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ABSTRAK 

 

Ahmad Faizal. UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA MELALUI 

IMPLEMENTASI  BLENDED LEARNING PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS 

XI SMAIT NUR HIDAYAH  KARTASURA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta,  April 2011. 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan keaktifan, (2) meningkatkan sikap 

kemandirian belajar, dan (3) meningkatkan hasil belajar siswa melalui implementasi blended 

learning pada pembelajaran biologi di kelas XI IPA putra SMA Islam Terpadu Nur hidayah 

Kartasura. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang 

terdiri dari dua siklus. Pada tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA putra SMA Islam 

Terpadu Nur Hidayah Kartasura yang berjumlah 15 orang. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan meliputi angket, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi blended learning dapat 

meningkatkan keaktifan, sikap kemandirian belajar, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi. Peningkatan keaktifan siswa dapat dilihat melalui hasil angket dan 

observasi. Rata-rata nilai persentase dari angket keaktifan siswa pada pra siklus sebesar 

56,89%, siklus I sebesar 72,49%, dan siklus II sebesar 79,08%. Rata-rata nilai persentase dari 

observasi keaktifan siswa pada pra siklus adalah 57,92%, siklus I sebesar 65,42% dan siklus 

II sebesar  80,42%. Rata-rata nilai persentase dari angket sikap kemandirian belajar siswa 

pada pra siklus sebesar 66,28%, siklus I sebesar 74,77%, dan siklus II sebesar 84,75%. Rata-

rata nilai persentase capaian dari observasi sikap kemandirian belajar siswa pada pra siklus 

adalah 54,17%, siklus I sebesar 70,00% dan siklus II sebesar 92,50%. Rata-rata nilai ulangan 

harian siswa pada pra siklus sebesar 55,33, siklus I sebesar 67,33, dan siklus II sebesar 75,67. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi blended learning mampu (1) 

meningkatkan keaktifan, (2) meningkatkan sikap kemandirian belajar, dan (3) meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi dengan implementasi blended learning pada 

pembelajaran biologi di kelas XI IPA putra SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Kartasura. 

Kata-kata kunci: blended learning, keaktifan, kemandirian belajar. 

  



BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan suatu bangsa. 

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh 

karena itu dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia berbagai upaya telah 

dilakukan demi meningkatkan mutu dan kualitas  pendidikan, baik melalui berbagai pelatihan 

dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan 

prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah, maupun pengubahan kurikulum 

pendidikan. Upaya-upaya tersebut bertujuan membawa pengaruh positif terhadap dunia 

pendidikan di Indonesia. 

Perubahan dalam sistem pendidikan menjadi tuntutan suatu bangsa untuk memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang siap menghadapi segala 

situasi dan kondisi dalam menghadapi  perkembangan zaman, yang secara tidak langsung 

muncul seiring dengan perkembangan zaman tersebut, konsep pendidikan pun akan 

mengalami perubahan. Setiap perubahan konsep pendidikan akan berpengaruh terhadap cara 

dan sistem penyampaian pembelajaran terutama pendidikan di sekolah.  

Perkembangan pada sektor teknologi informasi dan komunikasi  sebagai salah satu 

produk perubahan zaman menawarkan hal-hal baru bagi dunia pendidikan. Hal-hal tersebut 

belum terpikirkan sebelumnya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  dalam 

pendidikan, yang secara umum disebut sebagai e-learning. Diyakini dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Di sisi lain, perkembangan teknologi tersebut juga memperlihatkan hal 

menarik. Pertama adalah keterbukaan dan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi berbasis internet seperti blog, forum 

diskusi (bulletin board), social networking, instant messaging dan e-mail telah menjadi 

media/alat komunikasi sehari-hari yang lazim. Hal kedua adalah semakin murahnya biaya 

teknologi informasi dan komunikasi sehingga teknologi informasi menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari. 

      Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nur Hidayah Kartasura adalah Sekolah  

Menengah Atas Islam yang mempunyai orientasi untuk memberikan bekal pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan kepada siswa untuk mencapai kompetensi pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan yang optimal. Berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa tingkat keaktifan 

siswa dalam pembelajaran masih kurang. Hal ini terlihat dari indikator pertama yaitu 

keaktifan siswa dalam memperhatikan guru maupun teman yang presentasi 60,00%, indikator 

kedua yaitu keaktifan siswa dalam membaca materi pelajaran 73,33%, indikator ketiga yaitu 

keaktifan siswa dalam mengeluarkan pendapatnya 40,00%, indikator keempat yaitu keaktifan 

siswa dalam mendengarkan 73,33%, indikator kelima yaitu keaktifan siswa dalam mencatat 

atau menyalin materi pelajaran 70,00%, indikator keenam yaitu kekaktifan siswa dalam 

membuat ringkasan pelajaran 70,00%, indikator ketujuh yaitu keaktifan siswa dalam 

menganalisis permasalahan 40,00%, dan indikator kedelapan adalah memecahkan masalah 

atau soal 36,67%.  

Berdasarkan observasi juga ditemukan bahwa pembelajaran masih terpusat pada guru 

(teacher centered learning). Hal ini terlihat dari proses pembelajaran yang didominasi oleh 

metode ceramah, yang menyebabkan penguasaan konsep siswa masih kurang. Hal ini terlihat 

dari rata-rata nilai ulangan harian siswa yang masih di bawah standar KKM sekolah yaitu 

55,33.  

Salah satu alternatif yang diajukan untuk meningkatkan keaktifan dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan implementasi blended learning. Blended learning adalah 

pembelajaran yang memadukan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi dengan 



pembelajaran berbasis kelas/tatap muka. Blended learning memiliki beberapa keunggulan 

antara lain, pendekatan belajar yang beragam, lebih mudah dalam mengakses pengetahuan, 

terjadi interaksi sosial, bersifat pribadi, menghemat biaya, dan memudahkan dalam revisi. 

Blended learning berpeluang menggeser paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang 

berpusat pada pengajar, menuju paradigma baru yang berpusat pada siswa. Memungkinkan 

Berpeluang meningkatan interaksi antara siswa dengan pengajar, siswa dengan siswa, 

siswa/pengajar dengan konten, siswa/pengajar dengan sumber belajar lainnya, serta 

berpeluang terjadi konvergensi antar berbagai metode, media sumber belajar, serta 

lingkungan belajar lain yang relevan.  

Manfaat blended learning antara lain proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka 

saja, tetapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online, 

mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan siswa (mitra belajar), 

serta membantu proses percepatan pengajaran. Membantu memotivasi keaktifan siswa untuk 

ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap kemandirian belajar 

pada siswa. Siswa tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh guru, tetapi dapat 

mencari materi dalam berbagai cara, antara lain, mencari ke perpustakaan, menanyakan 

kepada teman kelas atau teman saat online, membuka website, mencari materi belajar melalui 

search engine, portal, maupun blog, atau bisa juga dengan media media lain berupa software 

pembelajaran dan juga tutorial pembelajaran. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPA 

SMAIT Nur Hidayah Kartasura, dengan mengambil judul penelitian: 

“UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA MELALUI IMPLEMENTASI  

BLENDED LEARNING PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS XI SMAIT NUR 

HIDAYAH  KARTASURA”. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi pokok  penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah implementasi blended learning dalam meningkatkan keaktifan siswa 

pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI SMA Islam Terpadu  Nur Hidayah Kartasura? 

2. Bagaimanakah implementasi blended learning dalam meningkatkan sikap  kemandirian 

belajar siswa pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI SMA Islam Terpadu Nur 

Hidayah Kartasura?  

3. Bagaimanakah implementasi blended learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Kartasura?  

C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.  Meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI  SMA Islam 

Terpadu  Nur Hidayah Kartasura.  

2.  Meningkatkan sikap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI 

SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Kartasura.  

3.   Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI SMA Islam 

Terpadu Nur Hidayah Kartasura.   

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk: 

1. Siswa 



a. Memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa melalui implementasi blended 

learning, sebagai pemicu munculnya keaktifan siswa dalam pembelajaran Biologi. 

b. Meningkatkan keaktifan siswa kelas XI SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Kartasura 

dalam pembelajaran Biologi. 

c. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih semangat dalam 

belajar. 

d. Membangun budaya belajar mandiri ,mendasar, menyeluruh, dan terpadu. 

2. Guru 

a. Menyajikan sebuah alternatif bagi Guru untuk mengatasi masalah pembelajaran yang 

membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. 

b. Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat implementasi blended learning  

untuk  meningkatkan keaktifan siswa dalam  pembelajaran Biologi. 

c. Mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan.  

3. Sekolah 

a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk referensi peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran Biologi pada tahap berikutnya. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran secara umum 

pada tahap berikutnya. 

 

 

 

 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi blended learning 

mampu:  

1. Meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI SMA Islam 

Terpadu Nur Hidayah Kartasura.  

2. Meningkatkan sikap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI 

SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Kartasura.  

3. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI  SMA Islam 

Terpadu Nur Hidayah Kartasura. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:  

a.    Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut.  

b.    Sumbangan   pemikiran   bagi   guru   untuk   mengembangkan   variasi   model 

pembelajaran.  

c.    Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, khususnya 

mata pelajaran biologi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran biologi di 

SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Kartasura, yaitu keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat 

ditingkatkan dengan implementasi blended learning. 

 

 

 

C. Saran 

1. Bagi Guru 

a. Penerapan blended learning membutuhkan instruksi yang jelas agar dapat dimengerti oleh 

siswa dengan baik. Oleh sebab itu guru harus memberikan instruksi dan arahan yang jelas 

kepada siswa tentang pelaksanaan blended learning, agar kegiatan pembelajaran berjalan 

dengan efektif. 



b. Penerapan blended learning membutuhkan pengelolaan waktu yang baik. Oleh sebab itu 

sebaiknya guru mempersiapkan rencana pengajaran, alat, dan media pembelajaran dengan 

matang, agar proses pembelajaran berlangsung dapat berjalan seefektif mungkin. 

c. Guru harus lebih interaktif, demokratis, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk memanfaatkan teknologi informasi agar tingkat keaktifan siswa dalam 

pembelajaran meningkat  

2. Bagi Siswa 

a. Siswa harus memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru agar melaksanakan 

pembelajaran blended learning dengan baik. 

b. Siswa jangan malu dan jangan ragu untuk aktif bertanya apabila terdapat hal-hal yang 

kurang dipahami terutama saat kegiatan tatap muka dengan guru. 

c. Siswa harus berani mengemukakan pendapat baik saat online, tatap muka dengan guru, 

kerja kelompok, maupun presentasi di depan kelas. 

d. Siswa harus aktif dalam memberikan respon terhadap stimulus berupa pertanyaan maupun 

pendapat, baik yang datang dari guru maupun dari siswa lain. 

3. Bagi Sekolah 

a.  Penerapan blended learning membutuhkan sarana dan prasarana minimal yang harus di 

penuhi dan memadai yaitu tersedianya jaringan dan koneksi internet, jaringan wifi agar 

keberjalanan blended learning berjalan lancar. 

b. Penerapan blended learning membutuhkan pelatihan yang intensif, maka pihak sekolah 

harus menjadi fasilitator yang baik. 

 

 

 

 

 


