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RINGKASAN 

Perkembangan teknologi informasi telah terbukti mampu memberikan 

kontribusi yang berarti di segala bidang kehidupan manusia, termasuk bidang 

pendidikan. Perkembangan teknologi informasi ini pulalah yang menjadikan 

generasi muda saat ini menjadi bagian dari masyarakat informasi (information 

society). Sebagai bagian dari masyarakat informasi, generasi muda saat ini harus 

didekati dengan teknologi informasi yang telah terbukti mampu menjadi 

katalisator bagi terjadinya revolusi pembelajaran, diantaranya dengan adanya 

penyediaan bahan ajar yang tidak terbatas, pengorganisasian kelas yang real time, 

dan tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Kemampuan teknologi informasi 

ini telah peneliti optimalkan melalui suatu implementasi hybrid learning 

menggunakan Google Apps for Education (GAFE).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan 

diterapkannya hybrid learning “Brilian” di Stikom Surabaya. Tujuan ini 

dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektifitas pembelajaran dengan 

menerapkan hybrid learning “Brilian”.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan eksperimen semu 

dengan mengambil dua kelas kontrol dan dua kelas perlakuan dari dua matakuliah 

yang berbeda. Data yang terkumpul diolah dengan uji statistik menggunakan 

aplikasi SPSS. Hasil olah statistik dijadikan bahan untuk menguji hipotesis dan 

memaparkan diskusi dalam pembahasan hasil penelitian. Kesimpulan diambil 

dengan mereduksi hasil temuan penelitian dan diskusi. Selanjutnya memberikan 

saran pengembangan berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh. Output dari 

penelitian ini berupa draf artikel untuk dimuat pada jurnal internasional 

bereputasi. 

Kata kunci: Learning, Hybrid Learning, Hasil Belajar. 
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PRAKATA 

Puji  syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti,  sehingga 

peneliti dapat melakukan penelitian ini sesuai rencana. Peneliti sangat menyadari 

bahwa tanpa kekuatan, berkat dan rahmat-Nya, penelitian ini mustahil dapat berjalan 

sesuai rencana. 

Penelitian ini merupakan penelitian mono tahun dari skema penelitian Hibah 

Bersaing dengan dana dari Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stikom 

Surabaya. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pengukuran 

efektivitas pembelajaran menggunakan „Brilian‟. Hasil dari penelitian ini adalah uji 

efektivitas pembelajaran dengan „Brilian‟ dan penyusunan artikel sebagai bentuk 

publikasi ilmiah dari hasil temuan penelitian. Sampai dengan laporan akhir penelitian 

ini dibuat, peneliti telah dapat menyelesaikan (1) pre tes kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, (2) pembelajaran pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, (3) pos  tes kelas 

kontrol dan kelas eksperimen, (4) penyebaran angket kepada mahasiswa pengguna „Brilian‟, 

(5) tabulasi data (jawaban angket dan tes), dan (6) olah statistik dari data yang diperoleh (uji 

validitas dan reliabilitas), (7) pemaknaan dari hasil uji statistik sebagai bahan penyusunan 

artikel ilmiah, dan (8) draf artikel ilmiah yang akan dilakukan submit ke Journal 

International. 

Peneliti menyadari banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam 

pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka. Penghargaan 

dan ucapan terima kasih yang tak terhingga terutama peneliti tujukan kepada: 

1. Rektor Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.

2. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Bisnis dan

InformatikaStikomSurabaya.

3. Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Informatika  Institut Bisnis

dan Informatika StikomSurabaya.
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4. Dosen pengampu matakuliah Manajemen Pemasaran dan matakuliah Manajemen

Sains yang dijadikan subjek dalam penelitian ini.

5. Para mahasiswa peserta matakuliah Manajemen Pemasaran dan matakuliah

Manajemen Sains yang dijadikan subjek dalam penelitian ini.

6. Bapak/Ibu dosen yang tergabung dalam Tim Brilian Institut Bisnis dan

Informatika Stikom Surabaya.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah 

mendukung terlaksananya penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per 

satu. Sumbangan mereka telah ikut memiliki andil yang tidak sedikit artinya dalam 

proses penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung. Semoga dukungan dan 

sumbangsih yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin. 

Surabaya,  Oktober  2017 

Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran didefinisikan sebagai upaya membelajarkan pebelajar 

(Degeng, 2007). Pembelajaran merupakan proses di mana lingkungan belajar 

seseorang secara sengaja dikelola, sehingga memungkinkan pebelajar ikut serta 

dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respon terhadap situasi tertentu (AECT, 1986). Dari definisi tersebut mengandung 

makna bahwa dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan dan 

mengembangkan metode atau strategi untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

diinginkan. 

Pembelajaran yang efektif menekankan pentingnya belajar sebagai suatu 

proses personal, dan menuntut strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi  

berbagai konteks, perangkat isi yang harus diajarkan oleh pembelajar, dan 

pebelajar dengan berbagai latar belakang, kebutuhan dan permasalahan (Setyosari, 

2006). Lebih lanjut Setyosari (2006) menyatakan bahwa pandangan belajar 

konstruktivistik menyarankan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan 

kepada para pebelajar kesempatan menemukan pengalaman konkrit dan bermakna 

secara kontekstual, menemukan sendiri masalahnya dan mengkosntruk sendiri 

cara, pengertian dan strateginya.  

Menurut Soedijarto (1993) kualitas pembelajaran di kelas menentukan 

kualitas pendidikan. Tingkat kualitas dapat diperlihatkan oleh tingginya 

keterlibatan pebelajar dalam pembelajaran. Salah satu cara yang dapat membantu 

pembelajar dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan 

menerapkan strategi pembelajaran.  

Perubahan paradigma pembelajaran dari teacher-centered instruction 

menjadi student-centered instruction, merupakan suatu strategi yang  bertujuan 
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agar para pebelajar terlibat secara aktif dalam proses belajar dan agar pebelajar 

dapat saling membantu meningkatkan pemahaman secara bersama-sama. 

Perubahan ini terjadi seiring dengan kebutuhan generasi saat ini yang sangat 

berbeda dari generasi sebelumnya, dan tidak hidup di dunia yang sama. 

Globalisasi telah membuka dunia dan memungkinkan orang untuk terhubung 

dengan cara baru dan menarik.  

Nichols (2013), menyatakan terdapat 4 hal pokok dari pembelajaran di abad 

21, yaitu : (1) Pembelajaran harus berpusat pada pebelajar, (2) Pendidikan harus 

bersifat kolaborasi, (3) Belajar harus berbasis konteks, (4) Sekolah harus 

terintegrasi dengan lingkungan sekitar.  Mengacu pada pendapat Nichols(2013) 

tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang bersesuaian dengan 

generasi muda saat ini, maka dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang dapat 

mengakomodasi kebutuhan pebelajar sesuai dengan dunia mereka.  

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelunya, maka dapat 

dirumuskan masalah “apakah ada perbedaan hasil belajar mahasiswa yang 

dibelajarkan dengan hybrid learning „Brilian‟ dan yang dibelajarkan dengan 

metode konvensional?”  

Permasalahan pokok ini dapat dirinci ke dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Apakah hasil belajar berbeda secara signifikan antara kelompok mahasiswa

yang dibelajarkan menggunakan ‘Brilian’ dengan kelompok mahasiswa yang

dibelajarkan secara konvensional?

2. Apakah pembelajaran yang menggunakan ‘Brilian’ lebih menarik dibanding

dengan pembelajaran secara konvensional?
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BAB  IV 

METODE PENELITIAN 

4.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan  penelitian quasi experiment (kuasi 

eksperimen/ eksperimen semu) dengan alasan bahwa: (1) dalam penelitian ini 

tidak ada pengacakan (random) dalam penempatan unit eksperimen, dan (2) dalam 

konteks penelitian bidang pendidikan (ilmu sosial) sangat sulit melakukan 

eksperimen dengan ketaatan kontrol seperti pada bidang eksakta. Temuan kuasi 

eksperimen seperti ini lebih memungkinkan diterapkan pada latar yang alamiah 

dibanding dengan eksperimen murni.  

Rancangan penelitian quasi experiment sering digunakan karena 

pengendalian variabel yang mempengaruhi kondisi subjek penelitian tidak dapat 

dilakukan sepenuhnya, maka penelitian harus dilakukan dengan menggunakan 

intact group (Tuckman, 1999). Jadi dalam penelitian ini,  kelompok belajar (intact 

group) yang telah terbentuk dalam kelas-kelas yang sudah ada akan dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang diberi perlakuan (treatment) dan 

kelompok yang tanpa perlakuan (kelas control). Peneliti menggunakan intact 

group, secara konseptual dapat mengurangi kekuatan rancangan untuk 

menetapkan hubungan kausal. Hal ini disebabkan karena ada kesangsian tentang 

kesepadanan (equivalence) kelompok sebelum eksperimen dimulai (Salkind, 

2006). 

4.2 Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di kampus Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya, secara khusus adalah dilakukan di kelas-kelas yang sudah 

terbentuk. Waktu penelitian adalah 8 bulan mulai April 2017 sampai dengan 

Nopember 2017. 

4.3 Metode pengumpulan data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil belajar mahasiswa 

sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Oleh karena itu, pengumpulan 

data dilakukan dengan cara memberikan tes yaitu pre tes (tes awal) untuk 



12 
 

mengetahui hasil belajar sebelum dilakukan pembelajaran dan post tes (tes akhir) 

untuk mengetahui hasil belajar setelah dilakukan pembelajaran.  

Selain data berupa hasil belajar, untuk mengukur tingkat kemenarikan 

pembelajaran dengan menggunakan hybrid learning “Brilian” maka disusun 

angket. Angket disebarkan kepada kelompok kelas eksperimen untuk memberikan 

jawaban yang sesungguhnya terhadap apa yang telah dialaminya. Jawaban angket 

tertutup dengan empat pilihan jawaban (rating scale) yang masih berupa data 

kualitatif dimasukkan dalam tabel dan dijadikan data kuantitatif yang selanjutnya 

dilakukan pengolahan data dengan statistik deskriptif. 

4.4 Populasi dan sampel 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. Sedangkan sampel yang akan dijadikan subjek penelitian adalah 

kelompok mahasiswa peserta matakuliah (1) Manajemen Sains (B Dewiyani) dan 

(2) Manajemen Pemasaran (B Sri Hariani). Dari kedua matakuliah tersebut 

diperoleh empat kelas yang masing-masing matakuliah akan dibagi menjadi 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Tabel 4. 1 Subjek Penelitian 

 

Kelompok  

 

Kelas 

 

Perlakuan 

Jumlah 

Mahasiswa 

Eksperimen P1 Pembelajaran dengan 

menggunakan hybrid learning 

„Brilian” 

74 

Kontrol P2 Pembelajaran secara 

konvensional (tatap muka) 

58 

Jumlah 132 

 

4.5 Analisis data 

Data yang terkumpul berupa hasil belajar mahasiswa akan dilakukan 

analisis statistik. Analisis statistik dilakukan untuk mengetahu perbedaan hasil 

belajar secara signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan 

menggunakan uji t (ttest). Sebelum dilakukan uji t, peneliti melakukan uji 
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normalitas dan uji homogenitas. Jika data yang diperoleh tidak normal dan tidak 

homogeny, maka untuk menguji hipotesis dilakukan ujim Mann Witney. 

Sedangkan data dari angket kemenarikan pembelajaran dengan menggunakan 

hybrid learning “Brilian” yang telah terkumpul dilakukan olah data dengan 

statistik deskriptif. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1   Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sampai dengan tahap pengolahan 

data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Telah dilakukan uji coba pembelajaran untuk melihat efektifitas pembelajaran

hybrid learning “Brilian” yang melibatkan 4 kelas meliputi 2 kelas

konvensional dan 2 kelas hybrid learning “Brilian”.

2. Dari hasil uji coba, telah diperoleh nilai hasil tes awal dan tes akhir sebagai

bahan awal untuk mengukur tingkat efektivitas pembelajaran dengan dua

strategi yang berbeda.

3. Telah dilakukan pengolahan data hasil temuan penelitian dengan SPSS yang

akan dijadikan dasar untuk memberi simpulan hasil penelitian.

4. Telah disusun draf artikel ilmiah yang akan dilakukan submit. Draf artikel ini

akan dikonsultasikan kepada Prpf. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. sebagai fihak

yang bersedia membantu melakukan review dan dan menjadi correspondence

author.

7.2  Saran 

Setelah dilakukan penelitian dan diperoleh data hasil tes, maka dapat 

disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dilakukan uji coba dengan jumlah kelas lebih banyak dan durasi pertemuan

lebih lama sehingga dapat dilihat perbedaan hasil belajar yang lebih kuat.

2. Untuk penyempurnaan aplikasi  hybrid learning yang telah dibangun dan

bahan ajar yang telah dikembangkan, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan

agar sesuai dengan kebutuhan end user.




