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ABSTRAK 

Nama : Umrah Hayani 

NIM : 170211010 

Judul : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Blended  

Learnig dengan Bantuan Google Google Clasroom Pada 

Mata Pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas X di SMKN 1 Simpang Kanan 

Tebal Halaman : 108 Halaman 

Pembimbing I : Malahayati, M.T 

Pembimbing II : Mursyidin, M.T 

Kata Kunci : Model Pembelajaran, Blended Learning, Clasroom, Hasil 

Belajar, Dasar Listrik dan Elektronika 

 

 

Sesuai dengan aturan pemerintah, selama covid 19 SMKN 1 Simpang Kanan 

mengurangi jam belajar siswa disekolah, hal ini menyebabkan proses 

pembelajaran menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut 

diterapkan model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended 

learning merupakan model pembelajaran yang mengkombinasikan antara 

pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka secara langsung dikelas. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon serta pengaruh penerapan model 

pembelajaran blended learning dengan bantuan google classroom terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian terapan (applied research) 

menggunakan desain one group pretest posstes design. Sampel dalam penelitian 

ini adalah  siswa kelas X TEI SMKN 1 Simpang Kanan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan soal tes dan angket. Analisa data dilakukan 

dengan melihat perbedaan nilai rata-rata siswa pada saat pretest dan posttest 

menggunakan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa model 

pembelajaran blended learning dengan bantuan google classroom  berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis 

menggunakan uji paired sample tes pada α = 0,05 diperoleh nilai sig. (2 tailed) 

sebesar 0,046 dengan kesimpulan Ha diterima. Hasil pengolahan data menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas X TEI SMKN 1 Simpang 

Kanan sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran blended learning 

dengan bantuan google classroom. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa 

pada saat pretes adalah 57,11 dan nilai rata-rata siswa pada saat posttest adalah 

65,88. Sedangkan untuk respon siswa terhadap model pembelajaran blended 

learning dengan bantuan google classroom adalah sebesar 80,8% 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman modern ini, perkembangan ilmu terjadi dengan sangat cepat. 

Perkembangan ini juga merambah ke dunia teknologi yang semakin canggih, 

perihal ini ditadai dengan penyebaran tekonologi informasi yang semakin cepat 

dan luas. Kemajuan teknologi ini juga dapat mempengaruhi kualititas pendidikan 

Proses pembelajaran yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

Proses pembelajaran yang baik dapat dicapai ketika adanya kerja sama yang baik 

antara guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan penentu 

utama dalam pencapaian mutu pendidikan. Guru dianggap kompoten jika mampu 

memahami secara menyeluruh bidang ilmu yang menjadi tanggung jawab guru 

tersebut. Selain itu, keberhasilan proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh 

kondisi dan lingkungan pada saat proses pembelajaran. Keberhasilan 

pembelajaran diukur berdasarkan pada tercapainya kompetensi yang ditetapkan 

sejak awal kegiatan pembelajaran. Pencapaian kompetensi itu tidak hanya 

melibatkan peran guru saja, tapi juga dibutuhkan partisipasi siswa, diperlukan 

adanya kerja sama yang baik antara seorang guru dan siswa agar memungkinkan 

tercapainya kompetensi. Salah satu cara dalam pencapain kompetensi yang telah 

ditetapkan adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang seseuai dengan 

materi yang akan dipelajari. 
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Model pembelajaran merupakan kerangka kerja yang meberikan gambaran 

tentang cara guru dalam melakukan proses pembelajaran. Tujuan dari model 

pembelajaran adalah untuk mempermudah proses pembelajaran serta mendorong 

semangat belajar siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

   Kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran yang 

hanya mengedepankan tatap muka antara pengajar dan murid. Dengan demikian, 

dibutuhkan upaya dalam mempermudah proses pembelajaran agar siswa tidak 

ketinggalan materi. Salah satu caranya adalah mengunakan model pembelajaran 

blended learning. 

   Blended learning merupakan suatu kegiatan proses belajar mengajar yang 

menggabungkan kegiatan tatap muka dikelas dengan kegiatan belajar 

menggunakan media internet. Dalam penerapannya, model pembelajaran blended 

learning bertujuan untuk mengurangi kontak langsung dengan siswa pada jam 

pembelajaran disekolah.
1
 

   Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Pitumpanua Kab. Wajo menggunakan desain Posttest-Only Group Design bersifat 

deskriptif, diperoleh persentasi ketuntasan sebesar 59,09% untuk kelas kontrol 

pada saat pembelajaran secara langsung dan untuk kelas ekspreimen diperoleh 

persentase ketuntasan sebesar 91,66% dengan menerapkan model pembelajaran 

blended learning dan persentase tersebut telah memenuhi KKM kelas.
2
 

                                                             
1 Nurin Fitriana, Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning Pada Mata Kuliah Pemisahan 

Kimia Materi Kromatografi Untuk Meningkat Kualitas Belajar,Erudio (Journal of Educational 

Innovation, Volume 4, Nomor 1, Desember 2017. h. 48 
2
 Farihah Manggabarani, Sugiarti, Melati Masri, Pengaruh Model Pembelajaran Blended learning 

Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA  NegerI 1 Pitumpanua Kab. Wajo (Studi 
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   Penelitian serupa juga pernah dilakukan di SMP Negeri 38 Surabaya 

menggunakan desain True Experimental Desaign,  perolehan nilai diatas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu apabila nilai siswa lebih besar atau sama 

dengan 75,  kelas kontrol mendapat persentase sebesar 3,57%  sedangkan pada 

saat diterapkan model blended learning kelas eksperimen mendapat persentasi 

96,43%.
3
 

   SMKN 1 Simpang Kanan merupakan sekolah kejurusan yang ada di 

kabupaten Aceh Singkil.  Selama covid 19, sekolah ini mengurangi jam belajar 

siswa disekolah. Kendala yang dihadapi SMKN 1 Simpang Kanan dalam kegiatan 

pembelajaran disekolah adalah kurangnya waktu pembelajaran tatap muka akibat 

covid 19 menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif, jika hanya 

mengandalkan waktu siswa disekolah, siswa akan ketinggalan materi sehingga 

membuat pemahaman siswa akan materi pembelajaan berkurang,  hal ini dapat 

mengakibatkan hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang di harapkan. 

   Pembelajaran blended learning dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan kepada siswa dan pemberian materi yang tidak sempat diberikan pada 

jam pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran blended learning diantaranya 

bisa menghemat waktu, diskusi antara siswa dan guru bisa dilaksanakan diluar 

jam pembelajaran, dan mampu meningkatkan daya tarik pembelajaran.  

   Penerapan model pembelajaran blended learning selalau berhubungan 

dengan pembelajaran online, oleh karena itu diperlukan media yang dapat 

                                                                                                                                                                       
Pada Materi Pokok Sistem Periodik Unsur), Jurnal Chemica, Vol 17 Nomor 2, Makassar, FMIPA 

Universitas Negeri Makassar. Desember 2016. h. 91 

3
 Febriana, Wahyuni, Akbar, Penggunaan Model Pembelajaran Blended Learning Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Kelas VIII SMPN 38 Surbaya, Must: Journal of Mathematics Education, 

Science And Technology. Vol 1, No 1, Juli 2016. h. 16 
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membantu proses pembelajaran. Dalam hal ini, google classroom dapat dijadikan 

sebagai media yang sesuai. Google classroom merupakan suatu aplikasi bagian 

dari google yang terhubung dengan beberapa layanan lainnya, seperti gmail, 

google calendar, google drive dan google docs serta beberapa layanan lainnya 

yang berhubungan dengan pembelajaran.
4
 Google classroom bertujuan untuk 

membantu guru maupun siswa dalam proses pembelajaran, mengorganisasi kelas, 

serta berkomunikasi dengan siswa tanpa harus terikat dengan jam mata pelajaran 

disekolah. Hal ini membuat google classroom memadai dalam menunjang 

pelaksanaan model pembelajaran blended learning. Tujuan dari proses 

pembelajaran dianggap akan lebih mudah diwujudkan melalui apliaksi google 

classroom. Oleh sebab itu, penggunaan aplikasi google classroom ini sebenarnya 

membantu guru untuk mengelola proses pembelajaran dan mempermudah guru 

dalam memberikan materi serta menyampaikan informasi secara tepat dan akurat 

kepada siswa. 

   Penenelitian terdahulu yang dilaksanakan di SMA Batik 2, dengan 

menggunakan media google classroom, nilai rata-rata siswa pada setiap siklus 

memiliki perbedaan. Sebelum digunakan aplikasi google classroom, rata-rata nilai 

siswa hanya sebesar 72,9 sedangkan ketika aplikasi google classroom sudah 

digunakan rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 85,5. Peningkatan rata-rata 

                                                             
4 Diemas Bagas Panca Pradana, Pengaruh Penerapan Tools Googl Classroom Pada Model 

Pembelajaran Project Basic Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa, Jurnal IT-Edu, Vol .2, 2017. 

h.60 
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nilai siswa sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi google classroom yaitu 

sebesar 12,6.
5
 

   Untuk terhubung ke google classroom, setiap siswa diwajibkan memiliki 

akun email, selanjutnya dapat melakukan login dengan menggunakan email 

tersebut. Setelah login berhasil, siswa akan terhubung ke google classroom dan 

dapat melakukan aktivitas pembelajara bersama-sama. Untuk menjalankan proses 

pembelajaran sebagaimana semestinya, guru dapat memposting materi 

pembelajaran, tugas-tugas, membagi video atau link informasi. Siswa dapat 

berperan dalam memberikan pertanyaan apabila ada materi yang kurang jelas atau 

tidak dimengerti oleh siswa dan menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh guru.
6
  

   Berdasarkan latar belakang terkait model pembelajaran blended learning 

dan google classroom, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 

yang berjudul: “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning 

Dengan Bantuan Google Classroom Pada Mata Pelajaran Dasar Listrik Dan 

Elektronika Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X di SMKN 1 Simpang 

Kanan”.  

 

 

                                                             
5 Yuda Darmawan, Penggunaan Aplikasi Google Classroom Dalam Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar Matematika Pada iswa Kelas X SMA Jurusan IPS, Skripsi Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 2019. h.8 
6 Setyoko dan Indriaty, Implementasi Pembelajaran Blended Learning Berbasis Media Google 

Classroom Terhadap Hasil Belajar Mhasiswa Pendidikan Fisika, Journal Pendidikan Fisik dn 

sains, Vol (1) No (2) Tahun 2018 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran blended learning 

dengan bantuan google classroom terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran dasar listrik dan elektronika kelas X SMKN 1 Simpang Kanan? 

2. Bagaimana respon siswa kelas X SMKN 1 Simpang Kanan terhadap 

penerapan model pembelajaran blended learning dengan bantuan google 

classroom pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran blended 

learning dengan bantuan google classroom terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika kelas X SMKN 1 Simpang 

Kanan 

2. Untuk mengetahui respon siswa kelas X SMKN 1 Simpang Kanan terhadap 

penerapan model pembelajaran blended learning dengan bantuan google 

classroom pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap pertanyaan yang telah 

ditanyakan pada rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah “model 

pembelajaran blended learning dengan bantuan google classroom berpengaruh 
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terhadap hasil belajar siswa kelas X SMKN 1 Simpang Kanan pada mata 

pelajaran dasar listrik dan elektronika” 

Perumusan hipotesis pada penelitian ini ialah: 

Ha : Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran blended learning dengan 

bantuan google classroom terhadap hasil belajar siswa 

Ho : Tidak terdapat pengaruh pengaruh penerapan model pembelajaran  blended 

learning dengan bantuan google classroom terhadap hasil belajar  siswa  

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, 

khususnya yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dengan 

menerapkan model pembelajaran blended learning dengan bantuan google 

classroom 

2. Secara Praktisi 

a. Bagi siswa,  

1. Penggunaan model blended learning dengan bantuan google 

classroom diharapkan dapat mempermudah bagi siswa dalam 

memahami materi pelajaran 

2. Dapat dijadikan sebagai sarana yang bisa membantu siswa untuk 

mencapai tujuan dari proses belajar mengajar ketika seorang guru 

berhalangan untuk memberikan materi secara langsung  

3. Melatih siswa untuk belajar secara mandiri, jujur dan percaya pada 

kemampuan diri sendiri 
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b. Bagi guru, diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan pertimbangan 

ketika memilih model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

sebagai upaya dalam meningkatkan berbagai pengetahuan dan hasil belajar 

siswa 

c. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih dalam 

tentang model pembelajaran blended learnig dengan bantuan google 

classroom sehingga mampu dijadikan sebagai usaha dalam perbaikan 

proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa 

F. Definisi Operasional 

1. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran 

umum tentang cara guru dalam melakukan proses pembelajaran.  

2. Blended learning adalah suatu metode pembelajaran yang menggabungkan 

antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka secara 

langsung di kelas 

3. Google classroom merupakan suatu aplikasi yang membantu guru untuk 

mengadakan ruang kelas dalam dunia maya 

4. Dasar listrik dan Elektronika ialah mata pelajaran yang ada di SMK 

khususnya jurusan TEI 

5. Hasil belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai oeh siswa setelah 

melakukan proses pembelajaran diwujdkan dalam bentuk raport pada 

setiap semester 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran Blended Learning dengan Bantuan Google 

Classroom 

 

1. Model Pembelajaran blended learning 

a. Pengertian Model Pembelajaran Blended Learning 

Pada proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, sebelum 

melakukan kegiatan pembelajaran, seorang guru hendaknya memperhatikan 

materi pelajaran yang akan dipelajari sebab seorang guru dituntut untuk bisa 

memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran tersebut. 

Penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dapat 

mempengaruhi hasil pembelajaran. Sistem proses pembelajaran yang baik 

menunut adanya perubahan dan pengembangan serta perbaikan sepanjang waktu. 

Perkembangan tekonologi saat ini juga dapat diterapkan dalam proses belajar 

mengajar, salah satunya yaitu pembelajaran electronic learning (e-learning). 

Pembelajaran E-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi sebagai media dalam proses pembelajaran.
7
 

Proses belajar mengajar dapat dilakukan secara offline dikelas ataupun 

dengan e-learning. Selain dari tipe proses belajar mengajar tersebut, terdapat 

suatu model pembelajaran yang menggabung kedua tipe tersebut, yaitu model 

pembelajaran blended learning. 

                                                             
7
 Sarah Bibi dan Handaru Jati. Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi Dan 

Tingkat Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma Dan Pemrograman. Jurnal Pendidikan 

Vokasi. Vol 5, Nomor 1, Februari 2015. h. 76 
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Kata blended learning berasal dari dua kata, yaitu blended yang memiliki 

arti penggabungan dan learning yang memiliki arti proses pembelajaran, dengan 

demikian blended learning sering kali diartikan sebagai proses pembelajaran 

campuran (penggabungan) antara tatap muka dan online. 

Pembelajaran blended learning merupakan proses pembelajaran yang 

menggabungkan penyampaian materi pembelajaran melalaui kegiatan tatap muka 

dikelas dengan pembelajaran online, atau pembelajaran yang berbasis komputer  

secara offline dan online.
8
 

McCharthy berpendapat bahwa blended learning merupakan suatu cara 

dalam proses belajar mengajar yang didalamnya terdapat interaksi secara efesien 

pada model penyampaian materi pelajaran dan juga model pengajaran, yang 

merupakan hasil dari adaptasi pendekatan strategis dan sistematik pada gabungan 

pemanfaatan teknologi dengan interaksi tatap muka. Erina berpendapat bahwa 

blended learning merupakan pengintegrasian ICT (Information And 

Communication Technology) secara efektif kedalam desain pembelajaran untuk 

memperluas pengalaman belajar siswa melalui media yang dekat dengan siswa 

yaitu media digital. Kemampuan media digital dalam pembelajaran 

memungkinkan untuk memberikan variasi dalam hal tipe pengajaran, pendekatan 

dan juga tipe belajar siswa.
9
 Pembelajaran blended learning dapat dilakukan 

                                                             
8 Melya Kurniati, Harja Santanapurba, Elli Kusumawati. Penerapan Blended Learning 

Menggunakan Model Flipped Classroom Bebantuan Google Classroom Dalam Pembelajaran 

Matematika SMP. Jurnal Pendidkan Matematika. Volume 7. Nomor 1. April 2019. h. 9 

9
 Erina Wulansari, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasisis Model Pembelajaran 

Blende learning Dengan Memanfaatkan Google Classroom pada Materi Vektor Dalam Ruang 

Dimensi Tiga di Kelas X SMA Negeri 7 Yogyakart, Skripsi,  Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta. h. 21 
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dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka menggunakan teknologi cetak, 

audio, audio visual, teknologi komputer hingga mobile learning.
10

 

Pembelajaran blended learning memberikan fasilitas untuk memperoleh 

sumber belajar yang bervariasi dan menyesuaikan karakteristik peserta didik. 

Salsabiilah berpendapat bahwa pembelajaran blended learning setidaknya 

mempunyai enam elemen yang digabungkan, yaitu: (a)tatap muka dikelas, (b) 

belajar secara mandiri, (c) penggunaan plikasi, (d) tutorial, (e) kerjasama, (f) 

penilaian. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran blended learning adalah sebuah model pembelajaran yang 

mengkombinasikan proses pembelajaran secara online menggunakan berbagai 

media pedukung dengan pembelajaran secara tatap muka dengan siswa dikelas. 

b. Karakteristik Blended Learning 

 Menurut Suci, terdapat beberapa karakteristik blended Learning  diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Proses belajar mengajar yang mengkombinasikan berbagai cara dalam 

penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media 

berbasis teknologi yang beragam. 

2. Sebagai sebuah penggabungan pembelajaran secara langsung  dalam kelas 

(face to face), belajar secara mandiri, dan belajar via online menggunakan 

internet. 

                                                             
10

 Salsabiilah. Pengaruh Blended Learning Berbasis I-SETS Berbantua Google Classroom 

Terhadap Motivasi Belajar dan Kemampuan Memecahkan masalah Pada Materi Pencemaran 

Lingkungan, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang. h.12 
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3. Proses belajar mengajar yang didukung oleh penggabungan yang efektif dari 

cara penyampaian materi, cara mengajar dan gaya proses belajar mengajar. 

4. Pendidik dan orang tua siswa masing-masing berperan penting, pendidik 

berperan sebagai fasilitator, dan orang tua berperan sebagai pendukung dalam 

pencapaian proses pembelajaran.
11

 

c. Tujuan Blended Learning 

Pembelajaran blended learning mempunyai beberapa tujuan yang hendak 

dicapai, diantaranya adalah: 

1. Membantu siswa untuk berkembang lebih baik lagi di dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa dan preferensi dalam belajar. 

2. Tersedianya kesempatan yang lebih praktis dan realistis bagi seorang 

pengajar dan siswa untuk melakukan proses belajar mengajar secara mandiri, 

dan berguna serta terus berkembang. 

3. Membuat Jadwal pembelajaran siswa menjadi lebih meningkat secara 

fleksibel, dengan mengkombinasikan aspek terbaik dari pembelajaran offline 

dan pembelajaran online dengan bantuan internet.
12

 

d. Kelebihan Blended Learning 

Adapun kelebihan dari blended learning diantaranya sebagai berikut: 

1. Pesera didik lebih bebas dalam mempelajari materi pelajaran secara mandiri 

dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. 

                                                             
11 Suci Pratiwi Agustin, Pengaruh Blended Learning Berbantuan Google Classroom Terhadap 

Hasil Belajar Siswa SMA Pada  Konsep Gerak Lurus, Skripsi, Jakarta:  Uin Syarif Hidayatullah. 

2019. h.10-11 

12
 Lina Rihatul Hima. Pengaruh Pembelajaran Bauran(Blended Learning) Terhadap Motivasi 

Siswa Pada Materi Relasi dan Fungsi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Volume 2 nomor 1. 

2016. h. 37 
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2. Seorang pendidik dapat melakukan diskusi dengan para peserta didik diluar 

jam pembelajaran tatap muka dikelas. 

3. Guru dapat mengontrol serta memungkinkan untuk mengelola kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam pembelajaran 

dikelas. 

4. Dengan menggunakan internet, guru bisa menambahkan materi pengayaan 

yang tidak sempat diberikan didalam kelas. 

5. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru dapat menyuruh siswa 

untuk membaca materi maupun mengerjakan soal tes. 

6. Guru dapat mengadakan quis, memberikan jawaban atas quis tersebut sebagai 

masukan bagi siswa serta menggunakan hasil tes secara efektif. 

7.  Mempermudah peserta didik dalam berbagi file dengan yang lainnya.
13

 

e. Kekurangan Blended Learning 

Noer mengatakan bahwa terdapat beberapa kekurangan dari pembelajaran 

blended learning diantaranya adalah: 

1. Apabila sarana dan prasarana tidak mendukung, maka sulit ditemukan sebab 

media yang dbutuhkan sangat beragam. 

2. Fasilitas yang dimiliki peserta didik tidak merata, seperti handphone, 

komputer, akses internet, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat 

membantu proses pembelajaran. 

                                                             
13

 Lina Rihatul Hima. Pengaruh Pembelajaran Bauran(Blended Learning) Terhadap Motivasi 

Siswa Pada Materi Relasi dan Fungsi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Volume 2 nomor 1. 

2016. h. 40 
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3. Terdapat beberapa guru maupun siswa yang masih kurang pemahamannya 

terhadap sumber daya pembelajaran.
14

  

f. Komponen-komponen Blended Learning 

Untuk melaksankan blended learning, seorang guru harus memperhatikan 

tiga komponen penunjang dalam pembelajaran blende learning, yaitu: 

1. Face to face (tatap muka), kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi 

langsung antara siswa dan pendidik. 

2. Electronic learning, suatu proses belajar mengajar yang memanfaatkan 

teknologi internet dalam proses interaksi antara siswa dan guru. 

3. Mobile learning, memungkinkan penggunaan perangkat Teknologi Informasi 

(TI) genggam dan bergerak, seperti Personal Digital Assistant (PDA), 

Handphone dan tablet Personal Computer (PC), dalam pengajaran dan 

pembelajaran.
15

 

g. Proses Perancangan Model Blended Learning 

Jared M. Carmen yang merupakan seorang Preseident Aiglint Learning 

mengatakan bahwaada beberapa kunci dalam mengembangkan, diantaranya yaitu: 

1. Live Event 

Proses belajar mengajar secara langsung (instructor-led instruction) 

dilakukan secara terpadu pada waktu dan tempat yang sama (classroom) maupun 

                                                             
14

 Lina Rihatul Hima. Pengaruh Pembelajaran Bauran(Blended Learning) Terhadap Motivasi 

Siswa Pada Materi Relasi dan Fungsi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Volume 2 nomor 1. 

2016. h. 41 
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 Suci Pratiwi Agustin. Pengaruh Blended Learning Berbantuan Google Classroom Terhadap 

Hasil Belajar Siswa SMA Pada  Konsep Gerak Lurus, Skripsi, Jakarta:  Uin Syarif Hidayatullah. 

2019. h. 14 
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pada saat yang sama tapi tempat memiliki tempatt yang berbeda (seperti virtual 

classroom). 

2. Self-Paced Learning 

Menggabungkan kegiatan belajar mengajar secara langsung dengan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri (self-paced learning) yang 

memungkinkan peserta didik belajar untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

kapanpun dan dimanapun menggunakan berbagai media pendukung. 

3. Collaboration 

Menggabungkan kolaborasi, baik kolaborasi guru, ataupun kolaborasi 

antar peserta didik. Oleh karena itu, orang yang merancang blended learning 

harus meramu bentuk-bentuk penggabungan, baik penggabungan antara peserta 

didik maupun penggabungan antara guru dengan siswa dengan bantuan alat 

komunikasi yang dapat memungkinkan seperti chatroom, forum diskusi, email, 

website, mobile phone, dan lain sebagainya.  

4. Assessment 

Hal yang paling penting dalam proses belajar mengajar adalah cara 

assessment. Pada model blended learning, seorang perancang harus mampu 

menggabungkan jenis assement yang digunakan dalam proses pembelajaran, 

seorang perancang dituntut untuk jeli dalam pemilihan jenis asseemet yang 

digunakan, apakah itu dalam bentuk soal tes, non tes maupun dalam bentuk 

project. Intinya, assessmet yang digunakan oleh seorang perancang tidak boleh 

memberatkan peserta didik dalam melakukan assessment tersebut. 
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5. Performance Support Materials 

Ketika akan menggabungkan pembelajaran secara offline dan oline, maka 

langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa sumber daya yang 

digunakan sebagai pendukung dalam proses pembelajaran tersebut telah tersedia. 

Bahan belajar bisa disiapkan dalam bentuk digital, apakah bahan belajar tersebut 

dapat diakses oleh siswa baik secara offline (dalam bentuk Compact Disc (CD), 

Moving Picture Expert Group Layer-3 Audio (MP3), Digital Versatile Disc 

(DVD), dll) maupun secara online.
16

 

2. Google Classroom 

a. Pengertian Google Classroom 

Berdasarkan pendapat Ernawati, google classroom ialah sebuah system e-

learning yang disediakan oleh google yang merupakan layanan berbasis internet. 

Layanan ini dirancanag agar mempermudah  pendidik dalam membuat dan 

mengirimkan tugas kepada pelajar secara paperless. Seseorang yang hendak 

menggunakan layanan ini diharuskan memiliki akun di google.
17

 Google 

classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang 

kelas didunia maya.  

Google classroom  pada dasarnya didesain untuk membantu dalam 

mempermudah terjalinnya interaksi antara seorang pendidik dengan peserta didik 

                                                             
16

 Hengki Tri Prabowo. Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Multimedia Siswa Kelas XI Multimedia 1 SMK Muhammadiyah 2 

Klaten Utara Tahun Ajaran 2013/2014, Skripsi, Yogyakat:. Universitas Negeri Yogyakarta. 2014. 

h. 32-33 

17
 Ernawati. Pengaruh Penggunaan Aplikasi Google Classroom Terhadap Kalitas Pembelajaran 

Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI Di MAN 1 Kta Tanggerang 

Selatan, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018. h. 15 
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dalam dunia maya. Dengan aplikasi ini, guru memiliki kesempatan untuk 

mengeksplorasi gagasan keilmuan yang dimilikinya kepada peserta didik. Guru 

mempunyai waktu yang lebih leluasa dalam membagikan ilmu kepada peserta 

didik serta dapat memberikan tugas mandiri yang dapat dikerjakan oleh peserta 

didik. Selain itu, guru juga bisa menciptakan ruang diskusi bagi para peseta didik 

yang dilakukan secara online terkait dengan materi pembelajaran.
18

 

b. Kelebihan Google Classroom 

Google classroom memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembagian sumber daya dapat dilakukan secara cepat. 

2. Terpusatnya penyimpanan data. 

3. Dalam pemanfaatan google classroom tidak membutuhkan proses instalasi 

yang rumit, pengajar dan pelajar bisa memanfaatkan google classroom 

menggunakan akun email google yang telah terdaftar secara masing-masing.  

4. Google classroom tidak memerlukan hosting sebab google classroom 

merupakan layanan yang berbasis internet.  

5. Siapa saja bisa menggunakan google classroom, sebab google classroom 

merupakan layanan yang bersifat gratis serta dilengkapi dengan teknologi 

yang bebas biaya tambahan maupun biaya iklan. 

6. Memungkin untuk pengajar dan siswa untuk bekerja dimanapun, kapanpun 

dan diperangkat manapun. 
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7. Memberi kemudahan untuk pengajar dalam mengelola kelas, tugas dan nilai 

serta memberikan masukan secara langsung. 

8. Materi dan tugas kelas dapat dipantau oleh siswa, selain itu siswa juga bisa 

berbagi materi dan melakukan interaksi, mengirim tugas serta mendapat 

masukan nilai secara langsung. 

9. Orang tua siswa secara mudah dapat diinformasikan oleh guru mengenai tugas 

siswa melalui email. Informasi ini dapat berupa ringkasan tetang tugas yang 

tidak dikerjakan oleh siswa, tuga yang akan dikerjakan selanjutnya serta 

kegiatan kelas. Walaupun orang tua mendapat informasi, tapi orang tua tidak 

bisa login ke google classroom.  Orang tua hanya mendapat rincian informasi 

tersebut melalui akun email lain.
19

 

c. Kekurangan Google Classroom 

Menurut Ernawati, beberapa kekurangan dari google classroom 

diantaranya: 

1. Untuk terhubung ke google classroom, baik guru maupun siswa dihwajibkan 

untuk terhubung ke koneksi internet. 

2. Karena pembelajaran dilakukan secara indnividu, maka kegiaan pembelajaran 

secara sosail menjadi berkurang. 

3. Jika peserta didik tidak kritis disaat terjadi kesalahan materi yang dikirim oleh 

guru ke google classroom maka akan berdampak pada pengetahuannya.  

                                                             
19
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4. Dibutuhkan spesifikasi hardware, software dan jaringan internet yang tinggi.
20

 

Sedangkan menurut pendapat Suci, adapun yang menjadi kekurangan dari 

aplikasi google classroom diantaranya adalah : 

1. Tidak adanya layanan eksternal seperti bank soal secara otomatis dan obrolan 

secara pribadi anatara guru untuk mendapat umpan balik. 

2. Karena satu akun email bisa dipergunakan untuk semua layanan yang 

diberikan google maka sulit dilakukan pengaturan akun. 

3. Penerima dapat mengedit  file yang dikirim di google classroom. 

4. Masih terbatas masih terbatasnya penyimpanan file. 

5. siswa harus rajin melakukan pemutakhiran manual sebab tidak ada 

pemberitahuan, selain itu sistem juga tidak dapat melakukan update secara 

otomatis. 
21

 

d. Langkah-Langkah membuat Google Classroom 

Proses dalam pembuatan ruang kelas di aplikasi google classroom 

mengikuti tahapan-tahapan  sebagai berikut: 

1. Membuka link www.classroom.google.com kemudian klik sign agar dapat 

memulai membuka ruang kelas pada google classroom. 
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Gambar..2.1. halaman awal login google classroom 

Atau bisa  dengan membuka email gmail selanjutnya pilih tab sebelah 

kanan atas 

 

 

 

  Gambar..2.2. Halaman awal google classroom 

2. Pilih lanjutkan untuk memulai membuat kelas dengan menggunakan google 

Classroom. 

 

      Gambar 2.3. Langkah Awal Membuat Kelas 
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3. Kemudian, untuk memulai membuat kelas digital pilihlah tanda (+) yang ada 

di tab, kemudian nama kelas ditulis, selanjutnya pilih (buat) untuk memulai 

kelas baru. 

 

 

 

Gambar 2.4. Tampilan Membuat Kelas Baru 

4. Untuk mengndang siswa agar bergabung ke kelas tampilkan kode kelas 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Tampilan Kode Kelas 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang didapat setelah  kelangsungan 

proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada 

siswa yang mengiktuti proses belajar mengajar. Hasil belajar ini bisa 

mencerminkan seberapa besar pemahaman peserta didik setelah menerima materi 
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pelajaran dari serorang guru. Biasanya untuk mengetahui hasil belajar, guru akan 

melakukan evaluasi. Perubahan tingkah laku menuju hal yang baik merupakan 

salah satu bentuk dari hasil pembelajaran. Perubahan perilaku hasil belajar itu 

merupakan perubahan perilaku yang sejalan dengan tujuan pengajaran. Oleh 

karenanya, perubahan perilaku hasil pembelajaran tidak hanya dalam bentuk 

perubahan kemampau kognitif, tapi bisa juga berbentuk perubahan perilaku 

afektif dan psikomotorik. Perubahan perilaku ini tergantung dari tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

 Keller berpendapat bahwa semua efek yang bisa  dijadikan sebagai 

indikator tentang nilai dari suatu pengunaan metode dibawah kondisi yang 

berbeda merupakan penggertian dari hasil belajar. Efek-efek ini dapat berupa efek 

yang memang sengaja dirancang, oleh karenanya efek itu merupakan efek yang 

diinginkan, dan dapat pula sebagai hasil penggunaan metode tertentu.
22

 

Hasil belajar merupakan pola-pola tingkah laku, pengertian-pengertian 

nilai-nilai, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Merujuk pada pendapat 

Gagne, hasil belajar berupa 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas yang mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. 

2. Keterampilan intelektul yaitu kemampuan mempersentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari keterampilan mengategorisasi, 
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kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

4. Keterampilan motorik yaitu keterampilan yang berhubungan dengan 

serangkaian kegiatan gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga 

terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan dalam menerima atau menolak objek berdasarkan 

penialain terhadap objek ersebut. 

2. Faktor-Fktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Ernawati, hasil belajar dipengaruhi oleh dua factor, factor-faktor 

tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan 

factor yang berasal dari dalam individu yang sedang melakukan kegiatan 

pembelajaran, sedangkan yang dimaksud dengan factor eksternal adalah factor 

yang bersumber dari luar diri individu yang sedang melakukan kegiatan 

pembelajaran.
23

 

1. Faktor internal 

Faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar terdiri dari beberapa 

faktor, diantaranya:
24

 

a. Faktor jasmaniah adalah factor yang berhubungan dengan kondisi fisik. Factor 

jasmani ini diantarana adalah kesehatan peserta didik dan cacat tubuh  

                                                             
23
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b. Faktor psikologis adalah  factor yang berhubungan dengan keadaan psikologis 

seseorang. Factor ini diantaranya adalah faktor intelegensi, perhatian, minat, 

kematangan dan kesiapan 

c. Faktor kelelahan adalah kelelahan pada seseorang. Factor kelelahan ini dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu kelelahan pada jasmani dan kelelahan rohani. 

Kelelahan pada jasmani bisa terlihat secara langsung, sedangkan kelelahan 

rohani biasanya ditandai dengan adanya kelesuan dan kebiasaan peserta didik 

yang menyebabakan kurangnya minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu akan hilang. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor ekstrnal yang dapat mempengaruhi hasil belajar terdiri dari beberapa 

faktor, diantaranya:
25

 

a. Faktor keluarga, factor keluaraga bisa berpengaruh terhadap hasil belajar. Cara 

orang tua dalam mendidik, komunikasi antar sesama anggota keluarga dan 

suasana keluarga serta keadaan perekonomian keluarga, pengertian orang tua, 

dan latar belakang budaya social yang ada 

b. Faktor masyarakat, masyarakat merupakan faktor luar yang juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Semua kegiatan siswa didalam masyarakat 

termasuk dengan siapa siswa tersebut bergaul serta bentuk kehidupan 

masyarakat disekitar siswa tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 

c. Faktor sekolah, faktor sekolah ini juga sangat mempengaruhi belajar siswa. 

Faktor sekolah meliputi metode yang guru digunakan guru ketika mengajar, 
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kurikulum, hubunga guru dengan siswa, disiplin sekolah, media pelajaran dan 

waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan bangunan sekolah dan tugas-tugas 

guru yang diberikan kepada siswa. 

C. Dasar Listrik Dan Elektronika 

1. Pengertian Arus Bolak Balik 

 Arus merupakan jumlah muatan listrik yang mengalir melewati suatu titik 

pada saat tertentu. Arus dapat bergerka karena gaya gerak listrik yang lebih 

dikenal dengan sebutan tegangan. Apabila arusnya adalah bolak balik, maka 

tegangannya juga harus bolak balik, polaritasnya berganti pada siklus teratur. 

Dengan demikan arus bolak balik ialah arus yang memiliki polaritas yang 

berubah-rubah untuk setiap siklus yang teratur. 

 Arus bolak-balik (AC/ Alternative Current) adalah arus yang besar dan 

arahnya selalu berubah secara bolak balik. Arus AC ini tidak sama dengan arus 

Dc, dimana arus DC memiliki arah arus yang tetap untuk setiap saat. Gelombang 

arus AC biasanya berbentuk gelombang sinusoidal, karena bentuk gelombang ini 

yang paling memungkinkan untuk terjadinya pengaliran energi yang paling 

efisien. Namu adakalanya gelombang ini tidak berbentuk sinusoidal , seperti 

bentuk gelombang segitiga (triangular wave) atau bentuk gelombang segi empat 

(square wave). 

 Secara garis besar, listrik AC berarti penyaluran listrik dari sumbernya 

(misalnya sumber dari PLN) ke kantor-kantor atau rumah-rumah penduduk. 

Namun ada pula contoh lain seperti sinyal-sinyal radio atau audio yang 

disalurkan melalui kabel, yang juga merupakan listrik arus bolak-balik. Di dalam 
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aplikasi-aplikasi ini, manfaat utama yang paling penting adalah pengambilan 

informasi yang termodulasi atau terkode di dalam sinyal arus bolak-balik 

tersebut. Arus bolak-balik dapat dilihat pada Gambar 2.6 

 

Gambar 2.6 Gambar arus bolak balik 

Arus bolak-balik adalah arus yang setiap saat memiliki arah dan besar 

yang berubah-rubah. Arus AC selalu memiliki nilai puncak gelombang atas dan 

puncak gelombang bawah. Untuk mencapai stu gelombang penuh, maka harus 

adanya pencapaian nilai puncak gelombang atas dan [uncal gelombnag bawah. 

Penyebutan lain dari nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah 

ialah nilai dari puncak ke puncak (nilai peak to peak).  

Berdasarkan pengertian diatas, bentuk gelombang arus AC dibedakan 

menjadi beberapa  macam bentuk gelombang diantaranya sebagai berikut : 

1. Gelombang Sinusoidal 

Bentuk gelombang sinusoidal arus bolak balik dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 

Gambar 2.7. Gelombang..Sinusoidal 

2. Gelombang kotak (segi empat) 

Bentuk gelombang kotak arus bolak balik dapat dilihat pada Gambar 2.8 
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Gambar 2.8. Gambar Gelombang Kotak 

3. Gelombang segitiga 

Bentuk gelombang segitiga arus bolak balik dapat dilihat pada Gambar 2.9 

  

Gambar 2.9. Gambar Gelombang Segitiga 

Ada beberapa besarana yang dipakai untuk menyatakan harga nilai 

tegangan AC, adapun besaran-besaran tersebut adalah: 

1. Tegangan sesaat yaitu tegangan pada saat tertentu. Tegangan sesat dapat 

dihitung menggunakan Persamaan (2.1)  

E = E max sin 2 π ft …………………………………………….……… (2.1) 

2. Amplitudo yaitu harga maksimum tegangan. Amplitudo adalah E max 

3. Tegangan puncak ke puncak (peak to pak) yang biasanya dinyatakan dengan 

Epp ialah beda antara tegangan minimum dan tengan maksimum. Tegangan 

puncak ke puncak dapat dihitung menggunakan Persamaan (2.2) 

Epp = 2 Emax …………………………………………………...……….. (2.2) 

4. Tegangan rata-rata (Evarage Value) 

5. Tegangan efektif atau tegangan rms (root-mean-square) merupakan harga nilai 

tegangan yang bisa diamati secara langsung dalam skala alat ukurn yang 

digunakan 
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Jika arus AC diukur dengan galvanometer dan  tegangannya diukur 

menggunakan voltmeter DC, maka nilai dari arus dan tegangan tersebut akan 

bernilai nol, hal ini disebabkan karena kumparan koil yang dimiliki terlalu lambat 

untuk mengikuti bentuk gelombang yang dihasilkan oleh sumber arus AC 

tersebut. Lain halnya jika dilakukan pengukuran dengan menggunakan osiloskop, 

jika menggunakan osiloskop, akan terlihat nilai-nilai arus atau tegangan yang 

selalu berubah secara periodic, sehingga dapat memperlihatkan sebuah bentuk 

gelombang. Jadi nilai dan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh sumber arus 

AC bisa diamati jika kita menggunakan alat ukur osiloskop. Namun jika hanya 

ingi mengamati salah saru diantara nilai arus dan tegangan saja, maka bisa 

menggunakan Amperemeter AC dan Voltmeter AC sebab kedua alat itu uga bisa 

memperlihatkan nilai arus dan tegangan tapi hanya salah satu saja. 

2. Hukum-Hukum Rangkaian Listrik Arus Bolak Balik 

1. Hukum Ohm 

a. Pegertian Hukum Ohm 

Jika sebuah penghantar atau resistansi atau hantaran dilewati oleh sebuah arus 

maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial. Hukum 

ohm merupakan hukum yang menyatakan bahwa besarnya arus listrik yang 

mengalir akan berbanding lurus dengan tegangan yang mengalir, dan berbanding 

terbalik terhadap besarny hambatan apada rangkaian tersebut. 

b. Bunyi Hukum Ohm 

Besarnya arus yang mengalir pada suatu rangkaian akan berbanding lurus 

dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. 
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c. Rumus Hukum Ohm 

Rumus hokum ohm dapat dalam Persamaan (2.3) 

V = I.R ……………………………………………………………….. (2.3) 

Dengan 

V = Tegangan dalam satuan Volt 

I = Arus Listrik dalam satuan Ampere 

R = Hambatan Listrik dalam satuan Ohm 

d. Penerapan hukum ohm dalam rangkaian listrik 

Pada rangkaian listrik sederhana, terdapat dua jenias rangkaian, yaitu 

rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contoh sederhana dari rangkaian seri adalah  

rangkaian pada rangkain lampu senter menggunakan baterai, yang menjadi 

sumber adalah baterai lampu yang menjadi hambatan pada rangkaian tersebut. 

Penerapan hokum ohm dalam rangkaian listrik dapat dilihat pada gambar 2.10 

 

Gambar 2.10.  Gambar Rangkaian Beban Pada Hukum Ohm 

Dari gambar 2.10 diatas dapat dilihat bahwa baterai akan mengalirkan arus 

melalui saklar dan selanjutnya arus tersebut akan melewati hambatan listrik atau 
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beban. Pada kasus senter, yang menjadi hambatan listrik atau beban ini adalah 

lampu 

Karena arus berbanding terbalik dengan hambatan, maka semakin besar 

nilai hambatan pada suatu rangkaian, maka arus yang diserap akan semakin kecil, 

dan begitu pula sebaliknya. Namun arus yang mengalir harus sesuai dengan 

kemampuan beban. Misalnya jika arus yang mengalir besar sedangkan hambatan 

tidak mampu menerima arus sebesar I, maka dapat dikatakan beban mengalami 

overload atau dapat merusak komponen beban tersebut. 

Pada penerapan dunia elektronika, biasanya perhitungan hukum ohm sering 

digunakan untuk memperkecil sejumlah arus dan tegangan tertentu menjadi 

tegangan atau arus yang diinginkan. Ataupun dengan merekayasa nilai hambatan 

untuk menghasilkan tegangan dan arus tertentu sesuai dengan yang diinginkan 

pada perancangan rangkaian elektronika. 

2. Hukum Kirchoff 

Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus 

dan beda potensial (umumnya dikenal dengan tegangan) dalam rangkaian listrik. 

Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang 

bernama Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) pada tahun 1845. 

a. Hukum Kirchoff I / Kirchoff’s Current Law (KCL) 

Hukum I Kirchoff merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang 

menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada suatu lintasan tertutup 

adalah tetap. Hal ini berarti dalam suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus 
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listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik 

yang ke luar percabangan itu 

Hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan (junction rule), 

karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk 

rangkaian yang multisimpal yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus 

mulai terbagi. Pada keadaan tunak, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap 

titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam 

setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. 

Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa: “Jumlah arus listrik yang masuk 

melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus 

yang keluar melalui titik percabangan tersebut” 

Secara matematis: 

∑ arus pada satu titik percabangan = 0 

∑ arus yang masuk percabangan = ∑ arus yang keluar percabangan 

Secara umum rumus hukum Kirchhoff 1 dapat dituliskan sebagai berikut: 

∑I masuk = ∑I keluar 

Dapat diilustrasikan bahwa arus yang mengalir sama dengan aliran sungai, dimana 

pada saat menemui percabangan maka aliran sungai tersebut akan terbagi sesuai 

dengan proporsinya pada percabangan tersebut. Artinya bahwa aliran sungau akan 

erbagi sesuai dengan jumlah percabangan yang ada, dimana tentunya jumlah debit 

air yang masuk akan sama dengan jumlah debit air yang keluar dari percabangan 

tersebut. 
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Gambar 2.11 gambar arus pada KCL 

∑ i = 0 

ii + i2 – i3 – i4 = 0 

ii + i2 = i3 + i4 

b. Hukum Kirchof II/ Kirchoff’s Voltage Law (KVL) 

Hukum II Kirchoff adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam 

suatu rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan jumlah tegangan pada suatu 

lintasan tertutup sama dengan nol, atau penjumlahan tegangan pada masing-

masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan 

bernilai sama dengan nol 

Secara matematis, Hukum II Kirchoff ini dirumuskan dengan Persamaan (2.4) 

∑ V = 0 ……………………………………………………………. (2.4) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut 

farah, penelitian kuantitif adalah penelitian yang dilaksanakan  dengan tujuan 

untuk memperoleh jawaban dari berbagai permasalahan tentang suatu kejadian 

atau gejala yang berlandaskan pada teori, pendapat atau pengandaian.
26

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 

terapan (applied research). Dalam penelitian ini, diterapkan sebuah model 

pembelajaran, yaitu model pembelajaran blended learning. Penelitian ini 

menggunakan desain one group pretest posstes design, dimana sebelum 

diterapkannya model, sampel diberikan pretest terlebih dahulu, selanjutnya 

sampel diberikan perlakuan yaitu dengan menerapkan model blended learning 

dengan bantuan google classroom. Pada akhir pembelajaran, sampel akan diberi 

tes akhir (posttest) untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa setelah 

diterapkannya model pembelajaran. 

Langkah-langkah penelitian ini dapat dilihat pada flowchart seperti terlihat 

pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

siswa kelas X SMKN 1 Simpang Kanan yang berjumlah 40 orang 
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2. Sampel  

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

TEI SMKN 1 Simpang Kanan yang berjumlah 9 orang. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobabilitas yaitu sampel 

aksidental (cara dipermudah/ convenience sampling). Convenience sampling yaitu 

sampel yang terpilih karena berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat.
27

 

dengan demikian, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa yang 

sedang dan/atau yang sudah belajar materi hukum-hukum rangkaian arus listrik 

bolak-balik di SMKN 1 Simpang Kanan 

C. Instrument Pengumpulan Data  

1. Instrument Tes  

Instrument dalam penelitian ini berupa tes untuk mengukur seberapa besar 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Sebelum menerapkan 

model pembelajaran, dilakukan pretest dalam bentuk pilihan ganda untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa seperti yang terlihat pada lampiran 7, 

sedangkan  untuk soal posstest,  soal tes juga berbentuk pilihan ganda seperti yang 

terlihat pada lampiran 8 dan dilakukan didalam kelas setelah proses pembelajaran 

berakhir. 

2. Lembar Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yaitu 

siswa hanya mengisi jawaban sesuai dengan yang tertera pada angket seperti yang 

terlihat pada lampiran 9. Pemberian angket ini bertujuan untuk mengetahui respon 
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siswa terhadap model pembelajaran blended learning dengan bantuan google 

classroom. 

3. Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen ini menggunakan korelasi product moment pearson 

dengan menggunakan Persamaan (3.1).
28

  

Rxy =
            ))

√            ))          ) ) 
 …..…………………….. (3.1) 

Dengan 

Rxy : Koefisien korelasi anatar variable X dan Y 

N  : Banyaknya siswa 

X  : Nilai hasil uji coba 

Y  : Total Nilai 

Kriteria terhadap nilai koefisien korelasi rxy dapat dilihat pada Tabel 3.1.
29

 

Tabel 3.1. Kategori Validitas 

Kategori Keterangan 

0,800 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,400 – 0,600 Cukup 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

 

 

4. Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui reliabilitas seluruh soal tes dengan cara manual 

menggunakan rumus KR 20 dengan menggunakan Persamaan (3.2).
30
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Ri = [
 

   
 [

            

   
]………………………………………….... (3.2) 

Ri : Reliabilitas internal instrument 

K : Jumlah item soal dalam instrument 

Pi : Proporsi banyaknya subjek yang menjawab setiap soal item 

Qi : 1 – pi 

    : Varian total 

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti Tabel 3.2.
31

 

Tabel 3.2. Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Nilai R Keterangan 

0,00 - 0,200 Sangat..rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,400 – 0,600 Cukup 

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,800 – 1,00 Sangat Tinggi 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

  Tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang 

sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Sebelum 

menerapkan model pembelajaran, dilakukan pretest dalam bentuk pilihan ganda 

seperti yang terlihat pada lampiran 7 untuk mengukur kemampua awal siswa. 

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa, setelah proses pembelajaran 

                                                                                                                                                                       
30
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dilakukan posttest, bentuk soal posttest dibuat dalam pilihan ganda seperti yang 

terlihat pada lampiran 8 dan dilaksanakan setelah proses pembelajaran tatap muka 

secara langsung.    

2. Angket  

Penyebaran angket bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 

respon siswa terhadap model pembelajaran blended learning dengan bantuan 

google classroom. Angket respon siswa diberikan secara langsung kepada siswa 

setelah model pembelajaran diterapkan, yaitu dengan menyebar angket kepada 

peserta didik yang  dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pengukuran instrument 

ini menggunakan pengukuran skala likert. Jenis angket yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan angket tertutup dengan alternative pilihan sangat setuju 

(4), setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1). Pengisian lembar 

angket respon siswa ini iyalah dengan cara memberi tanda centang (√) pada 

kolom yang ada dilembar angket siswa. 

E. Teknik Analisa Data 

1. Analisa Hasil Tes 

Analisa hasil tes bertujuan untuk mengetahui seberapa paham siswa 

terhadap materi pelajaran yang diberikan selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisa dengan langkah-

langkah sebagai berikut 

a. Membuat tabel tabulasi data nilai pretes dan posttes siswa  

b. Menentukan mean nilai pretest dan posttest siswa 
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c. Menentukan nilai maksimum dan minimum nilai pretest dan posttest siswa 

Setelah membuat tabel tabulasi untuk nilai pretest dan posttest siswa, 

maka tahap selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi untuk nilai pretest dan 

posttest. Adapun tahapan dalam membuat tabel distribusi frekuensi  untuk nilai 

pretest dan posttest adalah sebagai berikut:
32

 

a. Menentukan rentang 

Untuk menentukan rentang dapat dihitung menggunakan Persamaan 3.3 

R = Nilai Maksimum – Nilai Minimum …………………………..…. (3.3) 

b. Menentukan banyak kelas 

Banyak kelas dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 3.4 

K = 1 +( 3,3) log n ………………………………………………….. (3.4) 

Dengan: 

n = banyaknya siswa yang mengikuti tes 

c. Menentukan panjang kelas 

Untuk menentukan panjang kelas dapat menggunakan Persamaan 3.5 

p = 
 

 
 ……………………………………..………………………….. (3.6) 

d. Menentukan nilai batas bawah pada kelas pertama dengan cara melihat nilai 

terendah 

Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya dilakukan uji normlits, 

uji homogenitas dan uji hipotesis 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau 

tidak. Dalam melakukan pengujian normalitas, peneliti menggunakan bantuan 

IBM SPSS versi 16.0. Dasar dalam pengambilan keputusan untuk uji normalitas 

adalah:
33

 

1. Apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi 

normal 

2. Apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah objek yang diteliti 

memiliki varian yang homogen. Uji homogenitas ini dilakukan dengan 

menggunakan IBM SPSS versi 16.0. Pengambilan keputusan apakah objek yang 

diteliti memiliki varian yang sama atau tidak adalah dengan membandingkan nilai 

signifikansi. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat diambil keputusan bahwa 

objek yang diteliti memiliki varian yang homogen.
34

 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

model pembelajaran blended learning dengan bantuan google..classroom terhadap 

hasil..belajar siswa. Adapun yang menjadi hipotesis penelitian ini iyalah 
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1. Ha: Adanya pengaruh penerapan model pembelajaran blended learning 

dengan bantuan google classroom terhadap hasil belajar siswa 

2. Ho: Tidak adanya terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran blended 

learning dengan bantuan google classroom terhadap hasil belajar siswa 

Dalam melakukan uji hipotesis, peneliti menggunakan bantuan IBM SPSS 

versi 16.0. Adapun pengambilan keputusan untuk uji hipotesis adalah dengan 

membandingkan dengan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi (Sig.2 tailed) 

< 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak.
35

 

2. Analisa Hasil Angket 

Analisa angket respon siswa terhadap model pembelajaran blended 

learning dengan bantuan google classroom mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut:
36

  

1. Memberi skor pada setiap item 

Skala penilaian angket 

Sangat Setuju  : 4 

Setuju   : 3 

Tidak Setuju  : 2 

Sangat Tidak Setuju : 1 

2. Menghitung skor total yang diperoleh pada setiap item 
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3. Menghitung persentase jawaban siswa pada setiap item menggunakan 

Persamaan (3.3).
37

 

P = 
 

 
 x 100 ................................................................................... (3.3) 

Dengan: 

P : persentase jawaban siswa 

f : frekuensi jawaban 

N :  banyaknya responden 

Setelah persentase diperoleh, penentuan kategori respon siswa merujuk 

pada Tabel 3.3.
38

 

Tabel 3.3. Kriteria Responden 

Persentase 
Kategori Tanggapan 

Siswa 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 

61,51% - 81,25% Tinggi 

43,76%  61,50% Rendah 

≤ 43,75% Sangat Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMKN 1 Simpang Kanan. Sekolah ini 

merupakan lembaga pendidikan formal dan merupakan sekolah yang 

berkarakteristik pendidikan kejuruan. SMKN 1 Simpang Kanan terletak di Jln. 

Lipat Kajang-Sibolga Km 14 Kuta Tinggi Kec. Simpang Kanan, Aceh Singkil. 

Sekolah ini memiliki tiga program studi keahlian yaitu Rekayasa 

Perangkat Lunak (RPL), Teknik Elektronika Industri (TEI), dan Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik (TITL). 

2. Pengolahan Data Hasil Penelitian 

Data yang di peroleh dari hasil penelitian berupa data pretest, posttest dan 

angket respon siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data dalam hasil 

penelitian ini dapat dijabarkan dalam bentuk pretest, posttes dan angket respon 

siswa 

a. Data Hasil Pretest dan Posttest Siswa 

Sebelum menerapkan model pembelajaran, tepatnya pada selasa, 30 Maret 

2021, peneliti terlebih dahulu melakukan pretest untuk mengukur kemampuan 

awal siswa. Selanjutnya, pada hari terakhir, yaitu pada hari sabtu, 2 April 2021, 

peneliti memberikan soal posttest kepada siswa untuk melihat sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Adapun perolehan nilai 

siswa pada saat pretest dan posstset dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 
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Tabel 4.1. Nilai hasil pretest siswa 

Nama Nilai 
UT 46 

FS 59 

GAB 59 

FF 46 

DR 53 

RF 66 

JT 66 

EW 73 

FGG 46 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat nilai terendah yang diperoleh siswa 

pada saat pretest adalah 46 dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa  yaitu 73. 

Adapun  rata-rata nilai siswa pada saat pretest adalah 57,11 

Tabel 4.2. Nilai hasil posttest siswa 

Nama Nilai 
UT 59 

FS 86 

GAB 59 

FF 59 

DR 73 

RF 59 

JT 66 

EW 86 

FGG 46 

 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat nilai terendah yang diperoleh siswa 

pada saat posttest adalah 46, dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa  yaitu 86. 

Adapun rata-rata nilai siswa pada saat posttest adalah 65,88.  
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Tabel distribusi frekuensi data pretes dapat dilakukan dengan mengikuti 

tahapan di bawah ini  

1. R = Nilai Maksimum – Nilai Minimum 

 = 73 – 46 

 = 27 

2. K = 1 + (3,3) log 9 

 = 1 + (3,3) 0,95 

 = 1 + 3,135 

 = 4,135 (dibulatkan K= 4) 

3. P = 
 

 
 

 = 
  

 
 

 = 6,75 (dibulatkan P = 7) 

        Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Data Pretest 

No Nilai Frekuensi Tb Ta 
Frekuensi 

Relatif 

1 46 – 49 3 45,5 49,5 33,3 % 

2 50 – 53 1 49,5 53,5 11,1 % 

3 54 – 57 0 53,5 57,5 0 % 

4 58 – 61 2 57,5 61,5 22,2 % 

5 62 – 66 2 61,5 66,5 22,2 % 

6 67 – 70 0 66,5 70,5 0 % 

7 71 – 74 1 70,5 74,5 11,1 % 

 

Berdasarkan nilai yang telah diperoleh, dapat dibuat histogram data 

kelompok seperti yang telihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar 4.1. Histogram data Pretest 

Tabel distribusi frekuensi data posttest dapat dilakukan dengan langkah-

langkah berikut 

1. R = Nilai Maksimum – Nilai Minimum 

    = 86 – 46 

     = 40 

2. K = 1 + (3,3) log n 

     = 1 + (3,3) log 9 

     = 1 + (3,3) 0,954 

     = 1 + 3,149 

     = 4,149 (dibulatkan K = 4) 

3. P  = 
 

 
 

    = 
  

 
 

    = 10 
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 Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Data Posttest 

No Nilai Frekuensi Tb Ta Frekuensi Relatif 

1 46 – 49 1 45,5 49,5 11,1 % 

2 50 – 53 0 49,5 53,5 0 % 

3 54 – 57 0 53,5 57,5 0 % 

4 58 – 61 4 57,5 61,5 44,4 % 

5 62 – 65 0 61,5 65,5 0 % 

6 66 – 69 1 65,5 69,5 11,1 % 

7 70 – 73 1 69,5 73,5 11,1 % 

8 74 – 77 0 73,5 77,5 0 % 

9 78 – 81 0 77,5 81,5 0 % 

10 82 – 86 2 81,5 86,5 22,2 % 

 

Berdasarkan nilai yang telah diperoleh, dapat dibentuk histogram data 

kelompok seperti yang telihat pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 4.2.Histogram Data Posttest 

Berdasarkan uraian diatas, nilai rata-rata pretest sebelum diterapkannya 

model pembelajaran dengan nilai rata-rata posttest setelah diterapkannya model 

pembelajaran memiliki perbedaan. Apabila digambarkan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut 
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Gambar 4.3. Nilai Rata-Rata Pretest dan Posttest 

Berdasarkan perolehan data yang terlihat pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2 

maka untuk menentukan ketuntasan nilai siswa merujuk pada nilai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) yaitu 70. Berdasarkan Tabel 4.1, nilai terendah hasil 

belajar siswa untuk pretest adalah 46 dan nilai tertinggi 73. Jumlah siswa yang 

berhasil mencapai KKM dan dinyatakan  tuntas sebanyak 1 orang dan yang tidak 

berhasil mencapai KKM serta dinyatakan tidak tuntas sebanyak 8 orang. 

Berdasarkan perolehan data tersebut maka persentase ketuntasan siswa adalah 

11,1 %. Adapun hasil posttest berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa 

nilai terendah siswa adalah  46 dan nilai tertinggi yaitu 86. Jumlah siswa yang 

mencapai KKM dan dinyatakan tuntas sebanyak 3 orang, sehingga persentase 

ketuntasan siswa yang dicapai adalah 33,3% 

b. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak, dengan memenuhi ketentuan bahwa data 

Post-test 

65.88 

Pre-test 

57.11 

Nilai Rata-RataPre-test dan Post-test 

Post tes

Pre-test
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berdistribusi normal apabila memenuhi kriteria nilai signifikan (α) > 0,05. Untuk 

uji normalitas data pada penelitian ini terlihat pada Tabel 4.5 dibawah ini  

    Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan data pretest 

yaitu 0,867. Data signifikan pada data pretest ini menunjukkan lebih besar dari 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data pada pretest berdistribusi 

normal. Sedangkan pada data posttest, nilai signifikannya yaitu 0,620 dan lebih 

besar dari 0,05, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa sebaran hasil data pada 

posttest berdistribusi normal. 

c. Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui data yang diteliti memiliki varian yang homogen, maka 

dilakukan uji homogenitas. Hasil pengujian homogenitis pada penelitian ini dapat 

terlihat pada Tabel 4.6. dibawah ini 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  pretest Posstest 

N 9 9 

Normal Parameters
a
 Mean 57.1111 65.8889 

Std. Deviation 1.00305E

1 

1.34392E

1 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .199 .251 

Positive .199 .251 

Negative -.146 -.193 

Kolmogorov-Smirnov Z .598 .754 

Asymp. Sig. (2-tailed) .867 .620 

a. Test distribution is Normal. 
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Tabel 4.6. Hasil Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil belajar siswa   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.568 1 16 .462 

 

Berdasarkan perolehan hasil uji homogenitas yang telah dilakukan, 

perolehan nilai signifikannya adalah 0,462. Keputusan diambil berdasarkan pada 

ketentuan pengujian hipotesis homogenitas yaitu jika sig > 0,05 maka data 

dinyatakan memiliki varian yang sama atau homogen. Berdasarkan hasil uji 

homogenitas pada Tabel 4.6. diperoleh nilai sig 0,462. Karena 0,462 lebih besar 

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua varian adalah homogen  

d. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dapat 

diperoleh kesimpulan yaitu kedua sampel berdistribusi normal dan homogen. 

Selanjutnya, tahap yang dilakukan adalah pengujian hipotesis penelitian, yang 

bertujuan untuk memastikan ada tidaknya pengaruh penerapan model 

pembelajaran yang telah diterapkan terhadap hasil belajar siswa. Uji hipotesis ini  

akan membandingkan antara hasil nilai pretest  dan posttest siswa. Pengujian 

dalam hipotesisi ini adalah 

a. Ha : Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran blended learning 

dengan bantuan google classroom terhadap hasil belajar siswa 

b. Ho : Tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran blended 

learning dengan bantuan google classroom terhadap hasil belajar siswa 
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Untuk pengambilan keputusan apakah Ha diterima atau ditolak maka 

mengunakan taraf signifikan yaitu jika signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan 

Ho ditolak. 

Tabel 4.7. Nilai Mean 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretes 57.1111 9 10.03051 3.34350 

postes 65.8889 9 13.43916 4.47972 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

pada saat pretest adalah 57,11 sedangkan rata-rata pada saat posttest adalah 65,88. 

Pada Tabel 4.7 terlihat nilai rata-rata posttest lebih besar dari pada nilai rata-rata 

pada saat pretest, walaupun nilai rata-rata tersebut belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu sebesar 70.  

Tabel 4.8 Uji T-Test 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

pretes - 

postes 

-

8.777

78 

11.133

03 

3.7110

1 
-17.33539 -.22017 

-

2.36

5 

8 .046 
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Berdasarkan Tabel 4.8 untuk uji hipotesis dengan Paired Samples Test, 

diketahui nilai Sig. (2–tailed) sebesar 0,046. Maka dari hasil output disimpulkan 

bahwa Ha diterima karena 0,046<0,05 artinya bahwa hasil belajar siswa pada saat 

pretest berbeda dengan hasil belajar siswa pada saat posttest, dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan bahwasannya model pembelajaran blended learning 

dengan bantuan google classroom dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

e. Data Angket Respon Siswa 

Data angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap model pembelajaran blended learning dengan bantuan google 

classroom. Angket respon siswa diberikan pada akhir pembelajaran dipertemuan 

terakhir setelah diterapkannya model pembelajara. Adapun data hasil angket 

respon siswa dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Analisa Data Respon Siswa 

Nama 
Nomor Item Soal/ Skor Hasil Angket 

Skor 
Skor 

Max 
% 

Rata-

Rata 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UT 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 30 40 75 
 

FS 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 35 40 87.5 
 

GAC 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 35 40 87.5 
 

FF 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 40 95 
 

DR 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 33 40 82.5 
 

RF 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 40 70 80.8 

JT 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 25 40 62.5 
 

EW 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 35 40 87.5 
 

FGG 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 40 80 
 

Skor 30 32 30 29 28 30 28 26 28 30 291 
   

Skor 

Max 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

    

% 83 89 83 81 77 83 78 72 78 83 
    

Rata-

Rata(%)           

 

80.8 
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Keterangan: 

4 : Sangat Setuju 

3 : Setuju 

2 : Tidak Setuju 

1 : Sangat Tidak Setuju 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hasil Belajar 

Penelitian yang dilakukan di SMKN 1 Simpang Kanan ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran blended learning dengan 

bantuan google classroom terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Dasar 

Listrik dan Elektronika. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar siswa yang signifikan menggunakan model pembelajaran blended 

learning dengan bantuan google classroom pada mata pelajaran Dasar Listrik dan 

elektronika.  

Dari hasil analisa data, diperoleh nilai rata-rata siswa pada saat pretest 

adalah 57,11 dan nilai rata-rata siswa pada saat postest adalah 65,88. Dari nilai 

rata-rata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai siswa mengalami 

peningkatan yang lumayan besar. Selisih antara nilai posttest dan pretest adalah 

sebesar 8,77.  

Pada saat diterapkannya model pembelajaran blended leaning dengan 

bantuan google classroom dari 9 siswa hanya 7 siswa yang berhasil login ke 
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google classroom, dan siswa lainnya tidak berhasil login ke google classroom. 1 

siswa terkendala oleh handphone dan  siswa lainnya tidak memiliki paket data 

untuk login ke google classroom. Kendala handphone pada siswa yaitu sehari 

sebelum diterapkannya model pembelajaran, handphone salah satu siswa 

mengalami kerusakan pada LCD (Liquid Crystal Display). Hal ini yang 

menyebabkan nilai rata-rata siswa tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal. 

Berdasarkan hasil penelitian Rizky Septia Harahap, dkk menyatakan bahwa hasil 

belajar banyak dipengaruhi oleh fakor pendukung, diantaranya adalah handphone. 

Berdasarkan hasil perolehan data terlihat  bahwa handphone berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa.
39

 

Selain itu, pada saat proses pembelajaran berlangsung ada beberapa siswa 

yang tidak fokus mengikuti proses pembelajaran, kurang serius dalam 

pembelajaran, dan tidak perduli dengan keadaan sekitar. Hal ini yang 

menyebabkan nilai siswa menjadi tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal. 

Penyebab lainnya yaitu kurangnya pemahaman siswa akan ilmu matematika 

dalam pengerjaan soal.  

Pada saat melakukan peneltian, untuk pertemuan tatap muka langsung 

didalam kelas, peneliti menjelaskan materi kepada siswa, kemudian peneliti 

membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 

dari 2 siswa yang berperan sebagai pelatih dan patner. Pelatih adalah siswa yang 

akan memeriksa jawaban yang dikerjakan oleh patner, sedangkan patner adalah 

siswa yang ditugaskan untuk menjawab soal yang diberikan oleh guru. Setelah 

                                                             
39
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membentuk kelompok, peneliti memberikan satu soal untuk dijawab oleh patner 

dan akan diperiksa oleh pelatih, selanjutnya siswa bertukar peran, dan peneliti 

memberikan satu soal lagi untuk dijawab oleh patner dan diperiksa oleh pelatih.  

Gambar 4.3 menunjukkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

setelah diterapkannya model pembelajara blended learning dengan bantuan 

google classroom. Dengan demikian model pembelajaran blended learning 

dengan bantuan google classroom layak untuk diterapkan. 

2. Respon Siswa  

  Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh persentase untuk butir pernyataan yang 

pertama sebesar 83%. Pada butir pernyataan kedua diperoleh persentase respon 

siswa sebesar 89%. Pada butir pernyataan kedua diperoleh persentase respon 

siswa sebesar 83%. Pada butir pernyataan keempat diperoleh persentase respon 

siswa sebesar 81%. Pada butir pernyataan kelima diperoleh persentase respon 

siswa sebesar 78%. Pada butir pernyataan keenam diperoleh persentase respon 

siswa sebesar 83%. Pada butir pernyataan ketujuh diperoleh persentase respon 

siswa sebesar 78%. Pada butir pernyataan kedelapan diperoleh persentase respon 

siswa sebesar 72%. Pada butir pernyataan kesembilan diperoleh persentase respon 

siswa sebesar 78% dan Pada butir pernyataan kesepuluh diperoleh persentase 

respon siswa sebesar 83%. 

  Berdasarkan analisa hasil angket dapat dilihat bahwa respon siswa 

terhadap model pembelajaran blended learning dengan bantuan google classroom 

mendapat respon yang baik dari siswa, walaupun ada beberapa siswa yang 

memiliki respon kurang setuju, namun respon siswa yang setuju lebih 
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mendominasi. Respon siswa terhadap model pembelajaran blended learning 

dengan bantuan google classroom masuk dalam kategori tinggi. Hal ini merujuk 

pada Tabel 4.9 yang memperlihatkan persentase respon siswa sebesar 80,8%.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut 

1. Model pembelajaran blended learning memiliki pengaruh yang positif 

terhadap hasil belajar siswa 

2. Hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran blended learning 

mengalami peningkatan,  dibuktikan berdasarkan data penelitian yaitu nilai 

rata-rata siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran adalah 57,11 dan 

setelah diterapkan model pembelajaran nilai rata-rata siswa meningkat 

menjadi 65,88 

3. Pada model pembelajaran blended learning , respon siswa  yang diperoleh 

termasuk dalam kategori tinggi, dengan perolehan persentase rata-rata yaitu 

sebesar 80,8% 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka penelti memberi saran 

diataranya adalah: 

1. Bagi guru, sebelum menerapkan model pembelajaran blended learning, 

diharapkan memastikan seluruh siswa memiliki fasilitas yang mendukung 

seperti handphone 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap 

siswa yang belum bergasil login ke google classroom 
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3. Pada penelitian ini, tidak semua siswa berhasil login ke google classroom, 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya seluruh siswa yang menjadi sampel dalam 

penelitian berhasil login ke google classroom. 

4. Pada penelitian ini, yang diteliti hanya satu kelas saja menggunakan 

pembanding rata-rata nilai pada saat pretes dan posttes, diharapkan bagi 

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan kelas 

kontrol.
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Lampiran 5 

SILABUS 

Nama Sekolah   :   SMK N 1 SIMPANG KANAN 

Mata Pelajaran  :   Dasar Listrik dan Elektronika 

Program Keahlian  :   Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

Kelas/Semester  :   X / 1 

Kompetensi Inti  : 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan 

metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Teknik Instalasi Tenaga Listrik pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan 

kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan 

potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional 

KI 4 : Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan 

masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik Instalasi Tenaga Listrik Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan 

menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 

langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami 
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dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.2 Menganalisis 

bahan-bahan 

komponen 

listrik dan 

elektronika 

4.2 Memeriksa 

bahan-

bahan listrik 

 

Bahan-bahan 

listrik dan 

elektronika 

 Konduktor 

 Isolator 

 Bahan 

semikondu

ktor 

 

Mengamati: 

Mengamati bahan-bahan listrik dari segi jenis, bahan dasar, 

konstruksi dan pengemasan, dimensi, ukuran dan penentuan 

nilainya 

Menanya: 

Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan 

pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang jenis, bahan dasar, 

konstruksi dan pengemasan, dimensi, ukuran dan penentuan 

nilainya  

Mengeksplorasi: 
Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan menentukan sumber 

(melalui benda konkrit,dokumen, buku, eksperimen) untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan tentang : jenis, bahan dasar, 

konstruksi dan pengemasan, dimensi, ukuran dan penentuan 

nilainya 

Mengasosiasi: 
Mengategorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnya 

disimpulkan  dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang 

lebih kompleks terkait dengan : jenis, bahan dasar, konstruksi dan 

pengemasan, dimensi, ukuran dan penentuan nilainya 

Mengomunikasikan: 

2 x 6 JP Buku 

Rangkaian 

Listrik 
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Menyampaikan hasil faktualisasi tentang: jenis, bahan dasar, 

konstruksi dan pengemasan, dimensi, ukuran dan penentuan 

nilainya 

3.3 Menganalisis 

sifat elemen 

pasif 

rangkaian 

listrik arus 

searah dan 

rangkaian 

peralihan 

4.3 Memeriksa 

sifat 

komponen 

pasif dalam 

rangkaian 

listrik arus 

searah dan 

rangkaian 

peralihan 

 Elemen pasif 

 Resistor 

 Kapasitor 

 Induktor 

 Rangkaian 

peralihan 

 RC 

 RL 

 RLC 

 

Mengamati : 

Mengamati elemen pasif rangkaian listrik arus searah dan 

rangkaian peralihan 

Menanya :  

Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan 

pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang elemen pasif 

rangkaian listrik arus searah dan rangkaian peralihan 

Mengeksplorasi : 

Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan menentukan 

sumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang : 

elemen pasif rangkaian listrik arus searah dan rangkaian 

peralihan 

Mengasosiasi : 

Mengkatagorikan data dan menentukan hubungannya, 

selanjutnyanya disimpulkan  dengan urutan dari yang sederhana 

sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan : elemen pasif 

rangkaian listrik arus searah dan rangkaian peralihan 

Mengkomunikasikan : 

Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang: elemen pasif 

rangkaian listrik arus searah dan rangkaian peralihan 

2 x 5 JP 

 
 Buku 

Kurikul

um 

2013 

(DLE) 

Semeste

r 1) 

 PUIL 

Edisi 

2000 

3.4 Menganalis 

teorema 
 Hukum Ohm 

 Hukum 

Mengamati : 

 Mengamati berbagai teorema rangkaian listrik arus searah. 

30 JP  Modul 
dasar dan 
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rangkaian 

listrik arus 

searah. 

4.4 Memeriksa 

rangkaian 

listrik arus 

searah 

 

Kirchof 

 Teorema dua 

kutub 

 Transformasi 
star-delta 

 

Menanya : 

 Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan 

pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang berbagai teorema 

rangkaian listrik arus searah. 

Mengumpulkan data :  

 Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang  berbagai 

teorema rangkaian listrik arus searah. 

Mengasosiasi : 

 Mengategorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada 

yang lebih kompleks terkait dengan berbagai teorema rangkaian 

listrik arus searah. 

Mengkomunikasikan : 

 Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang berbagai teorema 
rangkaian listrik arus searah. 

pengukur

an listrik 

 Internet 

 

3.5 Menganalisis 

sifat elemen 

aktif 

4.5 Memeriksa 

sifat 

komponen 

aktif 

 Elemen Aktif 

 Teknik dan 
sifat 

komponen 

elemen Aktif 

Mengamati : 

Mengamat jenisi elemen aktif  

Menanya : 

Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan 

pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang elemen jenis dan 

fungsi elemen aktif  

Mengeksplorasi : 

Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang : elemen aktif  

12 JP Buku 

Rangkaian 

Listrik, 

Schaum 

Series , 

Yosep Ed 

Minister 
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Mengasosiasi : 

Mengkatagorikan data dan menentukan hubungannya, 

selanjutnyanya disimpulkan  dengan urutan dari yang sederhana 

sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan : elemen aktif  

Mengkomunikasikan : 

Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang: elemen aktif 

3.6 Menganalisis      

Daya dan 

energi listrik 

4.6 Memeriksa 

daya dan 

energi listrik 

 

Daya dan Energi 

listrik 

Mengamati:  
Mengamati fenomena daya dan konsumsi energi listrik  

Menanya:  
Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan 

pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang daya dan konsumsi 

energi listrik  

Mengeksplorasi:  
Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan menentukan sumber 

(melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan tentang daya dan konsumsi 

energi listrik  

Mengasosiasi:  
Mengolah data dan menentukan hubungannya, selanjutnya 

disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang 

lebih kompleks terkait dengan daya dan konsumsi energi listrik  

Mengomunikasikan:  
Menyampaikan  hasil konseptualisasi tentang: daya dan energi 

listrik secara lisan dan tulisan 

12 JP Pengukura.

Jakarta: 

Penerbit 

Erlangga 

3.7 Mengoperasi

kan peralatan 

ukur listrik 

 Menjelaskan 
jenis-jenis alat 

ukur sesuai 

Mengamati : 

 Jenis-jenis alat ukur listrik 

 Prinsip kerja penggunaan alat ukur 

18 JP  Dasar 
dan 

Penguku
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untuk 

mengukur   

besaran 

listrik 

4.7 Mengoperasi

kan peralatan 

ukur listrik 

untuk 

mengukur   

besaran 

listrik 

 

dengan 

penggunaanny

a 

 Prinsip kerja 

alat ukur 

 Langkah-
langkah 

penggunaan 

alat ukur 

listrik sesuai 

dengan 

jenisnya 

 Pembacaan 
skala ukur  

 Mengoperasik
an peralatan 

ukur listrik 

seperti:Multi

meter, Volt 

meter, Amper 

meter, Watt 

meter, 

Frekuensi me 

ter, Cos phi 

meter, 

Osiloskop 

 

 Rangkaian pengukuran besaran listrik 

Menanya : 

Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan 

pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang: simbol dan 

konstruksi alat-alat ukur listrik, jenis-jenis alat ukur listrik, dan 

pengukuran besaran listrik 

Mengeksplorasi : 

Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan menentukan 

sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang : simbol dan 
konstruksi alat-alat ukur listrik, jenis-jenis alat ukur listrik, dan 

pengukuran besaran listrik 

Mengasosiasi : 

Mengkatagorikan data dan menentukan hubungannya, 

selanjutnyanya disimpulkan  dengan urutan dari yang sederhana 

sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan : simbol dan 

konstruksi alat-alat ukur listrik, jenis-jenis alat ukur listrik, dan 

pengukuran besaran listrik 

Mengkomunikasikan : 

Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang: simbol dan 

konstruksi alat-alat ukur listrik, jenis-jenis alat ukur listrik, dan 

pengukuran besaran listrik secara lisan dan tulisan 

ran 

Listrik 

 (BSE),  

 Internet 

 Modul 

 Pengukr
an 

Listrik 
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3.8 Menerapkan 

pengukuran 

tahanan 

listrik 

4.8 Melakukan 

pengukuran 

tahanan listri 

    

3.9 Menerapkan 

pengukuran 

arus dan 

tegangan 

listrik 

4.9 Melakukan 

pengukuran 

arus dan 

tegangan 

listrik 

 

 

Prinsip kerja, 

Prosedur 

Penggunaan dan 

mengoperasikan 

Alat ukur arus 

dan tegangan 

listrik 

Mengamati : 

Mengidentifikasi masalah tentang prinsip kerja, prosedur 

penggunaan dan mengoperasikan Amperemeter, Voltmeter dan 

Multimeter 

Menanya : 

Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan bertanya 

tentang prinsip kerja, Prosedur Penggunaan dan mengoperasikan 

Amperemeter,Voltmeter dan Multimeter 

Mengumpulkan data : 

Mengumpulkan data untuk menjelaskan tentang prinsip kerja, SOP 

dan mengoperasikan Amperemeter, Voltmeter dan Multimeter 

Mengasosiasi : 

Mengolah informasi tentang prinsip kerja, SOP dan 

mengoperasikan Amperemeter, Voltmeter dan Multimeter 

Mengkomunikasikan : 

Menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan laporan hasil 

diskusi maupunpraktik pengukuran arus dan tegangan listrik 

2 x 6 JP  Modul 
Alat 

ukur 

Arus 

dan 

Teganga

n Listrik 

 Internet 

 Video 

3.10 

Menerapkan 

pengukuran 

daya, energi 
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dan factor 

daya 

4.10 Melakukan 

pengukuran 

daya, energi 

dan factor 

daya 

3.11 

Menerapkan 

pengukuran 

besaran 

listrik 

dengan 

osiloskop 

4.11 Melakukan 

pengukuran 

besaran 

listrik dan 

elektronika 

1. Osiloskop 

 

1. Menjelaskan fungsi dari tombol-tombol pengaturan pada 

osiloskop  

2. Menerapkan cara mengkalibrasi osiloskop  

3. Mengukur tegangan searah (Tegangan DC)  

4. Menganalisis hasil pengukuran tegangan searah (Tegangan DC)  

5. Mengukur tegangan arus bolak balk (Tegangan AC)  

6. Menganalisis hasil pengukuran tegangan arus bolak balk 

(Tegangan AC)  

Menyampaikan kesimpulan kelompok 

10 JP  BSE  

 Penguk
uran 

Listrik 

BAB 5 

Osilosk

op 

 Modul 

Penguk

uran 

Besaran 

Listrik 

(TC220

82) 

Pertem

uan 12 

3.12 

Menerapkan 

hukum-

hukum 

rangkaian 

 Hukum Ohm 

 Hukum 

Kirchoff I 

 Hukum 
Kirchoff II 

 Mendeskripsikan konsep hukum kirchoff I, Kirchoff II dan 
hukum ohm 

 Mendeskripsikan karakteristik arus dan tegangan pada 

komponen rangkaian listrik AC 

 Menghitung soal- soal hambatan total, kuat arus, tegangan dan 

12 JP  Modul 

 Internet 
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listrik arus 

bolakbalik 

4.12Menggunaka

n hukum-

hukum 

rangkaian 

listrik arus 

bolak balik 

 Karakteristik 

arus dan 

tegangan pada 

rangkaian AC 

 Rangkaian RC 
seri 

 Rangkaian RL 
seri 

 Rangkaian 
RLC seri 

faktor daya dengan menerapkan konsep hokum kirchoff  I, II 

dan hukum ohm pada rangkaian listrik arus bolak 

3.13 

Menerapkan 

hukum-

hukum dan 

fenomena 

rangkaian 

kemagnitan 

 

4.13Menggunaka

n hukum-

hukum 

rangkaian 

kemagnitan 

1. Prinsip 
Kemagnetan 

2. Garis gaya 
magnet 

3. Bahan 
magnet 

4. Medan 
magnet 

sekitar arus 

listrik 

5. Aplikasi 
kemagnetan 

 12 JP  Standar 
Internatio

nal 

Electrotec

hnic 

Commissi

on (IEC). 

 

 PUIL 
Edisi 

2000. 
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3.14Menganalisi

s spesifikasi 

piranti-

piranti 

elektronika 

daya dalam 

rangkaian 

elektronik 

4.14 Memeriksa 

spesifikasi 

piranti-

piranti 

elektronika 

daya dalam 

rangkaian 

listrik 

1. 

Semikonduktor 

2. Dioda 

3. Transistor 

4. Thyristor 

5. Operasional 

Amplifier (Op 

Amp) 

1. Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan 

masalah spesifikasi piranti-piranti elektronka daya dalam 

rangkaian elketronik 

2. Mengumpulkan data tentang spesifikasi piranti-piranti 

elektronika dalam rangkaian elektronik 

3. Mengolah data tentang spesifikasi piranti-piranti 

elektronika dalam rangkaian elektronik elektromagnetik 

4. Mengkomunikasikan tentang spesifikasi piranti-piranti 

elektronika daya dalam rangkaian elektronik 

18 JP  BSE 

 Dasar dan 
pengukur

an listrik 

kelas X 

 Modul 

 Internet 

 Sumber 

lain yang 

relevan 

              Kuta Tinggi, 1 April 2021 

Mengetahui             Guru Mata Pelajaran 
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Lampiran 6 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMKN 1 Simpang Kanan 

Mata Pelajaran : Dasar Listrik dan Elektronika 

Materi   : Hukum-Hukum Rangkaian Listrik Arus Bolak Balik 

Kelas/Semester : X/II 

Alokasi Waktu : 2 x 30 menit 

A. Kompetensi Inti 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif 

sesuai dengan bidang dan lingkup pada Simulasi dan Komuniksasi 

Digital, dan Dasar Bidang Teknologi dan Rekayasa tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan 

potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga 

masyarat nasional, regional, dan internasional  

4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 

dengan lingkup Simulasi dan Komuniksasi Digital, dan Dasar Bidang 

Teknologi dan Rekayasa. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar 

kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan 

menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret 
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terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung   

 

B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.12. Menerapkan hukum-hukum 

rangkaian listrik arus bolak-

balik 

3.12.1. Memahami pengertian 

listrik arus bolak-balik 

3.12.2.  Menjelaskan hukum-

hukum rangkaian arus 

listrik bolak-balik 

3.12.3. Menganalisis karakteristik 

rangkaian  listrik arus 

bolak-balik 

2.12. Menggunakan hukum-hukum 

rangkaian listrik arus bolak-

balik 

2.12.1. Membuat rangkaian listrik 

arus bolak-balik 

2.12.2. Memeriksa rangkaian listrik 

arus bolak-balik 

berdasarkan hukum-

hukumnya 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat: 

1. Memahami pengertian listrik arus bolak-balik 

2. Menjelaskan hukum-hukum rangkaian listrik arus bolak-balik 

3. Menganalisis karakteristik rangkaian listrik arus bolak-balik 

4. Membuat dan memeriksa rangkaian listrik arus bolak-balik 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Hukum-hukum rangkaian listrik arus bolak-balik 

E. Pendekatan, Model dan Metode 

Pendekatan  : Saintific Learning 
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Model/strategi  : Blended learning 

Metode   : Ceramah, diskusi dan kerja kelompok 

 

F. Media/Alat dan Sumber Belajar 

Media/alat  : papan tulis, spidol, handphone 

Sumber belajar :  

 Willam H. Hayt, Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin. Rangkaian 

Listrik. Jakarta:  Erlangga. 2005. H. 87 

 Intenet 

 

G. Langkah Pembelajaran 

No 
Kegiatan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

1 Pra Belajar Terjadwal Asyncronous 

  Melalui whatsap group, guru menyampaikan 

materi pembelajaran melalui aplikasi google 

classroom dalam bentuk ringkisan materi 

 Guru memberikan tugas berupa soal untuk 

dikerjakan siswa 

 

2 Belajar Terjadwal 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberi salam dan berdoa menurut 

keyakinan masing-masing 

2. Guru mengkondisikan suasana belajar yang 

menyenangkan dan mengecek kehadiran 

peserta didik  

3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Guru menyampaikan langkah pembelajaran 

Syncronous 
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dan sistem penilaian yang akan diterapkan 

Kegiatan Inti 

5. Guru menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa 

6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa 

tim, masing-masing tim terdiri dari dua 

orang. Setiap pasangan dalam satu tim 

dibebani masing-masing satu peran yang 

berbeda: pelatih dan patner 

7. Guru membagikan soal kepada patner 

8. Patner menjawab soal, dan sipelatih 

mengecek jawabannya. Patner yang berhasil 

menjawab dengan benar berhak mendapat 

poin dari pelatih 

9. Pelatih dan patner saling bertukar peran. 

Pelatih menjadi patner dan patner menjadi 

pelatih 

10. Guru membagikan soal kepada patner 

11. Patner menjawab soal dan pelatih mengecek 

jawabannya. Patner yang berhasil 

menjawab dengan benar berhak mendapat 

poin dari pelatih 

12. Guru membimbing dan memberikan arahan 

atas jawaban dari berbagai soal 

13. Setiap tim mengecek jawabannya 

14. Tim yang paling banyak mendapat poin 

diberi hadiah atau reward oleh guru 

Kegiatan Penutup 

15. Siswa menyampaikan kesimpulan hasil 

belajar dan guru memberikan penguatan. 

16. Peserta didik mendengarkan pesan-pesan 
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moral terkait dengan pembelajaran secara 

kontekstual  

17. Peserta didik mendengarkan rencana tindak 

lanjut pertemuan selanjutnya  

18. Guru bersama peserta didik berdoa menurut 

keyakinan masing-masing dan diakhiri 

dengan ucapan salam 

 

H. Penilaian 

a. Teknik  : Tes Tertulis (pretest dan Posttest) 

b. Bentuk  : Pilihan ganda 

c. Instrument tes : Terlampir 

 

 

 

Aceh Singkil, 1 April 2021 

Mengetahui      

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

                

Lince Br Tumangger, S.Pd    Umrah Hayani 

NIP: -       NIM: 170211010  
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Lampiran 7 

LEMBAR SOAL PRETEST 

Nama  : 

Kelas  : 

Pelajaran : 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap benar dan tepat! 

1. Arus listrik yang aliran muatannya bolak balik disebut dengan arus 

listrik… 

A. AC      D. Statis 

B. DC      E. Positron 

C. Dinamis 

2. Jumlah muatan listrik yang mengalir melewati suatu titik dalam waktu 

tertentu adalah…… 

A. Arus     D. Hukum Ohm 

B. Tegangan     E. Hukum Kirchof 

C. Daya 

3. Salah satu contoh sumber arus bolak balik adalah……… 

A. Baterai     D. Aki 

B. Generator     E. Elemen volta 

C. Resistor 

4. Kuat arus yang melalui suatu rangkaian akan berbanding lurus dengan 

tegangan pada ujung-ujung rangkaian tersebut dan berbanding terbalik 

dengan hambatan rangkaian. Pernyataan tersebut merup3akan pernyataan 

hukum… 

A. Kirchof I     D. Joule 

B. Kirchof II     E. Coloumb 

C. Ohm 
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5. Tegangan saat mencapai peak atau puncak gelombang disebut 

A. Tegangan rata-rata   D. Tegangan sinusoidal 

B. Tegangan maksimum   E. Tegangan penuh 

C. Tegangan minimum 

6. Jumlah perhitungan aljabar pada setiap titik pertemuan (junction) dalam 

suatu rangkaian listrik sama dengan nol. Dengan kata lain, semua arus 

yang memasuki titik pertemuan adalah sama dengan semua arus yang 

meninggalkan titik pertemuan. Tidak ada yang hilang. Pernyataan tersebut 

merupakan pernyataan hukum…………. 

A.  Kirchof I     D. Joule 

B. Kirchof II     E. Coloumb 

C. Ohm 

7. Lampu sorot pada bulldozer, yang dilengkapi dengan sistem kelistrikan 24 

volt, mengambil arus sebesar 1 ampere. Berapa resistansi lampu sorot 

tersebut…. 

A. 2 ohm     D. 24 ohm 

B. 6 ohm     E. 48 volt 

C. 12 ohm 

8. Kendaraan 4-whell drive elektrik dengan resistansi 8 ohm. Pada waktu 

winch diaktifkan, arus yang mengalir melaluinya sebesar 3 ampere. Berapa 

besar tegangan yang menggerakkan winch…….. 

A. 4 volt     D. 24 volt 

B. 6 volt     E. 48 volt 

C. 12 volt 

9. Apabila kendaraan dilengkapi baterai 12 volt dan unit lampu depan 

memiliki resistansi 6 ohm, berapa besar arus yang mengalir melalui lampu 

depan pada saat dinyalakan? 

A. 2 ampere     D. 6 ampere 

B. 0,2 ampere     E. 0,6 ampere 

C. 0,02 ampere 
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10. Pengaturan Power Supply atau DC Generator untuk dapat menghasilkan 

tegangan sebesar 10 v, kemudian nilai potensioner diatur ke 10 ohm. 

Berapakah nilai arus lisyrik.. 

A. 1 ampere     D. 4 ampere 

B. 2 ampere     E. 5 ampere 

C. 3 ampere 

11. Dua buah resistor masing-masing memiliki hambatan 2 ohm dan 2 ohm 

yang dirangkai secara seri. Selanjutnya, kedua hambatan dirangkai dengan 

tegangan baterai yang nilainya 6 volt. Berapa nilai kuat arus listrik yang 

mengalir pada kedua hambatan tersebut…. 

 

A. 1 ampere     D. 2,5 ampere 

B. 1,5 ampere     E. 3 ampere 

C. 2 ampere 

12. Kuat arus i3 adalah…… 

 

A. 1 A      D. 8 A 

B. 3 A      E. 10 A 

C. 6 A 
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13. Jika pada rangkaian listrik besar kuat arus i1 = 4A, I2 = 3A, i4 = 7 A, i5 = 4 

A, besar kuat arus listrik i3 adalah……. 

 

A. 3 A      D. 10 A 

B. 4 A      E. 12 A 

C. 7 A 

14. Besar V1 pada rangkaian dibawah ini adalah… 

 

A. 1 Volt     D. 4 Volt 

B. 2 Volt     E. 5 Volt 

C. 3 Volt 

15. Perhatikah gambar dibawah ini! 

 

Kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 Ohm adalah 

A. 0,5 A     D. 2,0 A 

B. 1,0 A     E. 2,5 A 

C. 1,5 A 
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Lampiran 8 

LEMBAR SOAL POSTEST 

Nama  : 

Kelas  : 

Pelajaran : 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap benar dan tepat! 

1. Arus bolak balik (AC / Alternative Current) adalah 

A. Arah arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu 

B. Arus listrik dimana besar dan arahnya berubah-ubah terhadap waktu 

C. Arah arus yang bergerak ke kanan sumber 

D. Arah arus yang besarnya berbanding lurus dengan tegangannya 

E. Arah arus yang bergerak random (mengacak) 

2. Nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah disebut nilai 

dari…… 

A. Amplitude     D. Tegangan maksimum 

B. Peak to peak    E. Average value 

C. Tegangan efektif  

3. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus dan hambatan 

untuk DC maupun AC adalah…………… 

A. Osiloskop     D. Multimeter 

B. Thermometer    E. Amperemeter 

C. Voltmeter 

4. Tegangan yang berasal dari jaringan lisrik PLN dirumah diukur dengan 

menggunakan voltmeter AC, maka nilai tegangan yang terukur 

adalah……… 

A. Tegangan maksimum   D. Tegangan minimum 

B. Tegangan total    E. Tegangan efektif 

C. Tegangan rata-rata 
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5. Tegangan yang dapat diamati langsung dalam skala alat ukur adalah 

tegangan 

A. Tegangan efektif    D. Tegangan minimum 

B. Tegangan rata-rata   E. Tegangan puncak 

C. Tegangan maksimum 

6. jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan nol, atau 

penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang 

membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan nol. 

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan hukum 

A. Ohm     D. Joule 

B. Kirchof I     E. Coloumb 

C. Kirchof II 

7. Sebuah resistor memliki hambatan sebesar 0,5  ohm yang dihubungkan 

dengan sebuah baterai. Ketika arus listrik yang mengalir pada resistor 

sebesar 6 A. berapakah besar tegangan dari baterai tersebut………. 

A. 1 Volt     D. 4 Volt 

B. 2 Volt     E. 5 Volt 

C. 3 Volt 

8. Sebuah hambatan sebesar 12 ohm dihubungkan dengan baterai. Setelah 

dihitung dengan amperemeter didapatkan arus sebesar 
 

 
 ampere. Berapa 

nilai tegangan baterai tersebut…. 

A. 6 Volt     D. 10 Volt 

B. 2 Volt     E. 7 Volt 

C. 4 Volt 

9. Satu watt menunjukkan tenaga yang membutuhkan arus sebesar 1 ampere 

pada tegangan 1 volt dalam setiap detik. Jika sebuah rangkaian sederhana 

dengan lampu bertuliskan 24W/12V, maka arus yang mengalir pada 

rangkaian tersebut…… 

A. 2 ampere     D. 24 ampere 

B. 6 ampere     E. 48 ampere 

C. 12 ampere 
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10. Dua buah hambatan masng-masing memiliki nilai 6 ohm dan 3 ohm 

disusun secara parallel. Selanjutnya hambatan tersebut dirangkai dengan 

baterai baterai bertegangan 3 volt. Berapa nilai kuat arusnya…. 

A. 1 ampere     D. 2,5 ampere 

B. 1,5 ampere     E. 3 ampere 

C. 2 ampere 

11. Tiga buah resistor akan dirangkai secara seri, masing-masing nilai resistor 

tersebut adalah R1 = 10 ohm, R2 = 47 ohm, R3 = 10 ohm. Berapakah nilai 

hambatan pengganti rangkaian tersebut….. 

A. 76 ohm     D. 157 ohm 

B. 98 ohm     E. 168 ohm 

C. 140 ohm 

12. Pada rangkaian sederhana dibawah, jika kuat arus yang mengalir pada i1 = 

20A, 12 = 4A, i4 = 8A. Besar nilai i3 adalah… 

 

A. 4A      D. 12A 

B. 6A      E. 8A 

C. 10A 
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13. Perhatikan gambar titik percabangan arus listrik berikut 

Kuat arus I pada rangkaian adalah………. 

 

A. 8 A      D. 2 A 

B. 6 A      E. 1 A 

C. 4 A 

14. Besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah… 

 

A. 2, 5 A     D. 1,2 A 

B. 2,0 A     E. 0,6 A 

C. 1,6 A 

15. Perhatikan rangkaian tertutup dibawah ini 

 

Bila hambatan dalam pada masing-masing hambatan 0,5 Ohm, besar kuat 

arus yang mengalir melalui rangkaian diatas adalah…… 

A. 5,4 A     D. 1,5 A 

B. 4,5 A     E. 0,5 A 

C. 1,8 A 
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KUNCI  JAWABAN 

Kunci Jawaban Pretes  

1. A 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

6. A 

7. D 

8. D 

9. A 

10. A 

11. B 

12. E 

13. D 

14. C 

15. B 
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Kunci Jawaban Posttes 

1. B 

2. B 

3. D 

4. E 

5. A 

6. C 

7. C 

8. A 

9. A 

10. B 

11. D 

12. E 

13. C 

14. D 

15. D 
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Lampiran 9 

Angket Respon Peserta Didik Terhadap Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Blended Learning Dengan Bantuan 

Google Classroom Pada Mata Pelajaran Dasar Listrik Dan 

Elektronika Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMKN 1 

Simpang Kanan 

Nama : 

Kelas : 

Petujuk Pengisian 

1. Bacalah doa terlebih dahulu, bacalah dengan teliti setiap 

pernyataan dan alternatif jawaban yang tersedia sebelum anda 

menjawab pernyataan dibawah ini 

2. Pilihlah satu jawaban yang anda anggap paling tepat dan sesuai 

dengan pernyataan 

4 : Sangat Setuju 

3 : Setuju 

2 : Tidak Setuju 

1 : Sangat Tidak Setuju 

3.  Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih 

No Pernyataan 4 3 2 1 

1 Proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran blended learning dengan bantuan 

google classroom membuat saya lebih semangat 

mengikuti pembelajaran 

    

2 Model pembelajaran blended learning dengan     
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bantuan google clasroom membuat pelajaran dasar 

listrik dan elektronika lebih menarik untuk 

dipelajari 

3 Bagi saya, belajar dasar listrik dan elektronika 

menggunakan model blended learning dengan 

bantuan google classroom ini membuat saya tidak 

mudah bosan 

    

4 Belajar dasar listrik dan elektronika menggunakan 

model blended learning dengan bantuan google 

classroom membuat saya lebih aktif dalam proses 

pembelajaran 

    

5 Materi pelajaran dasar listrik dan elektronika lebih 

mudah dipahami dengan menggunakan model 

pembelajaran blended learning dengan bantuan 

google classroom 

    

6 Pembelajaran dasar listrik dan elektronika 

menggunakan model blended learning dengan 

bantua google c;assroom memotivasi saya untuk 

mandiri dalam pembelajaran 

    

7 Bahan ajar yang ditampilkan di google classroom 

membuat saya lebih memahami materi yang 

dipelajari 

    

8 Pada saat login ke google classroom, saya tidak 

menemukan kendala yang cukup berarti 

    

9 Pada saat guru memberikan tugas di google 

classroom, saya tidak kesulitan dan tidk 

menemukan kendala dalam menyelesaikan tugas 

tersebut 

    

10 Materi yang dikirim guru di google classroom dapat 

saya buka dan pelajari dengan mudah 
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Lampiran 10 

FOTO PENELITIAN 

     

Guru menjelaskan cara        Siswa mengerjakan soal Pretes 

login ke Google Classroom  

    

Guru menjelaskan materi   Guru membagikan soal posstes 

   

Siswa mengerjakan soal posstes  Siswa mengisi angket 
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Siswa yang terhubung ke google  Pengiriman materi ke google classroom 

Classroom 

      

Pengiriman tugas ke google classroom       Foto bersama setelah penelitan 

 

 


