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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Pengaruh media blog
terhadap materi system kopling pada siswa kelas XI SMK Putra Bangsa Salaman
Magelang; (2) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa yang di ajar
menggunakan media blog di SMK Putra Bangsa Salaman. Penelitian ini
merupakan penelitian eksperimen dengan jenis quasi eksperimental yang terdiri
dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengumpulan data didapat
dari tes (pretest dan posttest). Penelitian ini menggunakan instrumen. Nilai ratarata dalam mengerjakan soal sebelum menggunakan media blog (71,67)
meningkat menjadi (85,64). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan ada
pengaruh positif pembelajaran menggunakan blog. Data tersebut menunjukkan
bahwa media blog berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi system
kopling pada kelas eksperimen. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen yang
diajar dengan media blog (85,64) lebih baik dibandingkan rata-rata nilai
mengerjakansoal yang diajar menggunakan media konvensional (80,51).
Berdasarkan data tersebut, dapat dibuktikan bahwa nilai pengetahuan materi
system kopling yang diajar menggunakan media bloglebih baik daripada siswa
yang diajar menggunakan media konvensional.
Kata kunci: Media blog, peningkatan hasil belajar, materi system kopling
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan’ umat manusia sepanjang hidup
dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, teknologi serta masyarakat
dimana sekolah menjadi tempat berlangsungnya pendidikan. Sekolah merupakan
suatu lembaga pendidikan formal yang berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa. Untuk itu dilakukansuatu proses pembelajaran yang dilakukan antara guru
dan siswa. Tujuan dari setiap proses pembelajaran adalah memperoleh hasil yang
optimal.
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Media menurut Azhararsyad (2017:3) adalah perantara atau pengantar
pesan dari pengirim kepada penerima pesan pada lingkup pembelajran dapat
diartikan sebagai suatu alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar
antara guru dengan siswa.
Menurut Purwanto (2011:44), hasil belajar dapat dijelaskan dengan
memahami dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Hasil (product)
menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses
yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar dilakukan untuk
mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan
perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar.
Sesuai dengan hasil wawancara dengan guru pengampu jurusan teknik
kendaraan ringan di SMK Putra Bangsa Salaman, pada materi system kopling
siswa kurang memperhatikan pelajaran dan ada juga siswa yang aktif main
smartphone tapi tidak ada kaitannya dengan pelajaran sehingga siswa kurang
menguasai materi system kopling dan siswa belum bias memanfaatkan fasilitas
yang mereka miliki di smartphone untuk mencari materi system kopling sebagai
tambahan materi untuk belajar.
Ditinjau dari rumusan masalah tersebut, makatujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah 1.Untuk mengetahui Pengaruh media blog terhadap
pemahaman siswa terhadap materi system kopling pada siswa kelas XI SMK Putra
Bangsa Salaman Magelang.2 Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa
yang di ajar menggunakan media blog di SMK Putra Bangsa Salaman.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperiment. Penelitian
eksperimen diartikan sebagai pendekatan penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016,
hlm. 11) menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi
atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian
analisis data bersifat kuantitatif atau satistik.
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Penelitian dilaksanakan di SMK Putra Bangsa Salaman Kelas XI yang
beralamat di Jalan Brengkel 1 Salaman Magelang. Pelaksanaan penelitian
dilakukan pada bulan april 2018. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI
SMK

Putra

Bangsa

Salaman

tahun

ajaran

2017/2018

yang

mendapatkanmaterisistemkoplingyaituduakelasyaitukelas XI TKR A dan XI TKR B.
Kelas XI TKR A sebagai kelas control dengan jumlah peserta didik 39 siswa, yang
menggunakan metode konvensional dan kelas XI TKR B dengan jumlah peserta
didik 39 siswa, sebagai kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran
aplikasi blog .
Teknik pengumpulan data yang akan dilakukanya itu dengan melakukan
tes. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 310) teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah
mendapatkan data. Instrumen tes yang diberikan kepada siswa adalah tes
kemampuan pemahaman konsep berupa testertulis dalam bentuk pilihan ganda.
Tes ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada saat pretest untuk mengetahui
kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, sedangkan posttest
dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas eksperimen dan kelas
control setelah diberikan perlakuan terhadap eksperimen dan kelas kontrol. .
Adapun langkah-langkah untuk menganalisis instrument sebagai berikut: a.
Membuat kisi-kisi instrument penelitian yang mencangkup pokok bahasa aspek
kognitif, jumlah item soal dan nomor soal. b. Menyusun soal (instrumen)
berdasarkan kisi-kisi. c. Melakukan uji coba instrument penelitian. d. Menghitung
ujivaliditas, realibilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. e. Menggunakan
soal untuk mengukur peningkatan hasil belajar.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data penelitian ini diperoleh dari nilai pretest kelompok kontrol dan
kelompok eksperimen untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada materi
system kopling. Kemudian, nilai posttest kelompok kontrol dan kelompok
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eksperimen digunakan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa dalam
pembelajaran materi system kopling.
Pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi system kopling yang
dilakukan pada kelas eksperimen. Ada pengaruh terhadap kemampuan materi
system kopling pada siswa kelompok eksperimen dilihat dari hasil rata-rata
pretest dengan hasil 71,67 dan posttest dengan hasil 85,64, ada peningkatan
setelah menggunakan blog.
Hasil belajar siswa pada kelas yang di ajar mengunakan blog lebih baik
dari pada siswa yang di ajar menggunakan media konvensional. Dapat di lihat dari
hasil posttest kelompok eksperimen dan kelompok control dengan rata-rata
posttest kelompok eksperiemen yaitu 85,64 lebih baik dari pada kelompok
control yaitu 80,51. Dapat di simpulkan bahwa media blog lebih baik di gunakan
dari pada menggunakan media konvensional.
SIMPULAN DAN SARAN
Terdapat pengaruh positif penggunaan media blog terhadap hasil belajar
siswa SMK Putra Bangsa Salaman. Hal ini terbukti dengan meningkatnya nilai
rata-rata kelompok eksperimen dalam pelajaran system kopling. Nilai rata-rata
prettest kelompok eksperimen sebesar 71,67 nilai posttest 85,64. Ada
peningkatan rata-rata.
Hasil belajar siswa pada materi system kopling yang diajar dengan media
blog lebih baik daripada siswa yang diajar menggunakan media konvensional. Hal
tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa yang diajar dengan media blog
(posttest kelompok eksperimen) yakni 85,64 lebih tinggi daripada nilai rata-rata
siswa yang diajar dengan media konvensional (postes kelompok kontrol) sebesar
80,51.
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