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Abstrak. Kemandirian belajar merupakan salah satu keterampilan belajar dimana seseorang mampu 

mengendalikan, mendorong, dan menilai dirinya sendiri. Kemandirian belajar penting dimiliki oleh siswa dalam 

membentuk prinsip dan konsep yang tengah dipelajari. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran hybrid 

diperlukan penggunaan suatu media pembelajaran dengan harapan bisa menolong siswa untuk meningkatkan 

kemandirian belajarnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pentingnya media pembelajaran 

dalam rangka meningkatkan kemandirian belajar kimia siswa dalam pembelajaran hybrid di masa pandemic covid-

19. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian survey deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket melalui Microsoft Teams terhadap siswa X MIPA-5 

SMA Al-Islam Krian Sidoarjo dengan total responden 38 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87% dari 

38 siswa menyatakan kemandirian belajar penting dimiliki dalam pembelajaran hybrid di masa pandemic covid-

19, 79% siswa beranggapan bahwa media pembelajaran dapat membantu meningkatkan kemandirian belajar dan 

berdasarkan hasil angket juga diperoleh bahwa 79% siswa menganggap Microsoft Teams dapat membantu mereka 

dalam meningkatkan kemandirian belajar. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran 

bisa diterapkan dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran hybrid di masa pandemic 

covid 19, khususnya pada pembelajaran kimia.   

Kata-kata kunci: Media pembelajaran, kemandirian belajar, pembelajaran hybrid, kimia 

  

Abstract. Learning independence is one of the learning skills which a person is able to control, encourage, and 

evaluate himself. It is important for students to have independent learning in forming the principles and concepts 

being studied. In the implementation of hybrid learning activities, it is necessary to use a learning media in the 

hope of helping students to increase their learning independence. This study aims to describe the importance of 

learning media in order to increase students' independence in learning chemistry in hybrid learning during the 

covid-19 pandemic. The type of research applied is descriptive survey research using a quantitative approach. The 

research was conducted by distributing questionnaires through Microsoft Teams to students of X MIPA-5 SMA 

Al-Islam Krian Sidoarjo with a total of 38 students as respondents. The results showed that 87% of 38 students 

stated that learning independence was important in hybrid learning during the covid-19 pandemic, 79% of students 

thought that learning media could help increase learning independence and based on the results of the questionnaire 

it was also found that 79% of students thought Microsoft Teams could help them to increase their learning 

independence. From these results, it can be concluded that learning media is important to be applied in increasing 

student learning independence in hybrid learning during the COVID-19 pandemic, especially in chemistry 

learning. 

Keywords: Learning media, independent learning, hybrid learning, chemistry 

 

 

1. Pendahuluan   

Pelaksanaan aktivitas belajar mengajar di  masa pandemi Corononavirus Disease 2019 

(covid-19) dilaksanakan secara hybrid yaitu pembelajaran tatap muka (PTM)  terbatas dengan tetap 
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mematuhi protocol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran hybrid 

merupakan salah satu usaha yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka  menyesuaikan diri dan menyiapkan kegiatan 

pembelajaran untuk hidup berdampingan dengan adanya pandemic covid-19 [1].  Pembelajaran 

tatap muka (PTM) pada jenjang pendidikan menengah dilaksanakan dengan jumlah siswa maksimal 

18  siswa per kelas dari standar awal 28-36 siswa, sedangkan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan 

melalui platform yang relevan seperti google meet, zoom, rumah belajar dsb. Waktu  pembelajaran 

dalam pembelajaran hybrid ini hanya 25 menit tiap jam pelajaran [2] 

Dalam kondisi seperti ini, intensitas tatap muka antara siswa dengan guru masih belum 

kembali sepenuhnya seperti semula. Salah satu keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan 

pembelajaran hybrid adalah kemandirian belajar [3]. Kemandirian belajar adalah salah satu 

keterampilan belajar dimana seseorang mampu mengendalikan, mendorong, dan menilai dirinya 

sendiri [4]. Kemandirian belajar dapat menciptakan situasi pembelajaran terintegrasi yang 

didampingi dengan adanya aktivitas metakognitif, perilaku dan keyakinan motivasi,yang disusun 

dan diatur untuk mendukung pencapaian tujuan pribadi peserta didik [5].  

Siswa menganggap kimia adalah salah satu mata pelajaran yang sulit. Dalam pelajaran 

kimia, siswa  mempelajari fenomena alam seputar komposisi, struktur, sifat, energi yang terkandung 

dan perubahan yang terjadi [6]. Belajar kimia secara penuh akan melibatkan tiga tingkatan 

representasi yaitu : simbolik, makroskopis, dan submikroskopis [7]. Hasil pra-penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh penulis memperlihatkan bahwa 71% dari 38 siswa tidak menyukai mata pelajaran 

kimia serta 74% siswa memiliki anggapan bahwa kimia adalah mata pelajaran yang sulit. Hal ini 

pula yang menuntut siswa untuk memiliki kemandirian belajar agar mereka tetap dapat memahami 

materi kimia walaupun pembelajaran di sekolah masih terbatas.  

Kemandirian belajar penting dimiliki oleh siswa dalam membentuk prinsip dan konsep yang 

sedang dipelajari [8]. Kemandirian belajar dapat menciptakan kepercayaan dalam diri siswa dan 

kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran dapat meningkat sehingga akan terbentuk 

karakter siswa yang lebih baik [4]. Kemandirian belajar siswa mempunyai andil dalam menentukan 

hasil belajarnya. Siswa yang memiliki kemandirian belajar relatif tinggi dapat mengelola kebutuhan 

diri saat belajar seperti membagi waktu, mengontrol diri ketika berpikir, menyusun strategi belajar, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh [9]. 

Untuk menambah kemandirian belajar siswa perlu diterapkannya media pembelajaran yang 

juga bisa mendukung pelaksanaan pembelajaran hybrid di masa pandemic covid-19 seperti ini. 

Pemilihan jenis media pembelajaran yang akan dimanfaatkan adalah salah satu factor yang memiliki 

peran penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Penggunaan jenis media yang tidak tepat 

dapat berdampak pada tidak maksimalnya proses pembelajaran sehingga materi yang diajarkan 

tidak tersampaikan kepada siswa dengan baik [10] . Secara harafiah, media “medium” memiliki arti 

perantara. Media yaitu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebagai penyalur pesan bertujuan 

untuk menarik minat, perhatian, dan perasaan, serta merangsang pikiran penerimanya [11]. 

Penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat membuat motivasi belajar siswa bertambah. 

Salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan adalah Microsoft Teams.  

Microsoft Teams adalah suatu platform yang dikembangkan oleh Microsoft dan 

diperkenalkan di tahun 2017. Microsoft Teams merupakan hub kolaborasi tim di Microsoft 365 yang 

membuat semua pengguna, alat, dan konten yang diperlukan tim sehingga dapat lebih terhubung 

dengan menghadirkan fitur obrolan, rapat, penugasan, file, serta aplikasi bersama yang dikemas 

dalam satu system manajemen pembelajaran (LMS) [12] . Microsoft Teams mengintegrasi semu 

fitur outlook ke dalam bentuk saluran. Saluran ini dapat diakses oleh semua pengguna. Fitur obrolan 

yang terdapat dalam Microsoft Teams berfungsi sebagai pengganti email singkat yang 

memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dan berdiskusi [13].  
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Tempat penelitian adalah di kelas X MIPA-5 SMA Al-Islam Krian Sidoarjo. Penelitian 

bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya media pembelajaran dalam meningkatkan 

kemandirian belajar kimia siswa pada pembelajaran hybrid di masa pandemi covid-19. Data yang 

dimanfaatkan pada penelitian ini merupakan data hasil angket yang berisi tentang penggunaan 

media pembelajaran dan  pentingnya kemandirian belajar.  

 

2. Metode  

Dalam penelitian ini diterapkan metode penelitian survey deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi 

dan memberikan angket atau kuisioner sebagai instrument penelitian yang utama [14]. Hasil dari 

penelitian ini akan digunakan untuk mendeskripsikan pentingnya media pembelajaran dalam 

meningkatkan kemandirian belajar kimia siswa pada pembelajaran hybrid di masa pandemi covid-

19.  Penelitian dilakukan di kelas X MIPA-5 SMA Al-Islam Krian Sidoarjo dengan total 38 

responden. Instrument penelitian yang digunakan yaitu angket yang disebar melalui Microsoft 

Teams. Angket berisi beberapa pertanyaan mengenai penggunaan media pembelajaran dan 

pentingnya kemandirian belajar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan 

hasil presentase dari jawaban angket yang telah diisi oleh responden. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan angket yang diberikan kepada siswa X MIPA-5 SMA Al-Islam 

Krian Sidoarjo melalui Microsoft Teams. Angket berisi beberapa pertanyaan mengenai penggunaan 

media pembelajaran dan pentingnya kemandirian belajar. Total responden yang telah mengisi 

angket adalah sebanyak 38 responden.  

3.1 Penggunaan  Media Pembelajaran 

 

Gambar 1. Respon siswa terhadap pertanyaan “Apakah guru menggunakan media pembelajaran 

saat mengajarkan materi di kelas?” 

Dari gambar 1 terlihat bahwa guru di SMA Al-Islam Krian Sidoarjo sudah menggunakan 

media pembelajaran saat menyampaikan materi di kelas. Media pembelajaran yang sering 

digunakan adalah powerpoint, LKS, dan video. 89% siswa sudah beranggapan bahwa media 

pembelajaran yang digunakan sudah menarik dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini 

dapat dibuktikan berdasarkan gambar 2 berikut.  
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Gambar 2. Respon siswa terhadap pertanyaan “Apakah media pembelajaran yang telah 

digunakan sudah menarik dalam menunjang pembelajaran?” 

Media pembelajaran bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif (active learning) 

dimana aspek kognitif siswa lebih memberikan pengaruh daripada aspek perilaku (behavior 

activity) siswa [15]. Media pembelajaran memiliki fungsi komunikasi dan fungsi motivasi, 

dimana media pembelajaran diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara siswa dengan 

guru yang sekaligus dapat meningkatkan minat belajar siswa [16] . SMA Al-Islam Krian 

Sidoarjo memilih menggunakan Microsoft Teams sebagai media pembelajaran dalam 

menunjang pelaksanaan pembelajaran hybrid. Ketika dikaitkan dengan kemandirian belajar,  

siswa beranggapan bahwa Microsoft Teams dapat membantu meningkatkan kemandirian 

belajar. Hal ini dapat dibuktikan berdasar gambar 3 berikut.  

 

Gambar 3. Respon siswa terhadap pertanyaan “Apakah Microsoft Teams dapat membantu 

meningkatkan kemandirian belajar anda?” 

Microsoft Teams adalah platform komunikasi online yang dapat digunakan oleh 

penggunanya utuk mengirim pesan instan, menyelenggarakan rapat virtual, memposting file 

dalam grup. Guru sebagai organisator dalam Teams dapat berbagi audio, video, serta melakukan 

live presentasi Microsoft PowerPoint. Melalui fitur live presentasi ini, guru dan siswa dapat 

berinteraksi melalui suara dan teks. Microsoft Teams memungkinkan siswa untuk tetap 

mengikuti pembelajaran jarak jauh dan menjaga jarak social [17]. Berdasarkan hasil penelitian 

Wea, dkk dalam Sobaih (2021) menyatakan bahwa siswa memiliki kesan positif terhadap 

penggunaan Microsoft Teams dalam pembelajaran online. Microsoft Teams memiliki beberapa 

keunggulan yang dapat menjadi alasan platform ini dapat digunakan dalam pembelajaran 

hybrid, yaitu antara lain [18] :  

1. Siswa termotivasi untuk lebih disiplin 

2. Siswa dapat memperoleh dukungan yang optimal dalam lingkungan pembelajaran 

3. Memudahkan siswa dalam berinteraksi dengan guru serta teman walau tidak bertatap muka 

secara langsung 

4. Microsoft Teams merupakan platform yang efisin dan efektif yang dapat meningkatkan 

antusisme belajar siswa 
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3.2 Pentingnya Kemandirian Belajar 

 

Gambar 4. Respon siswa terhadap pertanyaan “Apakah kemandirian belajar penting dalam 

pembelajaran hybrid di masa pandemi covid-19?” 

Gambar 4 menunjukkan presentase siswa yang menganggap bahwa kemandirian belajar 

penting dimiliki. 87% siswa atau dapat dikatakan 33 dari 38 siswa menganggap bahwa 

kemandirian belajar berperan dalam pelaksanaan pembelajaran hybrid. Namun, ketika dikaitkan 

dengan mata pelajaran kimia 74%  siswa masih belum bisa belajar secara mandiri dalam 

mempelajari materi kimia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil respon siswa yang terlihat 

pada gambar 5 berikut.  

 

Gambar 5. Respon siswa terhadap pertanyaan “Apakah anda dapat belajar secara mandiri 

dalam mempelajari materi kimia?” 

Sebelum mempelajari materi kimia, para siswa sudah memiliki bayangan bahwa kimia adalah mata 

pelajaran yang sulit. Selain itu, dalam mempelajari kimia secara utuh diperlukan adanya tiga level 

representasi yaitu : simbolik, makroskopik, dan submikroskopik yang juga memiliki peran terhadap 

kesulitan belajar siswa [7]. Hal inilah yang kemudian menuntut siswa untuk memberikan intensitas 

belajar yang lebih dan perlunya kemandirian belajar dalam diri siswa dalam mempelajari materi kimia. 

Dengan adanya kemandirian belajar, peserta didik akan memotivasi dirinya untuk mandiri 

dan proaktif dalam menguasai materi yang dipelajari sehingga tidak selalu bergantung kepada 

guru [19]. Ada tiga tahapan dalam siklus kemandirian belajar, yaitu [9] : 

1.) Perencanaan aktivitas belajar 

2.) Monitoring kemajuan yang diperoleh saat pelaksanaan rencana 

3.) Evaluasi dari hasil penerapan rencana 

Hal ini menjadi tugas tambahan bagi guru dalam menolong siswa supaya bisa belajar 

dengan mandiri serta materi tetap dapat tersampaikan di dalam kondisi yang tidak menentu pada 

masa pandemic covid-19 ini. Salah satu usaha yang bisa diterapkan oleh guru adalah 

pemanfaatan media dalam pembelajaran yang sesuai yang dapat menunjang terlaksanannya 

kegiatan pembelajaran serta membantu siswa dalam meningkatkan kemandirian belajarnya.  

 

4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis bisa diketahui bahwa 87% siswa menyatakan bahwa 

kemandirian belajar penting dimiliki siswa. 79% siswa beranggapan bahwa media pembelajaran 
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dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran hybrid 

di masa pandemic covid 19, khususnya pada pembelajaran kimia. Berdasarkan  hasil angket 

juga diperoleh bahwa 79 % siswa menganggap Microsoft Teams dapat membantu mereka dalam 

meningkatkan kemandirian belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

penting digunakan dalam menambah kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran hybrid di 

masa pandemic covid 19, khususnya pada pembelajaran kimia.   
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