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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model PBL dalam Blended 

Learning terhadap peningkatan rata-rata self efficacy siswa dan  belajar kognitif  

siswa pada materi Impuls dan Momentum. Desain penelitian quasi  eksperimental 

design  bentuk  nonequivalent control group dengan sampel penelitian  kelas MIA 

1  (kelas eksperimen menggunakan model PBL dalam Blended Learning) dan X 

MIA 2  (kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional) di SMAN 1 Seputih 

Mataram. Instrumen yang digunakan  berupa istrumen non-tes, yaitu skala self 

efficacy  dengan Cronbach’s Alpha sebesar  0,924 dan instrumen tes, yaitu 10 soal 

pilihan ganda  (C1-C3) dengan Cronbach’s Alpha sebesar 0,757 serta 5 soal essay 

(C3) dengan Cronbach’s Alpha sebesar  0,431. Rata-rata N-gain self efficacy kelas 

eksperimen dalam kategori sedang sebesar 0,31 dengan  hasil uji Independent 

Sample T-test sebesar 0,000 serta  nilai Cohen’s d yang diperoleh dalam penelitian 

ini dalam  kategori besar sebesar 1,74. Rata-rata N-gain hasil belajar kognitif siswa 

kelas eksperimen dalam kategori sedang sebesar 0,61 dengan hasil uji Independent 

Sample T-test sebesar 0,000 serta nilai Cohen’s d dalam kategori besar sebesar 1,36. 

 

Kata kunci: Model PBL, Blended Learning, Self Efficacy, Hasil Belajar Kognitif 
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MOTTO 

 

 

 

 

Sesungguhnya Allah  tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak 

ada pelindung bagi mereka selain Dia 

(QS. Ar-Rad: 11) 

 

 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuau, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui. 

(QS Al-Baqarah: 216) 
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PENDAHULUAN 

 
 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Revolusi industri 4.0 menuntut manusia untuk  terus meningkatkan sumber 

daya yang dimilikinya. Era revolusi ini juga berpengaruh  besar terhadap 

dunia  pendidikan yang dituntut untuk menyisipkan teknologi dalam proses 

pembelajaran di kelas, sebagai contoh guru dituntut untuk membuat 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan 

teknologi dan internet sebagai sarana penunjang pembelajaran jarak jauh 

(PJJ). Pendidikan pada era revolusi 4.0 disebut juga dengan pendidikan abad 

21, melalui pendidikan abad 21 siswa diharapkan mampu untuk memiliki 

keterampilan abad 21 sebagai bekal untuk  bersaing dan beradaptasi dalam 

menghadapi  perkembangan revolusi industri 4.0 (Lase, 2019). 

 

Tuntutan pembelajaran abad 21  pada masa kini bukan hanya menuntut pada 

kemampuan 4C (Collaboration, Communication, Creative Thinking, dan 

Critical Thinking) namun juga harus mampu menguasai compassion dan 

computation, sehingga kemampuan yang dituntut bukan lagi 4C namun 

menjadi 6C (Kemendikbud, 2020: 7). Siswa juga dituntut memiliki 

keterampilan untuk menganalisis dan memecahkan masalah, berpikir tingkat 

tinggi, mampu berinovasi, percaya diri (self efficacy), mampu berkomunikasi, 

beradaptasi, dan berinovasi (Griffin & Care, 2015). Self efficacy juga 

memiliki peranan penting dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Self efficacy merupakan hambatan internal yang muncul dari 

dalam diri siswa salah satunya  saat mengerjakan berbagai tugas dan ujian, 

siswa membutuhkan keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi untuk dapat 



2 
 

 
 
 

menyelesaikan tugas dan ujian yang telah diberikan (Yoannita, dkk., 2016).  

Siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi dapat memaksimalkan 

kemampuan yang dimilikinya (Prabawati & Susanti, 2019). Self-efficacy 

siswa dapat diperoleh jika siswa telah menguasai kemampuan dasar dengan 

baik dalam waktu tertentu (Abdurrahman, dkk., 2019). Oleh karena itu, self 

efficacy siswa dalam pembelajaran fisika perlu ditingkatkan untuk 

menghadapi era revolusi abad 21. 

 

Keterampilan 6C terdiri dari keterampilan 4C dan  Compassion dan 

Computation. Dimana keterampilan 4C tentunya akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar kognitif, apabila siswa memiliki keterampilan 4C yang baik 

maka hasil belajar kognitif yang diperoleh oleh siswa juga akan baik 

(Meilani, dkk.,  2020).  Keberhasilan suatu lembaga pendidikan dapat dilihat 

dari hasil belajar siswanya. Hasil belajar yang tinggi berarti proses belajar 

mengajar yang dilakukan berhasil (Triumiana & Sumadi, 2016 ). Hasil belajar 

kognitif  merupakan salah satu  ketercapaian dari suatu tujuan pembelajaran. 

Oleh karena itu, maka hasil belajar kognitif perlu ditingkatkan untuk 

mencapai suatu tujuan pembelajaran pembelajaran (Rustaman, dkk., 2003: 

55). Peningkatan hasil belajar dapat dipengaruhi melalui empat proses 

kognitif, yaitu: (1) atribusi, (2) motivasi untuk menguasai keahlian, (3) Self 

Efficacy, (4) penentuan tujuan, perencanaan, dan monitoring (Santrock, 2013: 

519). 

 

Self efficacy siswa sangat diharapkan karena sebagai nilai kecakapan hidup 

tetapi, dalam proses pembelajaran di sekolah selama ini belum dilatihkan 

sehingga siswa kurang memiliki self efficacy yang baik (Wirtha & Rapi, 

2008). Sejalan dengan hasil wawancara guru fisika di SMAN 1 Seputih 

Mataram, antara lain: banyak siswa yang tidak termotivasi untuk melakukan 

pembelajaran, kurangnya self efficacy siswa terhadap kemampuannya yang 

ditandai dengan adanya jawaban beberapa siswa dalam satu kelas memiliki 

kesamaan saat guru memberikan tugas atau ujian. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian (Ekawati, 2019) yang menyatakan bahwa tiap aspek pada self 
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efficacy (keyakinan akan kemampuan yang dimiliki) menurut teori Bandura 

didapatkan bahwa sebanyak 90% derajat keyakinan akan kemampuan siswa 

dalam memilih tingkat kesulitan tugas dikategori rendah. Derajat keyakinan 

akan kemampuan siswa dalam menghadapi tugas yang sering diberikan dan 

jarang diberikan diperoleh 83% dikategori rendah. Derajat keyakinan akan 

kemampuan siswa untuk tetap bertahan dengan kegigihan, daya juang, serta 

keuletan dalam usahanya menyelesaikan tugas fisika diperoleh 77% 

dikategori rendah. Sejalan dengan hasil penelitian Sihaloho, dkk. (2018) 

menyebutkan bahwa banyak siswa yang masih memiliki self-efficacy rendah, 

hal ini ditandai dengan siswa kurang percaya diri akan kemampuannya dalam 

mengerjakan soal-soal saat ujian akhir semester sehingga beberapa siswa 

memilih menyontek. Masalah pembelajaran selama ini juga menunjukkan 

masih banyak pembelajaran yang menggunakan sistem penghafalan dan tidak 

memiliki makna pembelajaran sehingga proses pembelajaran ini dirasakan 

belum memberdayakan siswa untuk meningkatkan self-efficacy.  

 

Permasalahan lain yang ditemukan dalam pembelajaran fisika berdasarkan 

hasil wawancara guru fisika di SMAN 1 Seputih Mataram, yaitu: hasil belajar 

kognitif siswa rendah ditandai dengan banyaknya siswa yang belum mampu 

mengerjakan soal fisika dengan ranah soal C3 khususnya pada materi Impuls 

dan Momentum sehingga nilai yang diperoleh siswa belum mencapai  kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), serta kurang efektifnya pembelajaran fisika di 

kelas pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sejalan 

dengan hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 

tahun 2018 mengatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam peringkat ke 70 

dari 78 negara untuk bidang sains dan peringkat ke 72 dari 78 negara untuk 

bidang matematika. Survei PISA dilakukan terhadap siswa Indonesia yang 

berumur 15 tahun, yang berarti setara dengan tingkat SMA karena fisika 

mengandung matematika dan sains di dalam materinya sehingga secara 

umum hasil survei PISA juga menggambarkan hasil belajar fisika. Siswa 

SMA yang disurvei PISA mempunyai skor 396 poin dari skor rata-rata 

internasional 489 poin untuk bidang sains dan skor 379 poin dari skor rata-
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rata internasional 489 poin untuk bidang matematika (Adani, 2018). Siswa 

pada tingkat SMA/MA cenderung masih berpikir tingkat rendah terutama 

dalam mata pelajaran Fisika sehingga pencapaian prestasi fisika pada aspek 

kognitif selalu menurun (Istiyono, dkk., 2014). Rendahnya hasil belajar 

kognitif pada siswa SMA pada pembelajaran fisika disebabkan karena banyak 

siswa yang menganggap bahwa fisika adalah mata pelajaran yang sulit. Data 

hasil penyebaran angket  menyatakan bahwa sebanyak sebanyak 36 siswa  

yang ditetapkan sebagai sampel diperoleh bahwa  72% (26 orang siswa) 

menyatakan bahwa fisika itu sulit dipahami, 20% (7 orang siswa) menyatakan 

bahwa fisika itu sangat membosankan, dan hanya 8% (3 orang siswa 

menyatakan bahwa fisika itu menarik dan tidak membosankan sehingga siswa 

memiliki self efficacy dan motivasi yang rendah untuk mengerjakan soal-soal 

fisika yang diberikan oleh guru serta tidak ada kemauan siswa untuk bertanya 

apabila ada materi yang belum dipahami yang menyebabkan hasil belajar 

siswa menjadi rendah (Putri & Bukit, 2020).  

 

Pemaparan  di atas menjelaskan bahwa  terjadinya kesenjangan antara 

harapan dengan fakta di lapangan pada dunia pendidikan oleh karena itu, 

sebaiknya guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan  self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa. PBL adalah  

salah satu model pembelajaran yang mampu memberikan motivasi  belajar 

siswa, berfikir kreatif, imajinatif, refleksi, meningkatkan kemampuan kerja-

sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah  sains yang berkaitan 

dengan kehidupan di dunia nyata sehingga siswa memperoleh kepercayaan 

diri (Van der Vleuten, dkk. 1996 ; Ariyanti, 2017). Model  PBL  juga 

mengangkat suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

yang memudahkan siswa untuk memahami dan mampu memecahkan 

permasalahan soal dari ranah kognitif (Firmansyah, dkk., 2020; Nani, dkk., 

2019).  

 

Penggunaan model PBL di kelas kurang efektif karena memerlukan waktu 

yang cukup lama (Yusuf, dkk., 2020) sehingga perlu mengintegrasikan 
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teknologi dan internet ke dalam proses pembelajaran salah satunya dengan 

menerapkan Blended Learning dalam pembelajaran yang mengintegrasikan 

pembelajaran tradisional secara offline  dan pembelajaran jarak jauh secara 

online (Darmawan, 2013). Penerapan Blended Learning juga memerlukan 

penggunaan Learning Management System (LMS) antara lain  whatsapp, 

google classroom, dan zoom  meeting  (Asra, dkk. 2021). Penerapan  Blended 

Learning juga dapat meningkatkan self-efficacy siswa dalam belajar (Umoh & 

Akpan, 2014). Sejalan  dengan Eggen & Kauchack (2012: 322) yang 

menyatakan bahwa   penerapan Blended Learning  dapat dikombinasikan 

dengan model pembelajaran PBL dengan pemberian masalah-masalah 

realistis  akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk 

mandiri (self directed) serta hasil belajar kognitif siswa.  

 

Pemaparan di atas menyatakan bahwa belum ada  terdapat penelitian 

mengenai PBL dalam Blended Learning terhadap dua variabel sekaligus, 

yaitu:  self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa SMA khususnya pada 

materi Impuls dan Momentum. Oleh karena itu, peneliti penggunakan model 

PBL dalam Blended Learning sebagai keterbarukan dari penelitian  untuk 

membuat pembelajaran menjadi efektif sehingga dipandang mampu 

meningkatkan self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa SMA. 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh model PBL dalam Blended Learning terhadap 

peningkatan rata-rata self efficacy siswa?  

2. Bagaimana pengaruh model PBL dalam Blended Learning terhadap 

peningkatan  rata-rata  hasil belajar kognitif siswa? 

3. Bagaimana hubungan antara self efficacy siswa terhadap hasil belajar 

kognitif siswa? 
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C. Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh model PBL dalam Blended Learning terhadap peningkatan rata-

rata self efficacy siswa. 

2. Pengaruh model PBL dalam Blended Learning terhadap peningkatan rata-

rata hasil belajar kognitif  siswa. 

3. Hubungan antara self efficacy siswa terhadap hasil belajar kognitif siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat penelitian ini, yaitu: setelah diterapkan model PBL dalam Blended 

Learning diharapkan membantu siswa untuk meningkatkan self efficacy dan 

hasil belajar kognitif siswa serta dapat menjadi ancuan guru dalam 

menerapkan model PBL dalam Blended Learning untuk meningkatkan self 

efficacy siswa dan hasil belajar kognitif siswa pada pembelajaran fisika, 

khususnya pada materi Impuls dan Momentum serta mengetahui hubungan 

antara self efficacy terhadap hasil belajar kognitif. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah:  

1) Menggunakan model  PBL menurut Arends (2012: 441)  

2) Menggunakan  Blended Learning sebagai bentuk pembelajaran  yang 

terdiri atas dua sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran offline dan 

pembelajaran online pada waktu yang sama (sinkron) menurut Susanna, 

dkk. (2021) dengan bantuan Whatsapp, Google Classrrom, dan Zoom 

Meeting. 

3) Self efficacy diukur dengan instrumen non tes berupa skala self efficacy 

yang diadaptasi dari pengembangan Lin & Tsai (2013) dengan rentang 1-

5, point 1 adalah tidak yakin dan point 5 adalah sangat yakin. 

4) Hasil belajar kognitif  siswa  diukur dengan instrumen tes berupa pilihan 

ganda meliputi tingkatan berpikir ranah C1-C3 yang diadaptasi dari 

pengembangan Octavia, dkk. (2017) berupa 10 soal pilihan ganda yang 
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terdiri atas 2 soal ranah C1, 2 soal ranah C2, 6 soal ranah C3, dan  5 soal 

essay yang terdiri atas 5 soal ranah C3. 

5) Materi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Impuls dan 

Momentum. 



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 

 

A. Kerangka Teori 

 

1. Model PBL 

 

Model pembelajaran yang bermakna adalah model pembelajaran yang 

memuat suatu fenomena-fenomena alam yang dijadikan dasar 

pembelajaran, di mana siswa dituntut  untuk terlibat  dalam suatu 

permasalahan  pernah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari salah 

satunya adalah model PBL. Model PBL merupakan rangkaian aktivitas  

pembelajaran yang berdasarkan pada masalah-masalah real dalam 

kehidupan sehari-hari (Wina, 2006: 220). PBL juga merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar aktif (Cahyani & Setyawati, 2018). 

Model PBL  juga merupakan  model mengajar dengan fokus pemecahan 

masalah yang nyata, proses dimana siswa melaksanakan kerja kelompok, 

umpan balik, diskusi, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk 

investigasi dan penyelidikan serta laporan akhir (Hasanah, dkk., 2019). 

Model PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan permasalahan 

yang berasal dari kehidupan nyata  sebagai fokus pembelajaran untuk 

membuat siswa menjadi aktif. 

 

Ciri-ciri utama  dalam model PBL menurut Nana & Erlina (2012: 103) 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

1) Pembelajaran berfokus dari suatu permasalahan
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2) Masalah yang diberikan kepada siswa bersumber dari fenomena-

fenomena dari kehidupan nyata dan diharapkan mampu membangun 

pengetahuan siswa.  

4) Membangun rasa  tanggung jawab siswa terhadap proses pembelajaran 

sendiri.  

5) Membuat siswa  menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

6) Pengetahuan awal yang dimiliki siswa menjadi pondasi untuk 

membangun pengetahuan baru yang didapatkannya setelah 

menyelesaikan masalah. 

7) Pengetahuan  baru akan diperoleh dengan  konteks yang bermakna dari 

suatu fenomena-fenomena sains dalam kehidupan nyata sehingga  

meningkatkan serta mengorganisasikan pengetahuan.  

 

Ciri-ciri utama lain  dari model PBL, yaitu pembelajaran pertanyaan atau 

masalah, berfokus  pada keterkaitan antar displin, penyelidikan autentik, 

menghasilkan produk/karya dan memamerkannya, dan kolaborasi (Nur, 

2011: 15). Ciri-ciri dari model PBL adalah model pembelajaran masalah 

real dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menciptakan pengetahuan 

awal siswa untuk membuat siswa aktif, bertanggung jawab, serta mampu 

berkolaborasi. 

Model  PBL memiliki kelebihan sebagai berikut:  

1. Pemberian masalah dalam suatu pembelajaran dapat membuat siswa 

untuk memahami konsep, percaya diri, menantang kemampuan siswa, 

menemukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan aktivitas 

belajar, berdiskusi, dan mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri 

baik berdasarkan hasil maupun proses belajarnya (Wina, 2006: 220-

221).  

2. Dapat membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah  yang 

berkaitan dengan kehidupan nyata dengan trampil dan merangsang 

pengembangan kemampuan berfikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan 
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permasalahan relevan dengan kehidupan nyata yang diberikan 

(Abuddin, 2011: 250-255). 

 

Kelemahan  dari model PBL, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk melakukan diskusi memecahkan  dari permasalahan yang telah  

diberikan  (Yusuf, dkk., 2020). Model PBL memiliki kelebihan dan 

kelemahan, yaitu dapat membantu siswa memahami konsep, 

meningkatkan percaya diri siswa, menemukan pengetahuan baru, tingkat 

tinggi dalam menyelesaikan permasalahan real tetapi, model PBL 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan Sintaks 

pembelajaran. Pemaparan di atas menyatakan bahwa model PBL  yang 

memenuhi ciri-ciri utama model PBL  dan memiliki  banyak kelebihan 

adalah model PBL menurut Arends (2012: 441)  terdiri atas 5 Sintaks,  

yang diuraikan pada Tabel 1  berikut:   

 

Tabel 1.  Sintaks PBL menurut Arends (2012: 441) 

 
No Sintaks Langkah Kegiatan (Siswa) 

(1) (2) (3) 

1 Sintaks 1 

Orient students to the 

problems  

(Memberikan orientasi 

suatu masalah pada siswa 

Siswa  terlibat dalam kegiatan  

pembelajaran pemecahan masalah serta 

menemukan hipotesis dari 

permasalahan yang diberikan 

2. 

 

 

 

Sintaks 2  

Organize students for study 

(Mengorganisasi peserta 

didik untuk belajar) 

Siswa membentuk kelompok diskusi 

dan  mencari informasi terkait materi 

serta  langkah-langkah percobaan. 

3. Sintaks 3  

Assist independent and 

group investigation  

(Mendampingi dalam 

penyelidikan sendiri 

maupun kelompok) 

Siswa berdiskusi dalam kelompok 

untuk  memahami teori pendukung, 

merancang langkah-langkah percobaan,  

melakukan percobaan, dan menemukan 

mencari solusi dari masalah yang 

diberikan oleh guru. 

4. 

 

 

 

 

Sintaks 4  

Develop, present artifacts 

and excihibits 

(Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

percobaan) 

Siswa mengembangkan hasil belajarnya  

ke dalam bentuk laporan serta 

mempresetansikan kepada teman 

sebaya. 
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(1) (2) (3) 

5. 

 

 

 

Sintaks 5  

Analize and evaluate the 

problem-solving process 

(Analisis dan evaluasi dari 

proses pemecahan masalah) 

Siswa menganalisis dan mengevaluasi 

hasil dari proses pemecahan masalah 

yang diberikan serta memperbaiki  

laporan hasil percobaan  berdasarkan  

arahan guru. 

 (Arends, 2012: 441) 

 

2. Blended Learning  

 

Pembelajaran abad 21 menuntut guru untuk  berinovasi dan menerapkan 

internet serta teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran inovatif 

dapat diciptakan dengan menerapkan Blended Learning. Blended Learning 

merupakan yang merupakan suatu sistem belajar yang memadukan antara 

belajar secara offline (bertatap muka/klasikal) dengan belajar secara online 

melalui fasilitas/media internet (Nurhadi, 2020). Blended Learning 

dikembangkan karena kelemahan-kelemahan yang muncul pada 

pembelajaran offline dan e-learning dan kelebihan dari e-learning (Widiara, 

2018).  

 

Pembelajaran online dalam Blended Learning  terdiri atas dua sistem, yaitu 

pada waktu yang sama (sinkronus) dan pada waktu yang berbeda 

(asinkronus) menurut Susanna, dkk. (2021). Pembelajaran sinkronus adalah 

ketika guru dan siswa saling bertukar informasi dan berinteraksi secara 

bersamaan pembelajaran online dengan menggunakan waktu yang telah 

sama atau ditetapkan  (realtime) menggunakan internet  melalui conference, 

satelit, telekonferensi video, ataupun chating (Fahmi, 2020).  

 

Pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran secara fleksibel  yang dapat 

dilakukan kapan saja (tidak terjadwal) sehingga siswa dapat beriteraksi 

dengan guru ataupun teman sebaya melalui diskusi  pada forum diskusi 

(Allison, 2013). Pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran secara online 

yang dilakukan pada waktu yang sama dan terjadwal sedangkan 

pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran secara online yang dapat 

dilakukan secara fleksibel dan tidak terjadwal. Persentase pembelajaran 
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online dan pembelajaran offline dalam Blended Learning, yaitu: 30-79%  

pembelajaran online dan 21-70%  pembelajaran offline (Rusk, 2002). 

 

Blended Learning memiliki beberapa kelebihan menurut Hima (2017) yang 

diuraikan sebagai: 

1. Siswa dapat belajar mandiri dengan bantuan LMS  dan referensi materi di 

berbagai sumber. 

2. Antar siswa  dan guru dapat berdiskusi  secara online jika menemukan 

kesulitan.  

3. Pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. 

4. Siswa dapat  membaca materi atau mengerjakan tugas sebelum 

pembelajaran dengan mengakses pembelajaran melalui LMS. 

5. Guru dapat memberikan  forum diskusi, tugas, tes,  dan mengumumkan 

hasil tes secara online. 

6. Siswa  dengan siswa atau siswa  guru dapat saling berbagi file secara 

online. 

 

Kelebihan Blended Learning  juga dikemukakan oleh  Rusman & Riyana  

(2012: 299), yaitu interaksi siswa semakin meningkat, pembelajaran 

semakin menarik karena adanya pembelajaran online, dan siswa memiliki  

kesempatan untuk mempelajari materi secara fleksibel. Blended Learning 

memiliki kelebihan, yaitu siswa memiliki waktu yang fleksibel untuk 

mengakses sumber belajar serta siswa dapat berdiskusi dengan guru jika 

menemui kesulitan tanpa harus melakukan pertemuan offline. Blended 

Learning merupakan penggabungan antara pembelajaran online dan 

pembelajaran offline yang terdiri atas dua sistem pembelajaran, yaitu 

pembelajaran offline dan pembelajaran  online (pembelajaran online pada 

waktu yang sama (sinkron) dan pembelajaran online pada waktu yang 

berbeda (asinkron) sehingga  membuat  pembelajaran menjadi efektif dan 

efisien dan diharapkan mampu untuk meningkatkan rata-rata  N-gain skala 

self efficacy siswa dan hasil belajar siswa. 
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3. Pemetaan Model PBL  dalam Blended Learning 

 

Model pembelajaran fisika yang paling sering digunakan adalah model 

PBL, yaitu: model pembelajaran yang berorientasi pada suatu masalah yang 

bersumber dari fenomena-fenomena sains pada kehidupan sehari-hari 

sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna karena siswa dituntut 

untuk terlibat ke dalam suatu masalah yang diberikan oleh guru akan tetapi, 

model pembelajaran ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk sehingga menggunakan Blended Learning sebagai 

bentuk pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan efisien.  

 

Model PBL menggunakan sintaks model PBL menurut Arends (2012: 441), 

yaitu: 1) orient students to the problems, 2) organize students for study, 3) 

assist independent and group investigation, 4) develop, present artifacts and 

excihibits, dan 5) analize and evaluate the problem-solving process dalam 

Blended Learning dengan sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran online 

sebesar 22,3%   dan pembelajaran offline sebesar 77,7%  menurut yang 

disesuaikan dengan waktu pembelajaran di sekolah selama pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemetaan model PBL dalam Blended 

Learning dapat diuraikan pada Tabel 2 berikut:  
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Tabel 2. Pemetaan Model PBL dalam Blended Learning 

 

Sintaks PBL Kegiatan Blended Learning 

Guru Siswa 

(1) (2) (3) (4) 

Kegiatan Pembuka 

(Apersepsi) 

- Guru melakukan apersepsi mengenai orang 

menembak sebuah kelereng dalam permainan 

tradisional, memberikan motivasi kepada siswa, 

serta menjelaskan kompetensi dasar, indikator 

pembelajaran, dan  tujuan pembelajaran. 

- Siswa menyimak apersepsi yang 

diberikan apersepsi, kompetensi dasar, 

indikator pembelajaran, dan tujuan 

pembelajaran yang dijelaskan oleh 

guru.oleh guru. 

Online berbantuan 

google classroom 

Sinkronus 20 menit 

Kegiatan Inti 

1. Orient students to the 

problems (Memberikan 

orientasi suatu masalah 

pada siswa) 

- Menyajikan video animasi dari kehidupan 

nyata. 

- Setelah menampilkan fenomena tersebut guru 

meminta siswa berdiskusi dan menjawab 

permasalahan yang diberikan oleh guru di 

forum google classroom. 

- Mencermati dan mengamati fenomena 

melalui video animasi. 

- Memberikan  jawaban sementara dari 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

Offline 

105 menit. 

 

 

2. Organize students for study 

(Mengorganisasi peserta 

didik untuk belajar) 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok untuk berdiskusi dan melakukan 

percobaan. 

- Guru meminta siswa untuk mencari informasi 

terkait dengan langkah-langkah percobaan yang 

akan dilakukan. 

- Siswa berkelompok sesuai dengan 

arahan guru dan berbagi tugas. 

- Siswa menyiapkan bahan diskusi. 

3. Assist independent and 

group investigation 

(Mendampingi dalam 

penyelidikan sendiri 

maupun kelompok) 

- Guru meminta siswa untuk  mempelajari teori 

pendukung dan merancang langkah-langkah 

percobaan. 

- Guru  meminta siswa untuk melakukan 

percobaan berdasarkan langkah percobaan 

yang telah diarahkan oleh guru serta 

membimbing siswa melakukan percobaan dan  

- Siswa berdiskusi dalam kelompok 

untuk  mencari dan memahami teori 

pendukung, serta merancang langkah-

langkah percobaan. 

- Siswa mencatat teori pendukung, dan  

langkah percobaan sesuai arahan guru, 

melakukan percobaan serta  
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(1) (2) (3) (4) 

 

 

 

4. Develop, present artifacts 

and excihibits 

(Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil). 

menemukan solusi dari masalah yang 

diberikan oleh guru. 

 

- Guru  membimbing  siswa mengembangkan 

hasil belajarnya  ke dalam bentuk laporan serta 

mempresetansikan kepada teman sebaya 

  secara tertulis pada lembar kerja siswa (LKS). 

- Guru memilih perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan laporan hasil percobaan 

dan kelompok lain mengamati serta 

mengkritisi hasil percobaan tersebut. 

menemukan solusi dari masalah 

yang diberikan oleh guru. 

 

- Siswa diskusi kelompok saat 

menyusun laporan hasil sebagai 

bahan presentasi kelompok. 

- Siswa mempresentasikan laporan 

hasil percobaan dan kelompok lain  

- mengamati serta mengkritisi hasil 

hasil percobaan tersebut. 

 

5. Analize and evaluate the 

problem-solving process 

(Analisis dan evaluasi 

dari proses pemecahan 

masalah). 

- Guru membantu siswa untuk menganalisis dan 

mengevaluasi  proses pemecahan masalah dan 

mengemukakan kesimpulan hasil percobaan 

dengan pemberikan penegasan kesimpulan di 

setiap pertemuan. 

- Siswa berdiskusi untuk 

mengemukakan hasil kesimpulan 

percobaan dan memahami hasil 

kesimpulan yang telah dibenarkan 

oleh guru. 

- Guru membimbing siswa untuk  membuat 

kesimpulan dan memperbaiki laporan sesuai 

dengan hasil percobaan yang telah ditegaskan 

oleh guru. 

- Siswa memperbaiki hasil percobaan 

yang belum sesuai. 
Online berbantuan 

google classroom 

sinkronus 10 menit 

Kegiatan Penutup 

(Refleksi) 

 

- Guru mengevaluasi materi, pencapaian, dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran, guru 

memberikan soal secara berdiskusi kelompok 

serta meminta siswa untuk  membaca materi 

selanjutnya. 

- Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

berdoa dan salam. 

Siswa menjawab soal diskusi dan 

membaca materi selanjutnya 
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4. Self Efficacy 

 

Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif yang 

mengenalkan istilah “Self Efficacy” pertama kali pada tahun 1977. Self 

efficacy di definisikan sebagai keyakinan  diri seseorang  terhadap 

kemampuannya  untuk melakukan kinerja yang dipengaruhi oleh peristiwa 

kehidupannya. Self efficacy adalah cara untuk menentukan bagaimana 

seseorang melangkah, berpikir, memotivasi dan berprilaku. Self efficacy 

(efikasi diri) merupakan salah satu aspek pengetahuan terhadap diri  

seseorang atau self knowledge berpengaruh besar dalam menentukan 

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan termasuk didalamnya 

perkiraan kejadian yang akan dihadapi pada kehidupan manusia sehari-hari 

(Lodjo, 2013). Self efficacy juga dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki 

seseorang, adanya motivasi, serta proses seleksi oleh karena itu, tingkat self 

efficacy setiap orang  memiliki tingkatan yang berbeda dengan klasifikasi 

secara garis besar dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu self efficacy tinggi dan 

self efficacy rendah (Ghufron & Rini, 2010: 73). Self efficacy merupakan 

keyakinan diri seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk 

melakukan hal-hal yang ingin dicapai yang diklasifikasi menjadi dua 

tingkatan, yaitu tingkatan tinggi dan tingkatan rendah. 

 

Self efficacy dapat dibentuk melalui empat proses antara lain proses kognitif, 

proses motivasi, proses afektif dan proses seleksi (Bandura, 2008). Berikut 

akan dijelaskan uraian lengkap dari proses self efficacy:  

(1) Proses Kognitif  

Semakin tinggi self efficacy yang dimiliki, semakin tinggi juga tujuan 

dan komitmen yang akan ditetapkan. Tingkat self efficacy  tinggi akan 

membuat  seseorang memiliki rencana  yang telah dipikikan dengan 

baik untuk menunjang kinerja mereka.  Sedangkan tingkat self efficacy 

rendah akan  membuat seseorang memikirkan rencana dan banyak hal 

yang salah oleh karena itu, sulit mencapai keberhasilan.  

 

 



17 
 

 
 
 

(2) Proses Motivasi  

Seseorang yang memiliki motivasi diri tinggi  maka  akan membentuk 

keyakinan terhadap kemampuannya, mengantisipasi kemungkinan 

yang terjadi  setelah pengambilan keputusan, dan menetapkan tujuan 

mereka serta merencanakan program untuk masa depan. 

(3) Proses Afektif  

Keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka dalam mengatasi 

stres dan depresi dalam situasi yang sulit. Tingkat self efficacy yang 

tinggi membuat seseorang mampu  mengontrol diri dan pola pikir atau 

sebaliknya.  Self efficacy akan memberikan pengaruh terhadap 

kecemasan. Semakin tinggi self efficacy, semakin berani orang 

menghadapi tantangan.  

(4) Proses Seleksi  

Self efficacy  akan membentuk arah kehidupan dan mempengaruhi 

jenis kegiatan orang dalam lingkungan. Ada beberapa orang  akan 

menghindari aktivitas di luar batas kemampuannya dan ada beberapa 

orang juga yang mau melakukan tugas menantang dan menilai yang 

sekiranya sesuai dengan kemampuan mereka.  

Self efficacy dapat dibentuk melalui 4 proses yaitu proses kognitif, afektif, 

motivasi dan seleksi, apabila keempat proses tersebut berjalan dengan baik 

maka self efficacy yang dimiliki seseorang juga akan baik. 

 

Self efficacy dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan  melalui empat sumber 

informasi utama berdasarkan Bandura (2008), yaitu:  

(1) Pengalaman Keberhasilan (Mastery Experience)  

Seseorang yang memiliki pengalaman keberhasilan  akan memiliki 

kepercayaan yang kuat terhadap kemampuan, sebaliknya jika 

seseorang mengalami  kegagalan  maka akan merusak kepercayaan, 

terlebih lagi jika kegagalan terjadi sebelum seseorang berhasil.  

(2) Pengalaman Orang lain (Vicarious Experience)  
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Pengalaman orang lain dapat meningkatkan motivasi diri dan  

keyakinan melalui melihat/mengamati keberhasilan orang lain yang 

memiliki kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan tugas. 

Begitu sebaliknya, jika orang lain dengan kemampuan yang sama 

dengannya mengalami kegagalan, maka  keyakinan diri seseorang  

akan menjadi rendah. 

(3) Persuasi Verbal (Verbal Persuasion)  

Seseorang yang diberikan saran, nasihat, dan bimbingan sehingga 

dapat meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan yang dimiliki 

untuk membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Pengaruh persuasi 

verbal tidak besar karena tidak memberikan pengalaman yang 

langsung dialami/diamati individu.  

(4) Kondisi Fisiologis (Psychological State)  

Self efficacy biasanya ditandai oleh rendahnya tingkat stress dan 

kecemasan, Self efficacy yang rendah ditandai oleh tingginya tingkat 

stres dan kecemasan seseorang.  

Self efficacy dapat ditingkatkan melalui pengalaman keberhasilan (mastery 

experience), pengalaman orang lain (vicarious experience), persuasi verbal 

(verbal persuasion), dan kondisi fisiologis (physiological state). Jika 

keempat point tersebut berjalan dengan baik dan maksimal maka seseorang 

akan memiliki  keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk 

mengambil keputusan  berdasarkan pemikiran yang matang dan terencana 

serta memikirkan kendala  di kemudian hari, serta melakukan pekerjaannya 

untuk mencapai tujuannya. Self efficacy juga akan mempengaruhi aktivitas 

siswa dalam pembelajaran.  

 

Self-efficacy pada pembelajaran sains terdiri atas 5 dimensi yang 

dikemukakan oleh Lin & Tsai (2013), yaitu: 

1) Penguasaan konsep: menilai kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan 

yang mereka miliki berdasarkan keterampilan kognitif dasar seperti 

konsep fisika, hukum, atau teori. 
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2) Kemampuan kognitif tingkat tinggi: menilai kepercayaan diri siswa 

terhadap kemampuan mereka dalam memanfaatkan kemampuan kognitif 

tingkat tinggi termasuk pemecahan masalah, pemikiran kritis, atau 

penyelidikan ilmiah dalam bidang fisika.  

3) Kegiatan percobaan: mengukur kepercayaan diri siswa terhadap 

kemampuan mereka yang terkait dalam melakukan eksperimen fisika 

dalam kegiatan laboratorium.  

4) Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari: mengukur kepercayaan diri siswa 

terhadap kemampuan mereka dalam menerapkan konsep dan 

keterampilan fisika dalam kehidupan sehari-hari mereka.  

5) Kemampuan komunikasi: mengukur kepercayaan diri siswa terhadap 

kemampuan mereka untuk berkomunikasi atau mendiskusikan konten 

yang berhubungan dengan fisika. 

 

Penelitian ini menggunakan skala self efficacy dengan 5 dimensi self 

efficacy dalam pembelajaran sains tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), 

yang terdiri atas 28 butir pernyataan yang dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu  

pemahaman  konsep, kemampuan kognitif tingkat tinggi, keterampilan 

percobaan, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan 

komunikasi ilmiah. Skala self-efficacy rentang 1-5, point 1 adalah tidak 

yakin dan point 5 adalah sangat yakin (Lin & Tsai, 2013). 

 

5. Hasil Belajar  

 

Hasil belajar merupakan hasil dari interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Tindak mengajar yang dilakukan oleh guru diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Pendapat lain menyatakan bahwa hasil belajar 

siswa adalah perubahan tingkah laku sedangkan hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik (Sudjana, 2016: 3). Hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut dari tidak 

tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik, 

2011: 30). Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku melalui proses  
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pembelajaran. Hasil belajar dipengaruhi beberapa faktor, yakni faktor 

internal (jasmaniah, psikologi dan kelelahan) dan faktor eksternal (keluarga, 

sekolah, masyarakat). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa, menurut Slameto (2010: 54), yaitu:  

1. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), meliputi: aspek fisiologis 

(jasmani) dan aspek psikologis (rohani). 

2. Faktor eksternal (kondisi lingkungan di sekitar siswa), meliputi:  faktor 

lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. 

3. Faktor pendekatan belajar (jenis upaya belajar siswa), meliputi: strategi 

dan metode atau cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Sudjana (2010: 33) berpendapat bahwa 

hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni:  

1.  Faktor internal, faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama 

kemampuan yang dimiliki siswa. Faktor lain seperti motivasi belajar, 

minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, kepercayaan diri dan 

ketekunan siswa dapat mempengaruhi hasil belajar.  

2.  Faktor eksternal, yakni faktor lingkungan belajar siswa. Salah satu 

lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar 

siswa di sekolah adalah kualitas pembelajaran.  

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

internal dan eksternal yang mendukung terselenggaranya kegiatan proses 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Ranah belajar dibagi menjadi tiga, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), 

ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric 

domain) yang dikemukakan oleh Anderson & Khartwol  (2001: 67). Pada 

penelitian ini peneliti hanya berfokus pada ranah belajar kognitif siswa saja. 

Ranah kognitif menggambarkan perilaku  siswa yang menekankan aspek 

intelektual, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Kemampuan 

kognitif adalah kemampuan berpikir secara hirarkis, yang terdiri atas 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 
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mengkreasi atau menciptakan  (Anderson & Khartwol, 2001: 68-69). 

Adapun dimensi–dimensi penilaian ranah kognitif berdasarkan enam 

tingkatan proses berpikir menurut Anderson & Krathwohl (2001: 102-103) 

dapat dijadikan landasan bagi pengembangan penilaian ranah kognitif. 

Dimensi-dimensi penilaian ranah kognitif dapat ditampilkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Dimensi Hasil Belajar Kognitif 
 

 (Anderson & Krathwohl, 2001) 

 

Hasil belajar yang ingin diteliti adalah hasil belajar ranah kognitif yang 

menggunakan tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang diberikan kepada 

siswa secara tertulis berupa pilihan ganda dan essay. Tingkatan berpikir 

kognitif  yang digunakan dalam penelitian adalah tingkatan berpikir, yaitu 

ranah C1-C3 yang merujuk pada teori Anderson & Krathwohl (2001)  

Dimensi 

tingkat 

berpikir 

Tingkatan Dimensi 

(1) (2) (3) 

Higher Order 

Thinking 

Skill  (HOTS) 

 

 

Mencipta 

 

 

 

Mencipta ide/gagasan sendiri. 

Kata kerja: mengkonstruksi 

kreasi, desain, mengembangkan, 

menulis, menggabungkan, 

dan memformulasikan. 

 Mengevaluasi Mengambil keputusan tentang kualitas 

suatu informasi-informasi.  

Kata kerja: evaluasi, menilai, 

memutuskan,  dan menyanggah. 

 Menganalisis Menspesifikasi aspek-aspek/elemen.  

Kata kerja: mengurai, memeriksa, 

membandingkan, mengkritisi,  dan 

menguji. 

Lower Order 

Thinking 

Skill  (LOTS) 

Mengaplikasi Menggunakan informasi pada domain 

berbeda.   

Kata kerja: mendemonstrasikan, 

menggunakan, mengilustrasikan, dan 

mengoperasikan. 

Memahami Menjelaskan ide/konsep.  

Kata kerja: menjelaskan, menerima, 

mengklasifikasi, dan melaporkan. 

Mengingat Mengingat kembali konsep, fakta, dan 

prosedur.  

Kata kerja: mengulang, mengingat, 

mendaftar, dan menirukan. 
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disesuaikan dengan ranah pencapaian kognitif  silabus pada materi Impuls 

dan Momentum. 

 

6. Impuls dan Momentum  

 

Setiap benda yang bergerak pasti memiliki Momentum. Momentum sebuah 

partikel didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatannya. Kecepatan 

merupakan besaran vektor maka Momentum juga termasuk besaran vektor 

yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Secara matematis, 

persamaan Momentum dapat ditulis sebagai berikut :  

�̅� = 𝑚 . �̅� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.1) 

Impuls benda didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang 

waktu (∆𝑡) gaya itu bekerja pada benda.  

“Gaya yang bekerja biasanya sangt besar dan bekerja pada waktu yang 

sangat singkat”. Impuls temasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan 

arah gaya. Untuk menghitung besar Impuls dalam satu arah dapat 

menggunakan persamaan berikut: 

𝐼 ̅ =   �̅�. 𝛥𝑡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.2) 

 

Hubungan Impuls dengan Momentum sebuah benda yang massanya 𝑚 

mula-mula bergerak dengan kecepatan 𝑣𝑂 kemudian dalam selang waktu  𝛥𝑡  

kecepatan benda tersebut berubah menjadi 𝑣𝑡. Menurut hukum II Newton, 

jika benda menerima gaya yang searah dengan gerak benda maka benda 

akan dipercepat. Percepatan rata- rata yang disebabkan oleh gaya  𝐹 sebagai 

berikut:  

�̅� =
�̅�

 𝑚
 dimana �̅� = 

𝑣𝑡̅̅ ̅− 𝑣𝑜̅̅ ̅

𝛥𝑡
 . . . . . . . . . . . (2.3)  

�̅�

 𝑚
 =  

𝑣𝑡̅̅ ̅− 𝑣𝑜̅̅ ̅

𝛥𝑡
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.4) 

�̅�. 𝛥𝑡 =  𝑚𝑣�̅� −  𝑚𝑣𝑜̅̅ ̅. . . . . . . . . . . . . . . . (2.5) 

𝐼 ̅ = 𝑚 (𝑣�̅� − 𝑣𝑜̅̅ ̅) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6) 

Sehingga,  

𝐼 ̅ = 𝑝�̅� − 𝑝𝑜̅̅ ̅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.7) 
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Menghitung Impuls dapat dicari dengan menghitung perubahan Momentum 

benda, 𝛥𝑝 (Tipler, 1998: 219-224). 

 

Materi Impuls dan Momentum merupakan materi yang mempelajari 

perilaku gerak dan faktor yang mempengaruhi gerak serta berperan penting 

dalam kehidupan sehari-hari (Anggraini, 2018) tetapi, materi Impuls dan 

Momentum membuat siswa kesulitan untuk menelaah konsep Impuls dan 

Momentum sehingga  penyelesaian persoalan pada materi Momentum dan 

Impuls tidak cukup dengan mengandalkan kemampuan mengingat atau 

menghafal rumus-rumus dan konsep (Isra, dkk., 2016). Sejalan dengan 

penelitian Budiarti, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa  hambatan belajar 

siswa pada materi Impuls dan Momentum disebabkan karena (1) siswa tidak 

mampu mengidentifikasi  dan menjelaskan konsep Impuls dan  Momentum  

pada suatu peristiwa, (2) siswa tidak mampu menentukan besar Momentum, 

dan besar gaya Impuls, (3) siswa tidak mampu mengkaitkan hubungan 

antara Impuls dan gaya Impuls, (4) siswa tidak mampu menerapkan prinsip 

Hukum Kekekalan Momentum untuk menyelesaikan masalah, dan (5) siswa 

tidak mampu menjelaskan koefisien restitusi.  

 

Penggunaan materi Impuls dan Momentum pada penelitian ini dikarenakan 

materi Impuls dan Momentum memiliki konsep kompleks dan penyelesaian 

Impuls dan Momentum  dan memiliki  hambatan belajar siswa. Selain itu, 

materi Impuls dan Momentum juga tidak dapat hanya menggunakan 

keterampilan ranah C1 dan C2 sehingga siswa dituntut untuk memiliki 

kemampuan kognitif pada ranah C3  sesuai dengan dimensi pengukuran 

hasil belajar kognitif yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan  model 

PBL dalam Blended Learning diharapkan mampu hambatan belajar siswa 

dalam mengerjakan soal Impuls dan Momentum. 
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7. Penelitian-Penelitian Terdahulu   

 

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mengenai model model 

PBL dalam Blended Learning terhadap self efficacy dan hasil belajar siswa 

dapat diuraikan pada Tabel 4 berikut:  

 

Tabel 4. Penelitian-Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

No Nama/jurnal/judul Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) 

1. Setyoko & Indriaty. 2018. 

Implementasi Pembelajaran 

Blended Learning Berbasis Media  

Google Classrom terhadap Hasil 

Belajar Mahasiswa Pendidikan 

Fisika. Jurnal Pendidikan Fisika 

dan Sains. 1(2), 5-11. 

Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa terdapatnya pengaruh yang 

signifikan  pada model Blended  

Learning berbasis google classroom 

terhadap peningkatan hasil belajar 

mahasiswa pendidikan fisika. Hal 

tersebut terlihat dari nilai t hitung 

sebesar 8,14 atau dengan Sig (2 –

tailed) (0,00) ≤ α (0,05) demikian 

terima Ha dan tolak H0. Besarnya 

nilai rata-rata hasil belajar pretest 

adalah sebesar 61,36 dan posttest 

adalah sebesar 76,14. 

2. 

 

 

 

 

Priyono, Pribadi, Winahyo, A.E., 

& Kuncoro, T. 2018. Penerapan 

Strategi Pembelajaran PBL 

melalui Blended Learning untuk  

Meningkatkan Hasil Belajar 

Mahasiswa pada   

Matakuliah Fisika Teknik. Jurnal 

Bangunan, 23(1), 35-42. 

Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa penerapan strategi 

pembelajaran    PBL melalui Blended 

Learning dapat memperbaiki proses 

pembelajaran pada mata kuliah  

Fisika Teknik prodi S1 TS FT UM, 

hal ini dibuktikan dengan semakin 

meningkatnya aktivitas belajar 

mahasiswa hingga mencapai 

presentase 90%. Penerapan strategi 

pembelajaran    PBL melalui 

Blended Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa pada matakuliah Fisika 

Teknik terbukti dari peningkatan 

hasil belajar mahasiswa. 

3. Risnawati, Amir, Z., & Syafri, M. 

2018. The effect of  PBL towards 

creative thinking ability and self-

efficacy of junior high school 

students in Pekanbaru. IOP Conf.  

Hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa  

 

(1) Terdapat perbedaan efikasi 

diri siswa  Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)  dalam mata 

pelajaran matematika yang 

sangat signifikan, dalam 

pembelajaran konvensional 

efikasi diri siswa rendah. 
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(1) (2) (3) 

 Series: Journal of Physics: Conf. 

Series 1116. 1-9. 

 

4. Suryani, Y., Ningrum, A., R., 

Hidayah, N., & Dewi, N., R. 2021. 

The effectiveness of Blended 

Learning-based scaffolding 

strategy assisted by google 

classroom toward the learning 

outcomes and students’ self-

efficacy. IOP Publishing.  

Hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa strategi scaffolding berbasis 

Blended Learning yang dibantu oleh  

google classroom efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar dan 

efikasi diri siswa mahasiswa fisika. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Saputro, D., S., Atun, S., Wilujeng, 

I., Ariyanto, A., & Arifin, S. 2020. 

Enhancing Pre-Service Elementary 

Teachers’ Self-Efficacy and 

Critical Thinking using Problem-

Based Learning. European Journal 

of Educational Research. 9(2),765 

-773. 

Hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa pembelajaran berbasis 

masalah lebih efektif dalam 

meningkatkan 

efikasi diri dan kemampuan berpikir 

kritis guru SD prajabatan. 

 

Tabel di atas memaparkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 

relevan. Adapun kebaharuan dari penelitian yang dilakukan adalah 

menggunakan PBL  menurut Arends (2014) dengan kelima sintaks, yaitu: 

1) orient students to the problems, 2) organize students for study, 3) assist 

independent and group investigation, 4) develop, present artifacts and 

excihibits, dan 5) analize and evaluate the problem-solving process,  

dalam Blended Learning yang terdiri atas dua sistem pembelajaran, yaitu 

pembelajaran offline dan pembelajaran online secara sinkronus dengan 

bantuan google classroom  yang diharapkan mampu meningkatkan rata-

rata  N-gain nilai self efficacy siswa dan hasil belajar siswa SMA pada 

materi Impuls dan Momentum. 

 

B.   Kerangka Pemikiran  

 

Hasil wawancara menyatakan bahwa pembelajaran  ditemukan beberapa 

masalah, yaitu siswa  memiliki kepercayaan diri  atau self efficacy yang 

rendah untuk mengerjakan soal atau ujian yang diberikan oleh guru hal ini 

dibuktikan dengan adanya kesamaan  jawaban siswa, beberapa siswa di kelas 

memilih untuk menghindari pembelajaran dan enggan mengerjakan tugas 

yang relatif sulit serta banyak siswa SMA belum  mampu mengerjakan soal 
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pada taraf soal  C3 ditandai dengan masih banyak siswa yang memperoleh 

nilai tugas dan ulangan di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

khususnya mata pelajaran Impuls dan Momentum. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hasil belajar kognitif siswa SMA pada mata pelajaran fisika masih 

tergolong rendah.  

 

Permasalahan di atas disebabkan karena  proses pembelajaran fisika di kelas 

siswa beranggapan bahwa mata pelajaran fisika itu sulit dan membosankan 

oleh siswa sehingga banyak siswa yang kurang aktif atau pasif, kurang 

memperhatikan guru, tidak memiliki self efficacy untuk  menyampaikan ide 

atau pendapat,  serta tidak ada kemauan siswa untuk bertanya apabila ada 

materi yang belum dipahami yang menyebabkan hasil belajar siswa menjadi 

rendah.  Self efficacy  memiliki peranan penting dalam pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, siswa membutuhkan keyakinan dan 

kepercayaan diri yang tinggi untuk dapat menyelesaikan tugas dan ujian yang 

telah diberikan oleh karena itu, guru harus mampu meningkatkan self efficacy 

siswa. Hasil belajar kognitif siswa  juga merupakan dimensi kesuksesan guru 

dalam mengajar sehingga hasil belajar kognitif juga harus ditingkatkan. 

 

Peningkatan self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa dapat dilakukan 

dengan  cara memilih model pembelajaran  yang tepat serta inovatif untuk 

membuat siswa menjadi aktif serta memiliki self efficacy yang tinggi dan 

hasil belajar kognitif siswa juga meningkat. Model yang dipandang dapat 

meningkatkan self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa adalah model PBL 

menurut Arends (2012: 441) dengan lima sintaks pembelajaran. 

 

Sintaks pertama, yaitu orient students to the problems, siswa  terlibat dalam 

kegiatan  pembelajaran pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari dan 

menemukan hipotesis dari permasalahan yang diberikan. Berdasarkan 

aktivitas dalam tahap orient students to the problems dapat meningkatkan self 

efficacy pada dimensi menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan nyata 

Osborne & Freyberg, 1985 (dalam Lin & Tsai, 2013) serta dan dimensi 
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kemampuan komunikasi melalui diskusi  (Lin & Tsai, 2013) serta hasil 

belajar kognitif pada ranah mengingat (Noer, dkk., 2020 & De Grave, 1984), 

memahami (Khoiri, dkk., 2020), dan menerapkan (Noer, dkk., 2020).  

 

Sintaks kedua, yaitu: organize students for study, siswa membentuk 

kelompok diskusi dan  mencari informasi terkait materi atau merancang  

langkah-langkah percobaan. Berdasarkan aktivitas dalam tahap organize 

students for study dapat meningkatkan self efficacy pada dimensi kemampuan 

komunikasi (Lin & Tsai, 2013) serta hasil belajar kognitif pada ranah 

mengingat (De Grave, dkk., 2001)  dan memahami (Kristinawati, dkk., 2017). 

 

Sintaks ketiga, yaitu: assist independent and group investigation, siswa 

berdiskusi dalam kelompok untuk  memahami teori pendukung, merancang 

langkah-langkah percobaan,  melakukan percobaan  dan menemukan mencari 

solusi dari masalah yang diberikan oleh guru. Berdasarkan aktivitas dalam 

tahap assist independent and group investigation dapat meningkatkan self 

efficacy pada dimensi keterampilan percobaan (Hasanah, dkk., 2021), 

menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari Osborne & Freyberg, 

1985 (dalam Lin & Tsai, 2013)  dan kemampuan komunikasi (Lin & Tsai, 

2013) serta hasil belajar kognitif pada ranah mengingat (De Grave, dkk., 2001 

& Kristinawati, dkk., 2017),  memahami dan menerapkan (Kristinawati, dkk., 

2017).  

 

Sintaks keempat, yaitu: develop, present artifacts and excihibit, siswa 

mengembangkan hasil belajarnya  ke dalam bentuk laporan serta 

mempresetansikan kepada teman sebaya. Berdasarkan aktivitas dalam tahap 

develop, present artifacts and excihibit dapat meningkatkan self efficacy pada 

dimensi pemahaman konsep  (Lin & Tsai, 2013), kemampuan kognitif tingkat 

tinggi (Baldwin, dkk., 1999) dan kemampuan komunikasi (Lin & Tsai, 2013), 

serta hasil belajar kognitif  pada ranah mengingat (De Grave, dkk., 2001), 

memahami, dan  menerapkan (Anazifa, 2016). 
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Sintaks kelima, yaitu: analize and evaluate the problem-solving process, 

siswa menganalisis dan mengevaluasi hasil dari proses pemecahan masalah 

yang diberikan  kesimpulan serta memperbaiki  laporan hasil percobaan  

berdasarkan  arahan guru. Berdasarkan aktivitas dalam tahap analize and 

evaluate the problem-solving process, dapat meningkatkan self efficacy pada 

dimensi pada dimensi pemahaman konsep  (Lin & Tsai, 2013), kemampuan 

kognitif tingkat tinggi (Baldwin, dkk., 1999), dan kemampuan komunikasi 

(Lin & Tsai, 2013) serta hasil belajar kognitif  pada ranah mengingat (De 

Grave, dkk., 2001), memahami, dan menerapkan (Anazifa, 2016). 

 

Pemaparan di atas sebagai informasi pendukung bahwa model PBL 

diharapkan mampu meningkatkan self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa 

akan tetapi,  model PBL  memiliki kelemahan, yaitu: memerlukan waktu yang 

cukup lama sehingga pembelajaran di kelas kurang efektif sehingga 

diperlukan suatu inovasi pembelajaran, dengan penerapan Blended Learning 

dianggap mampu membuat pembelajaran menjadi  lebih efektif dengan 

menggabungkan pembelajaran secara online dan pertemuan offline sehingga 

siswa dapat mengakses sumber belajar serta berdiskusi dengan guru atau 

teman sebaya jika menemui suatu permasalahan yang belum dimengerti. 

Penerapan Blended Learning pada sintaks  evaluate problem-solving process 

dapat meningkatkan self efficacy siswa pada dimensi kemampuan komunikasi  

(Darmawan, 2013) dan meningkatkan hasilbelajar kognitif pada dimensi 

mengingat, memahami, dan menerapkan (Nelson, 2007: 40). Penerapan  

Blended Learning memerlukan google classroom sebagai alat bantu dalam 

pembelajaran online  untuk mengakses sumber belajar dan forum diskusi. 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak 

hubungan antar variable Y1 dan Y2. Adapun bagan  dari kerangka pemikiran 

dapat dipetakan melalui Gambar 1 dibawah ini. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Self efficacy siswa  dan hasil kognitif rendah Wawancara dan 

studi literasi  

Solusi: Pembelajaran Inovatif  

Model  PBL dalam  Blended Learning. 

 

 

1.  Orient students to the problems  

 (Siswa mencermati, memahami fenomena pada forum diskusi, dan memuat hipotesis) 

 
2. Organize students for study 

(Siswa membentuk kelompok diskusi dan  mencari informasi terkait langkah-langkah percobaan ) 

3. Assist independent and group investigation  

(Siswa mempelajari teori pendukung, melakukan diskusi, dan melakukan percobaan  serta 

menemukan solusi permasalahan) 

 

 

5. Analize and evaluate the problem-solving process 

 (Siswa  melakukan analis dan evaluasi hasil atau solusi dari pemecahan masalah yang ditemukan 

siswa serta memperbaiki  laporan hasil percobaan  berdasarkan  arahan guru) dilakukan secara 

online dan offline. 

 

4. Develop and present artifacts and excihibits 

    (Siswa mengembangkan hasil belajarnya  ke dalam bentuk laporan serta mempresetansikan) 

kepada teman sebaya. 

 
dan mempresentasikannya) 

Self efficacy meningkat dengan pemetaan  dimensi self efficacy sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasil belajar kognitif  meningkat dengan pemetaan tingkatan berpikir  kognitif 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan nyata dan kemampuan komunikasi 

 

Pemahaman konsep  
Kemampuan komunikasi  

Menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan nyata dan kemampuan komunikasi 

 
Pemahaman konsep, kemampuan kognitif tingkat tinggi, dan kemampuan 

komunikasi 

 
Pemahaman konsep, kemampuan kognitif tingkat tinggi, dan kemampuan 

komunikasi 

Mengingat, memahami, dan menerapkan 

Mengingat dan memahami 

Mengingat, memahami, dan menerapkan 

 Self efficacy meningkat. 

Hasil belajar kognitif meningkat. 

Mengingat, memahami, dan menerapkan 

Dikorelasikan 

Mengingat, memahami, dan menerapkan 
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C. Anggapan Dasar dan Hipotesis Penelitian 

 

Anggapan dasar penelitian berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir 

adalah  

1. Sampel penelitian memiliki  self efficacy  dan kemampuan kognitif awal 

yang sama. 

2. Faktor-faktor lain di luar penelitian diabaikan. 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis pertama: 

H0 :   tidak terdapat peningkatan rata-rata  self efficacy siswa yang signifikan 

sebelum dan sesudah penerapan model PBL dalam Blended Learning.  

H1 :   terdapat peningkatan  rata-rata self efficacy siswa yang signifikan 

sebelum dan sesudah penerapan model PBL dalam Blended Learning.  

 

Hipotesis kedua:  

H0 :   tidak terdapat peningkatan  rata-rata hasil belajar kognitif siswa yang 

signifikan sebelum dan sesudah penerapan model PBL dalam Blended 

Learning.  

H1 :   terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar kognitif siswa  yang 

signifikan sebelum dan sesudah penerapan model PBL dalam Blended 

Learning.  

 

Hipotesis ketiga: 

H0 :   tidak terdapat perbedaan peningkatan rata-rata self efficacy siswa yang 

signifikan antara  kelas eksperimen (model PBL dalam Blended 

Learning) dengan  kelas kontrol (pembelajaran konvensional). 

H1 :   terdapat perbedaan  rata-rata peningkatan self efficacy siswa  yang 

signifikan antara  kelas eksperimen (model PBL dalam Blended 

Learning) dengan  kelas kontrol (pembelajaran konvensional). 
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Hipotesis keempat: 

H0 :   tidak terdapat perbedaan peningkatan rata-rata hasil belajar kognitif 

siswa yang signifikan antara  kelas eksperimen (model PBL dalam 

Blended Learning) dengan  kelas kontrol (pembelajaran konvensional). 

H1 :   terdapat perbedaan  peningkatan rata-rata hasil belajar kognitif siswa 

yang signifikan antara  kelas eksperimen (model PBL dalam Blended 

Learning) dengan  kelas kontrol (pembelajaran konvensional). 

 

Hipotesis kelima: 

H0 :   tidak terdapat hubungan antara self efficacy siswa terhadap hasil belajar 

kognitif siswa. 

H1 :   terdapat hubungan antara self efficacy siswa terhadap hasil belajar 

kognitif siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

 
 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021/2022 di 

SMAN 1  Seputih Mataram. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian  

 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas X MIPA di SMAN 1  Seputih 

Mataram semester genap tahun pelajaran 2021/2022 sebanyak 143 siswa. 

Pengambilan sampel  pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yang merupakan  pengambilan kelas sebagai sampel dengan 

pertimbangan tertentu  (Sugiyono, 2018: 334). Pertimbangan tersebut adalah 

kemampuan kognitif siswa yang  relatif sama, dilihat dari rata-rata hasil belajar 

yang didapatkan sebelumnya relatif sama sehingga sampel dari penelitian ini 

adalah   siswa  kelas X MIPA  1 dan  X MIPA 2  yang berjumlah 72 siswa. 

 

C. Variabel Penelitian  

 

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam variabel, yaitu: 

1.  Variabel Bebas  (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model PBL dalam Blended 

Learning. 
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2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat  dalam penelitian ini adalah self efficacy dan hasil belajar   

kognitif siswa (Y). 

 

D. Desain Penelitian  

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen dengan metode 

penelitian, yaitu quasi-eksperiment design  dan desain penelitian, yaitu: 

nonequivalent control group design yang dilakukan secara langsung pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua 

kelas, yaitu: kelas eksperimen (kelas yang diberikan perlakuan variabel bebas) 

dan kelas kontrol, sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat untuk 

melihat pengaruh model PBL dalam Blended Learning terhadap peningkatan 

rata-rata self efficacy dan hasil belajar  siswa. Berikut akan dipaparkan desain 

penelitian pada gambar 2 yang dirujuk dari Sugiyono (2018: 334). 

 

 

 

 

(Sugiyono, 2018: 334) 

 

Gambar 2. Nonequivalent Control Group Design. 

 

Keterangan:  

O1 =  Nilai  self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen 

sebelum perlakuan. 

O2 =  Nilai  self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen 

sesudah perlakuan. 

O3 =  Nilai  self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa kelas kontrol sebelum  

perlakuan. 

O4 =  Nilai  self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa kelas kontrol sesudah 

perlakuan. 

X1 = Model PBL dalam Blended Learning. 

X2  =  Pembelajaran konvensional. 

O1             X1            O2 

 

O3               X2            O4 
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Kelas eksperimen  menggunakan model model PBL dalam Blended Learning. 

dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Instrumen non-tes 

(skala self efficacy) untuk mengetahui self efficacy dan instrumen tes (pretest 

dan posttest) untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa. 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

 

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 3. Rancangan Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian dilakukan berdasarkan bagan di atas dengan menggunakan  dua 

kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan  satu kelas kontrol. Sebelum 

perlakuan kelas eksperimen  dan kelas kontrol diberikan skala self efficacy 

serta pretest untuk mengetahui hasil belajar kognitif  awal siswa selanjutnya, 

melakukan perlakuan pada kelas eksperimen yang menggunakan  model PBL 

dalam Blended Learning dan kelas kontrol  yang menggunakan pembelajaran 

konvensional, lalu setelah perlakuan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

kembali diberikan skala self efficacy serta posttest  untuk mengetahui 

peningkatan rata-rata self efficacy dan hasil belajar kognitif siswa, setelah itu 

Pengukuran skala self efficacy  

Pretest  

Kelas kontrol 

Pengukuran skala self efficacy  

Posttest  

Melakukan perlakuan pada kelas 

eksperimen dan kontrol 

Kelas eksperimen 

Kelas eksperimen 

(Menggunakan model PBL 

dalam Blended Learning) 

 

Kelas kontrol 

(Menggunakan 

pembelajaran konvensional) 
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mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data penelitian, menyusun 

hasil penelitian, dan menarik kesimpulan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu:  

1. Skala self efficacy 

Pengukuran skala self efficacy untuk mengetahui self efficacy siswa yang 

diadaptasi dari hasil pengembangan Lin & Tsai  (2013). Skala tersebut 

terdiri atas 28 butir pernyataan yang dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu 

pemahaman  konsep, kemampuan kognitif tingkat tinggi, keterampilan 

percobaan, menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan nyata, dan kemampuan 

komunikasi ilmiah. Skala self-efficacy rentang 1-5, point 1 adalah tidak 

yakin dan point 5 adalah sangat yakin.  

2. Hasil Belajar Kognitif  

Pengumpulan data kuantitatif untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa  

yang diadaptasi dari hasil pengembangaan Octavia, dkk. (2017) berupa 10  

soal pilihan ganda dengan tingkatan berpikir kognitif  ranah C1-C3 yang 

terdiri atas 2 soal ranah C1, 2 soal ranah C2, 6 soal ranah C3, dan  5 soal 

essay yang terdiri dari 5 soal ranah C3. 

 

G. Analisis Instrumen  

 

Sebelum instrumen diberikan kepada sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang dapat diuji 

menggunakan program SPSS versi 21.0.  

 

1. Uji Validitas  

 

Uji validitas dari instrumen tes dapat menggunakan rumus korelasi 

product moment atau dikenal dengan korelasi pearson menurut Arikunto 

(2013: 213) yang diuraikan sebagai berikut:  
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𝒓𝒙𝒚  =  
𝑛 ∑XY − (∑X)(∑Y)

√{𝑛∑𝑋2 − (∑X)2)  {𝑛∑𝑌2 − (∑Y)2)  
  

 

Kriteria pengujian menurut Sugiyono (2018: 173) bila korelasi tiap factor 

positif dan besarnya lebih dari 0,3 maka instrument tersebut memiliki 

validitas yang baik, sebaliknya jika harga korelasi kurang dari 0,3  maka 

instrument tersebut dinyatakan tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau 

dibuang. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

SPSS versi 21.0 dengan menggunakan metode pearson correlation. Jika 

rhitung  ≥ rTabel dengan taraf signifikan (𝛼 = 0,05) maka instrumen tersebut 

valid, jika rhitung < rTabel  dengan 𝛼 = 0,05 maka koefisien korelasi tersebut  

tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas  

 

Instrumen reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Cara menentukan 

reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha menurut 

Arikunto (2013: 319), yaitu:  

𝑟
11=(

𝑘
(𝑘−1)

)(1− 
∑ 𝜎𝑏

2

𝜎𝑡
2 )

 

Keterangan:  

r11     = reliabilitas instrumen  

k     = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

∑ 𝜎𝑏
2 = jumlah varians butir  

𝜎𝑡
2     = varians total  

Dimana rumus dari varians total, yaitu:  

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑋2 −
(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan:  

𝜎𝑡
2 = varians total 
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X   = skor total  

N   = banyak responden  

  

Hasil interval nilai korelasi memiliki makna  yang dapat diuraikan pada 

Tabel 5 berikut. 

 

             Tabel 5. Kriteria Koefisien Korelasi 

 

No Interval Nilai r Keterangan  

(1) (2) (3) 

1. 0,80 < 𝑟11 ≤ 1,00 Sangat tinggi  

2. 0,60  < 𝑟11 ≤ 0,80 Tinggi  

3. 0,40 < 𝑟11 ≤ 0,60 Cukup  

4. 0,20 < 𝑟11 ≤ 0,40 Rendah  

5. ≤ 0,20  Sangat rendah  

(Rosidin, 2017: 203) 

Keterangan:  

𝑟𝑋𝑌 = Koefisien korelasi  

𝑛    = Jumlah responden uji coba  

𝑋   = skor tiap item  

𝑌   = skor seluruh item responden uji coba  

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari  skala self 

efficacy serta pretest dan posttest siswa  melalui self assesment yang telah 

disiapkan peneliti.  

 

I. Teknik Analisis Data  

 

1. Teknik Penskoran Self Efficacy Siswa 

 

1) Pernyataan pada skala self efficacy  terbagi terdiri dari 5 pilihan jawaban 

sesuai dengan self efficacy siswa dimana rentang  nilai 1-5, point 1 adalah 

tidak yakin dan point 5 adalah sangat yakin. 

2) Mengumpulkan data, mengelola data, dan mengklasifikasi data 

penilaian self efficacy siswa sebagai gambaran untuk mengetahui 
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frekuensi dan rata-rata self efficacy siswa pada setiap jawaban dari skala 

yang telah dibagikan. 

3) Presentase jawaban siswa dapat diketahui dengan menggunakan  

     persamaan menurut Purwanto (2008: 102) yang diuraikan sebagai 

berikut: 

 NP = 
𝑅

𝑆𝑀
 x 100% 

Keterangan: 

NP  = Presentase jawaban siswa 

R   = Skor yang diperoleh siswa 

SM  = Skor maksimal yang diharapkan 

4) Menafsirkan presentase penilaian self efficacy siswa. Presentase tersebut 

dijelaskan dalam Tabel 6. 

 

Tabel 6. Tafsiran Presentase Self Efficacy Siswa 

 

No Presentase % Kriteria 

(1) (2) (3) 

1. 76-100 Tinggi 

2. 51-75 Sedang 

3. 0-50 Rendah 

 (Bandura, 2006: 32). 

 

2. Teknik Penskoran Hasil Belajar Kognitif Siswa 

 

Teknik penskoran pretest dan posttest  menurut Muthi’ik (2018) adalah 

sebagai berikut : 

𝑆 =  
𝑅

 𝑁
 X 100 

Keterangan  

S = nilai hasil belajar siswa 

R = jumlah skor dari item soal yang dijawab benar 

N = skor maksimum 
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J. Pengujian Hipotesis 

 

Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilakukan menggunakan  

uji analisis statik, melalui (1) Uji Normalitas, (2) Uji Paired Sample T-test,  (3) 

Uji Homogenitas, (4) Uji N-gain, (5) Uji Independent Sample T-test,  (6) Uji 

Korelasi Bivariat serta (7) Effect Size dengan menggunakan SPSS 21.0  

 

1. Uji Normalitas Data  

 

Pengujian sampel penelitian untuk mengetahui jenis data terdistribusi 

normal adalah dengan melakukan uji normalitas, yang diilakukan  dengan 

menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu kolmogorov-smimov 

menentukan hipotesis pengujiannya terlebih dahulu menurut Hake (2002). 

a. Hipotesis  

H0 = data terdistribusi secara normal  

H1 = data tidak terdistribusi secara normal  

b. Taraf Signifikasi  

Taraf signifikasi yang digunakan α : 0,05  atau 5%. 

c. Pedoman pengambilan keputusan Nilai Sig. atau Signifikansi atau nilai 

probabilitas  ≤  0,05 maka distribusinya adalah tidak normal. Nilai Sig. 

atau signifikansi atau nilai probabilitas >  0,05 nilai distribusinya adalah 

normal.  

 

2. Uji Paired Sample T-test 

 

Setelah menguji data yang diperoleh dengan uji normalitas data 

selanjutnya, melakukan pengujian hipotesis pertama dan kedua 

menggunakan analisis uji Paired Sample T-test.  Jika data yang diperoleh 

tidak terdistribusi normal maka menggunakan uji Wilcoxon. Uji Paired 

Sample T-test adalah salah satu metode pengujian yang digunakan untuk 

membuktikan  keefektifan perlakuan, hal ini ditandai dengan adanya 

perbedaan secara signifikan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah 

diberikan perlakuan adapun dasar pengambilan keputusan untuk menerima 
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atau menolak Ho pada uji Paired Sampel T-Test (Hake, 2002) adalah 

sebagai berikut:  

a. Menentukan hipotesis  

Hipotesis yang ditentukan dalam pengujian Paired Sampel T-Test ini 

adalah:  

Hipotesis pertama: 

H0 :   tidak terdapat peningkatan rata-rata self efficacy  yang signifikan 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan model PBL  dalam 

Blended Learning. 

H1 :   terdapat peningkatan rata-rata self efficacy yang signifikan siswa 

sebelum dan sesudah  menggunakan model PBL  dalam Blended 

Learning. 

 

Hipotesis kedua:  

H0 :   tidak terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar kognitif siswa 

yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan model PBL  

dalam Blended Learning. 

H1 :  terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar kognitif siswa yang 

signifikan sebelum dan sesudah  menggunakan model PBL  

dalam Blended Learning. 

 

a. Kriteria uji  

Ho ditolak  apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas p  ≤  0,05  

Ho diterima apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas p > 0,05  

b. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis. 

 

3. Uji N-gain  

 

Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penelitian (self efficacy dan hasil 

belajar kognitif) dapat dianalisis melalui Uji N-gain menggunakan data N-

gain yang ternormalisasi. N-gain adalah selisih antara kemampuan awal 

dan kemampuan akhir siswa, sehingga dapat dilihat peningkatan hasil 

pembelajaran sebelum dan sesudah diterapkan perlakuan. N-gain 
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didapatkan  dengan pengurangan skor tes awal dengan skor tes akhir 

dibagi oleh skor maksimum dikurang skor tes awal menurut Hake (2002). 

Persamaan N-gain dapat dilihat sebagai berikut:  

𝒈 =  
𝑺𝑷𝒐𝒔𝒕 −  𝑺𝑷𝒓𝒆

𝑺𝑴𝒂𝒙 − 𝑺𝑷𝒓𝒆
 

Keterangan:  

g  = N-gain  

Spost  = Skor self efficacy dan hasil belajar sesudah perlakuan. 

Spre  = Skor self efficacy dan hasil belajar sebelum perlakuan. 

Smax  = Skor maksimum  

 

Hasil perolehan nilai dari uji  N-gain dapat diinterpretasikan ke dalam 

Tabel 7 sebagai berikut: 

 

Tabel 7.  Kategori nilai N-gain 

 

No Kategori Rentang Nilai 

(1) (2) (3) 

1. Tinggi 0,7 ≤ N-g𝑎𝑖𝑛 ≤ 1 

2. Sedang 0,3 ≤ N-g𝑎𝑖𝑛 < 0,7 

     3. Rendah 0,0 ≤ N-g𝑎𝑖𝑛 < 0,3 

(Hake, 2002) 

4. Uji Homogenitas 

 

Uji ini juga dilakukan untuk mengetahui kehomogenan dari sampel yang 

diberikan pada penelitian ini. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam uji 

Independent Sample T-test,  adapun dasar pengambilan keputusan menurut 

Hake (2002) sebagai berikut: 

a.  Jika nilai sig. atau nilai signifikansi  ≤  0,05 maka sampel tersebut tidak   

homogen.  

b.  Jika nilai sig. atau nilai signifikansi >  0,05 maka sampel tersebut 

homogen. 
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5. Uji Independet Sample T-Test 
 

Analisis ini digunakan untuk uji pengaruh model PBL dalam Blended 

Learning terhadap peningkatan self efficacy dan hasil belajar  kognitif 

siswa. Data hasil penelitian digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan rata-rata N-gain antara dua kelompok sampel yang tidak 

berhubungan yaitu kelas eksperimen yang menggunakan model PBL 

dalam Blended Learning  dan kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. Data penelitian harus berdistribusi normal 

dengan varian yang homogen, apabila data tidak terdistribusi normal maka 

uji Independent Sample T-test dapat diganti dengan menggunakan uji 

nonparametrik yaitu uji Mann-Whitnney U-Test  (Hake, 2002)..  

Hipotesis pertama: 

H0 :  tidak terdapat perbedaan peningkatan rata-rata self efficacy siswa 

yang signifikan antara  kelas eksperimen (model PBL dalam Blended 

Learning) dengan  kelas kontrol (pembelajaran konvensional). 

H1 :   terdapat perbedaan peningkatan rata-rata self efficacy siswa yang 

signifikan antara  kelas eksperimen (model PBL dalam Blended 

Learning) dengan  kelas kontrol (pembelajaran konvensional). 

 

Kriteria uji: 

a. H0 ditolak atau H1 diterima apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas p  ≤

 0,05  

b. H0 diterima H1 ditolak apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas p > 0,05  

 

6. Uji Effect Size 

 

Untuk melihat seberapa besar pengaruh besar keefektifan dari model 

pembelajaran yang telah digunakan dan diterapkan kepada siswa dari suatu 

variabel dengan variabel lainnya dalam suatu penelitian dapat ditunjukkan 

dari nilai effect size. Berikut ini rumus effect size: 

𝒅 =
𝑿𝟏
̅̅̅̅ − 𝑿𝟐

̅̅̅̅

𝑺𝒑𝒐𝒐𝒍𝒆𝒅
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Keterangan : 

𝑑 = Cohen’s d effect size (besar pengaruh dalam persen) 

𝑋1
̅̅ ̅ = Nilai rata-rata  N-gain perlakuan kelas eksperimen. 

𝑋2
̅̅ ̅ = Nilai rata-rata  N-gain perlakuan  kelas kontrol. 

𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 = standar deviasi kelas gabungan. 

Menghitung  𝑺𝒑𝒐𝒐𝒍𝒆𝒅  menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑺𝒑𝒐𝒐𝒍𝒆𝒅 = √
(𝒏𝟏 − 𝟏)𝑺𝒅𝟏

𝟐  + (𝒏𝟐 − 𝟏)     𝑺𝒅𝟐
𝟐  

𝒏𝟏 + 𝒏𝟐
  

   

Keterangan: 

𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑  = standar deviasi gabungan 

𝑛1           = jumlah siswa kelas kontrol 

 𝑛2          = jumlah siswa kelas eksperimen 

𝑆𝑑1
2
      = standar deviasi kelas kontrol 

𝑆𝑑2
2
      = standar deviasi kelas eksperimen 

 

Adapun hasil perhitungan dapat diinterpretasikan berdasarkan kategori 

effect size menurut Cohen, dkk. (2017: 540) dalam Tabel 8. berikut. 

 

Tabel 8. Interpretasi Effect size 

 

No Nilai Effect Size Interpretasi 

(1) (2) (3) 

1. 0,8 <d ≤ 2,0 Besar 

2. 0,5 < d ≤ 0,8 Sedang 

3. 0,2 < d ≤ 0,5 Kecil 

(Cohen, dkk., 2017: 540) 

 

7. Uji  Korelasi Bivariat 
 

Analisis korelasi (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidak adanya hubungan antara dua variabel dan juga untuk 

mengetahui seberapa erat hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi 

menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel.  



44 
 

 
 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson atau 

Pearson Product Moment.  

a. Menentukan hipotesis  

Hipotesis yang ditentukan dalam uji ini adalah:  

H0 :  tidak terdapat hubungan self efficacy siswa dengan hasil belajar 

kognitif siswa. 

H1 :  terdapat hubungan self efficacy siswa dengan hasil belajar 

kognitif siswa. 

b. Dasar pengambilan keputusan  

Jika probabilitas (sig) < 0,05, maka H0 ditolak atau  H1 diterima.Jika 

probabilitas (sig) > 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak 

c. Pedoman derajat hubungan  

 

Tabel 9. Interpretasi Korelasi Bivariat 

 

No Nilai  Interpretasi 

(1) (2) (3) 

1. 0,00-0,199 Sangat rendah 

2. 0,20-0,399 Rendah  

3. 0,40-0,599 Sedang  

4. 0,60-0,799 Kuat 

5. 0,80-1,000 Sangat kuat  

(Hake, 2002) 

d. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis. 

 

 



 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Penerapan model PBL dalam Blended Learning berpengaruh dalam 

peningkatan rata-rata self efficacy siswa, yang dibuktikan dengan hasil uji 

analisis data dimana nilai N-gain pada kelas model PBL  dalam Blended 

Learning  berada dalam kategori sedang yang ditandai dengan adanya 

peningkatan rata-rata self efficacy siswa disebabkan karena model PBL 

dalam Blended Learning mampu membuat siswa termotivasi untuk 

mengajukan hipotesis dari ill structure yang diberikan oleh guru, selain 

itu aktivitas belajar pada sintaks PBL dalam Blended Learning mampu 

menunjang peningkatan setiap dimensi self efficacy, antara lain: aktivitas 

siswa memahami ill structure, berdiskusi secara offline/online, 

melakukan praktikum,  memahami konsep Impuls dan Momentum, serta 

menganalisis solusi dari pemecahan masalah yang diberikan. 

 

2. Penerapan model PBL dalam Blended Learning berpengaruh dalam 

peningkatan rata-rata hasil belajar kognitif siswa, yang dibuktikan 

dengan hasil uji analisis data dimana nilai N-gain pada kelas model PBL  

dalam Blended Learning  berada dalam kategori sedang yang ditandai 

dengan adanya peningkatan rata-rata hasil belajar kognitif siswa tersebut 

disebabkan karena model PBL dalam Blended Learning mampu 

membuat siswa termotivasi untuk mengajukan hipotesis dari ill structure 

yang diberikan oleh guru, selain itu aktivitas belajar pada sintaks PBL 

dalam Blended Learning mampu menunjang peningkatan setiap dimensi
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hasil belajar kognitif, antara lain: siswa mengingat, memahami, dan 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui ill structure yang 

diberikan oleh guru untuk menganalisis solusi yang tepat dari pemecahan 

masalah tersebut. 

 

3. Terdapat hubungan yang positif antara self efficacy dengan hasil belajar 

kognitif siswa dimana siswa yang memiliki self efficacy tinggi akan 

memperoleh hasil belajar kognitif yang tinggi pula. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti menyarankan kepada guru untuk 

lebih sering menerapkan model PBL dalam Blended Learning yang 

dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan media pembelajaran yang 

cocok agar siswa lebih terbiasa melakukan pembelajaran berbasis masalah 

sehingga dapat berkontribusi meningkatkan self efficacy siswa dan hasil 

belajar kognitif siswa. 
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