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Penerapan blended learning dapat dijadikan sebagai salah satu cara menyiasati 

pendidikan abad 21 yang dapat dijadikan sebagai suatu inovasi pembelajaran 

untuk meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan blended learning 

antara tatap muka dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dan pembelajaran online berbantuan WhatsApp pada materi Hukum Newton 

tentang Gerak terhadap motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Penelitian dilakukan di SMAN 1 Kotaagung pada semester genap tahun 

ajaran 2018/2019. Penelitian eksperimen ini menggunakan quasi experimental 

design dengan bentuk the non-equivalent control group design. Hasil analisis data 

N-gain menunjukkan bahwa penerapan blended learning pada materi Hukum 

Newton tentang Gerak berpengaruh terhadap motivasi belajar dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada taraf signifikan 0,000. Hasil penelitian juga 



 

 

Novia Anggraini 

iii 

 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi penerapan blended 

learning dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa 

dengan nilai signifikansi 0,991. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Saat ini dunia telah berada pada abad ke-21, yang dimana pada abad ini 

teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat yang ditandai 

dengan adanya perubahan pola kehidupan masyarakat dan derasnya arus 

informasi dalam kehidupan. Seiring dengan perkembangan zaman pada abad 

ini maka masyarakat dituntut untuk mampu bersaing baik secara lokal 

maupun global untuk dapat meningkatkan kualitas diri agar tidak menjadi 

individu yang tertinggal oleh perkembangan zaman. Untuk meningkatkan 

kualitas diri suatu masyarakat maka dapat ditempuh melalui proses 

pendidikan.  

 

Penyelenggaranan pendidikan pada abad ini harus mampu menyediakan 

kebutuhan yang diperlukan dalam menghadapi abad ke-21 agar dapat 

bersaingan baik secara lokal maupun global. Sebagaimana tujuan pendidikan 

nasional abad ke-21 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standar 

Pendidikan (BNSP) tahun 2010, menyatakan bahwa Tujuan Pendidikan 

Nasional abad 21, hendaknya untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu 

masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan 

yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui 



2 
 

 

pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang 

berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan 

untuk mewujudkan cita-cita bangsanya.  

 

Pendidikan erat kaitannya dengan pembelajaran di dalam kelas yang 

dilakukan secara bersama antara pendidik dengan siswa untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Peran seorang pendidik atau guru di dalam kelas sangat 

menentukan keberhasilan proses pendidikan, namun guru bukanlah pusat dari 

pembelajaran, melainkan sangat ditekankan perannya sebagai fasilitator 

pembelajaran. Salah satu tugas guru sebagai fasilitator ialah memfasilitasi 

pembelajaran yang interaktif dan inovatif sehingga dapat membangkitkan 

motivasi belajar dari setiap siswa. Kebanyakan siswa akan memiliki motivasi 

belajar yang sangat rendah ketika berhadapan dengan bidang studi yang 

dianggap rumit dan abstrak, dalam hal ini bidang studi yang dianggap rumit 

dan abstrak adalah fisika. 

 

Azizah dkk. (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa fisika merupakan 

salah satu mata pelajaran yang cukup sulit dan menantang bagi siswa. Dari 

hasil angket, 33% siswa mengatakan bahwa fisika itu mata pelajaran yang 

menantang dan 51% siswa mengatakan bahwa fisika itu sulit dipahami. 

Mereka yang mengatakan fisika itu sulit disebabkan karena fisika terlalu 

memuat banyak rumus dan banyak konsep. Selain itu, kesulitan belajar fisika 

juga dikarenakan guru terlalu cepat ketika menerangkan dan metode 

pembelajaran yang membosankan. Cabang ilmu fisika yang dianggap sulit 

dalam pemecahan masalahnya adalah Hukum Newton tentang Gerak, padahal 
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Hukum Newton merupakan materi yang paling mendasari dinamika gerak. 

Masdukiyanto dkk. (2016) menyatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa 

dalam memecahkan masalah pada Hukum Newton adalah ketika siswa 

diharuskan untuk mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada sebuah 

benda dan merepresentasikannya dalam bentuk diagram gaya.  

 

Motivasi belajar fisika siswa yang rendah akan mempengaruhi proses belajar 

siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pada pembelajaran fisika, 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah masih tergolong rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di SMAN 1 

Kotaagung kepada sepuluh orang siswa, tujuh di antaranya menyatakan 

bahwa mereka tidak menyukai pelajaran fisika dikarenakan fisika adalah 

pelajaran yang sulit. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan salah satu guru di SMAN 1 Kotaagung menyatakan bahwa terkait 

dengan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah fisika juga tergolong 

rendah. Hal ini dapat terlihat ketika siswa menyelesaikan soal-soal fisika yang 

diberikan guru, kebanyakan siswa hanya menyelesaikan soal secara 

matematis sesuai dengan rumus yang diberikan guru tanpa menganalisis soal 

terlebih dahulu, sehingga ketika siswa dihadapkan pada suatu permasalahan 

yang sedikit lebih kompleks maka siswa akan mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikannya.  

 

Selain dari kesulitan belajar adapun kendala yang sering dihadapi guru dalam 

proses pembelajaran fisika yaitu masalah keterbatasan waktu dalam 

pelaksanaan pembelajarannya, karena dalam menyampaikan pembelajaran 



4 
 

 

fisika tidak hanya dengan membahas teori terus menerus melainkan juga 

harus diiringi dengan adanya eksperimen. Hasil wawancara yang telah 

dilakukan peneliti dengan salah satu guru di SMAN 1 Kotaagung terkait 

dengan masalah keterbatasan waktu dalam membelajarkan fisika, selama ini 

guru belum memiliki alternatif yang tepat untuk mengatasi keterbatasan 

waktu, guru hanya berusaha untuk mempercepat penyampaian materi 

pembelajaran ketika waktu yang ada dirasa kurang mencukupi. Hal ini tentu 

akan mempengaruhi tingkat pemahaman siswa dan  menyebabkan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi secara menyeluruh.  

 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam pembelajaran adalah 

pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan, selain itu juga model pembelajaran yang diterapkan juga harus 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu sesuai dengan tujuan 

pendidikan abad 21. Adapun strategi untuk menyiasati pendidikan abad 21 

yaitu melalui pergeseran paradigma pendidikan yang dirumuskan oleh BNSP, 

beberapa diantaranya adalah mengubah proses pembelajaran dari berpusat 

pada guru menuju berpusat pada siswa, dari isolasi menuju lingkungan 

jejaring, dari pasif menuju aktif menyelidiki, dari maya/abstrak menuju 

konteks dunia nyata, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dan lain-

lain. 

 

Pendidikan abad 21 dapat disiasati dengan beberapa pendekatan sebagaimana 

yang telah dirumuskan oleh BNSP, yaitu guru perlu memanfaatkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran. Salah satu cara untuk 
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menerapkan TIK dalam pembelajaran adalah dengan menerapkan mode 

blended learning yaitu merupakan kombinasi antara pembelajaran berbasis 

web dan pembelajaran tatap muka, sehingga model pembelajaran ini dapat 

diterapkan pada semua mata pelajaran (Manggabarani dkk., 2016). Penerapan 

blended learning merupakan salah satu inovasi untuk menyiasati keterbatasan 

waktu yang tersedia karena mode pembelajaran ini mengkombinasikan antara 

pembelajaran online yang berarti bahwa pembelajaran dapat dilakukan di 

mana dan kapan saja, dan pembelajaran konvensional yang dilakukan secara 

tatap muka.  

 

Pembelajaran online disampaikan secara elektronik atau berbasis komputer 

yang dapat diakses melalui sebuah jaringan yang sumbernya dapat berasal 

dari website, internet, atau media sosial, sehingga dalam pembelajaran online 

yang dilakukan dapat dijadikan inovasi dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Menggunakan media sosial sebagai alat untuk komunikasi dan forum 

diskusi merupakan salah satu cara untuk membuat inovasi dalam 

pembelajaran. Media sosial yang saat ini sedang trend dan banyak digunakan 

di kalangan masyarakat khususnya pelajar adalah WhatsApp.  

 

Indaryani dan Dwi (2018) mengungkapkan bahwa aplikasi WhatsApp 

Messenger telah banyak digunakan di sekolah dan di perguruan tinggi. 

Berdasarkan hasil survai menunjukkan, 90% pelajar, mahasiswa maupun 

dosen menggunakan aplikasi WhatsApp Messenger dalam kehidupan sehari- 

hari, begitupun dalam kegiatan pembelajaran. Namun, sejauh ini masih 

banyak pendidik yang belum memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran 
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misalnya sebagai sarana untuk diskusi, sebagaimana hasil wawancara peneliti 

dengan salah satu guru fisika di SMAN 1 Kotaagung yang mengatakan bahwa 

penggunaan grup WhatsApp di kelas hanya digunakan sebagai sarana untuk 

menyebarkan informasi terkait dengan pelajaran dan informasi sekolah, selain 

itu belum pernah dimanfaatkan untuk melakukan diskusi mengenai pelajaran 

yang diadakan oleh guru dan siswa. 

 

Pembelajaran konvensional juga harus menerapkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan strategi dalam menyiasati pembelajaran abad 21 yang 

dirumuskan oleh BNSP yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

berbasis tim. Model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan adalah model 

inkuiri terbimbing. Model pebelajaran inkuiri terbimbing menggunakan 

pendekatan induktif dan prinsip metode ilmiah atau saintifik dalam 

menemukan pengetahuan dan berpusat pada keaktifan siswa dengan model 

pengajaran yang menggunakan proses atau sintak yaitu identifikasi persoalan, 

membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengambil 

kesimpulan (Mu’alimah & Ishafit, 2017). 

 

Prayitno (2011) menyatakan bahwa penerapan blended learning sangat 

membantu dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pada 

pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Penerapan 

blended learning dapat mereduksi waktu dan biaya pelaksanaan pelatihan, 

sehingga para pendidik tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu 

mengajar dengan baik. Berdasarkan pemaparan masalah yang telah diuraikan 

di atas, diketahui bahwa telah terdapat penelitian yang menerapkan blended 
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learning di jenjang sekolah menengah namun belum banyak penelitian yang 

menerapkan blended learning untuk pelajaran fisika di SMA, maka sejalan 

dengan hal tersebut peneliti juga telah melakukan penelitian serupa yaitu 

menerapkan blended learning di SMA Negeri 1 Kotaagung khususnya pada 

materi Hukum Newton tentang Gerak untuk melihat pengaruhnya terhadap 

motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan blended learning pada materi 

Hukum Newton tentang Gerak terhadap motivasi belajar siswa? 

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan blended learning pada materi 

Hukum Newton tentang Gerak terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa? 

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi penerapan blended learning dan 

motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan blended learning pada materi Hukum 

Newton tentang Gerak terhadap motivasi belajar siswa. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan blended learning pada materi Hukum 

Newton tentang Gerak terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. 



8 
 

 

3. Mengetahui pengaruh interaksi penerapan blended learning dan motivasi 

belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi sekolah 

a) Memberikan alternatif kepada sekolah maupun guru mengenai cara 

menumbuhkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran fisika. 

b) Memberikan alternatif kepada sekolah maupun guru mengenai cara 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

pembelajaran fisika khusunya pada materi Hukum Newton tentang 

Gerak. 

c) Memberikan alternatif kepada guru untuk dapat menerapkan 

pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang umum digunakan siswa 

d) Penelitian ini juga dapat memberikan pertimbangan guru untuk 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan 

pada pembelajaran selanjutnya. 

2. Bagi siswa 

1) Meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran fisika 

khusunya pada materi Hukum Newton tentang Gerak. 

2) Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap 

pembelajaran fisika khusunya pada materi Hukum Newton tentang 

Gerak. 
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3) Melatih siswa untuk dapat menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi secara bijak 

3. Bagi peneliti lain 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi 

peneliti lain untuk melakukan peneltian yang lebih baik lagi, selain itu 

juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti lain. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1) Perangkat yang diterapkan menggunakan produk perangkat blended 

learning yang telah dikembangkan oleh Nuraini dkk. (2018). 

2) Desain blended learning yang digunakan menurut desain Suana dkk. 

(2017) yaitu online learning - tatap muka – online learning. 

3) Pada tahap online menggunakan WhatsApp untuk diskusi online. Pada 

tahap tatap muka model pembelajaran yang digunakan adalah inkuiri 

terbimbing dengan sintak: observasi untuk menemukan masalah, 

merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, merencanakan dan 

melakukan percobaan, analisis data, dan mengambil kesimpulan. 

4) Materi yang disajikan dalam perangkat pembelajaran ini adalah materi 

fisika SMA/MA kelas X semester genap yaitu pokok bahasan Hukum 

Newton tentang Gerak sesuai yang tercantum dalam silabus Kurikulum 

2013. 

5) Motivasi belajar siswa diukur melalui angket berdasarkan beberapa aspek 
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diantaranya adalah: (1) pilihan atau ketertarikan terhadap tugas/kegiatan; 

(2) usaha atau upaya yang dilakukan untuk sukses; (3) ketekunan atau 

kegigihan, waktu yang digunakan untuk sebuah tugas; (4) percaya diri 

selama terlibat kegiatan. Instrumen motivasi belajar fisika yang digunakan 

berdasarkan hasil pengembangan oleh Sudibyo dkk. (2016). 

6) Pengukuran kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengadopsi rubrik penilaian kemampuan pemecahan 

masalah yang telah dikembangkan oleh Docktor dan Heller (2009) yaitu 

rubrik The Minnesota dengan mempertimbangkan 5 (lima) proses 

pemecahan masalah diantaranya: (1) Useful description; (2) physics 

approach; (3) Specific Application of Physics; (4) mathematical 

procedures; (5) logical progression. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

A. Kajian Teori 
 

1. Blended learning 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami 

kemajuan yang begitu pesat dengan ditandai oleh adanya perubahan pola 

kehidupan masyarakat dan derasnya arus informasi dalam kehidupan 

khusunya dalam dunia pendidikan. Perkembangan TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi) dalam bidang pendidikan, yaitu ditandai 

dengan akan diadakannya pembalajaran jarak jauh antara siswa dengan 

guru dengan mengunakan media elektronika. Salah satu contoh 

pembelajaran jarak jauh yang baru-baru ini mulai diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas adalah pembelajaran gabungan tatap muka dan 

online learning atau yang sering disebut dengan blended learning. Adapun 

teori-teori belajar yang mendasari penerapan blended learning dalam 

pembelajaran yaitu teori belajar kognitivistik dan teori belajar 

konstruktivistik.  

 

Siregar dan Nara (2010: 30-34) mengatakan bahwa menurut teori belajar 

kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun di dalam diri seseorang melalui 
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proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Belajar 

dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu yang dilakukan 

secara aktif oleh siswa yang dapat berupa mencari pengalaman dan 

informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktikkan 

sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam teori ini, Gagne 

mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses mengolah 

informasi dalam otak manusia yang prosesnya berawal dari menerima 

rangsangan dari lingkungan hingga akhirnya informasi yang diperoleh 

ditampung oleh memori dalam jangka waktu yang panjang kemudian 

mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Sedangkan Bruner berpendapat 

bahwa proses belajar akan berjalan secara aktif dan baik jika guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan 

yang dapat berupa konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-

contoh yang mewakili aturan yang menjadi sumbernya. 

 

Teori belajar konstruktivistik yang dikemukan oleh Piaget menyatakan 

bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari 

pengalamanya sendiri yang dibentuk secara terus menerus dan ketika ada 

pemahaman baru maka akan terjadi rekonstruksi. Siregar dan Nara (2010: 

41) mengungkapkan:  

Dalam hal sarana belajar, pendekatam konstruktivistik 

menekanankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah 

aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, 

melalui bahan, media, peralatan, lingkungan, dana fasilitas lainnya 

yang disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. 
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Berdasarkan teori-teori belajar di atas, berikut ini juga akan diuraikan 

teori-teori mengenai blended learning. Thorne (2003:16) menyatakan 

bahwa Blended learning merupakan istilah pada model pembelajaran yang 

saat ini banyak diterapkan yaitu dimana proses pembelajaran dilakukan 

melalui kombinasi antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran 

dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Blended learning merupakan campuran dari teknologi multimedia, 

streaming video CD ROM, ruang kelas virtual, panggilan voicemail, email 

dan konferensi, animasi teks online dan streaming video. Semua ini 

dikombinasikan dengan bentuk pelatihan kelas tradisional dan pelatihan 

satu per satu. 

 

Pradnyana (2017) mengungkapkan tiga makna blended learning antara 

lain: 1) mengintegrasikan antara pembelajaran tradisional dengan 

pendekatan berbasis web online; 2) mengkombinasikan media dan 

peralatan seperti buku teks yang digunakan dalam lingkungan e-learning; 

3) mengkombinasikan sejumlah pendekatan belajar-mengajar tanpa 

menggunakan teknologi. Pradnyana juga menyimpulkan bahwa blended 

learning merupakan model pembelajaran yang mengkombinasikan antara 

teknologi online dengan pembelajaran tatap muka dengan sedikit biaya 

namun efektif untuk mengirimkan pengetahuan dalam dunia global. 

 

Utami (2017) meyatakan bahwa pengembangan model blended learning 

merupakan sebuah alternatif model pembelajaran yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan siswa dan guru dengan melibatkan teknologi 
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informasi tanpa meninggalkan pembelajaran tatap muka yang biasa 

diterapkan. Pendapat lain mengenai blended learning juga disampaikan 

oleh Pohan (2016) yang mengatakan bahwa sejalan dengan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK), proses pembelajaran blended 

learning dirancang untuk mendorong digitalisasi dan pemanfaatan 

teknologi dalam mentransformasikan materi pembelajaran dengan 

mengubah pembelajaran konvensional menuju pembelajaran online yang 

dijadikan sebagai inovasi pembelajaran yang kompetitif selain itu juga 

dijadikan sarana memperoleh informasi secara cepat, efektif, dan efisien 

yang tujuannya agar menjadikan peserta didik sebagai sumber daya 

manusia yang bertalenta teknologi dan memiliki keterampilan diberbagai 

bidang.  

 

Manggabarani dkk. (2016) menyatakan blended learning sangat perlu 

diterapkan karena bahan ajar dapat diakses kapanpun dan di manapun 

sehingga dapat memudahkan dalam proses pembelajaran, sehingga 

mendorong siswa untuk antusias dan aktif dalam pembelajaran. Krause 

(dalam Bath & Bourke, 2010:1) menyatakan bahwa : 

Blended learning is realised in teaching and learning environments 

where there is an effective integration of different modes of 

delivery, models of teaching and styles of learning as a result of 

adopting a strategic and systematic approach to the use of 

technology combined with the best features of face to face 

interaction. 
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Empat karakteristik blended learning telah dijabarkan oleh Husamah 

(2013) yaitu: 

1) Blended learning merupakan penggabungan dari berbagai cara 

penyampaian model dan gaya pembelajaran, serta berbagai media yang 

berbasis teknologi. 

2) Blended learning mengkombinasikan pengajaran secara langsung atau 

bertatap muka (face-to-face), belajar mandiri, dan belajar online. 

3) Pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran blended learning adalah 

kombinasi yang efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya 

pembelajaran. 

4) Pengajar berperan sebagai fasilitator pembelajaran, dan orang tua 

berperan sebagai pendukung pembelajaran. Keduanya memiliki peran 

yang sama penting. 

 

Husamah (2013) menyatakan tujuan dari dilaksanakannya blended 

learning adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang paling baik yaitu 

dengan mengkombinasikan berbagai keunggulan dari masing-masing 

komponen dimana pembelajaran tatap muka memungkinkan untuk 

melakukan pembelajaran secara interaktif sedangkan pembelajaran online 

dapat memberikan materi secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu 

sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal.  

 

Husamah (2013) juga mengungkapkan bahwa beberapa orang telah 

merasakan manfaat yang diperoleh setelah menerapakan blended learning 

yaitu mampu meningkatkan kompetensi belajar siswa, membentuk student 
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learning center dengan cepat, meningkatkan kemampuan mahasiswa 

maupun peserta didik dalam mengatasi masalahnya secara mandiri, 

meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, serta 

dari segi biaya mampu meningkatkan efisiensi jika dilihat dari strategi 

pembelajaran jangka panjang. Berdasarkan beberapa pengertian blended 

learning yang telah diuraikan oleh beberapa pendapat maka peneliti 

menyimpulkan bahwa blended learning merupakan model pembelajaran 

yang menggabungkan antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran 

berbasis online yang keduanya memiliki keunggulan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara maksimal. 

 

Bath dan Bourke (2010:8) berpendapat bahwa merancang blended 

learning membutuhkan pendekatan sistematis, dimulai dengan: 1) 

perencanaan untuk mengkombinasikan blended learning; 2) merancang 

dan mengembangkan elemen blended learning; 3) menerapkan desain 

blended learning; 4) meninjau atau mengevaluasi keefektifan desain 

blended learning dan akhirnya; 5) Perencanaan untuk pembelajaran 

selanjutnya yang melibatkan peningkatan pengalaman belajar terpadu 

untuk staff dan siswa. 

 

Prayitno (2011) mengungkapkan beberapa hal yang harus dipersiapkan 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan blended learning yaitu 

pendidik harus menyiapkan terlebih dahulu semua yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran, terutama penggunaan platform teknologi yang akan 

digunakan dalam pembelajaran tanpa tatap muka. Platform yang 
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dimaksudkan diantaranya seperti Group Miling List (Milis, seperti Yahoo 

groups, Google+, dan lain-lain), Web Blog Guru, Social Media (Facebook, 

Twitter, Instagram, Path, dan lain-lain), Aplikasi-aplikasi Learning 

Management Systems atau LMS (seperti Moodle, Edmodo, Quipper, 

Kelase, dll) dan sebagainya. Setelah itu pendidik harus menentukan 

bagaimana cara menerapkan platform yang telah disiapkan ke dalam 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah 

dirancang. 

 

Wijayanti dkk. (2017) mengungkapkan tahapan yang sering digunakan 

dalam penerapan blended learning adalah online-tatap muka-online. Tahap 

pertama siswa mengikuti pembelajaran secara online terlebih dahulu yang 

bertujuan memberi pembekalan awal kepada siswa untuk mengantarkan 

pada tahap pembelajaran tatap muka. Tahap kedua yaitu tatap muka 

dimana siswa melakukan kegiatan eksperimen hingga mendapatkan data 

sesuai dengan pembekalan pada tahap online. Selanjutnya tahap ketiga 

yaitu tahap online yang pada tahap ini siswa diberikan penguatan dan 

pengayaan serta penugasan yang harus diselesaikan. 

 

Setiap penerapan model maupun metode dalam pembelajaran pastilah 

bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang ideal dengan telah 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dari model maupun metode 

pembelajaran yang dipilih. Begitu pun dengan penerapan blended learning 

dalam pembelajaran, tentunya blended learning memiliki kelebihan dan 

kekurangan dalam penerapannya. Blended learning merupakan suatu 
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model pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi 

kendala-kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran salah satunya 

untuk mengatasi masalah alokasi waktu yang terkadang tidak dapat 

menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Hermawanto dkk. (2013) menyatakan bahwa: 

Blended learning dapat membuat kemandirian peserta didik dan 

lebih efsien waktu. Hal ini dapat dilihat ketika peserta didik 

membutuhkan remedial atau pengayaan peserta didik tinggal 

membuka materi yang ada di web, sehingga peserta didik lebih 

mandiri, disatu sisi mereka efsien waktu artinya ketika mereka 

membutuhkan remedial ataupun pengayaan mereka tidak 

bergantung pada waktu yang dimiliki oleh guru.  

 

 

Tsai et al. (2017) mengungkapkan bahwa blended learning dianggap 

sebagai paradigma yang baik yang telah diterima secara luas dan diadopsi 

karena menyediakan dukungan yang lebih banyak untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, contohnya memungkinkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran secara online dan pembelajaran konvensional, siswa dapat 

mengakses lingkungan pembelajaran yang lebih nyaman, selain itu juga 

siswa memperoleh banyak bantuan dari guru.  

 

Kalantarrashidi et al. (2015) dalam penelitiannya menyatakan hasil yang 

diperoleh setelah menerapkan blended learning dalam pembelajaran 

menunjukkan bahwa kepuasan siswa lebih tinggi di lingkungan kelas yang 

seimbang antara pembelajaran berbasis teknologi (50%) seperti dengan 

menggunakan E-mail, Microsoft Word, Power Point, Film, CD, dan 

pembelajaran secara tatap muka (50%) dengan menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab, dibandingkan dengan situasi belajar lainnya. 
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Sutisna (2016) berdasarkan penelitiannya mengungkapkan bahwa 

impelementasi pembelajaran dengan blended learning yang ia 

kembangkan telah menunjukkan keefektifan dalam meningkatkan 

kemandirian belajar peserta didik program paket C, selain itu juga dapat 

dijadikan sebagai alternatif dalam mengembangkan program pembelajaran 

yang lebih kontekstual, efektif, dan efisien sesuai dengan kondisi peserta 

didik. Sari (2014) juga mengungkapkan bahwa penerapan blended 

learning sangat sesuai diterapkan di Indonesia dalam menghadapi 

tantangan Abad ke-21 dan untuk mempersiapkan lingkungan belajar agar 

dapat mencapai kompetensi Abad ke-21. 

 

Hasil penelitian lain terkait dengan penerapan blended learning juga 

diungkapkan oleh Manggabarani dkk. (2016) bahwa pada kelas 

eksperimen dengan menerapkan blended learning lebih menarik dan 

memotivasi siswa untuk belajar karena penerapannya menggunakan 

teknologi yang saat ini sedang digemari dan lebih sering diakses siswa 

daripada membuka buku yang memberikan efek jenuh untuk dibaca dan 

dipahami siswa. Kelebihan dari penerapan model blended learning yaitu 

informasi yang didapat oleh peserta didik lebih banyak dan dari berbagai 

sumber. Informasi atau materi yang ada dalam pembelajaran online antara 

lain dalam bentuk, teks, gambar, movie, animasi, simulasi, partisipasi 

dalam diskusi, dan mengemukakan pendapat (Hermawanto dkk., 2013). 

 

Setiap model pembelajaran pun pasti memiliki kekurangan, begitu juga 

dengan penerapan blended learning dalam pembelajaran seperti yang telah 
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diungkapkan Prayitno (2011) bahwa terdapat kekurangan blended learning 

diantaranya: 1) media yang digunakan sangat beragam sehingga untuk 

penerapannya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung; 2) 

fasilitas dan akses internet yang dimiliki siswa tidak merata, padahal akses 

internet sangat diperlukan dalam penerapan blended learning, hal ini akan 

menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran secara online 

jika jaringan yang tersedia kurang memadai; 3) kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang penggunaan teknologi. 

 

Sebagaimana telah diuraikan di atas teori-teori mengenai blended learnig 

yang menyatakan bahwa blended learning merupakan kombinasi antara 

pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Pada pembelajaran 

tatap muka dapat diterapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan. Pada penilitian ini peneliti menerapkan model pembelajaran 

inkui terbimbing sebagai pembelajaran tatap muka di dalam kelas. 

Yuniastuti (2016) mengungkapkan bahwa inkuiri terbimbing berasal dari 

bahsa Inggris yaitu “inquiry” yang memiliki arti proses bertanya dan 

mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan.  

 

Menurut Rahayu dkk. (2015) model inkuiri terbimbing adalah model 

pembelajaran yang mengembangkan cara berpikir ilmiah, dalam hal ini 

siswa aktif menemukan pengetahuan yang dipelajari untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Pengembangan 

kemampuan berpikir siswa merupakan tujuan utama dari penerapan 
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pembelajaran inkuri. Dengan demikian model pembelajaran inkuri 

berorientasi pada hasil dan proses belajar siswa. 

 

Nurdyansyah dan Fahyuni (2016: 151-152) menyatakan bahwa pendekatan 

inkuiri terbimbing merupakan pendekatan pembelajaran yang berupaya 

menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, dalam proses 

pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan 

kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan 

sebagai subjek yang belajar, peranan guru dalam pembelajaran dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. 

Tahapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat dilihat pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Sintaks Model Inkuiri Terbimbing 

 

Tahap  

(1) 

Aktivitas Guru 

(2) 

Tahap 1 

Identifikasi masalah dan 

melakukan pengamatan 

Guru menyajikan kejadian-kejadian atau 

fenomena dan siswa melakukan 

pengamatan yang memungkinkan siswa 

menemukan masalah. 

Tahap 2  

Mengajukan pertanyaan  

Guru membimbing siswa mengajukan 

pertanyaan berdasarkan kejadian dan 

fenomena yang disajikan. 

Tahap 3 

Merencanakan penyelidikan 

Guru mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok kecil heterogen, membimbing 

siswa untuk merencanakan penyelidikan, 

membantu menyiapkan alat dan bahan 

yang diperlukan dan menyusun prosedur 

kerja yang tepat. 

Tahap 4 

Mengumpulkan data/informasi dan 

melaksanakan penyelidikan 

Guru membimbing siswa melaksanakan 

penyelidikan dan memfasilitasi 

pengumpulan data. 
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(1) (2) 

Tahap 5 

Menganalisis data 

Guru membantu siswa menganalisis data 

dengan berdiskusi dalam kelompoknya. 

Tahap 6 

Membuat kesimpulan 

Guru membantu siswa membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan 

penyelidikan. 

Tahap 7 

Mengkomunikasikan hasil 

Guru mmbimbing siswa dalam 

mepersentasikan hasil kegiatan 

penyelidikan yang telah dilakukan. 

 

Alasan menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada 

pembelajaran tatap muka, sesuai dengan hasil penelitian Mustachfidoh 

dkk. (2013) yang mengungkapkan bahwa model pembelajaran inkuiri 

terbimbing lebih unggul dalam pencapaian prestasi belajar siswa jika 

dibandingkan dengan model pembelajaran langsung. Hasil penelitian 

Simatupang dan Tiarmaida (2015) juga mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dapat membantu siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan secara langsung melalui setiap kegiatan yang 

telah dirancang pada fase inkuiri terbimbing. 

 

2. WhatsApps Sebagai Aplikasi Instant Messaging 

 

Perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan telah banyak 

memberikan manfaat bagi kehidupan, salah satunya adalah kemudahan 

dalam berkomunikasi. Saat ini telah berkembang dengan begitu pesatnya 

teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia untuk 

dapat berkomunikasi dalam jarak yang sangat jauh sekalipun. Instant 

messaging merupakan salah satu wujud dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi.  
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Menurut Zuliarso dan Februariyanti (2013) Instant messaging adalah 

fasilitas untuk komunikasi chatting bagi para pengguna internet, yang 

dimana user dapat berkomunikasi dengan cara mengirimkan pesan berupa 

teks dengan user lainnya. Selain dapat mengirimkan pesan teks instant 

messaging juga dapat digunakan untuk saling bertukar file antar 

penggunanya. Instant messaging yang terkenal saat ini adalah Yahoo 

Messenger dan MSN Messenger. Terdapat banyak aplikasi instant 

messaging yang sudah berkembang di seluruh dunia pada abad ini. 

Sedangkan untuk aplikasi instant messaging yang paling sering digunakan 

oleh kebanyakan masyarakat saat ini berdasarkan hasil survei yang telah 

dilakukan oleh Zebua (2017) mengungkapkan bahwa 97,24% responden 

survei menyatakan pernah menggunakan WhatssApp dan 61,81% 

menyatakan bahwa WhatsApp merupakan aplikasi instant messaging yang 

paling sering merekan gunakan. 

 

Penelitian lain terkait dengan aplikasi instant messaging yang sering 

digunakan juga diungkapkan oleh Trisnani (2017) yang menyatakan 

bahwa instant messaging yang sering digunakan adalah pertama 

WhatsApp, kedua Blackberry Messanger, dan ketiga Facebook Messanger. 

Dalam pemanfaatannya WA (WhatsApp) digunakan untuk bersilahturahim 

dan dijadikan sebagai sarana paling efektif untuk menyampaikan pesan 

baik kepada individu, kelompok maupun organisasi di tingkat pemerintah 

paling tinggi hingga sampai yang terendah seperti di tingkat RT, RW, dan 

pemerintahan kelurahan. 
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Berdasarkan uraian di atas, sehubung dengan penerapan blended 

learning dalam pembelajaran, peneliti bermaksud untuk 

mengkombinasikan pembelajaran secara tatap muka dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan pembelajaran online dengan 

menggunakan instant messaging berupa aplikasi WhatsApp (WA). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kartikawati dan Pratama (2017) 

mengungkapkan bahwa penggunaan WhatsApp Messenger sebagai 

mobile learning terintegrasi metode group investigation terbukti efektif 

untuk diterapkan dalam proses pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik selain itu juga 

peserta didik tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 

 

Berdasarkan hasil penelitian Jumiatmoko (2016) menyimpulkan bahwa: 

1) WhatsApp Messenger merupakan aplikasi Instant Messaging berbasis 

internet yang penggunaanya meningkat sejak 3 tahun terakhir, 

peningkatan tersebut ditunjukkan oleh panjangnya durasi penggunaan 

dan cepatnya pemahaman penggunaan maupun fitur WhatsApp 

Messenger; 2) WhatsApp Messenger memberikan kesempatan bagi 

semua kalangan termasuk civitas akademika untuk menyelenggarakan 

system kelas online dan penggunaan fitur multimedia tanpa batasan 

ruang dan waktu; 3) WhatsApp Messenger dapat menyesuaikan 

terhadap budaya sosial penggunanya termasuk adab-adab dalam 

berkomunikasi tanpa mengurangi kuantitas, kualitas, dan modernitas 

cara berkomunikasi tersebut.  
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Berdasarkan kesimpulan tersebut maka WhatsApp Messenger Gruop 

dapat dijadikan sebagai inovasi dalam pembelajaran baik bagi peserta 

didik, pendidik, maupun orang tua untuk saling terlibat dalam satu 

wadah untuk berdiskusi, berbagi informasi, atau hanya sekadar berbagi 

semangat belajar. Sehingga akhirnya, WhatsApp Messenger merupakan 

aplikasi yang mampu menjangkau dimensi kemutakhiran, kemanfaatan, 

dan keadaban bagi akselarasi proses pendidikan di Indonesia.  

 

Adapun penelitian lain terkait dengan penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran fisika yang diungkapkan oleh Indaryani dan Suliworo 

(2018):  

Dampak pemanfaatan whatsapp dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pelajaran fisika sangat berpengaruh pada 

siswa, siswa memiliki keterlibatan partisipasi sangat besar 

selama proses belajar mengajar karena siswa lebih aktif dan 

berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

whatsapp menunjukkan adanya peningkatan motivasi peserta 

didik dalam belajar. 

 

 

Disisi lain Tang dan Hew (2017) mengungkapkan bahwa mobile instant 

messaging dapat efektif dalam meningkatkan pembelajaran siswa ketika 

digunakan untuk memfasilitasi kegiatan dialogis seperti diskusi 

terfokus, dan pertanyaan dan tanggapan terstruktur.  

 

3. Motivasi Belajar 
 

Sardiman (2004:75) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

motivasi belajar adalah keseluruhan daya gerak di dalam diri siswa, 

dikatakan keseluruhan karena ada beberapa motif yang bersama-sama 
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menggerakkan siswa untuk belajar oleh karenanya menimbulkan 

kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tercapainya tujuan 

yang dikehendaki oleh subyek belajar. Pengertian motivasi belajar juga 

diungkapkan oleh Uno dan Koni (2012: 23), motivasi belajar adalah 

dorongan dari dalam maupun luar diri siswa-siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku dengan beberapa indikator 

atau unsur yang mendukung, sehingga sangat berperan dalam 

keberhasilan siswa dalam belajar. Adapun indikator motivasi belajar 

yang diklasifikasikan oleh Uno dan Koni (2012:23) adalah sebagai 

berikut: 

“(1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita 

masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) adanya lingkungan 

belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa 

dapat belajar dengan baik” 

 

 

Sardiman (2004: 83) menguraikan ciri-ciri motivasi belajar diantaranya 

adalah: 1) tekun dalam mengerjakan tugas; 2) ulet dalam menghadapi 

kesulitan; 3) berminat terhadap berbagai macam masalah untuk orang 

dewasa; 4) bekerja secara mandiri; 5) mudah bosan dengan tugas yang 

sifatnya mekanis dan berulang-ulang; 6) dapat mempertahankan pendapat 

yang sudah diyakini; 7) senang mencari dan memecahkan permasalahan.  

 

Pada dasarnya motivasi belajar memiliki prinsip-prinsip dalam 

penerapannya, seperti yang diungkapkan oleh Hanafiah dan Suhana 

(2010:27) bahwa prinsip-prinsip motivasi belajar adalah: 1) motivasi 
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belajar yang dimliki peserta didik berbeda-beda; 2) motivasi belajar 

peserta didik yang satu dapat menularkan kepada peserta didik yang lain; 

3) implementasi keberagaman metode dapat mengembangkan dan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  

 

Berdasarkan teori-teori motivasi belajar yang telah diuraikan, Siregar dan 

Nara (2010: 52) menyatakan bawa telah dikembang seperangkat prinsip-

prinsip motivasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran oleh Keller 

(1983) yang disebut dengan model ARCS yaitu: (1) Attention (perhatian) 

adalah dorongan rasa ingin tahu yang muncul karena adanya rangsangan 

dari unsur-unsur baru, aneh, dan kompleks. Salah satu strategi untuk 

merangsang minat dan perhatian dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode penyampaian yang bervariasi; (2) Relevance (relevansi) adalah 

menunjukkan adanya hubungan antara materi pembelajaran, kebutuhan 

dan kondisi siswa; (3) Confidence (kepercayaan diri) adalah memiliki rasa 

kompeten atau mampu sehingga berpotensi untuk dapat berinteraksi 

dengan lingkungannya. (4) Satisfaction (kepuasan) yaitu keberhasilan 

dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan kepuasan yang dapat 

memotivasi siswa untuk terus berusaha mencapai tujuan yang serupa. 

 

Uno dan Koni (2011: 27) menyatakan bahwa ada beberapa peranan 

penting motivasi belajar dalam pembelajaran yaitu diantaranya: 1) hal-hal 

yang menjadi penguat dalam belajar dapat ditentukan; 2) tujuan belajar 

yang hendak dicapai akan semakin jelas; 3) menetukan berbagai macam 

kendali terhadap rancangan belajar; 4) menetukan ketekunan dalam 
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belajar. Sedangakan Siregar dan Nara (2010: 51) menyatakan bahwa 

terdapat peranan penting motivasi dalam belajar yaitu motivasi sebagai 

daya penggerak psikis dari dalam diri siswa yang dapat menimbulkan 

adanya kegiatan belajar sehingga menjamin keberlangsungan dari kegiatan 

belajar demi untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu motivasi juga 

berperan dalam memberikan gairah, semangat dan rasa senang dalam 

kegiatan belajar, sehingga ketika siswa memiliki motivasi belajar yang 

tinggi maka siswa akan memiliki energi yang tinggi dalam melaksanakan 

kegiatan belajar. 

 

Seorang siswa dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi apabila 

telah memiliki ciri-ciri dari motivasi belajar yang seperti yang telah 

diuraikan di atas. Sardiman (2004: 75) mengatakan motivasi belajar itu 

tumbuh dengan sendirinya di dalam diri seseorang yang dapat dirangsang 

oleh faktor dari luar. Motivasi belajar memiliki peranan yang sangat 

penting terhadap hasil belajar siswa. Kegagalan siswa dalam belajar tidak 

begitu saja mutlak karena kesalahan siswa melainkan juga dapat 

disebabkan karena ketidakberhasilan guru dalam memberikan motivasi 

kepada siswa karena tugas guru selain sebagai fasilitator pembelajaran 

juga berperan sebagai motivator dalam pembelajaran. 

 

Sudibyo dkk. (2016) mengatakan bahwa motivasi merupakan proses 

internal yang terjadi di dalam diri seseorang, maka untuk menilai motivasi 

seseorang tidak dapat dilakukan secara langsung. Seseorang dapat 

dikatakan termotivasi atau tidak jika dilihat dari prilaku-prilaku seseorang 
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tersebut misalnya pilihan terhadap tugas, upaya atau usaha yang dilakukan, 

ketekunan dan kegigihan dalam melakukan kegiatan atau seseorang itu 

mengungkapkan secara verbal bahwa ia benar-benar ingin mengerjakan 

tugas yang ada. Selain itu siswa yang memiliki motivasi terhadap suatu 

pelajaran, maka siswa tersebut akan memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan pada pelajaran itu, sehingga hasil belajar juga dapat digunakan 

sebagai indikator untuk menunjukkan seorang siswa termotivasi pada 

suatu pelajaran.  

 

Sehingga Sudibyo dkk. (2016) mengembangkan instrumen motivasi 

belajar dengan merumuskan beberapa aspek penilaian yaitu diantaranya: 

(1) ) pilihan atau ketertarikan terhadap tugas/kegiatan; (2) usaha atau 

upaya yang dilakukan untuk sukses; (3) ketekunan atau kegigihan, waktu 

yang digunakan untuk sebuah tugas; (4) percaya diri selama terlibat 

kegiatan. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengadopsi 

instrumen penilaian motivasi belajar yang telah dikembangkan oleh 

Sudibyo dkk. (2016). 

 

4. Kemampuan Pemecahan Masalah 
 

Masalah merupakan hal yang selalu dialami oleh tiap individu dalam 

kehidupan dari mulai lahir hingga akhir hayatnya. Setiap masalah yang 

dialami oleh individu tentulah harus dapat terpecahkan agar 

keberlangsungan dalam hidup dapat terus berjalan dengan baik, oleh 

karenanya tiap individu perlu memiliki kemampuan dalam memecahkan 

masalah yang dialaminya. Kemampuan pemecahan masalah merupakan 
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usaha yang dilakukan sesorang untuk mengatasi masalah. 

Sujarwanto dkk. (2014) menyatakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang untuk 

menemukan solusi melalui suatu proses yang melibatkan 

pemerolehan dan pengorganisasian informasi. 

 

 

Dalam dunia pendidikan, kemampuan pemecahan masalah juga sangat 

perlu dimiliki oleh setiap siswa dalam menyelesaikan setiap permasalah 

yang diberikan guru dengan tujuan untuk melatih kemampuan berpikir 

siswa. Silaban (2014) menyatakan proses utama dalam memecahkan 

masalah terletak dalam diri siswa sehingga kreativitas siswa banyak 

berperan dalam memecahkan masalah berdasarkan data maupun 

informasi yang ada. Siswa yang kreatif akan mampu membuat 

kombinasi-kombinasi baru berdasarkan data, informasi, maupun unsur-

unsur yang ada sebagai dasar dalam memecahkan masalah. Lima tahap 

memecahkan masalah secara kreatif, yaitu: 1) mengumpulkan data; 2) 

menemukan masalah; 3) menemukan ide atau gagasan; 4) menemukan 

jawaban; 5) menemukan penerimaan.  

 

Syafii dan Yasin (2013) menyatakan bahwa proses berpikir dalam 

pemecahan masalah membutuhkan keterampilan untuk memproses dan 

mengatur informasi yang diperoleh untuk menggunakannya dalam 

proses pemecahan masalah. Memiliki keterampilan memecahkan 

masalah berarti bahwa orang tersebut mampu berpikir kritis, logis, dan 

kreatif. Hertiavi dkk. (2010) mengatakan bahwa mengajarkan siswa 

dalam menyelesaikan masalah memungkinkan siswa untuk menjadi 

lebih analitis dalam mengambil keputusan, yang dalam hal ini memiliki 
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arti jika seorang siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah maka siswa 

tersebut akan mampu mengambil keputusan karena telah memiliki 

keterampilan untuk mengumpulkan informasi yang relevan, 

menganalisis informasi, dan menyadari betapa perlunya meneliti 

kembali hasil yang telah diperoleh. Paidi (2010) mengungkapkan bahwa 

pengambilan keputusan yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap 

kualitas hasil pemecahan masalah. Memecahkan masalah merupakan 

suatu bentuk berpikir. Kemampuan dalam memecahkan masalah bukan 

hanya terkait dengan ketepatan solusi yang diperoleh, melainkan 

kemampuan yang ditunjukkan sejak mengenali masalah, menemukan 

alternatif-alternatif solusi, memilih alternatif sebagai solusi, serta 

mengevaluasi jawaban yang telah diperoleh. 

 

Dalam hal ini kemampuan pemecahan masalah terfokuskan pada bidang 

ilmu fisika. Kemampuan pemecahan masalah fisika selalu berkaitan 

dengan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya, maka 

diperlukan instrumen tes yang dapat menyesuaikan kebutuhan tersebut. 

Hidayat dkk. (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan instrumen tes keterampilan pemecahan masalah fisika 

guna mengukur hasil kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

fisika dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan siswa dalam 

menghadapi masalah khususnya tantangan menghadapi abad ke-21. 

Instrumen tes disusun berdasarkan indikator kemampuan pemecahan 

masalah fisika diantaranya; 1) visualisasi/deskripsi masalah; 2) 

pendekatan fisika; 3) aplikasi khusus konsep fisika, prosedur fisika; 4) 
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prosedur matematika; 5) kesimpulan logis. 

 

Sujarwanto dkk. (2014) juga mengemukakan langkah-langkah 

pemecahan masalah fisika yang terdiri dari mengenali strategi masalah, 

menerapkan strategi, merencanakan strategi, dan mengevalusi solusi. 

Berdasarkan langkah tersebut selanjutnya disusun indikator dari setiap 

tahapnya yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Tahapan Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika 

 

Tahap Indikator 

Mengenali masalah 

Identifikasi masalah berdasarkan konsep 

dasar (deep feature) 

Membuat daftar besaran yang diketahui 

Menentukan besaran yang ditanyakan 

Merencanakan strategi 

Membuat diagram benda bebas/sketsa 

yang menggambarkan permasalahan 

Menentukan persamaan yang tepat untuk 

pemecahan masalah 

 Menerapkan strategi 

Mensubtitusi nilai besaran yang diketahui 

ke persamaan 

Melakukan perhitungan dengan 

menggunakan persamaan yang dipilih 

Mengevaluasi solusi 
Mengevaluasi kesesuaian dengan konsep 

Mengevaluasi satuan 

 

 

Docktor dan Heller (2009) telah mengembangkan suatu instrumen 

penilaian kemampuan pemecahan masalah yaitu rubrik Minnesota 

dengan mempertimbangkan lima proses pemecahan masalah 

diantaranya: mengatur masalah informasi menjadi deskripsi yang 

berguna (usefull description), memilih prinsip-prinsip fisika yang tepat 

(aplication of physics), menerapkan fisika untuk kondisi spesifik dalam 

masalah (spesific aplication of physics), menggunakan prosedur 
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matematika dengan tepat (mathematical prosedure), dan keseluruhan 

komunikasi dari pola penalaran yang terorganisir (logical progression). 

 

Berdasarkan teori-teori yang terkait dengan kemampuan pemecahan 

masalah fisika yang telah diuraikan di atas, maka peneliti beracuan pada 

sebuah teori pengukuran kemampuan pemecahan masalah yang telah 

dikembangkan oleh Docktor dan Heller (2009). 

 

B. Kerangka Pemikiran 
 

Pada penelitian ini variabel-variabel yang terlibat adalah variabel bebas 

(independent variabel) yaitu penerapan blended learning yang merupakan  

penggabungan antara pembelajaran tatap muka dengan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan pembelajaran online dengan aplikasi WhatsApp pada 

kelas eksperimen, variabel ini diberi simbol X1 selain itu juga penerapan 

model direct instruction sebagai variabel bebas pada kelas kontrol yang diberi 

simbol X2. Variabel terikat pada penelitian ini adalah motivasi belajar (Y1) 

dan kemampuan pemecahan masalah (Y2). Kerangka pemikiran penelitian ini 

secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran. 

 

Motivasi belajar itu tumbuh dengan sendirinya di dalam diri seseorang yang 

dapat dirangsang oleh faktor dari luar. Berdasarkan hal tersebut maka 

penerapan blended learning dapat dijadikan sebagai faktor luar yang mampu 

merangsang motivasi siswa untuk belajar. Dalam penerapannya, blended 

learning menggunakan teknologi yang saat ini lebih sering diakses dan 

digemari siswa sehingga lebih menarik perhatian siswa daripada membuka 

buku yang memberikan efek jenuh untuk dibaca dan dipahami. Kelas online 

di grup WhatsApp menyediakan bahan ajar yang beragam seperti fenomena-

fenomena dalam bentuk vidio, animasi, gambar, dan lain-lain serta lebih 

efektif dan efisien karena dapat diakses kapanpun dan di manapun, sehingga 

mendorong siswa untuk antusias dan aktif dalam pembelajaran. Penerapan 

blended learning juga lebih efisien waktu sehingga tingkat kepuasan siswa 

dalam pembelajaran terpenuhi karena selain menyediakan kelas online juga 

tidak meninggalkan pembelajaran tatap muka seperti yang biasa mereka 

dapatkan di sekolah.  

X1 

Y1 

Y2 

X2 

Y2 

Y1 

 dibandingkan 

 dibandingkan 
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Keterampilan dalam memproses dan mengatur informasi merupakan dasar 

bagi siswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah. Dalam proses 

memecahkan masalah siswa dituntut untuk memperoleh data sebanyak-

banyaknya dan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ada. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan blended learning dengan 

berbantuan grup WhatsApp dapat menyediakan pembelajaran yang 

melibatkan pemrosesan informasi dalam bentuk teks, gambar, movie, animasi, 

simulasi, partisipasi dalam diskusi, dan mengemukakan pendapat, sehingga 

penerapan blended learning dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.  

 

C. Anggapan Dasar 
 

Anggapan dasar penelitian ini berdasarkan tinjauan kajian teori dan 

kerangka berpikir adalah: 

1. Materi yang disampaikan sama untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol adalah sama yaitu materi Hukum Newton tentang Gerak. 

2. Kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama terhadap materi 

Hukum Newton tentang Gerak.  

3. Setiap sampel pada kelas eksperimen sudah memiliki android dan 

mampu mengakses pembelajaran secara online melalui WhatsApp. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan 

maka peneliti mengajukan hipotesis pada penelitian ini, sebagai berikut:  
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1. Ada pengaruh penerapan blended learning pada materi Hukum Newton 

tentang Gerak terhadap motivasi belajar siswa. 

2. Ada pengaruh penerapan blended learning pada materi Hukum Newton 

tentang Gerak terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. 

3. Ada pengaruh interaksi penerapan bleded learning dan motivasi belajar 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian eksperimen ini menggunakan quasi experimental design dengan 

bentuk the non-equivalent control group design. Desain pada penelitin ini 

melibatkan dua kelompok, yaitu satu kelompok diberi perlakuan tertentu 

(eksperimen) dan satu kelompok dijadikan sebagai kelompok kontrol, yang 

dimana kedua kelompok tersebut tidak dipilih secara random. Kedua kelas 

diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, hasil pretest yang baik bila nilai kedua 

kelompok tidak berbeda secara signifikan. Desain penelitian menurut 

Sugiyono (2016: 75-76) dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Desain The Non-Equivalent Control Group Design. 

 

Keterangan: 

KE : Kelas eksperimen  

KK : Kelas kontrol 

O1  : Tes awal (pretest) kelas eksperimen 

KE ---------------- O1-------------------X------------------------O2 

KK-----------------O3-------------------C------------------------O4 
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O2  : Tes akhir (posttest) kelas eksperimen 

O3  : Tes awal (pretest) kelas kontrol  

O4  : Tes akhir (posttest) kelas control 

X  : Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan mode blended learning 

C  : Pembelajaran dengan model direct instruction 

 

Dalam penelitian ini kelas eksperimen mendapatkan treatment pembelajaran 

blended learning yaitu pembelajaran secara tatap muka dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dan pembelajaran online dengan 

menggunakan aplikasi WhatsApp. Sebelum diberikan treatment, siswa 

diminta untuk mengerjakan soal pretest terlebih dahulu setelah itu diakhir 

pembelajaran siswa diberikan soal posttest untuk menunjukkan seberapa 

besar pengaruh dari treatment yang diberikan. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas X MIA SMAN 1 Kotaagung pada 

semester genap Tahun Pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 4 (kelas) kelas. 

Penelitian ini akan melihat pengaruh penggunaan blended learning yaitu 

pembelajaran secara tatap muka dengan menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi 

WhatsApp terhadap motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Untuk melihat pengaruh tersebut maka dipilih 2 (dua) kelas sebagai 

sampel penelitian yang kemudian ditentukan 1 (satu) kelas eksperimen dan 1 

(satu) kelas kontrol. Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan 

dengan teknik purposive sampling. 
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C. Variabel Penelitian 

 

Variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain, variabel bebas 

(independent) adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini 

yakitu penerapan blended learning yaitu pembelajaran secara tatap muka 

dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

pembelajaran online menggunakan instant messaging dengan aplikasi 

WhatsApp. Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang diakibatkan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah 

motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah siswa.  

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Pendahuluan yaitu dengan melakukan observasi ke SMA Negeri 1 

Kotaagung, kemudian menyebar angket analisis kebutuhan siswa dan 

wawancara guru, setelah itu melakukan kajian pustaka. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a) Melakukan tes kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol melalui pretest dan menyebarkan angket 

motivasi belajar dan soal kemampuan pemecahan masalah. 

b) Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan blended 

learning yaitu pembelajaran secara tatap muka dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dan pembelajaran online 

dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. 
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c) Mengadakan posttest pada akhir pembelajaran untuk mengetahui dan 

memperoleh data terkait dengan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Sedangkan untuk data motivasi belajar siswa diperoleh dari 

angket motivasi belajar siswa. 

d) Menilai hasil dari penyebaran angket dan posttest untuk mengetahui 

perubahan motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 

e) Menganalisis hasil observasi mengenai pengaruh penggunaan blended 

terhadap motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah. 

Bagan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan Pelaksanaan Penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 

 

Sugiyono (2016: 102) menyatakan bahwa pada dasarnya penelitian 

merupakan kegiatan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam, 

maka dalam penelitian diperlukan alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena yang diamati tersebut yang dalam hal ini disebut dengan instrumen 

penelitian, sedangkan secara spesifik semua fenomena yang diamati disebut 

dengan variabel penelitian. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan 

adalah: 

1. Perangkat Pembelajaran blended learning yang meliputi silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKPD), dan 

handout terkait dengan materi Hukum Newton tentang Gerak yang 

dirancang untuk 3 (tiga) pertemuan. 

2. Lembar angket motivasi belajar yang digunakan untuk mengukur motivasi 

belajar siswa dengan bentuk pilihan jamak (multiple choice) dan 

menggunakan skala Likert. Skala Likert yang diberikan adalah sangat 

setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

3. Soal tes berbentuk essay digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemecahan masalah fisika siswa. Tes ini digunakan pada saat pretest dan 

posttest. Soal tes kemampuan pemecahan masalah yang digunakan 

merupakan hasil pengembangan soal tes kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang dilakukan oleh Solekhah dkk. (2018). 
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F. Analisis Instrumen 

 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, maka instrumen penelitian 

harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu dengan menggunakan 

uji validitas dan uji realibilitas. 

 

1. Uji Validitas 

 

 

Uji validitas dilakukan untuk melihat valid atau tidaknya instrumen 

evaluasi yang digunakan. Pengujian validitas instrumen menggunakan 

rumus korelasi product-moment dengan bantuan program komputer SPSS 

versi 21.0. Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total 

lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya 

jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid. Apabila r hitung > r tabel dengan α = 

0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan.  

 

2. Uji Reliabilitas 
 

 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat reliabel atau tidaknya instrumen 

evaluasi yang digunakan. Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan 

sejauh mana instrumen dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. 

Pengujian reliabilitas instrument pada penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha dengan bantuan program komputer SPSS versi 21.0. Kriteria 

reabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kriteria Reabilitas Instrumen 

 

 Nilai Keterangan 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Reabilitas sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Reabilitas tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Reabilitas sedang 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Reabilitas rendah 

r11  ≤ 0,20 Reabilitas sangat rendah 

 

 

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa jika nilai alpha lebih besar 

dari r tabel maka soal pretest dan postest yang digunakan sebagai 

instrumen dinyatakan reliabel atau konsisten. Sebaliknya, jika nilai alpha 

lebih kecil dari r tabel maka soal pretest dan postest yang digunakan 

dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 

angket motivasi belajar dan menggunakan tes yaitu pretest dan posttest. 

Intrumen angket atau kuesioer berupa daftar pertanyaannya dibuat secara 

berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan jamak (multiple choice 

questions) yang digunakan untuk memperoleh data tentang motivasi belajar 

siswa. Sedangkan instrumen tes yang digunakan adalah tes tertulis yaitu soal 

tes berbentuk essay yang digunakan pada saat pretest dan posttest untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi Hukum 

Newton tentang Gerak.  
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H. Teknik Analisis Data  

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data motivasi belajar dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang ditunjukkan pada proses 

pembelajaran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan: 

 

1. Uji Normalitas Data 

 

Untuk menguji apakah sampel penelitian berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak, maka dapat dilakukan dengan uji statistik 

non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. Adapun pedoman rumus 

pengujiannya yaitu: 

Ho : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan ditentukan oleh  nilai α yang besarnya adalah 0,05 

dengan demikian kriteria uji sebagai berikut: (1) jika nilai sig ≤ 0,05 maka 

H0 ditolak yang berarti bahwa data tidak terdistribusi normal; dan (2) jika 

nilai sig > 0,05 maka H0 diterima yang bearti bahwa data terdistribusi 

normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa sampel berasal dari 

populasi yang mempunyai varians yang homogen atau sama. Uji 

homogenitas dilakukan sebagai prasyarat dalam uji independent sample T-

test. Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan 

analisis uji one way anova, dengan bantuan program SPSS. Dasar 
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pengambilan keputasan pada uji homogenitas ini yaitu jika nilai signifikasi 

≤ 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua kelompok pupulasi data 

adalah tidak homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikasi > 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa varian dari kelompok populasi data adalah homogen. 

 

3. N-Gain 

 

Uji N-Gain digunakan untuk menganalisis peningkatan tes hasil 

belajar siswa dari kedua kelas berdasarkan nilai pretest dan posttest. 

N-gain diperoleh dari selisih antara skor postest dengan skor pretest 

kemudian dibagi dengan skor maksimum dikurang skor pretest. Jika 

dituliskan dalam persamaan adalah sebagai berikut: 

𝑁-Gain (g) =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan: 

g : N-gain 

Spost : Skor posttest 

Spre : Skor pretest 

Smax : Skor maksimum 

Kriteria interperensi N-gain dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kriteria Interpretasi N-Gain 

 

 N-gain Kriteria Interpretasi 

0,7 ≤ N-gain ≤ 1 Tinggi 
0,3 ≤ N-gain< 0,7 Sedang 

N-gain < 0,3 Rendah 
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I. Pengujian Hipotesis 

 

Adapun hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:  

1. Independent Sample T-Test 
 

Uji ini dilakukan untuk membandingkan dua sampel yang berbeda 

dengan maksud untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 

antara dua kelompok yang dijadikan sampel. Dalam uji ini terdapat 

prasyarat yang harus dipenuhi yaitu data yang digunakan berdistribusi 

normal dan berasal dari populasi yang homogen atau mempunyai varians 

yang sama.  

 

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

1. HO : Tidak terdapat perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa  

 pada kelas yang menerapkan blended learning pada materi 

Hukum Newton tentang Gerak dengan kelas yang menggunakan 

model direct instruction. 

H1 : Terdapat perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa pada  

 kelas yang menerapkan blended learning pada materi Hukum 

Newton tentang Gerak dengan kelas yang menggunakan model 

direct instruction. 

 

2. HO : Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan  

 pemecahan masalah siswa pada kelas yang menerapkan blended  

 learning pada materi Hukum Newton tentang Gerak dengan 

kelas yang menggunakan model direct instruction. 
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H1 : Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan  

 masalah siswa pada kelas yang menerapkan blended learning  

 pada materi Hukum Newton tentang Gerak dengan kelas yang 

menggunakan model direct instruction. 

 

Pedoman dalam mengambil keputusan pada uji hipotesis ini yaitu 

berdasarkan nilai signifikan di antaranya:  

(1) jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka HO ditolak;  

(2) jika nilai signifikansi > 0,05 maka HO diterima.  

 

2. Uji Two Way Anova 
 

Uji ini digunakan untuk mengetahui dua buah faktor yang memiliki 

pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat, 

selain itu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat interaksi 

antar faktor yang mempengarhi variabel terikatnya. Hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

HO : Tidak terdapat pengaruh interaksi penerapan blended learning  

dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah  

siswa.  

H1 : Terdapat pengaruh interaksi penerapan blended learning  

dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu: 

(1) jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka HO ditolak;  

(2) jika nilai signifikansi > 0,05 maka HO diterima. 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji N-gain menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan blended 

learning pada materi Hukum Newton tentang Gerak terhadap motivasi 

belajar siswa pada taraf siginifikansi sebesar 0,000.  

2. Hasil uji N-gain menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan blended 

learning pada materi Hukum Newton tentang Gerak terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada taraf siginifikansi sebesar 

0,000. 

3. Tidak terdapat pengaruh interaksi penerapan blended learning dan 

motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa disebabkan karena 

adanya penerapan blended learning. 
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B. Saran  

 

Saran yang ingin disampaikan untuk peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian serupa berdasarkan hasil penelitian yaitu: 

1. Sebelum melakukan penelitian penerapan blended learning dalam 

pembelajaran berbasis instant messaging sebaiknya peneliti memberikan 

pengetahuan terlebih dahulu tentang cara, peraturan, serta manfaat yang 

akan diperoleh siswa dalam pelaksanaannya sehingga siswa lebih siap 

untuk mengikuti pembelajaran dengan blended learning. 

2. Hasil penelitian yang telah diperoleh ini dapat dijadikan referensi dan 

bahan kajian untuk peneliti yang akan melakukan penelitian serupa terkait 

dengan pengaruh penerapan blended learning terhadap motivasi belajar 

dan kemampuan pemecahan masalah agar diperoleh hasil penelitian yang 

lebih baik lagi. 
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