU FIP 
UNJ 

8 

3. 2018 Pengembangan Bahan Ajar Perspekt if  Global 
Berbasis Cooperative Learning 

Dipa BLU FIP 
UNJ 

8 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan 

Sumber* Jumlah  
(Juta Rp) 

1. 2016 Pendampingan Pelatihan LKPD Berbasis 
Pendidikan Karakter untuk Sekolah Dasar  

FIP 5 

2. 2017 Pendampingan Pelatihan Mendongeng 

yntukMeningkatkan keterampilan Sosial  

FIP 5 

3. 2018 Pendampingan Pelatihan Membuat Soal IPS 
Berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS)  

FIP 15 

 

 
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/ Tahun 

1. Pengaruh Metode Pembelajaran 

dan Kemandirian Belajar Terhadap 

Hasil Belajar 

Perspektif  

2. Pengembangan Media Monopoli 

Pembelajaran IPS Tentang 

Keanekaragaman Budaya Indonesia 

Berbasis Pendidikan Karakter. 

Perspektif  

3. Persepsi Guru Sekolah Dasar 

Jakarta Utara Terhadap Mitigasi 

Bencana Banjir 

Jurnal Pendidikan 
Dasar 

Vol 9 No.2 Tahun 2019 

 
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/  

Seminar 

Judul Artikel  Waktu dan Tempat 

1. International Conference 
of Elementary School 
Teacher Education 

Developing Elementary School 
Management Model Based on Gender 
Mainstreaming in DKI Jakarta 

Universitas Negeri 
Jakarta, 12-13 October 
2015 

2.    

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 



No. Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman 

Penerbit 

1. Geografi dalam 

Pembelajaran IPS 

2009 160 FIP Press 

2.     

 
 
H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir  

No. Judul/ Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1.     

2.     

Dst     

 

 
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial lainnya dalam 10 Tahun 

terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya  yang 

Telah Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerap 

Respon 

Masyarakat 

1.     

2.     

 
J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1.    

2.    

 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.  Apabila di kemudian hari ternyata d ijumpai ketidaksesuaian 

dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.  Demikian biodata ini saya buat  dengan sebenarnya 
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Skema Hibah  Pengabdian kepada 
Masyarakat Fakultas. 

 
 

 
Jakarta, 29 Oktober 2019 
Ketua Tim Peneliti 

 
 
 

 
 

(Yustia Suntari, M.Pd) 
 
 

 
 
 

 
 

 

Biodata Anggota 1 Tim Pengusul 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap (Dengan Gelar) Imaningtyas,M.Pd 



2. Jenis Kelamin Perempuan  

3. Jabatan Fungsional - 

4. NIP - 

5. NIDN - 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Blitar,12 Mei 1990 
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8. Nomor Telepon/Hp 082142618257 

9. E-mail imngtyas@gmail.com 

10. Alamat Kantor Jl. Setiabudi 1 No: 1 Jakarta Selatan 

11. Nomor Telepon/Faks 0215254912/0215254912 

12. Lulusan yang telah dihasilkan - 

13. Mata Kuliah yang Diampu Pngembangan Kurikulum SD 

Pembelajaran Terpadu 

Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

 

Bidang Ilmu PGSD Pendidikan Dasar  

Tahun Masuk-
Lulus 

2008-2013 2013-2016  

Judul 

Skripsi/Thesis/Dis
ertasi 

Penggunaan Media Blok 

Dienes pada Model 
Pembelajaran Pencapaian 
Konsep untuk 

Meningkatkan Penguasaan 
Konsep Penjumlahan dan 
Pengurangan Siswa Kelas 

II SDN Banggle 02 
Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar 

Pengembangan 

Perangkat Penilaian 
Otentik pada 
Pembelajaran IPA 

Materi Sumber Daya 
Alam Kelas IV SD 
 

 

Nama 
Pembimbing/Pro
motor 

Dr. Endang Purwanti, 
M.Pd. 
Erna Yayuk,M.Pd. 

Prof. Dr. Muhyadi  

 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
 (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Jumlah  
(Juta Rp) 

1.     

2.     

3.     

 

mailto:imngtyas@gmail.com


D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan 

Sumber* Jumlah  

(Juta Rp) 

1.     

2.     

 
 
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/ Tahun 

1.    

2.    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/  
Seminar 

Judul Artikel  Waktu dan Tempat 

1.    

2.    

 
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

1.     

2.     

 
H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/ Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1.     

2.     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial lainnya dalam 10 Tahun 
terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang 
Telah Diterapkan 

Tahun Tempat 
Penerap 

Respon 
Masyarakat 

1.     

2.     

 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, a tau 
Institusi Lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 

Tahun 

1.    

2.    

3.    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan  dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.  Apabila di kemudian hari ternyata d ijumpai ketidaksesuaian 

dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya 
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Skema Hibah  Pengabdian kepada 
Masyarakat Fakultas. 

Jakarta, 29 Oktober 2019 
Anggota Peneliti 
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