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ABSTRAK 

 

Ferry Dwi Cahyadi. PENERAPAN BLENDED LEARNING DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS XI IPA 4 PUTRA 

SMA RSBI PONDOK PESANTREN MODERN ISLAM ASSALAAM 

SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi.  Surakarta, April 

2012. 

Pembelajaran sains sebagai salah satu pendorong kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi pada era globalisasi harus diajarkan sesuai dengan 

hakikat pembelajaran sains yang mencakup ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Biologi sebagi salah satu ilmu sains diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir sesuai hakikat sains. Hasil observasi 

terhadap proses pembelajaran biologi kelas XI IPA 4 Putra SMA PPMI 

Assalaam Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012 menunjukkan bahwa siswa belum 

optimal dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran seperti kegiatan berdiskusi, 

menganalisa permasalahan, menyimpulkan kegiatan belajar dan cenderung 

berpusat pada guru. Pembelajaran juga kurang mengoptimalkan fasilitas sarana 

dan prasarana (TIK) yang ada. Oleh karena itu perlu diupayakan pembelajaran 

yan inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. 

Blended learning adalah strategi pembelajaran yang mengintegrasikan 

antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis web. Blended 

learning menggunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan interaksi yang 

berkesinambungan. Proses berpikir melalui asynchronous internet 

communication tools (forum Moodle) lebih obyektif dan reflektif daripada 

ketika kegiatan tatap muka (Garrison & Kanuka, 2004). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) penerapan blended 

learning dalam pembelajaran biologi, 2) penerapan blended learning dalam 

pembelajaran biologi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dilakukan secara kolaboratif 

dengan guru dan dirancang selama empat siklus dengan tiap siklus terdiri dari 4 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas XI IPA 4 Putra SMA RSBI PPMI Assalaam 

Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah  21 orang. Teknik 

pengumpulkan data meliputi tes yang berupa tes uraian dan non tes yang 

berupa angket, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi teknik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata capaian persentase 

aspek kemampuan berpikir kritis dari tes uraian untuk siklus I 56,82%, siklus II 

61,93%, siklus III 68,94% dan siklus IV 75,75%. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa 1) Blended learning dapat diterapkan dalam 

pembelajaran biologi 2) Blended learning dalam pembelajaran biologi dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa  

Kata kunci : Blended learning, kemampuan berpikir kritis, pembelajaran 

biologi 



 

ABSTRACT 

 

Ferry Dwi Cahyadi. THE IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING 

TOWARDS HIGH SCHOOL STUDENT OF THE XI GRADE OF ASSALAM 

ISLAMIC BOARDING SCHOOL FOR THE IMPROVEMENT OF THEIR 

CRITICAL THINGKING SKILL IN LEARNING BIOLOGI. Thesis.  Surakarta, 

April 2012. 

It already been  known that biology as a branch of science will emphasizes 

on  how to think critically to gain most of its basic concepts. Hence, the 

weaknesses of mastering this kind of skill will be followed by the unsuccessful 

mastering of its concepts respectively. Factual phenomenon observed towards 

high school student of the grade of  XI of Assalam Islamic Boarding School in 

academic year 2011/2012 showed  that student performing a teacher centered 

classical learning. Student has never induced and  motivated to be a real learner. 

This, makes student are unable to perform good critical thinking skill. This is real 

problem in this class that needs to be solved trough particular strategy.  Blended 

learning is expected to be an effective strategy since  it facilitates both, student 

centered learning and optimizing the use of ICT based learning. This research is 

aimed to ascertain 1) blended learning implementation in biological learning 

process, 2) blended learning implementation in biological learning process. 

This research belongs to classroom action research  consist of four cycle 

and each have four phases, namely planning, actuating, observing and reflecting. 

The subject of the research is XI IPA 4 Putra students at SMA RSBI Pondok 

Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo in academic year 2011/2012. The 

data was collected by test and non test technique, it was carried out by using 

essay test, observation sheet, questionnaire, and interview. The obtained data 

were analyzed using descriptive approach and validated through triangulation 

method. 

The results showed that the average percentage of critical thinking 

aspect from essay test, such as the 1
st
 cycle 56,82%, the 2

nd
 cycle 61,93%, the 3

rd 

cycle 68,94% and the 4
th
 cycle 75,75%. Therefore, it can be concluded that 1) 

blended learning could be applied in biological learning process, 2) blended 

learning could be used to improve critical thinking. 

Keywords: blended learning, critical thinking, biology learning process  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Abad ke-21 merupakan era globalisasi dimana terjadi persaingan bebas 

antar bangsa yang menuntut pola berpikir yang kritis dan adaptif terhadap 

perubahan dan perkembangan yang terjadi, salah satunya adalah berkembangnya 

sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan pesat. Pendidikan 

sebagai salah satu sistem untuk menjawab tuntutan ini juga mengalami perubahan 

seiring dengan perkembangan zaman, perubahan ini akan berpengaruh terhadap 

cara dan penyampaian pembelajaran. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

berbasis TIK diperlukan dalam era yang terus berkembang saat ini.  

Pembelajaran sains sebagai salah satu pendorong kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi pada era globalisasi harus diajarkan sesuai dengan 

hakikat pembelajaran sains yang mencakup ranah kognitif (minds on), afektif 

(hearts on) dan psikomotor (hands on) (Rustaman, 2011). Pembelajaran sains 

tidak hanya belajar fakta, konsep, prinsip, hukum, tetapi juga belajar tentang 

bagaimana memperoleh informasi, menerapkan teknologi dalam sains, bekerja 

secara ilmiah, dan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran sains diharapkan 

mampu mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir sistematis (Wenno, 

2008). Tuntutan pembelajaran sains pada abad ke-21 menurut National Science 

Teachers Association (2006) ditujukan untuk dapat menyiapkan peserta didik 

dengan berbagai keterampilan dan kecakapan seperti berpikir kreatif, inovatif, 

kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, ICT Literacy dan 

kepemimpinan. Kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menggunakan TIK 

merupakan salah satu modal dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk 

menghadapi persaingan di era globalisasi.  

Era globalisasi disikapi pemerintah Indonesia dengan menyelenggarakan 

pendidikan bertaraf internasional atau yang lebih dikenal dengan RSBI (Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional). RSBI diselenggarakan untuk dapat mencetak 

lulusan yang berdaya saing global. Pembelajaran sains di RSBI khususnya biologi 



harus up to date dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan hakikat 

pembelajaran sains. Pembelajaran biologi harus mampu mengajak siswa untuk 

menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan, menjelaskan dan 

mengatur diri atas kumpulan-kumpulan fakta dan konsep biologi.  

Pembelajaran biologi penting untuk dikembangkan di Indonesia. 

Berdasarkan data dari PISA (Programme for International Student Assesment) 

pada skala sains, Indonesia hanya mendapatkan nilai 383. PISA menggunakan 

acuan rata-rata nilai negara yang tergabung dalam OECD (Organization for 

Economic Country Development) yang telah distandarisasi sebelumnya yaitu 501 

artinya nilai Indonesia masih dibawah jauh dari rata-rata negara OECD 

(Organization for Economic Country Development, 2010). Negara-negara OECD 

memiliki standar pendidikan yang dijadikan pemerintah Indonesia sebagai acuan 

dalam pendirian sekolah bertaraf internasional (SBI) seperti yang dijelaskan 

dalam Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah atau Madrasah Bertaraf Internasional 

pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2007 bahwa pendidikan 

bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi 

standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara 

maju dan atau salah satu anggota negara OECD (Aqib, 2010).  

SMA Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam Sukoharjo 

merupakan salah satu SMA penyelenggara program RSBI (Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional) di Sukoharjo. SMA ini telah dilengkapi dengan sistem 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta multimedia untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran berbasis TIK, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan 

kontekstual seperti yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dalam Landasan dan Pentahapan Perintisan SBI (Aqib, 2010). 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran biologi kelas XI IPA 4 

Putra SMA PPMI Assalaam Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012 menunjukkan 

bahwa persentase siswa bertanya mengenai materi yang diajarkan sebesar 14,28%, 

siswa menjawab pertanyaan dari guru dengan ditunjuk oleh guru sebelumnya 

sebesar 9,52%, siswa menggunakan sumber belajar yang terbatas berupa buku 

paket selama KBM sebesar 85,71% dan siswa kurang memperhatikan saat KBM 



berlangsung sebesar 19,04%. Siswa belum optimal dilibatkan dalam kegiatan 

pembelajaran seperti kegiatan berdiskusi, menganalisa permasalahan, 

menyimpulkan kegiatan belajar dan cenderung berpusat pada guru sehingga 

pembelajaran lebih kearah transfer of knowledge. Pembelajaran juga kurang 

mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana (TIK) yang ada di SMA PPMI 

Assalaam Sukoharjo sebagai salah satu SMA bertaraf internasional. Analisis 

terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) biologi diperoleh bahwa 

kegiatan pembelajaran belum mengakomodasi siswa untuk dapat membangun 

konsep sendiri (constructivisme) dan belum melibatkan siswa dalam proses 

berpikir khususnya berpikir kritis. 

Kondisi yang terjadi di kelas XI IPA 4 Putra SMA PPMI Assalaam 

Sukoharjo bila tidak segera diatasi akan berdampak pada rendahnya kemampuan 

siswa dalam berpikir terutama berpikir kritis untuk dapat membangun konsep 

sendiri dan kurangnya penguasaan keterampilan penggunaan teknologi informasi 

komunikasi. Solusi untuk mengatasi permasalahan adalah menerapkan 

pembelajaran biologi yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

dan mengakomodasi siswa untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi 

informasi komunikasi.  

Blended learning adalah strategi pembelajaran yang mengintegrasikan 

antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis web yang 

mengkombinasikan berbagai media seperti jurnal, artikel, animasi pembelajaran, 

yang dimasukkan dalam sebuah learning management system (Dzakiria, 2006). 

Strategi pembelajaran blended learning memungkinkan siswa dapat saling 

berinteraksi dalam bentuk diskusi dengan informasi yang didapatnya dari berbagai 

sumber baik dalam kelas maupun diluar kelas secara berkesinambungan sehingga 

kemampuan berpikir tingkat tinggi khususnya berpikir kritis siswa dapat 

dikembangkan (Garrison dan Kanuka, 2004). Pemanfaatan TIK oleh siswa dapat 

berjalan secara optimal dalam proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan proses 

pembelajaran di sekolah RSBI. Dengan demikian penerapan strategi blended 

learning memungkinkan guru dapat mengembangkan pembelajaran biologi 

berbasis TIK, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan kontekstual.  



Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

sekaligus dapat menjadi solusi terhadap permasalahan pembelajaran biologi yang 

ada di kelas XI IPA 4 Putra SMA Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam 

Sukoharjo dengan judul: “Penerapan Blended Learning Dalam Pembelajaran 

Biologi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas XI 

IPA 4 Putra SMA Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian dapat dirumuskan yaitu : 

1. Bagaimanakah penerapan Blended Learning dalam pembelajaran biologi 

untuk siswa kelas XI IPA 4 Putra SMA Pondok Pesantren Modern Islam 

Assalaam Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah penerapan Blended Learning dalam pembelajaran biologi dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 4 Putra SMA 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo tahun pelajaran 

2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:   

1. Penerapan Blended Learning dalam pembelajaran biologi untuk siswa kelas 

XI IPA 4 Putra SMA Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo 

tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Penerapan Blended Learning dalam pembelajaran biologi untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 4 Putra SMA 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo tahun pelajaran 

2011/2012. 

  



D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Guru 

a. Menyajikan sebuah pilihan pembelajaran yang inovatif berbasis IT melalui 

penerapan blended learning. 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pembelajaran biologi, khususnya 

terkait dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis. 

c. Meningkatkan kompetensi profesional guru biologi 

d. Mendukung pengembangan profesi guru biologi 

2. Siswa 

a. Memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui blended learning 

yang memadukan antara pembelajaran berbasis TIK dengan kemampuan 

berpikir kritis  

b. Mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam penguasaan 

konsep biologi. 

c. Mengembangkan ketrampilan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam belajar.  

3. Sekolah 

a. Menigkatkan kualitas sumber daya pendidik untuk menunjang mutu 

sekolah 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa untuk mendukung prestasi sekolah.  

c. Menjalin kemitraan dengan LPTK. 

4. LPTK 

a. Menjalin kemitraan dengan sekolah RSBI untuk mendukung Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

b. Memberi wahana bagi calon lulusan LPTK untuk mendapatkan 

pengalaman nyata di dunia pendidikan 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Blended learning dalam pembelajaran biologi dapat diterapkan pada siswa 

kelas XI IPA 4 Putra SMA RSBI Pondok Pesantren Modern  Islam Assalaam 

Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Blended learning dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas XI IPA 4 Putra SMA RSBI Pondok Pesantren 

Modern  Islam Assalaam Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas (PTK) lebih lanjut dalam 

rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan teknologi 

informasi dan komunikasi siswa. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran biologi dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis  

serta teknologi informasi dan komunikasi siswa. 

 

C. SARAN 

1. Guru diharapkan untuk : 

a. Menerapkan blended learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

biologi berbasis TIK 

b. Membimbing  siswa secara intensif untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran. 

c. Mengarahkan siswa untuk dapat membagi waktunya dengan baik antara 

kegiatan ekstra dengan kegiatan pembelajaran 



2. Sekolah diharapkan: 

a. Memfasilitasi terselenggaranya pembelajaran berbasis TIK  

b. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas TIK dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

c. Memberikan akses komputer dan internet seluasnya kepada siswa  

3. Peneliti lain diharapkan : 

a. Melakukan penelitian blended learning terhadap kemampuan berpikir 

tingkat tinggi lainnya seperti berpikir kreatif. 

b. Menerapkan blended learning disertai model-model pembelajaran 

konstruktivisme dan sesuai dengan hakikat pembelajaran sains. 

c. Mengembangkan instrumen untuk mengetahui penguasaan TIK dengan 

lebih cermat. 

 


