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ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN BLENDED LEARNING BERBASIS 
SCHOOLOGY PADA MATERI LISTRIK DINAMIS 

TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS SISWA

Oleh

WIWIK SUCI AMBAR NINGSIH

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan blended 

learning berbasis schoology pada materi listrik dinamis terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa. Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas XII IPA 1 dan XII 

IPA 2 SMA N 5 Metro. Desain penelitian yang digunakan adalah Non-Equivalent 

Control Group. Pada kelas eksperimen dilakukan pembelajaran blended learning 

berbasis schoology dengan model inkuiri tarbimbing sedangkan pada kelas 

kontrol digunakan pembelajaran konvensional. 

Pada kelas eksperimen rata-rata nilai pretes dan posttest  sebesar 33,28 dan 

62,34 sedangkan pada kelas kontrol rata-rata pretes dan posttest  sebesar 35,91 

dan 44,09. Nilai rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis pada kelas ekperimen 

sebesar 0,43 dengan kategori sedang, sedangkan kelas kontrol dengan kategori 

rendah sebesar 0,10. Berdasarkan hasil dari uji Independent Sample T-test, nilai 

thitung> ttabel (7,266 > 0,2027) nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) kurang  dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000, maka Ho ditolak sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh 
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yang siginifikan pembelajaran blended learning berbasis schoology terhadap 

kemampuan berpikir kritis. 

Pada pelaksanaan pembelajaran banyak melakukan diskusi dan 

eksperimen sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen 8 kali online learning dan 4 kali tatap 

muka sedangkan kelas kontrol hanya 4 kali pertemuan tatap muka. Hasil angket 

siswa didapatkan setelah pembelajaran blended learning banyak siswa yang 

tertarik dan menambah kemampuan berpikir kritis siswa pada saat pembelajaran 

melakukan blended learning. 

Kata kunci: blended learning, schoology , dan kemampuan berpikir kritis.

Wiwik Suci Ambar Ningsih
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 edisi revisi menuntut 

siswa untuk dapat cakap berpikir tingkat tinggi (High Order Thingking).  

Sistem pembelajaran yang diterapkan  tidak membatasi jenjang taksonomi 

proses berpikir pada siswa. Kemampuan proses berpikir tingkat tinggi siswa 

dapat dibangun pada jenjang pendidikan dasar. Pada kurikulum 2013 edisi 

revisi juga bertujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki tiga 

kompetensi yaitu  sikap, keterampilan, dan  pengetahuan. Selain itu, sistem 

pembelajaran saat ini dirancang sesuai dengan tuntutan abad ke-21 yang 

menekankan kompetensi berbasis pada 4C meliputi berpikir kritis (critical 

thinking), kerjasama (collaboration), komunikasi (communication), dan 

kreativitas (creativity).

Sistem pembelajaran yang ditetapkan pemerintah tersebut sangat baik akan 

tetapi pada saat diimplementasikan kurang memberikan hasil yang baik pada 

siswa.  Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei  Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) . Pada survei tersebut dengan 

populasi siswa kelas 4 SD di Indonesia di tes untuk mengerjakan soal bernalar 



2

2

IPA dan Matematika. Berdasarkan tes tersebut didapatkan  siswa Indonesia 

menduduki peringkat 45 dari 48 negara (TIMSS, 2015). Selain itu juga 

keikutsertaan Indonesia dalam PISA 2015 mendapat hasil bahwa Indonesia 

berada pada peringkat 62 dari 70 negara dengan rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 403 (OECD, 2016). Hasil survei ini menunjukan bahwa kemampuan 

siswa Indonesia masih berada pada level kognitif yang rendah dan belum 

memiliki keterampilan berpikir kritis . 

Rendahnya level kognitif pada siswa juga terjadi di pembelajaran fisika. Sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Ismail dkk. (2015)  menunjukkan bekal 

awal siswa tentang konsep materi fisika masih sangat rendah. Data tersebut 

didapatkan bahwa siswa yang memahami konsep 13,9% lalu siswa yang 

miskonsepsi 39,9% dan siswa yang tidak paham konsep 44,01% . Berdasarkan 

hasil survei tersebut dapat dikatakan banyak siswa SMA yang kesulitan dalam 

mempelajaari fisika, sehingga sulit untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. Kenyataanyan itu juga terindikasi  pada pembelajaran fisika 

yang dilakukan di SMA N 5 Metro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru fisika kelas XII IPA 

bahwa pembelajaran fisika yang dilakukan mengalami kendala. Guru 

mengalami kesulitan mengatasi kurangnya minat belajar siswa pada 

pembelajaran fisika dikarenakan tuntutan Ujian Nasional. Pada saat ujian 

nasional siswa hanya diminta untuk memilih satu mata pelajaran IPA untuk 

ujian nasional. Siswa yang tidak mengambil mata pelajaran fisika akan 

bermalas-malas untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Pembelajaran fisika 
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yang sangat komplek menyebabkan guru kekurangan waktu untuk 

menyampaikan materi seperti materi listrik dinamis. Kesediaan fasilitas 

internet yang memadai pada sekolah belum dimanfaatkan untuk melakukan 

online learning melainkan hanya untuk mencari sumber belajar  saja.

Padahal saat ini banyak platform online learning yang dapat dimanfaatkan 

secara gratis untuk pembelajaran. Namun kenyatanya dari hasil survei Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 penggunaan 

internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa . Hampir seluruhnya 

menggunakan  internet  untuk  akses chatting sebesar 89,35 % , share artikel/ 

video edukasi 21,73 % dan kursus online 17,85 % (APJII , 2017). Berdasarkan 

data tersebut hanya sedikit sekali pengguaan internet untuk dimanfaatkan 

bidang edukasi khususnya penggunaan course. Padahal seiring perkembangan 

zaman masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat berpikir kritis, inovatif dan 

kreatif agar mampu bersaing pada dunia Internasional. Pembelajaran yang 

semakin moderen ini guru dituntut untuk dapat memanfaatkan fasilitas TIK 

khususnya internet dalam proses pembelajaran.

Fasilitas internet tersebut sebaiknya guru dimanfaatkan untuk melakukan 

pembelajaran melalui tatap muka dan online learning atau disebut blended 

learning. Pembelajaran blended learning yang berbantuan Learning 

Management System (LMS) merupakan platform atau aplikasi yang 

menggunakan perangkat lunak untuk kegiatan pembelajaran secara online, atau 

disebut sebagai pembelajaran kelas maya. Platform yang digunakan ada yang 
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by desain dan ada juga yang by utilization. Penggunaan LMS tersebut memiliki 

kemudahan untuk diterapkan sebagai sistem pembelajaran pada zaman ini.

Salah satu platform yang digunakan pada LMS tersebut dapat di akses secara 

gratis yaitu Schoology. Schoology merupakan applikasi berbasis web yang 

mirip dengan Facebook. Menurut Firmansyah (2015) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pembelajaran yang berbasis blended learning 

menggunakan schoology dapat meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas 

dalam proses pembelajaran. Selain itu hasil penelitian Effendi (2017) bahwa 

penerapan LMS berbasis scholoogy berpengaruh lebih tinggi terhadap 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa daripada melakukan pembelajaran 

menggunakan berbasis edmoodo.

Kemudian menurut Amiroh (2013:1-10) schoology memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan LMS . Schoology menggunakan istilah-istilah yang biasa 

digunakan  pada media sosial facebook, edmodo dan moddle seperti recent 

activity, groups,assignment, messeges, course, resource dan attendance. 

Schoology memiliki fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki oleh edmoodo dan 

moddle. Schoology lebih memiliki fitur-fitur yang lengkap dari lainnya.

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, didapatkan informasi bahwa penggunaan 

blended learning berbantuan LMS berbasis schoology dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dan belum banyak diterapkan di sekolah. 

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan pengujian pada siswa SMA IPA 

kelas XII pada pembelajaran fisika mengenai  pengaruh penerapan  blended 

learning berbasis schoology  pada materi listrik dinamis terhadap berpikir kritis 
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siswa . Dengan harapan akan teraplikasikan dalam proses pembelajaran dan 

membantu siswa berpikir kritis serta mampu menerapkan literasi TIK siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, 

maka rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan blended 

learning berbasis schoology pada materi listrik dinamis terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

pengaruh penggunaan blended learning berbasis schoology pada materi listrik 

dinamis terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.

D.  Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menunjukan pengaruh 

penerapan blended learning berbasis schoology pada materi listrik dinamis 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian ini mampu mencapai sasaran masalah yang telah 

dirumuskan, maka ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah blended 

learning. Blended learning yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan 

tatap muka dan online learning.
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2. LMS yang digunakan yaitu schoology yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka di sekolah.

3. Peneliti melakukan eksperimen dengan menggunakan produk 

pengembangan perangkat blended learning berbantuan LMS dengan 

model inkuiri pada materi listrik dinamis yang dikembangkan oleh 

Winda Wijayanti. 

4. Kemampuan berpikir kritis yang dieksperimenkan mengacu pada 

indikator berpikir kritis dari Ennis (1985: 225-235)

5. Sampel yang digunakan adalah siswa kelas XII IPA di SMA Negeri 5 

Metro semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Blended Learning

Sistem pembelajaran saat ini sudah banyak dilakukan dengan 

memanfaatkan fasilitas internet yaitu secara online learning. Gabungan dari 

pembelajaran online learning dengan pembelajaran tatap muka disebut 

dengan blended learning. Menurut  Mihai & Christova (2011) blended 

learning merupakan pembelajaran campuran yang memiliki keunggulan 

dikarenakan dapat mengeliminasi seminimal mungkin kekurangan antara 

model pembelajaran tatap muka dan online learning sehingga dapat 

meningkatkan hasil pedagogis siswa dengan baik. Pembelajaran dilakuakan 

sebanyak mungkin untuk meningkatkan pengalaman belajar dengan cara 

saling berinteraksi tanpa mengenal latar belakang dan lokasinya dimana 

saja dan kapan saja. 

Blended learning berbasis schoology meningkatkan aktivitas siswa di luar 

sekolah untuk mencari materi pembelajaran. Blended learning berbasis 
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schoology meningkatkan interaksi antar siswa di luar sekolah dengan 

diskusi grup yang di pandu oleh guru (Irawan dkk, 2017). Selain itu 

menurut Rovai dan Jordan (2004) model blended learning pada dasarnya 

gabungan dari keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka 

(face to face learning) dan pembelajaran secara virtual (online-learning). 

Pembelajaran online atau e-learning pada blended learning merupakan 

perpanjangan proses pembelajaran yang alami dari pembelajaran ruang 

kelas tradisional yang menggunakan model tatap muka (face to face 

learning) kemudian ditambah dengan proses pembelajaran yang dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja secara virtual (online-learning).

Kemudian menurut Jusoff dan Khodabandelou (2009)  pembelajaran 

berbasis blended learning tidak  hanya mengurangi jarak yang selama ini 

ada diantara siswa dan guru melainkan juga meningkatkan interaksi 

diantara kedua belah pihak. Melalui pembelajaran online learning sistem 

pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, tidak terikat 

ruang dan waktu. Dengan begitu banyak keunggulan yang diperoleh 

dengan menggunakan online learning. Persentase penggunaan blended 

learning  masih rendah bahkan proses belajar mengajar di perguruan tinggi 

belum semuanya menggunakan, melainkan masih didominasi dengan tatap 

muka (Gozali & Billian, 2011). 

Berdasarkan dari uraian para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

blended learning merupakan pembelajaran gabungan antara pembelajaran 

konvensional dan pembelajaran online learning. Pembelajaran 
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konvensional dilakukan untuk pembelajaran tatap muka seperti berdiskusi 

dan ceramah. Sedangkan pembelajaran online learning  digunakan untuk 

pembelajaran tambahan supaya meningkatkan pengetahuan siswa dan dapat 

mengembangkan berpikir kritis siswa yang dapat dilakukan di mana saja 

dan kapan saja. Blended learning dapat diterapkan pada pembelajaran 

karna memiliki banyak keunggulan yang merupakan pembelajaran bauran 

untuk meminimalisasi kekurangan pembelajaran konvensional.

Terdapat beberapa macam tahapan tipe blended learning yang biasanya 

diimplementasikan yaitu online-tatap muka dan tatap muka-online. Pada 

tipe online-tatap muka ini, siswa mengikuti pembelajaran online learning 

sebelum pertemuan tatap muka agar siswa memiliki beberapa pengetahuan 

sebelum pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka biasanya digunakan 

untuk menjelaskan materi pembelajaran dan pemecahan masalah (Smart, 

2006) atau untuk memahami konsep pada siswa (Collopy & Arnold, 2009).  

Kemudian pada tipe tatap muka - online , bahan ajar yang diberikan pada 

saat pertemuan tatap muka siswa diberikan penjelasan terlebih dahulu dan 

melakukan proses diskusi kemudian mengambil kesimpulan dengan cara 

berpikir kritis melalui online learning (Aycock et al., 2012).

Menurut Carman (2005: 3-17) ada lima kunci untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan blended learning, yaitu Live Event, 

pembelajaran tatap muka secara sinkronous dalam waktu sama tapi tempat 

berbeda ataupun waktu dan tempat yang sama.  Self-Paced Learning, yaitu 

mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri (self-paced learning) dan 
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secara online. Collaboration, mengkolaborasikan antara pengajar atau 

pemandu dengan peserta didik. Assessment,  meramu jenis assessmen 

apakah online dan offline yang baik untuk dilakukan. Performance Support 

Materials, memastikan bahan ajar untuk disiapkan dalam bentuk digital dan 

dapat diakses oleh peserta didik baik secara offline maupun online. 

Blended learning yang digunakan ada penelitian ini yaitu tipe “online 

learning – tatap muka – online learning” dalam setiap siklus pembelajaran. 

Pada saat pembelajaran tatap muka melakukan diskusi dengan topik utama. 

Siswa melakukan online learning setelah dan sebelum pembelajaran tatap 

muka untuk melakukan diskusi. Siswa diberikan dua sampai empat masalah 

untuk didiskusikan dengan teman sekelasnya yang di bimbing dengan 

pemandu diskusi. Diskusi online dapat dilakukan tidak serempak pada 

waktu yang sama tetapi dengan ketersediaan siswa. (Suana dkk., 2017). 

Selain itu, sketsa tipe blended learning yang terdiri dari online – tatap 

muka – online dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tipe Blended Learning Online Learning – Tatap Muka – 
Online Learning.

Online 
Learning

Online 
Learning

Tatap Muka

Online 
Learning

Online 
Learning

Tatap Muka

Online 
Learning

Online 
Learning

Tatap Muka
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Berdasarkan dari uraian di atas , dapat dikatakan pembelajaran blended 

learning yang cocok untuk dilakukan dan dianggap lebih baik/relevan  

dalam melakukan satu kali siklus pembelajaran yaitu dengan tipe online 

learning – tatap muka – online learning. Dengan dua kali online learning 

lebih effektif dari pada pembelajaran yang hanya sekali online learning. 

Pembelajaran online learning yang dilakukan setelah dan sesudah tatap 

muka lebih menambah pengetahuan siswa. Siswa akan lebih banyak 

mendapatkan bekal sebelum tatap muka kemudian siswa dapat berpikir 

kritis menyimpulkan hasil dari tatap muka dengan online learning.

Pelaksanaan blended learning merupakan solusi untuk permasalahan 

pendidikan jarak jauh. Menurut Ginnis (2005) pada sebuah artikel yang 

berjudul ‘Building A Successful Blended learning Strategy’ mengatakan 

enam hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melakukan pembelajaran 

berbasis blended learning yaitu penyampaian bahan ajar pada saat 

pembelajaran harus konsisten. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 

secara serius untuk mendorong siswa melakukan sistim pendidikan jarak 

jauh. Bahan ajar yang diberikan kepda siswa harus selalu mengalami 

perbaikan.  Membagi alokasi waktu yang banyak digunakan antara online 

learning dan tatap muka dalam artian jika 75% waktu digunakan untuk 

online learning dan 25% waktu digunakan untuk pembelajaran. 

Selain itu menurut Soekartini (2006) blended learning harus memenuhi 

enam hal untuk menyiapkan bahan ajar yang sesuai diberikan pada saat 

online learning dan tatap muka. Guru atau pemandu harus menetapkan 
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rancangan pembelajaran yang wajib diberikan pada saat online learning  

dan tatap muka. Memberikan link pembelajaran pada siswa yang tepat pada 

saat online learning. Mengujikan kesesuaian rancangan tersebut dengan 

meminta siswa memberikan saran. Guru memberikan pelayanan kepada 

siswa dengan menjawab pertanyaan siswa. Melakukan evaluasi yang sesuai 

kriteria pada sistem pembelajaran blended learning.

Berdasarkan proportion of contentdelivered online, yang dikemukakan oleh 

Allen dkk. (2007: 3-8) memberikan kategori yang jelas terhadap 

penggunaan blended learning, traditional learning, web facilitated dan 

online learning. Pembelajaran dikatakan berbentuk blended atau hybrid 

ketika memiliki porsi e-learning berada pada kisaran 30-79% dan  tatap 

muka (face to face learning) sisanya. Selain itu, dengan adanya model 

pembelajaran blended learning maka mendorong pendidik atau guru untuk 

dapat merubah paradigma pendidikan dari techer-centered learning menuju 

student-centered learning. 

Pada proses pembelajaran blended learning yang telah dilakukan penelitian 

oleh Hermawanto dkk. (2013) bahwa penguasaan konsep dan penalaran 

fisika peserta didik yang belajar menggunakan blended learning lebih 

tinggi dibandingkan penguasaan konsep dan penalaran fisika peserta didik 

tanpa menggunakan blended learning atau pembelajaran konvensional saja. 

Kemudian hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Melton dkk. (2009) 

kepada 251 mahasiswa mendapatkan penemuan bahwa rerata hasil belajar 

dan tingkat kepuasan pada saat melakukan pembelajaran matematika 
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menggunakan blended learning lebih tinggi dibanding kelas seluruhnya 

tatap muka.

Hasil penelitian yang dilakukan Dwi (2012)  bahwa blended learning yang 

diterapkan pada  SMA RSBI di Sukoharjo mampu untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa lebih aktif untuk mencari sumber 

informasi belajar , dikarenakan siswa dituntut untuk melakukan diskusi. 

Kemudian siswa melakukan analisa argumen dari yang mereka peroleh 

sehingga terjadi interaksi yang membantu untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan kemampuan penggunaan TIK 

maka siswa dapat lebih kreatif, aktif dan menyenangkan dalam proses 

pembelajaran.

Dari beberapa hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

blended learning dapat meningkatkan siswa berpikir kritis dan mengatasi 

masalah pembelajaran jarak jauh. Dengan pembelajaran blended learning 

dengan kriteria-krietia tertentu membuat siswa lebih banyak aktif dalam 

pembelajaran dan dapat mengeksplorasi pengetahuannya. Selain itu juga, 

pembelajaran blended learning dapat meningkatkan kemahiran siswa 

terhadap TIK.

Penggunaan blended learning  juga dapat dilakukan dengan model inkuiri 

terbimbing. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Rahmasiwi dkk. (2015) teradapat peningkatan pada peserta didik untuk 

melakukan percobaan atau pengamatan terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Serta hasil 
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penelitian Subagyo dkk. (2012) pembelajaran yang ditujukan siswa 

menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir keritis pada siswa tersebut daripada pembelajaran 

yang dilakukan secara konvensional.

Pembelajaran yang berdasarkan metode ilmiah dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis  dan keterampilan ilmiah peserta didik 

(Wenning, 2011). Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

sebagai dasar metode ilmiah adalah model inkuiri terbimbing.  Dengan 

model pembelajaran ini peserta didik  mampu dihadapkan pada aktivitas 

ilmiah, seperti mampu dan terampil dalam mengamati, mengklasifikasi, 

mengukur, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan penemuanya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis (Lederman & Antink, 2013).

Menurut Tangkas (2012) mengatakan pembelajaran inkuiri memiliki 

karakteristik yaitu siswa belajar dengan aktif dan memikirkan sesuatu 

berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukan, aktif membangun apa 

yang telah diketahuinya, mengembangkan daya pikir yang lebih tinggi 

melalui petunjuk-petunjuk pada proses belajar, memiliki serangkaian 

tahapan pemikiran tingkat tinggi, memiliki cara belajar yang berbeda dan 

belajar melalui interaksi sosial. Langkah-langkah yang dilakukan pada 

pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Sanjaya (2010 : 201-220) dapat 

dibaca  pada Tabel 1.

Tabel 1. Langkah – Langkah Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
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Indikator Kegiatan Guru

Orientasi Menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran
Perumusan 
masalah 

 Guru membimbing siswa mengidentifikasi 
masalah yang diberikan

 Guru membagi siswa dalam beberapa 
kelompok 

Membuat 
hipotesis 

 Guru meminta siswa untuk mengajukan 
jawaban semntara tentang masalah yang 
diberikan. 

 Guru membimbing siswa dalam menentukan 
hipotesis yang diungkapkan. 

Mengumpulka
n data

 Guru memberikan kesempatan pada siswa 
untuk menentukan langkah- langkah percobaan 
yang sesuai dengan hipotesis yang diberikan. 

 Guru membimbing siswa dalam menentukan 
langkah langkah percobaan. Guru 
membimbing siswa untuk mendapatkan data 
melalui percobaan dan pegamatan langsung. 

Menguji 
hipotesis dan 
menganalisis 
data 

 Guru memberikan kesempatan kepada tiap 
kelompok untuk menuliskan percobaan ke 
dalam sebuah media pembelajaran dan 
menyampaikan hasil pengelolaan data yang 
terkumpuldari hasil eksperimen. 

Membuat 
kesimpulan 

 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan 
berdasarkan data yang telah diperoleh setelah 
eksperimen

Sistem pembelajaran blended learning dengan tipe  online learning – tatap 

muka- online learning menggunaan model inkuiri terbimbing memiliki 

tahapan-tahapan proses pembelajar. Pada online learning yang digunakan 

sebelum tatap muka guru untuk memberikan masalah yang harus diselidiki 

dan siswa untuk memberikan hipotesis. Pada saat pembelajaran tatap muka 

siswa melakukan rancangan percobaan untuk menyelidiki masalah, 

melakukan percobaan dan menganalisis data hasil percobaan. Kemudian 

pada akhir online learning siswa menyimpulkan hasil percobaan dari 

analisis data untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan  tersebut. 
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Melalui berbagai tahapan proses pembelajaran dengan model inkuiri 

terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Penggunaan blended learning juga membutuhkan perangkat-perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut seperti :

a) Silabus

Silabus merupakan acuan rencana pembelajaran dalam mata pelajaran 

dalam bab tertentu mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, materi 

pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar , indikator 

penilaian, alokasi waktu, dan pengalaman belajar.

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 taahun 2016 

RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk bebrapa 

kali dalam pertemuan bab tersebut. RPP  merupakan pengembangan 

dari silabus untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menjapai 

kompetensi dasar.

c) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

LKPD yang dimaksud merupakan panduan dalam proses pembelajaran. 

LKPD yang diberikan pada online learning memuat video animasi, 

PhET simultion dan soal-soal latihan. Sedangkan LKPD pada saat tatap 

muka berisikan langkah-langkah percobaan, analisis hasil percobaan 

dan kesimpulan.

d) Handout

Handout merupakan gabungan dari berbagai sumber yang memuat 

materi pada pembelajaran tersebut yang digunakan pada pembelajaran.
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2. Berpikir Kritis

Pada proses pembelajaran saat ini menuntut siswa untuk dapat 

mengembangkan  kemampuan berpikir kritis yang sesuai dengan kurikulum 

2013 edisi revisi dan sistem pembelajaran abad 21. Kemampuan berpikir 

kritis juga termasuk dalam berpikir tingkat tinggi . Menurut Shapiro (2000) 

berpikir kritis merupakan aktivitas mental dengan menggunakan penalaran 

seperti memperhatikan, mengkategorikan, menyeleksi bukti-bukti yang di 

dapat dan dapat memutuskan simpulan suatu permasalahan. Pada saat 

mengajarkan siswa untuk berpikir kritis guru juga secara tidak langsung 

membuat siswa untuk dapat mandiri dalam melakukan suatu hal dengan 

kecerdasan yang dimilikinya.

Kemudian menurut Yildirim dan Ozkahraman (2011) mendefinisikan bahwa 

berpikir kritis: 

“critical thinking is the process of searching, evaluating, obtaining,  
analyzing, syntesizing and conceptualizing information as a guide for 
developing one’s thinking with self-awarness, and a ability to use this 
information by adding creativity and taking risks. “

Kemampuan berpikir kritis merupakan proses untuk mencari, memperoleh, 

mengevaluasi, menganalisis, mensintesis dan memberikan informasi secara 

konseptual. Sudut pandangan berpikir kritis dinilai sebagai proses inti dan 

utama dalam kurikulum pendidikan berarti bahwa pembelajaran pemecahan 

masalah mengutamakan proses dan strategi yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan adanya suatu permasalah 

umumnya mendorong siswa untuk dapat memecahkan masalah. Pemecahan 
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masalah memang sangat penting dan membutuhkan tingkat berpikir yang 

tinggi yang didalamnya memuat berbikir kritis.

Selain itu berpikir kritis menurut Santrock (2011: 274)  adalah pemikiran 

reflektif dan produktif dengan melibatkan evaluasi bukti. Beberapa cara 

yang dapat digunakan guru untuk  mengajarkan proses berpikir kritis yaitu, 

berpikir terbuka dengan menghindari pemikiran sempit. Kemudian memiliki 

rasa ingin tahu intelektual yang tinggi yang ditunjukan dengan kebiasaan 

menanya, merenungkan, menyelidiki sampai dengan meneliti. Perencanaan 

dan strategi yang digunakan harus mantap dalam menyusun rencana untuk 

menentukan tujuan,  sehingga mendapatkan arah untuk menciptakan hasil 

dan kehati-hatian intelektual.

Selain itu menurut Susanto (2016: 121) kemampuan berpikir kritis 

merupakan suatu kegiatan atau proses kemampuan kognitif dan tindakan 

mental. Berpikir kritis digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan. Agar mampu menemukan jalan keluar dan 

melakukan keputusan secara deduktif, induktif dan evaluatif.  Melalui 

tahapan yang dilakukan dengan kemampuan berpikir melalui pemeriksaan 

dan melakukan penalaran yang logis. Berpikir kritis dapat diukur melalui 

kecakapan interpretasi, analisis, evaluasi inference , eksplanasi/penjelasan 

pengenalan asumsi-asumsi, deduksi, dan regulasi diri. 

Menurut Krulik & Rudnik (1996: 138-145) berpikir kritis memungkinkan 

siswa untuk menganalisis pikirannya dalam menentukan pilihan dan 

menarik kesimpulan dengan cerdas. Kemampuan berpikir kritis merupakan 
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bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi.  Ennis (1985:55-56) 

mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan cara berpikir 

reflektif dan beralasan yang difokuskan kepada pengambilan keputusan 

untuk memecahkan masalah. 

Kemampuan berpikir kritis siswa dipengaruhi oleh dua dorongan yaitu  

dorongan intrinsik (dari dalam) dan ekstrinsik (dari luar). Latar belakang 

kepribadian dan kebudayaan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir kritis terhadap suatu permasalah dalam kehidupan 

yang dialaminya (Hassoubah, 2007:56-70). Latar belakang keperibadian 

seorang yang suka bergaul dan yang hanya tertutup dengan orang lain 

memliki tingkat berpikir yang sangat berbeda. Tidak hanya itu kebudayaan 

yang diterapkan pada kehidupanya akan mempengaruhi pola pikir seorang. 

Selain itu, menurut Facione (2011 ) berpikir kritis adalah proses yang kita 

gunakan untuk membuat keputusan  tentang apa yang harus diyakini dan 

apa yang harus dilakukan tentang masalah-masalah yang terjadi untuk 

diamati dan ditindaklanjuti. Menurut Lakovos (2011) menjelaskan bahwa 

berpikir kritis dan berpikir kreatif memiliki peranan yang penting dalam 

dunia pendidikan dan merupakan tujuan utama dalam pembelajaran  

terdapat empat komponen penting untuk membangun kemampuan berpikir 

kritis yaitu (a) menjelaskan , mengidentifikasi dan mengklarifikasi; (b) 

bertanya dengan pertanyaan yang tepat dan kurang dimengerti untuk 

mengklarifikasi atau tantangan; (c) mempertimbangkan berbagai kredibilitas 

sumber yang diperoleh; (d) memecahkan masalah dan menarik kesimpulan.
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Selain itu cara yang lainya untuk mengevaluasi proses berpikir kritis sebagai 

suatu pemecahan masalah, menurut Garrison dkk. (2001) dapat dilakukan 

melalui lima langkah yaitu keterampilan identifikasi masalah (Elementary 

clarification),  mempelajari masalah sebagai dasar untuk memahamimya. 

Keterampilan untuk mendefinisikan masalah (In-depth clarification), siswa 

menganalisa masalah Keterampilan untuk mengeksplorasi masalah 

(Inference), dimana diperlukan pemahaman yang luas terhadap suatu 

masalah sehingga dapat memberikan sebuah ide sebagai dasar hipotesis. 

Keterampilan mengevaluasi masalah (Judgement). Keterampilan 

mengintegrasikan masalah (Strategy Formation), strategi untuk 

smengaplikasikan suatu solusi melalui kesepakatan kelompok. 

Selain itu, menurut Philips dkk. (2004) menjelaskan alat ukur atau tes untuk 

mengukur keterampilan berpikir kritis dikembangkan dari lima subskala 

yaitu analisis (analysis), subskala analisis mengukur apakah seseorang dapat 

memahami maksud atau arti dari suatu data. Evaluasi (evaluation), subskala 

evaluasi mengukur kemampuan seseorang untuk melihat informasi relasi 

kesimpulan. Kesimpulan (inference), subskala kesimpulan mengukur 

kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi untuk menggambarkan 

kesimpulan. Pemikiran deduktif (deductive reasoning), subskala pemikiran 

deduktif mengukur kemampuan seeorang dimulai dari hal yang bersifat 

umum atau premis sampai pada kesimpulan yang bersifat khusus. Pemikiran 

induktif (inductive reasoning).
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Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan berpikir 

kritis adalah proses kemampuan kognitif dan  tindakan mental yang 

dilakukan dengan cara menalar dengan beralasan. Berpikir kritis diperlukan 

untuk menyeleasikan suatu permasalahan yang diterima da n memperoleh 

keputusan. Dengan berpikir kritis membuka pikiran yang sempit untuk 

mencapai hasil dan kehati-hatian intelektual dalam berpikir sehingga dapat 

melatih kemandirian pada siswa.

Menurut Ennis (1985: 1-6) bahwa berpikir kritis memiliki enam unsur-unsur 

dasar yang harus dipenuhi yang di singkat dengan FRISCO ( focus, reasons, 

infrerence, situation, clarity, overview) yang dapat dilihat berdasarkan pada 

Tabel 2.

Tabel 2. Element Dasar Berpikir Kritis Ennis

Unsur Keterangan

Focus Memfokuskan pikiran, menggambarkan point 
utama, isu, pertanyaan atau masalah. Pokok utama 
di tuangkan dalam argumen untuk mendapatkan 
kesimpulan dari isu, peramasalahan yang ada.

Reasons Setelah mendapatkan argument, maka harus disertai 
dengan alasan (reasons). Alasan digunakan untuk 
mendukung kesimpulan sebelum membuat 
keputusan akhir.

Inference Setelah alasan tersebut benar, alasan tersebut 
digunakan untuk menentukan apakah diterima atau 
tidak untuk mengambil kesimpulan.

Situation Ketika terjadi proses berpikir, hal ini dipengaruhi 
oleh situasi atau keadaan ( lingkungan, fisik, dan 
sosial)

Clarity Ketika kamu berbicara dan menulis, kejelasan ini 
dibuthkan. Kejelasan dibutuhkan agar orang lain 
mengerti apa yang diungkapkan.

Overview Proses untuk mengecek kembali apa yang 
didapatkan dengan penemuan, keputusan, 
pertimbangan, pembelajaran dan kesimpulan.
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Selain itu, berpikir kritis juga terdapat indikator yang telah dikelompokan, 

menurut Ennis (1985:225-235) indikator yang dibutuhkan dalam berpikir 

kritis terdiri dari 12 indikator dengan 3 sub indikator yang dapat dibaca  

pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Keterampilan Berpikir Kritis Ennis

No Kelompok Indikator Sub Indikator
1. Memberikan 

penjelasan 
sederhana

Memfokuskan 
pertanyaan

 Mengidentifikasi atau 
merumuskan suatu 
pertanyaan

 Mengidentifikasi atau 
memberikan pertanyaan

 merumuskan kriteria 
untuk 
mempertimbangakan 
kemungkinan jawaban

 Menjaga kondisi berpikir
Menganalisis 
Argumen

 Mengidentifikasi 
kesimpulan 

 Mengidntifikasi kalimat-
kalimat pertanyaan-
pertanyaan

 Mengidentifikasi 
kalimat-kalimat yang 
bukan pertanyaan

 Mengidentifikasi suatu 
ketidaktepatan

 Melihat strutur suatu 
argumen

 Membuat ringkasan
Bertanya lalu 
menjawab 
pertanyaan

 Memberikan penjelasan 
sederhana

 Menyebutkan contoh 
apa..?  mengappa...?

2. Membangun 
keterampilan 
dasar

Mempertimangk
an apakah 
sumber dapat 
dipercaya atau 
tidak

 Mempertimbangkan 
keahlian

 Mempertimbangkan 
ketertarikan konflik

 Mencocokan kesesuaian 
sumber

 Mempertimbangkan 
penggunaan suatu 
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No Kelompok Indikator Sub Indikator
prosedur yang tepat

 Mempertimbangkan 
resiko terhadap reputasi

 Kemampuan beralasan
Mengobservasi 
dan 
mempertimbang
kan laporan 
observasi

 Melibatkan dugaan
 Melaksanakan waktu 

yang singkat antara 
observasi dan laporan

 Melaporkan hasil 
observasi

 Merekam hasil observasi 
dengan bukti yang benar

 Menggunakan akses 
yang baik

 Menggunakan teknologi 
untuk mempertanggung 
jawabkan hasil observasi

3. Menyimpul
kan

Mendeduksi dan 
mempertimbang
kan suatu hasil 
deduksi

 Menggunakan siklus 
logika Euler

 Menggunakan logika
 Mengemukakan hal 

umum 
 Mengemukakan suatu 

masalah
Menginduksi 
dan 
mempertimbang
kansuatu  hasil 
induksi

 Mengemukakan suatu 
hal yang umum 

 Mengemukakan suatu 
kesimpulan dan hipotesis

 Menarik suatu 
kesimpulan berdasarkan 
fakta dan menyelidiki 
hasil

Membuat dan 
menentuan suatu 
pertimbangan

 Membuat dan 
menentukan suatu hasil 
pertimbangan yang 
berdasarkan latar 
belakang dan fakta-fakta 
dan akibat.

4. Memberikan 
suatu 
penjelasan 
lanjut

Mendefinisikan 
dan 
mempertimbang
kan suatu 
definisi

 Membuat bentuk definisi 
(istilah,rentang,rasional)

 Membuat isi dari suatu 
definisi

Mengidentifikas
i asumsi-asumsi

 Penjelasan yang bukan 
pernyataan

 Mengkontruksi suatu 
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No Kelompok Indikator Sub Indikator
argumen yang akan 
diungkapkan

Menentukan 
suatu tindakan

 Mengungkap suatu 
permasalahan

 Merumuskan suatu 
solusi alternamatiif 
untuk menentukan 
tindakan sementara

 Mengulang kembali hasil 
dari jawaban 
permasalahan

5. Mengatur 
strategi dan 
taktik

Berinteraksi 
dengan orang 
lain

 Menggunakan argumen 
untuk memberikan 
jawaban

 Menggunakan strategi 
logika dan retorika

 Menunjukan suatu 
posisi, orasi, atau tulisan.

Selain itu juga indikator berpikir kritis yang lain diungkapkan oleh Watson 

dan Glaser (2008) untuk penyusunan indikator - indikator berpikir kritis 

dapat diurutkan seperti pada Tabel  4.

Tabel 4. Indikator Berpikir Kritis Watson dan Glaser

Indikator  Keterangan 

Penariakan kesimpulan 
(inference)

 Untuk membedakan 
derajat kebenaran dari 
suatu kesimpulan 
berdasarkan data yang 
diberikan

Asumsi (recognition of 
assumptions)

 Menduga atau 
berperasangka dari 
pernyataan berdasarkan 
premis 

Deduksi (Deduction)  Memutuskan suatu 
kesimpulan 
berdasarkan data dan 
premis.
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Indikator  Keterangan 

Menafsirkan informasi 
(Interpretation)

 Mengukur bukti-bukti 
untuk generalisasi 
dengan data yang benar

Berdasarkan indikator berpikir kritis yang diungkapkan oleh beberapa ahli 

di atas. Peneliti mencoba menggunakan indikator Ennis (1985:225-235) 

tersebut untuk melakukan penelitian ini. Hal ini dikarenakan indikator yang 

dikemukakan oleh Ennis mewakili indikator-indikator dari yang lainya. 

Indikator-indikator berpikir kritis tersebut memiliki subindikator yang 

mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Dalam penelitian ini hanya satu indikator yang digunakan dikarenakan 

kurangnya waktu jika semua indikator dari beberapa ahli diujikan. Indikator 

tersebut yang akan digunakan seperti memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis argumen, mempertimbangkan apakah sumber data dipercaya 

atau tidak, menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, 

mengidentifikasi asumsi-asumsi, menentukan tindakan.

3. Schoology

Salah satu media pembelajaran berbasis web, blog yang dapat mendorong 

siswa untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran adalah Learning 

Management System (LMS). LMS adalah platform atau aplikasi perangkat 

lunak atau teknologi berbasis web yang digunakan untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran tertentu 

(Alvin & Sicat, 2015).
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Selain itu menurut Amiroh (2012: 14) Learning Management System (LMS) 

atau Course Management System (CMS) yang  dikenal sebagai Virtual 

Learning Environment (VLE) merupakan aplikasi atau platform perangkat 

lunak yang digunakan oleh kalangan pendidik (guru atau dosen), baik 

universitas / perguruan tinggi  dan sekolah sebagai media pembelajaran 

online berbasis internet (online learning). Hasil dari praktek Sudiana (2016) 

mengungkapkan efektifitas penggunaan LMS Learning Management System 

Online  dengan aplikasi yang diteliti yaitu Quipper School, Sekolah Pintar, 

Edmodo, Schoology, GeSchool, Learnboost dan Medidu memiliki efektifitas 

yang sama pada pembelajaran meski memiliki tingkatan kemudahan 

penggunaan yang berbeda-beda.

LMS menyediakan akan kebutuhan  kursus yang terorganisir untuk lebih 

baik dalm penggunaanya, pengelolaan dan pengumpulan arsip yang sangat 

akurat, sarana komunikasi yang lebih baik, cepat dan fleksibel, alat untuk 

penilaian yang sudah  modern  yang digunakan pada guru dan siswa, serta 

kebutuhan untuk  terus mengoptimalkan siklus pendidikan. Learning 

Management System sebagai suatu sistem yang semestinya dapat 

mengintegrasikan isi, penyampaian dan pengelolaan pada pembelajaran 

dalam hal aksesibilitas untuk penggunanya. Pengguna di sini termasuk guru 

(pemandu), siswa, dan pengawas pembelajaran seperti orang tua agar siswa 

lebih banyak untuk memanfaatkan waktunya (Dobre, 2015).

Selain itu menurut Trivadi  (2013) beberapa platform atau Learning 

Management System sudah tersedia secara open source untuk 
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dikembangkan, sehingga penggunaanya dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dan sesuai persyaratan. Pada saat ini, ada beberapa teknologi 

LMS yang open source yang dapat digunakan dalam pembelajaran online 

learning untuk bidang pendidikan di sekolah ataupun di perguruan tinggi, di 

antaranya applikasi tersebut  adalah Moodle, Dokoes, eFront, Ilias, Sakai, , 

Docebo, OLAT, Olat, A-View, Ganesha, dotLRN, schoology.

Salah satu penemuan baru untuk pembelajaran jarak jauh yaitu dengan 

menggunakan implementasi couses yang dilakukan secara online learning.  

LMS digunakan sebagai edukator untuk mengembangkan dan mengirimkan 

beragai instruksi oleh  pemandu. Pemandu atau guru dapat berkolaborasi 

dengan siswa pada saat melakukan pembelajaran online learning (Trivedi 

dkk., 2013). Berdasarkan dari pendapat tersebut bahwa LMS dapat 

digunakan sebagai platform online learning yang saat ini sudah tersedia 

secara open source . LMS juga merupakan wadah untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan adanya online learning.  

Beberapa aplikasi LMS berbasis schoology memuat fitur-fitur yang sesuai 

untuk proses online learning. LMS berbasis schoology merupakan solusi 

untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan memberikan materi 

belajar secara online learning yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan 

saja. Schoology adalah suatu aplikasi pendidikan berbasis web yang gratis 

digunakan ataupun di download untuk  memungkinkan dosen memberikan 

perkuliahan  kepada mahasiswanya secara online learning. Schoology ini 

sebenarnya mengadopsi fitur-fitur pada Facebook sebagai media tatap muka 
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yang dilakukan pada dunia maya dan fitur untuk kemudahan yang 

digunakan penggunanya (Manning dkk., 2011).

 Kemudian hasil penelitian Warsito & Djuniadi (2016) bahwa penggunaan 

media pembelajaran berbasis Schoology dalam proses pembelajaran sudah 

layak untuk digunakan namun dengan beberapa catatan mengenai koneksi 

internet harus dalam keadaan baik dan umpan balik yang perlu diperbaiki. 

Salah satu aplikasi online learning berbasis  schoology, menyediakan 

platform yang terintegrasi bagi peserta didik belajar multiliterasi. Aplikasi 

inovatif yang  memiliki fitur yang berbeda dengan fungsinya  Schoology 

digunakan guru dan peserta didik untuk membangun komunitas 

pembelajaran yang kolaboratif. Schoology , guru dapat memotivasi peserta 

didik untuk mengembangkan berbagi ide-ide mereka dan memecahkan 

berbagai masalah dengan cara berpikir kritis  untuk kepentingan peserta 

didik atau komunitas sekolah (Biswas, 2013).

Berdasarkan dokumentasi yang diterbitkan Schoology (2015) Schoology 

adalah arsitektur yang berpusat pada pengguna untuk kebutuhan pendidikan, 

serta untuk memungkinkan orang  berbagi pengalaman akademis kapanpun, 

dimanapun tanpa harus bertemu secara langsung dan pada perangkat apa 

pun. Schoology juga menyaring semua aktivitas kehidupan akademis dalam 

format yang mudah dicerna supaya siswa lebih efektif dan fokus pada 

pendidikan mereka. Schoology membantu guru dalam membuka 

kesempatan berkomunikasi digital yang luas kepada siswa dalam 
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pembelajaran, agar siswa dapat lebih mudah  mengambil peran/bagian 

dalam proses diskusi dan kerja sama pada tim. 

Selain itu menurut Subiantoro dkk. (2013) menjelaskan bahwa simulasi dan 

komunikasi digital merupakan mata pelajaran yang wajib untuk membekali

siswa agar dapat mahir mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui 

media digital. Proses pembelajaran tersebut, siswa dapat mengomunikasikan 

suatu gagasan atau konsep yang dikemukakan orang lain dan dapat 

mewujudkannya melalui presentasi digital, yang bertujuan untuk menguasai 

teknik mengomunikasikan gagasan atau konsep. 

Kemudian, menurut Susanto (2016: 205) pada penggunaan Schoology dapat 

dilakukan pengaturan/moderasi terhadap pengguna (user) untuk yang 

bergabung pada group/kelas online, pada status Access Group sebagai Invite 

Only, Allow Requests ataupun Open. Pada schoology ini dapat memfilter 

posting-posting peserta didik untuk melakukan course sebel um postingan 

dipublish. Sehingga perta didik tidak bisa bebas untuk update status pada 

course-nya.  Schoology juga menyediakan fasilitas berupa Blog . Selain itu 

Schoology juga memiliki fasilitas digunakan untuk berkirim surat/message 

melalui direct post. Penggunaan schoology in  i dapat dinilai memiliki 

bermanfaat untuk melakukan couse secara online dengan akses yang dapat 

di download secara gratis dan kapan saja bisa dilakukan untuk sarana 

melakukan pembelajaran.

Pembelajaran Blended learning dengan Schoology begitu menarik sehingga 

berbagai aktivitas dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dapat diikuti 
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peserta didik dengan antusiasme yang  tinggi, sehingga memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan berpikir kritis mereka. Seperti hasil 

penelitian Yapici dan Akbayin (2012) terhadap respon siswa mengenai 

pembelajaran  blended learning dengan  berbantuan Learning Management 

System (LMS), bahwa siswa belajar lebih cepat dan lebih mudah menerima 

bahkan mengetahui berbagai materi pelajaran yang dapat diakses kapan saja 

dan dimana saja melalui pembelajaran online learning  dengan dukungan 

video dan animasi.

Peserta didik merasakan manfaat dengan pembelajaran online learning 

berbantuan Schoology karena semua alat bantu pembelajaran seperti bahan 

ajar dan materi latihan dapat diakses dengan cepat hanya dengan beberapa 

klik saja kapan saja dan di mana saja. Peserta didik  juga percaya bahwa 

akses internet di kelas merupakan sumber yang harus dimanfaatkan  dalam 

proses pembelajaran. Selain itu, mereka dapat bebas berinteraksi dengan 

guru dan peserta didik lainnya di luar pelajaran dikelas. Peserta didik juga 

dapat menyerahkan tugas-tugas dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

serta mengetahui bahwa peserta didik dalam mengikuti kelas online diamati 

dan dikontrol oleh guru atau pemandu melalui sistem manajemen 

pembelajaran (Khoii dkk., 2010). 

Oleh karena itu sesuai dari uraian diatas Schoology memiliki banyak 

keuntungan yang diungkapkan oleh Sukwatus (2017) media online 

schoology digunakan untuk melengkapi pembelajaran tatap muka di kelas 

konvensional diantaranya yaitu untuk mengumpulkan tugas, kuis dan 
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diskusi online & tugas-tugas online lainya yang diberikan di Schoology 

membantu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang materi yang 

sedang dipahami. Aktivitas diskusi online dapat memotivasi untuk belajar 

lebih baik dan  bahan yang diposting dapat berguna dalam memahami isi 

topik pembelajaran untuk lebih baik.  memungkinkan untuk mudah 

berinteraksi/ berdiskusi pada pada sekelompok anggota walaupun tidak 

dalam satu tempat yang sama dan dapat dilakukan kapan saja. 

Selain itu juga hasil penelitian yang berkaitan dengan efektivitas blended 

learning oleh Keshta & Harb (2013) penggunaan  blended learning 

berbantuan LMS pada pembelajaran. Penggunaan online learning 

berbantuan LMS lebih efektif daripada pembelajaran konvensional. 

Penggunaan schoology meningkatkan keefektifan pembelajaran dan sebagai 

pengalaman belajar online untuk mendukung adanya umpan balik yang 

efektif. Menurut Fatur (2013) mengidentifikasi kelebihan Schoology 

dibandingkan dengan  jenis LMS yang lain pada Tabel 5.

Tabel 5. Kelebihan Schoology Dibandingkan dengan LMS yang Lain.

Perbandingan 
Sistem

Edmodo Learn Boost Schoology

Aechitecture √ √ √
Sistem 
Kepengurusan 
Pembelajaran 
(LMS)

√ √ √

100% Cloud-
based

√ √ √

Hubungan 
Sosial

√ √ √

Alat 
Pembelajaran

√ √ √
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Perbandingan 
Sistem

Edmodo Learn Boost Schoology

Pembelajaran 
Teratur & 
Pembelajaran 
Mandiri 
(Organizable 
Lessons & Self-
Paced 
Learning )

X √ √

Komunitas 
(Learning 
Community)

√ √ √

Media 
Komunikasi

√ √ √

Micro-
Blongging

√ √ √

Content 
Migration & 
Imports

√ √ √

Alat 
Kepengurusan

√ √ √

Keabsahan 
(Autentification 
–SSO)

X √ √

Pendaftaran 
Penggunaan 
dan 
Pendaftaran 
Kursus
Kesesuaian 
tema

√ √ √

Menentukan 
Peran, 
Kebenaran, dan 
Setting

X √ √

Menyediakan 
Google Apps

X √ √

Berdasarkan dari uraian tabel di atas, bahwa penggunaan aplikasi schoology 

lebih memiliki banyak keuntungan dan lebih memudahkan dari aplikasi 

yang lainnya. Schoology dapat digunakan seperti pembelajaran pada dunia 

nyata seperti diskusi, mengejakan soal-soal, ujian, kehadiran, dll. Schoology 
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sangat cocok digunkan sebagai aplikasi yang dapat membantu pembelajaran 

online learning. Dengan kemudahan dalam penggunaanya membuat siswa 

cepat untuk menerima hal-hal baru. Dengan begitu siswa akan lebih mudah 

dalam penggunaan schoology pada saat proses online learning.

B.  Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini menggunakan dua bentuk variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Pada variabel bebas yaitu pembelajaran blended learning 

berbasis schoology (X). Sedangkan pada variabel terikatnya adalah 

kemampuan berpikir kritis siswa (Y). Penelitian ini melihat pengaruh blended 

learning berbasis schoology terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk 

melihat apakah kemampuan berpikir kritis siswa benar-benar dipengaruhi oleh 

blended learning berbasis schoology, digunakanlah kelas kontrol sebagai 

pembanding. Untuk mengetahui tentang gambaran dan hubungan kedua 

variabel dengan jelas, maka dapat digambarkan menggunakan kerangka 

pemikiran seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X1 = kelas yang tidak melakukan blended learning

X2  = kelas yang melakukan blended learning

X1

O

Y2

Y1

M
Y2X2
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Y1  = Kemampuan berpikir kritis tidak menggunakan blended learning

Y2 = Kemampuan berpikir kritis menggunakan blended learning

M  = model pembelajaran inkuiri terbimbing

O =  perbandingan nilai postes kelas menggunakan blended learning dan 

           yang tidak menggunakan blended learning.

Pembelajaran blended learning berbasis schoology dengan model inkuiri 

terbimbing membawa siswa untuk dapat menjadi lebih aktif dalam belajar 

Siswa yang belajar blended learning dengan tahapan model inkuiri terbimbing 

membuat siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Penelitian terdahulu menunjukan bahwa dengan menggunakan blended 

learning berbasis schoology dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Pembelajaran blended learning yang telah dilakukan penelitian oleh 

Hermawanto dkk. (2013) bahwa penguasaan konsep dan penalaran fisika 

peserta didik yang belajar menggunakan blended learning lebih tinggi 

dibandingkan penguasaan konsep dan penalaran fisika peserta didik tanpa 

menggunakan blended learning atau pembelajaran konvensional saja. 

Kemudian hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Melton dkk. (2009) kepada 

251 mahasiswa mendapatkan penemuan bahwa rerata hasil belajar dan tingkat 

kepuasan pada saat melakukan pembelajaran matematika menggunakan 

blended learning lebih tinggi dibanding kelas seluruhnya tatap muka.
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C. Anggapan Dasar dan Hipotesis penelitian

1. Anggapan Dasar

Anggapan dasar penelitian berdasarkan dari tinjauan pustaka dan kerangka 

pikir adalah:

1) Pengalaman belajar terhadap materi listrik dinamis belum pernah 

diberikan terhadap kelas eksperimen.

2) Nilai rata-rata yang dimiliki kemampuan awal siswa pada kedua kelas 

materi sebelumnya sama.

3) Faktor-faktor lain di luar penelitian tidak diperhitungkan

2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut:

H0:  “Tidak terdapat  pengaruh berpikir kritis siswa setelah dilakukan 

   pebelajaran blended learning”.

H1:  “Terdapat pengaruh berpikir kritis siswa setelah dilakukan  

     pembelajaran blended learning”.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada penelitian ini yaitu penelitian berjenis eksperimen yang dilakukan secara 

langsung pada kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya penelitian ini 

menggunakan dua kelas yaitu  kelas eksperimen dan  kelas kontrol yang 

menjadi sampel dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Quasi Eksprimental dengan menggunakan desain penelitian Non-

Equivalent Control Group Design, dimana kelompok subjek diberikan 

perlakuan tertentu sebagai kelas eksperimen, sementara satu kelompok dengan 

perlakuan lain dijadikan sebagai kelompok kelas kontrol. Secara umum desain 

penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dibaca pada Tabel 6.

Tabel 6. Desain Eksperimen  Non-Equivalent Control Group Design

Kelas Pretest Perlakuan Posttest

Eksperimen O1 X1 O2

Control O3 X2 O4

Keterangan: 

O1 : Tes pemahaman awal (pre test) kelas eksperimen

O3 : Tes pemahaman awal (pre test) kelas kontrol.

O2 : Tes pemahaman akhir (post test) kelas eksperimen
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O4 : Tes pemahaman akhir (post test) kelas kontrol.

X1 : Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan sistem blended learning yaitu 

secara online learning dan tatap muka.

X2 : Pembelajaran dilakukan secara konvensional hanya tatap muka saja.

(Sugiyono, 2016: 75-76)

Pada penelitian ini dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua 

kelas tersebut diberikan perlakuan yang sama dengan memberikan pretest pada 

siswa. Pada kelas eksperimen pembelajaran inkuiri dengan sistem blended 

learning, dengan tipe blended learning yaitu online learning – tatap muka – 

online learning. Sebelum dan sesudah tatap muka dilakukan online learning  

dengan tahapan – tahapan yang sesuai pada pembelajaran inkuiri terbimbing.  

Kelas kontrol hanya dilakukan pembelajaran konvensional dengan tatap muka 

saja. Setelah diberikan perlakuan pada akhir pembelajaran diberikan posttest 

pada kedua kelas tersebut untuk melihat hasinya. Hasil dari posttest tersebut 

digunakan sebagai pembanding dari pembelajaran kelas eksperiment dan 

kontrol untuk melihat pengaruh penggunaan blended learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa.

B. Populasi Penelitian

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 5 Metro 

pada semester ganjil untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 yang terdiri atas 5 kelas

Berjumlah 163 siswa.
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C. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua 

kelas pada XII IPA yang berada di SMA N 5 Metro. Untuk menentukan sampel 

yang digunakan digunakan teknik purposive sampling yang diseting pada kelas 

yang memiliki kemampuan relatif sama. Sehingga terpilih 1 kelas eksperimen 

dan 1 kelas kontrol pada kelas XII IPA 1 dan XII IPA 2 dengan jumlah siswa 

masing 32 siswa dan 33 siswa. 

D. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penggunaan blended 

learning berbasis schoology dan variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir 

kritis siswa.

E.  Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah tes dan angket. Pada instrument tes ini dalam 

bentuk pretest dan posttest dengan soal indikator berpikir kritis, soal tersebut 

terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Kemudian pada angket diberikan setelah 

selesai keseluruhan proses pembelajaran untuk melihat pengaruh blended 

learning pada siswa.

F.  Analisis Instrumen

Sebelum menggunakan instrumen pada sampel penelitian, harus diujikan 

terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya, menggunakan program SPSS
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1. Uji Validitas

Uji validitas yang dilakukan untuk melihat valid atau tidaknya instrumen 

evaluasi yang akan digunakan. Valid berarti suatu instrumen yang 

digunakan untuk mengukur tingkatan-tingkatan kevalidan, kesahihanan 

atau ketepatan instrumen. Pengujian validitas instrument menggunakan 

rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan 

rumus:

𝑟

𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌 ‒ (∑𝑋)(∑𝑌)

{𝑁∑𝑋2 ‒ (∑𝑋2)} ‒ {𝑁∑𝑌2 ‒ (∑𝑌2)}
Keterangan:

   = Koefisien korelasi yang menyatakan validitas𝑟𝑥𝑦

X     = Skor butir soal

Y     = Skor total

n      = Jumlah sampel
Arikunto (2012: 87)

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu, jika korelasi antar butir dengan 

skor total lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut dapat dinyatakan valid, 

begitupun  sebaliknya. Jika korelasi antar butir pada skor total < 0,3 maka 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Namun apabila nilai r hitung > r 

tabel dengan α = 0,05 maka koefisien korelasi nilai tersebut dapat 

dinyatakan signifikan. Uji validitas dalam penelitian ini akan dilakukan 

menggunakan program SPSS 21.0. Jika kriterium dari uji correlated item – 
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total correlation lebih besar dibandingkan dengan nilai 0,3 maka data 

tersebut merupakan construck yang kuat yang disebut dengan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat reliabel atau tidaknya instrumen

evaluasi yang akan digunakkan. Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan

sejauh mana instrumen tersebut memilii keajegan pada apa yang diukur dan 

dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, 

perhitungan reliabilitas tes dengan menggunakan rumus Alpha, yaitu:

𝑟11 = ( 𝑛
𝑛 ‒ 1)(1 ‒

∑𝜎2
1

𝜎2
1

)
Keterangan :

= reliabilitas yang dicari𝑟11     

 = jumlah  varians tiap butir soal∑𝜎2
1

𝜎2
1   = varians total

(Arikunto, 2012: 112)

Interpretasi koefisient realibilitas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Interpretasi Kriteria Realibilitas

Interval Kriteria Reliabilitas

0,80 <  < 1,00𝒓𝟏𝟏 Sangat tinggi

0,60 < < 0,80𝒓𝟏𝟏 Tinggi

0,40 <  < 0,60𝒓𝟏𝟏 Cukup

0,20 < < 0,40𝒓𝟏𝟏 Rendah

0,00 <  < 0,20𝒓𝟏𝟏 Sangat rendah
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Pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji

reliabilitas dalam penelitian ini mengacu pada nilai alpha yang dihasilkan 

dalam pada output SPSS. Jika nilai alpha tersebut  bernilai lebih besar dari r 

tabel maka soal pretest dan  postest yang digunakan sebagai instrumen 

penelitian ini dapat dinyatakan reliabel atau knsisten. Namun sebaliknya, 

jika nilai alpha lebih kecil dari r tabel maka pada soal pretest dan postest 

yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan tidak reliabel atau tidak 

konsisten.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pada penelitian ini bentuk tes berupa tes

pilihan jamak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan merupakan cara yang 

untuk memperoleh data yang mendukung untuk pencapaian tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan tes. 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dengan  

soal tes yang berkemampuan berpikir kritis yang berupa soal pilihan jamak 

yang digunakan pada saat pretest dan posttes berlangsung.

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Data yang didapatkan pada penelitian ini merupakan data yang kemampuan 

berpikir kritis yang ditunjukan pada proses pembelajaran dan hasil pengujian. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan SPSS.

1. Analisis data 
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Untuk menganalisis kategori dari tes hasil belajar siswa digunakan skor 

gain yang sudah ternormalisasi. N-Gain diperoleh dari pengurangan skor 

postest dengan skor pretest dibagi oleh skor maksimum dan dikurang skor 

pretest. Jika dituliskan dalam persamaan adalah

𝑁 ‒ 𝑔𝑎𝑖𝑛 (𝑔) =  
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 ‒ 𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑥 ‒ 𝑆𝑝𝑟𝑒

Keterangan:

g =N-Gain

= Skor posttest𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡

= Skor pretest𝑆𝑝𝑟𝑒

= Skor maksimum𝑆𝑚𝑎𝑥

Untuk melihat keriteria tersebut diinterperestasikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Kriteria dalam Pengujian N-Gain

N-Gain Keriteria Interprestasi

0,7 ≤ N-Gain ≤ 1 Tinggi

0,3 ≤ N-Gain< 0,7 Sedang

N-Gain < 0,3 Rendah

2. Uji Normalitas

Tujuan pertama dilakukan untuk uji normalitas yaitu untuk mengetahui 

sampel penelitian tersebut merupakan berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu 

dengan Kolmogorov-Smirnov menggunakan bantuan program komputer 
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SPSS 21.0. dengan cara hipotesis pengujiannya ditentukan dengan kriteria 

yaitu: 

H0 = data terdistribusi secara normal 

H1 = data tidak terdistribusi secara normal 

Pedoman pegambilan keputusan pada pengujian ini

1) Nilai Asym.Sig.atau nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 

maka distribusi tersebut adalah tidak normal. 

2) Nilai Asym.Sig atau nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 nilai 

distribusi tersebut adalah normal.

3. Uji Homogenitas

Uji ini juga dilakukan untuk mengetahui kehomogenan dari sampel yang 

diberikan pada penelitian ini. Dengan ketentuan pengambilan keputusana 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai sig. atau nilai signifikansi < 0,05 maka sampel tersebut tidak  

homogen. 

b. Jika nilai sig. atau nilai signifikansi > 0,05 maka sampel tersebut 

homogen

4. Independent Sampel T Test

Independent Sampel T Test digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak saling 

berhubungan. Kemudian ttabel di cari pada tabel ditribusi t dengan α = 5% : 

2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan yaitu (df) n-2. Setelah 
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diperoleh besar dari thitung dan ttable maka dilakukan pengujian dengan 

kriteria pada pengujian sebagai berikut:

𝑡 =  
𝑋1 ‒ 𝑋2

(𝑛1 ‒ 1)𝑠2
1 + 𝑛1 ‒ 1)𝑠2

2
 

 

𝑛1 + 𝑛2 ‒ 2 (
1
𝑛1

+
1
𝑛2

)

H0  diterima jika pada  –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel

H0 ditolak jika pada  –thitung<ttabel atau thitung>ttabel

Berdasarkan nilai sig. atau nilai signifikansi ditentukan dengan : 

1. H0 diterima, Jika nilai sig. atau nilai signifikansi> 0,05 

2. H0 ditolak, Jika nilai sig. atau nilai  signifikansi< 0,05

a. Menentukan Hipotesis

Hipotesis yang dapat ditentukan dalam pengujian ini dengan 

Independent Sampel T- Test ini adalah: 

H0 : Tidak ada perbedaan rata- rata  yang signifikan kemapuan 

berpikir kritis siswa dalam kelas eksperiment dan kelas kontrol

Ha : Ada perbedaan rata- rata yang signifikan kemapuan berpikir kritis 

siswa dalam kelas eksperiment dan kelas kontrol

b. Menentukan suatu level of significant sebesar 5% atau 0,05 

c. Menentukan suatu kriteria pada pengujian

d. Penarikan kesimpulan yang sesuai berdasarkan pengujian hipotesis.
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V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pembelajaran menggunakan blended learning berbasis 

schoology terhadap kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan. Hal 

tersebut dapat dilihat nilai thitung sebesar 7,266 sedangkan ttabel sebesar 0, 2027. 

Nilai thitung> ttabel (7,266 > 0, 2027) dan signifikansi (0,000< 0,05) disimpulkan 

bahwa H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disarankan untuk peneliti lebih 

lanjut atau penelitian yang berkaitan dengan blended learning:

1. Peneliti dapat meneliti lebih lanjut mengenai hubungan blended learning  

terhadap  motivasi belajar ataupun hasil belajar dengan taraf tinggi, sedang 

ataupun rendah.

2. Peneliti juga harus memperhatikan koneksi internet untuk menunjang  

online learning.
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