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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang baik itu 

individu maupun sekelompok orang. Pendidikan merupakan tujuan bagi setiap 

orang dalam mencapai masa depan yang diinginkan, dalam proses pendidikan 

terdapat komunikasi yang dilakukan secara dua arah oleh guru dan siswa serta 

dengan sumber belajar yang beragam. Pendidikan itu mencakup banyak hal 

seperti pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh siswa selama melaksanakan 

proses pembelajaran. Maka dari itu sebagai guru yang mentransfer materi kepada 

siswa harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan siswa itu sendiri 

sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. 

Proses belajar mengajar yang terlaksana dengan teratur akan memberi kesan yang 

baik kepada siswa itu sendiri nantinya. Pada saat ini pendidikan sedang 

mengalami penyesuaian dimasa pandemi covid-19 sehingga dari guru sendiri 

harus dapat membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa 

tidak merasa bosan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan ialah suatu usaha yang telah secara sadar 

dan direncanakan agar suasana belajar dan proses pembelajaran tercipta secara 

aktif dan pendidik agar siswa bisa meningkatkan dirinya sendiri baik skill-nya, 

mengendalikan dirinya, spiritualitasnya, dan juga bakat-bakat yang bisa berguna 

untuk dirinya sendiri, orang sekitarnya, bangsa, maupun negara. Pembelajaran 

ialah aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk mengajari siswanya. Guru 

melakukannya dengan tujuan untuk menjalankan tujuan pendidikan dan 

mengoptimalisasikan peranan guru yang mana membantu siswa untuk 

menumbuhkan keterampilannya, pengetahuannya, serta sikapnya.  

Pendidikan di masa pandemi covid-19 ini sangatlah mempunyai dampak 

besar terhadap pencapaian aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa, karena 

terdapat banyak kendala baik itu untuk guru maupun siswa itu sendiri. 
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Maka dari itu seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

diharapkan dapat membantu kelancaran proses pembelajaran di masa pandemi ini. 

Kendala yang dialami pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini sangat 

banyak sehingga perlu disesuaikan terlebih dahulu proses pembelajaran yang akan 

dilakukan selama masa pandemi covid-19 ini.  

Pendidikan di masa pandemi dapat dilakukan secara jarak jauh atau secara 

langsung tergantung dengan keadaan tempat sekolah tersebut berada dalam zona 

hijau, kuning, merah atau hitam. Jika pemerintah menetapkan sekolah yang 

berada di zona hijau dan kuning boleh melakukan pembelajaran secara langsung 

atau tatap muka, akan tetapi semua ini tergantung dengan keputusan masing-

masing orang tua siswa itu sendiri boleh atau tidak melakukan pembelajaran 

secara langsung. Kemudian jika tempat sekolah tersebut berada di zona merah 

atau hitam maka sebaiknya pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh 

untuk meminimalisir penyebaran coronavirus disease 2019 (covid-19). Karena 

sekarang ini kita memasuki era “new normal” maka sekolah yang berada di zona 

hijau dan kuning boleh melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka 

akan tetapi pembelajaran yang dilakukan tetap dengan menerapkan protokol 

kesehatan dalam rangka penyebaran virus covid-19.  

Menurut penelitian yang dilakukan Toharudin, Uus, dkk (2021, hlm. 1) 

mengenai pandemi  COVID-19 yang memberikan dampak pada berbagai sektor, 

khususnya di sektor pendidikan. Saat ini aktivitas belajar mengajar beralih dari 

tatap muka menjadi online dengan persiapan yang masih minim dan menimbulkan 

berbagai kendala sehingga dalam aktivitas belajar mengajar tentu akan ditemui 

banyak kelemahan-kelemahannya.  

Kemudian mengenai masalah pemilihan model pembelajaran yang 

dipergunakan guru sebagai jalan utama agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif, aktif, dan menyenangkan baik itu melalui 

pembelajaran secara langsung atau pembelajaran secara online. Pemilihan model 

pembelajaran yang baik selama masa pademi covid-19 ini bisa menolong guru dan 

memudahkan mereka untuk mempresentasikan materi mereka kepada siswa.  

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap beberapa artikel maka 

permasalahan yang sering muncul dalam bidang pendidikan saat masa pademi ini 
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adalah proses pembelajaran yang dilakukan pada era “new normal”  yaitu 

mengenai masalah model pembelajaran yang dipakai guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran dan model pembelajaran yang dipakai dapat mempunyai 

dampak besar dalam memotivasi siswa untuk tetap menjalankan proses belajar 

mengajar dengan baik selama masa pandemi covid-19.  

Kemudian juga masalah mengenai alat berbasis teknologi sebagai 

pendukung untuk melakukan pembelajaran jarak jauh yang tidak semua siswa 

mempunyainya misalnya gadget sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa 

karena biasanya didesa untuk penggunaan alat komunikasi kurang memadai dan 

banyak sekali kendala salah satunya adalah sinyal, kemudian untuk masalah 

lainnya yaitu saat pembelajaran tatap muka langsung baik itu untuk pihak sekolah, 

guru, siswa dan juga orang tua siswa harus menerapkan protokol kesehatan  saat 

proses belajar berlangsung yaitu dengan melakukan 3 M ( Memakai masker, 

Mencuci tangan, dan Menjaga jarak ), akan tetapi untuk siswa sekolah dasar perlu 

diawasi agar mereka tetap menerapkan protokol kesehatan saat berkomunikasi dan 

tatap muka secara langsung dengan teman-temannya.  

Kemudian guru juga harus menerapkan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran 

baik itu face to face atau secara online sehingga dapat menciptakan pembelajaran 

yang efektif.  Jadi, menurut penulis model pembelajaran yang cocok diterapkan 

saat masa pandemi covid-19 ini adalah model pembelajaran blended learning 

yaitu model pembelajaran campuran yang bisa dilakukan secara langsung atau 

tatap muka dan dilakukan secara online / jarak jauh.  

Model pembelajaran blended learning merupakan model pembelajaran yang 

sangat efektif dipergunakan di masa pandemi covid-19 ini sehingga tidak terjadi 

komunikasi secara langsung antara guru dan siswa untuk meminimalisir 

penyebaran virus.  Model pembelajaran blended learning ini juga dapat dijadikan 

acuan dalam mencapai empat pilar pendidikan yang dipergunakan sebagai pondasi 

awal dalam melakukan proses belajar mengajar yaitu learning to know, learning 

to do, learning to live together, dan learning to be. Model blended learning ini 

merupakan gabungan dari konsep pembelajaran konvensional dengan 

mempergunakan alat berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat 
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dijadikan penunjang dalam melaksanakan proses  belajar mengajar di masa 

pandemi covid-19 sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif dan siswa juga 

dapat melakukan pembelajaran dengan baik selama di rumah. Model blended 

learning ini merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa sehingga dapat 

meningkatkan keaktifan siswa, siswa juga dapat mencapai pengalaman dan hasil 

belajar megajar yang lebih baik dari sebelumnya. 

Menurut Staker ( dalam Utomo, Supri Wahyudi & Wihartanti, 2019, hlm. 

33) mengatakan bahwa blended learning ialah suatu tahapan dalam sistem belajar 

mengajar yang membuat siswa ataupun mahasiswa mempergunakan suatu media 

untuk mereka bisa belajar dengan cara online. Sedangkan menurut Menurut 

Sjukur (Inggiriyani, Feby, Dkk, 2019, hlm. 370) memberikan penjelasan bahwa 

blended learning ialah proses belajar mengajar di mana teknologi dan inovasi 

digabungkan untuk memunculkan suatu interaksi seperti pembelajaran 

konvensional pada umumnya yang memunculkan dampak pembelajaran seperti di 

kelas ataupun di luar kelas.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut  kutipan jurnal ( Iskandar, 

Dadang & Acep, 2018, hlm. 323 ) mengungkapkan bahwa “Blended Learning 

memungkinkan siswa melakukan pembelajaran jarak jauh, tanpa mempergunakan 

begitu pula saat mereka melakukan pembelajaran tatap muka di kelas, mereka 

telah mempelajari materi dan menjadi pembelajaran lebih terarah. Selain itu 

dengan menerapkan Blended Learning, siswa mempunyai banyak waktu untuk 

bermain dengan keluarga ataupun dengan teman. Ini akan mengurangi biaya 

belajar, dan meningkatkan komunikasi guru dan siswa, pembelajaran dan tugas 

menjadi lebih jelas, jadwal belajar tidak diatur secara ketat. Jadi ketika ada waktu 

luang siswa membuka sistem pembelajaran, siswa dapat meningkatkan waktu 

mereka dengan lebih efektif tanpa kehilangannya waktu untuk bermain dengan 

teman mereka. 

 Proses belajar mengajar menggunakan model blended learning ini yaitu 

bisa menggunakan media whatsApp sebagai alat komunikasi  untuk menjelaskan 

materi belajar dan pengumpulan tugas antara guru dan siswa akan tetapi siswa 

harus didampingi orang tua saat melakukan pembelajaran kemudian setiap 

mwmodel blended learning ini juga dapat dilakukan secara langsung seperti 
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sebelumnya guru sudah menentukan berapa orang siswa di kelas untuk melakukan 

pembelajaran tatap muka setiap hari apa misalnya berapa orang siswa hari senin-

rabu, kemudian dilanjut lagi untuk siswa lain dihari berikutnya untuk melakukan 

pembelajaran langsung untuk membahas materi yang tidak dimengerti saat guru 

menjelaskan materi melalui media whatsApp sehingga siswa dapat mengerti lebih 

jelas mengenai materi yang disampaikan oleh gurunya. Tapi pada kenyataanya 

model blended learning memang kurang diterapkan saat  melaksanakan proses 

belajar mengajar sebelum pademi covid-19 dan seiring dengan berjalannya waktu 

dimasa pandemi covid-19 ini pemerintah mengusulkan dua pilihan untuk 

melakukan proses belajar mengajar yaitu pembelajaran face to face atau online. 

Kemudian model blended learning di masa pandemi covid-19 ini membuat 

siswa menjadi kurang termotivasi untuk melaksanakan proses pembelajaran 

karena selama di rumah yang biasanya saat di rumah dipergunakan untuk istirahat 

dan bermain saat pulang sekolah tetapi untuk sekarang ini di rumah pun siswa 

harus dituntut belajar walaupun secara daring dan juga tanpa bertemu teman-

temannya seperti di sekolah. 

Menurut Dwiyogo (dalam Hima, Lina Rihatul, 2015, hlm. 37) mengartikan 

blended learning sebagai suatu model dalam belajar mengajar yang 

mencampurkan belajar mengajar tatap muka dengan belajar mengajar yang 

mempergunakan alat elektronik dan bisa dilaksanakan kapan pun dan di mana 

pun. Sedangkan menurut Thorne (dalam Hima, Lina Rihatul, 2015, hlm.37) model 

pembelajaran blended learning ialah percampuran dari video streaming, kelas 

virtual, teknologi multimedia, e-mail, voice-mail, CD Room, serta telekonferens 

dan animasi teks online yang bisa  menunjang dan membantu proses pembelajaran 

agar berjalan sesuai arahan dan juga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh 

guru yang secara keseluruhan merupakan penggabungan bentuk tradisional belajar 

di kelas dan secara individu. Sehingga melihat hal tersebut blended learning ialah 

suatu jalan keluar yang sudah cukup tepat untuk menunjang gaya belajar siswa 

sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Dengan model ini, maka sangat tepat 

apabila diterapkan di masa pandemi covid-19  sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 



6 
 

 
 

Menurut Syarif, Izzuddin (dalam Hima, Lina Rihatul, 2015, hlm. 38 ) yang 

menjelaskan bahwa  motivasi diri bisa diberikan pengertian sebagai usaha yang 

membuat individu ataupun kelompok tertentu melaksanakan suatu hak atas dasar 

keinginannya untuk meraih tujuan yang diharapkannya serta memperoleh rasa 

puas dari apa yang sudah dilakukannya sehingga akan memberikan semangat dan 

dorongan kepada orang tersebut untuk melakukan atau menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan apa yang diinginkan sebelumnya. Sedangkan 

Menurut Mc.Donald (dalam Hima, Lina Rihatul, 2015, hlm. 73) motivasi ialah 

suatu hal yang muncul pada diri seseorang yang bisa terlihat melalui yang akan 

muncul pertama kali dan selanjutnya respon baik akan timbul pada tujuan yang 

akan dicapainya.  

Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa mempergunakan model 

Blended Learning merupakan model pembelajaran yang mencampurkan proses 

belajar mengajar secara langsung dan online. Melalui model Blended Learning ini 

guru dituntut untuk dapat melakukan proses belajar mengajar yang efektif, aktif 

dan menyenangkan kepada siswa. Selanjutnya siswa juga diajak untuk melakukan 

pembelajaran secara mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua selama proses 

belajar  berlangsung.  

Dari latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

mengenai “Analisis Model Blended Learning Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep pembelajaran model blended learning di sekolah dasar ? 

2. Bagaimana penerapan model blended learning kepada siswa sekolah dasar? 

3. Bagaimana kaitannya model blended learning dengan motivasi belajar siswa 

sekolah dasar ?  
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui konsep pembelajaran model blended learning di sekolah 

dasar. 

2. Untuk mengetahui penerapan model blended learning kepada siswa sekolah 

dasar. 

3. Untuk mengetahui kaitannya model blended learning dengan motivasi belajar 

siswa sekolah dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan analisis jurnal dan artikel-artikel mengenai model blended 

learning, maka analisis ini peneliti harap mempunyai manfaat baik langsung 

ataupun tidak. Berikut ialah manfaat dari penelitian ini, diantaranya:  

1. Manfaat teoristis 

Secara teoristis hasil analisis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca 

dalam menambah wawasan mengenai model pembelajaran blended learning  

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Pendidik / calon pendidik 

Manfaat bagi pendidik/ calon pendidik yaitu dapat menambah pengetahuan 

dan sumbangan pemikiran mengenai cara mengembangkan pembelajaran yang 

efektif selama pandemi covid-19 dan juga dapat melakukan kombinasi mengenai 

proses belajar mengajar  melalui model blended learning yaitu  pembelajaran  

yang dilakukan secara konvensional (tatap muka) dan  online (daring).  

b. Bagi Siswa 

Manfaat untuk siswa ialah dapat memberikan pengalaman belajar secara 

langsung saat masa pandemi covid-19 ini sehingga dapat meningkatkan motivasi 

belajarnya untuk dapat mengikuti pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, 

dan efektif selama di rumah. 
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c. Bagi Sekolah 

Bisa dijadikan bahan untuk mempertimbangkan model belajar mengajar 

agar bisa menumbuhkan keterampilan dan motivasi belajar yang dimiliki anak 

didik. Kemudian dapat juga dijadikan solusi mengenai model pembelajaran yang 

tepat untuk dipergunakan pendidik selama melakukan pembelajaran di masa 

pademi covid-19. 

d. Bagi Penulis 

Manfaat yang akan penulis rasakan ialah bertambahnya wawasan serta 

pengalaman langsung mengenai model pembelajaran yang dipergunakan oleh 

guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa selama pandemi covid-19  

melalui model pembelajaran blended learning yaitu model pembelajaran 

campuran antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran daring melalui 

alat yang berbasis teknologi seperti WhatsApp. 

 

E. Definisi Variabel 

Definisi variabel merupakan cara untuk menghindari salahnya penafsiran 

terhadap kata-kata tertentu yang dipergunakan dalam suatu penelitian agar mudah 

dipahami dalam penggunaan kata-kata tersebut. Menurut Arikuntoro, Suharsimi           

(dalam Hardiyana, Siti, 2014, hlm. 58) menjelaskan bahwa variabel adalah gejala 

yangberagam yang menjadi objek penelitian bagi peneliti untuk mengetahui 

keterkaitan satu sama lain variabel penelitian. Sedangkan menurut Hadi, Sutrisno   

(dalam Hardiyana, Siti, 2014, hlm. 58) mengungkapkan bahwa variabel 

merupakan suatu fenomena yang muncul untuk memberikan petunjuk berupa 

variasi jenis ataupun tingkatannya dapat memudahkan peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah-masalah yang akan dianalisis. Adapun menurut 

Sugiyono (dalam Benardin, Deden Edwar Yokeu & Ikhtiar, 2016, hlm.77) 

menjelaskan bahwa variabel merupakan segala hal yang peneliti tetapkan untuk 

diteliti sehingga informasi akan diperoleh yang selanjutnya kesimpulannya dapat 

ditarik berdasarkan informasi yang sudah didapat dengan sumber yang jelas. 

Melalui pengertian yang sudah diungkapkan oleh para ahli, maka kesimpulannya 

ialah variabel merupakan suatu objek penelitian yang sangat bervariasi dalam 
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jenis maupun tingkatannya, sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jenis variabel  di dalam penelitian ini ialah jenis variabel bebas 

(independent) dan jenis variabel terikat (dependent). Menurut Nawawi, Hadari 

(dalam Hardiyana, Siti, 2014, hlm. 58) menyatakan bahwa variabel bebas ialah 

suatu unsur yang memberikan dampak pada kemunculan unsur lainnya yang dapat 

memberikan dampak satu sama lain variabel. Adapun menurut Sugiyono (dalam 

Nuryayi, Misbah & Deden Edwar, 2015, hlm. 383) menjelaskan bahwa variabel 

bebas ialah variabel yang memberikan dampak atau penyebab variabel dependent 

(terikat) berubah yang nantinya dapat diubah kembali atau dimanipulasi oleh 

peneliti untuk mempermudah melakukan analisis terkait penelitian. Melalui 

beberapa arti di atas, kesimpulannya ialah bahwa  variabel bebas merupakan 

variabel yang memberikan dampak muncul unsur lain sehingga timbulnya 

variabel dependent (terikat). Sedangkan variabel terikat menurut Nawawi, Hadari 

(dalam Hardiayana, Siti, 2014, hlm. 58) mengemukakan variabel terikat ialah 

unsur yang kemunculannya diberikan pengaruh unsur lainnya untuk memperkuat 

hasil analisis penelitian yang peneliti lakukan karena munculnya unsur lain yang 

memberikan dampak variabel tersebut. Adapun menurut Sugiyono (dalam 

Nuryayi, Misbah & Deden Edwar, 2015, hlm. 383) mengungkapkan bahwa 

Variabel terikat ialah variabel yang kedatangannya muncul akibat dari adanya 

varibael bebas. Melalui beberapa arti di atas, kesimpulannya ialah bahwa  terikat 

merupakan unsur yang munculnya dipengaruhi unsur lain yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas yang memberikan dampak variabel terikat. Dalam 

penelitian ini yang merupakan variabel bebas (independent) adalah model Blended 

Learning (x). Sedangkan untuk variabel terikat (dependent) adalah motivasi 

belajar (y). 

Agar tidak terjadi salah penafsiran pada istilah yang dijadikan variabel 

dalam penelitian ini, maka berikut ialah arti dari istilah yang dipergunakan:  

1.Model Blended Learning 

 Menurut Horn & Staker (dalam Murtini, Juli, Dkk, 2021, hlm. 316) 

Blended learning ialah model pembelajaran baru yang dipusatkan pada siswa dan 

bersifat personal sehingga lebih produktif karena hasil dari pembelajaran ini akan 
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meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Sedangkan menurut Wiryanto 

(2018) menjelaskan bahwa blended learning adalah percampuran antara belajar 

tatap muka dengan belajar daring yang mempergunakan teknologi berbasis 

internet sebagai medianya.  

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah bahwa model 

Blended Learning merupakan model yang mencampurkan belajar tatap muka 

dengan belajar online yang dipusatkan pada siswa agar produktivitas lebih 

meningkat dan juga hasil belajar anak meningkat pesat. 

 

2.Motivasi Belajar 

  Menurut Islamuddin (dalam Arianti, 2018, hlm. 125) menjelaskan bahwa 

motivasi belajar ialah suatu hal yang timbul dalam diri seseorang untuk 

memberikan dorongan dalam belajar ataupun menimbulkan semangat belajar 

untuk mencapai kepuasaan terhadap hasil yang akan diperoleh oleh seseorang 

tersebut. Sedangkan menurut menurut Uno (dalam Bate’e , Anugerah, 2015, hlm. 

30) memberikan penjelasan bahwa motivasi asalnya dari kata motif yang artinya 

ialah kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang bisa membuat orang tersebut 

berperilaku untuk memperoleh atau mendapatkan tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya agar tercapai secara maksimal. 

  Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah bahwa  

motivasi belajar adalah kekuatan yang ada dalam diri individu untuk memperoleh 

dorongan atau semangat belajar yang menyebabkan individu tersebut bertindak 

dan mengikuti aktivitas pembelajaran dengan semangat sehingga tercapailah hasil 

yang sesuai seperti yang mereka inginkan. 

 

F. Landasan Teori 

1. Model  Pembelajaran Blended Learning  

a. Pengertian Blended Learning 

Menurut Sjukur (dalam Inggriyani, Feby, Dkk , 2019, hlm. 29) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran blended learning adalah proses belajar 

mengajar di mana teknologi dan inovasi digabungkan untuk memunculkan suatu 

interaksi seperti pembelajaran konvensional pada umumnya yang memunculkan 
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dampak pembelajaran seperti di kelas ataupun di luar kelas. Blended learning 

ialah suatu tahapan pembelajaran yang dilakukan untuk membuat siswa lebih 

mandiri baik mandiri dalam waktu, belajar, tempat ataupun urutan yang tepat 

dengan diri sendiri (Satker, 2012 ). 

Menurut Husamah (dalam Fitri, Emria, Dkk, 2016, hlm. 86) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran yang dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi blended learning ialah model belajar yang 

mencampurkan belajar tatap muka yang sudah sering dilakukan dengan belajar 

online atau melalui teknologi yang mana siswa pun bisa mengakses materinya 

kapanpun dan dimanapun sesuai yang guru arahkan.  

Menurut Horn and Staker ( dalam Murtini, Juli, Dkk, 2021, hlm. 316) 

yang menjelaskan bahwa model blended learning adalah model pembelajaran 

baru yang dipusatkan pada siswa dan bersifat personal sehingga lebih produktif 

karena hasil dari pembelajaran ini akan meningkatkan hasil belajar siswa secara 

signifikan. Blended learning adalah pengkombinasian antara belajar tatap muka 

dan juga belajar yang dilaksanakan dengan mempergunakan teknologi berbasis 

internet (Wiryanto, 2018). 

Menurut Rosmiati, Dkk (dalam Anggreini,  Ni Luh Putu, Dkk, 2020, hlm. 

330) menjelaskan bahwa Model blended learning berfokus pada perubahan pada 

pembelajaran klasik agar siswa bisa aktif seperti yang mereka lakukan ketika 

belajar di kelas ataupun di luar kelas. Sedangkan  menurut Abdullah (dalam 

Anggreini, Ni Luh Putu, Dkk, 2020, hlm.330) menegaskan bahwa Blended 

learning ialah model yang mencampurkan belajar tatap muka (faceto face) dengan 

belajar online (jarak jauh).   

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah model 

blended learning merupakan model pembelajaran kombinasi ( campuran ) yaitu 

proses belajar mengajarnya dapat dilakukan secara langsung dan juga online. 

Dengan adanya model pembelajaran diharapkan dapat membuat siswa menjadi 

lebih produktif dan aktif sehingga siswa dapat memperoleh hasil yang memuaskan 

selama melaksanakan proses pembelajaran. 
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b. Konsep Blended Learning 

Menurut Ghirardini (2011, hlm. 5) menjelaskan bahwa Blended learning 

merupakan model pembelajaran campuran atau penggabungan pembelajaran tatap 

muka (face to face) dan pembelajaran online yang dapat dilakukan pada waktu 

kapan saja dan juga di mana saja yang dapat memudahkan dan memperlancar 

siswa untuk terus menerus memperoleh materi pelajaran. 

Blended learning adalah model pembelajaran yang bersifat bisa 

meningkatkan fleksibilitas dan akses untuk siswa sehingga bisa meningkatkan 

pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan, serta siswa juga dapat 

memperoleh pengalaman baru dari belajar yang lebih mengesankan dari 

sebelumnya. Untuk pengajarnya pun bisa menaikkan proses pembelajaran dan 

membantu dalam pengelolaan kelas. Yang dimaksud dengan blended ialah 

sebagai berikut:  

1. Belajar tatap muka diganti dengan belajar secara online. 

2. Belajar tatap muka dirubah menjadi model yang lain seperti pertemuan 

dilakukan setiap minggu, intensif, trisemester, eksternal. 

3. Pemanfaatan teknologi dengan baik seperti mempergunakan media 

sosial, kuliah capture, atau teknologi lainnya. 

4. Aktivitas kelompok seperti diskusi mempergunakan web, praticals. 

 (Saliba, Rankine, dan kortez, 2013).  

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah konsep 

model pembelajaran blended learning ialah konsep pembelajaran yang 

mencampurkan antara pembelajaran konvensional (langsung) dan juga 

pembelajaran yang bersifat online sehingga siswa dengan mudah untuk 

memperoleh materi pelajaran yang dapat diakses melalui media internet kapan 

saja dan di mana saja sehingga siswa dapat memperoleh materi pelajaran dengan 

mudah walaupun pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh (online). 

 

c. Karakteristik Model Blended Learning 

Menurut Aman Maathoba (dalam Harahap, Lia Amalia, 2019, hlm. 941) 

mengatakan karakteristik Blended learning, yakni:  

1. Pembelajaran yang mencampurkan beragam model pembelajaran, 

perangai belajar yang beragam, penyampaian materi pembelajaran 

yang mempergunakan media pembelajaran yang sangat beragam, serta 

media mengajar yang basisnya teknologi ini mempunyai variasi 

banyak sehingga belajar jadi mengesankan dan tidak membosankan. 
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2. Belajar yang mencampurkan belajar tatap muka, belajar online, dan 

juga belajar mandiri.  

3. Belajar yang percampurannya dilakukan dengan efektif mulai dari cara 

menyampaikannya, cara mengajarnya, hingga gara belajar yang guru 

terapkan.  

4. Guru dan orang tua saling memberikan dorongan pada siswa untuk 

belajar dimana guru yang merupakan fasilitator dan orang tua sebagai 

pemberi dukungan di rumah. 

Sedangkan menurut Rusman&Riyana (2012) bahwa karakteristik Blended 

Learning adalah :  

1. Karena media yang dibutuhkan bermacam-macam, akan sulit jika 

sarana dan prasarananya tidak kontributif. 

2. Kurang merata internet dan komputer yang siswa miliki. 

3. Baik siswa, orang tua, ataupun guru masih minim pengetahuan akan 

internet. 

  

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah karakteristik 

blended learning, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik blended learning 

adalah model yang mencampurkan gaya model belajar berbasis teknologi yang 

bervariasi. Selanjutnya karakteristik blended learning ini ialah media yang 

dibutuhkan beragam sangat sulit misalnya sarana dan prasarananya tidak 

kontributif.  

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Blended Learning 

1. Kelebihan Blended learning 

Menurut Kusairi (dalamHima, Lina Rihatul, 2015, hlm. 40) kelebihan 

Blended Learning yaitu :  

1) Siswa bisa dengan bebasnya mengakses materi yang ada di online  

dengan memanfaatkan internet secara mandiri. 

2) Berdiskusi dengan guru bisa dilaksanakan diluar jam pelajaran tatap 

muka. 

3) Diskusi di luar jam belajar bisa dikontrol guru secara baik. 

4) Dengan internet, guru bisa memasukan materi pengayaan. 

5) Siswa bisa disuruh untuk membaca atau mengerjakan tes sebelum 

belajar. 

6) Pengadaan kuis, pemanfaatan hasil tes, pemberian masukan bisa guru 

selenggarakan secara efektif. 

7) Siswa dapat berbagi file satu sama lain. 
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2. KekuranganBlended Learning 

Menurut Noer dalam Lina Rihatul Hima (2015 , hlm. 41) kekurangan 

Blended Learning yaitu :  

1) Media yang dibutuhkan sangat bermacam-macam, sehingga model 

pembelajaran blended learning sukar atau susah untuk diterapkan 

apabila sarana dan prasarana tidak mendukung terjadinya proses 

pembelajaran. 

2) Fasilitas yang siswa dimiliki tiada merata misalnya komputer dan akses 

internet yang kurang atau bahkan ada siswa yang tidak mempunyai 

fasilitas-fasilitas tersebut. 

3) Baik siswa, orang tua, ataupun guru masih minim pengetahuan akan 

internet. 

 

e. Ciri-ciri Model Pembelajaran Blended Learning 

 Menurut Solera, dkk ( dalam Nuraini, 2020, hlm. 3383) menjelaskan ciri-

ciri Blended Learning sebagai berikut ini  :  

1. Tatap muka, pada model pembelajaran blended learning tatap muka 

juga masih dilakukan. Dalam model ini guru bisa memberikan 

penyampaian atas materi terkait kemudian siswa melanjutkannya 

secara mandiri. Akan tetapi, tak hanya tatap muka, daring pun juga 

dilakukan.  

2. Belajar mandiri, setelah belajar di kelas dilaksanakan, siswa 

kemudian memahami kembali materi secara mandiri dan seluruhnya 

ditentukan sendiri oleh siswa baik waktu ataupun tempatnya. Siswa 

akan mencatat hal baru dan masalah yang didapatnya untuk 

dipertanyakan kembali ke guru atau didiskusikan lagi nantinya 

dengan teman.  

3. Mempergunakan aplikasi, ketika belajar secara mandiri, aplikasi biasa 

dipergunakan siswa untuk menjadi komunikasi atau berbincang 

dengan guru atau siswa lainnya baik langsung atau pun tidak. Aplikasi 

yang biasa digunakan ialah WhatsApp atau aplikasi seperti Kelas 

Maya Google Classroom dan lain-lain. Untuk memperoleh sumber 

bacaan lainnya, siswa bisa mempergunakan Google sehingga dalam 

hal ini guru ataupun siswa bisa memanfaatkan segala sumber yang 

ada.  

4. Aktivitas tutorial, siswa mendapatkan manfaat melalui kreativitas ini 

untuk belajar mandiri di mana ini bisa dilaksanakan dengan langsung 

atau pun jarak jauh dengan aplikasi. Dalam blended learning ini guru 

lebih seperti tutorial yang membantu ataupun membimbing siswa 

dalam proses belajar secara mandiri baik individu ataupun kelompok.  

5. Bekerjasama, tidak hanya belajar mandiri, model belajar ini pun juga 

menerapkan siswa untuk kerja sama di mana siswa diharuskan untuk 

bisa memecahkan permasalahan secara berkelompok baik secara 

langsung ataupun tidak atau melalui online ataupun langsung.  
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6. Evaluasi, pengevaluasian ini lain halnya dengan evaluasi yang 

dilakukan seperti ketika belajar tatap muka tetapi lebih seperti 

evaluasi pada hasil belajar siswa melalui portofolio yang bisa berubah 

cara siswa menangani studi kasus, menginterpretasikan bacaan, 

menulis, bekerjasama, ataupun praktik.  

 

f.  Implementasi Model Blended Learning  

Menurut Sjukur & Sulihin (2013) menjelaskan dalam blended learning 

ada enam tahapannya untuk bisa mengimplementasikannya secara optimal, yakni:  

1. Materi dan bahan ajar ditetapkan. Guru perlu untuk memahami apa 

yang akan diajarkannya pada siswa dan harus sesuai dengan 

penerapannya baik secara langsung ataupun online.  

2. Menetapkan model blended learning. Rancangan ini harus benar-benar 

serius perancangannya karena agar siswa dimudahkan dengan sistem 

yang digunakan guru nantinya baik secara langsung ataupun online. 

Yang perlu diperhatikan ialah (a) penampilan bahan ajar, (b) 

mengetahui materi wajib dan tidak wajib yang akan diberikan ke 

siswa, (c) cara siswa dapat mengakses materi dan (d) pendukung 

seperti software diperlukan dan juga mengetahui tugas kelompok atau 

individu diperlukan atau tidak.  

3. Penetapan format online learning. Format diisi seperti apakah materi 

berbentuk PDF atau  video serta guru perlu memberitahukan aplikasi 

yang akan digunakan untuk menyebarkannya seperti Facebook, 

Youtube atau lainnya. 

4. Menguji hasil rancangan. Dengan melakukan pengujian, guru akan 

tahu sistemnya baik atau tidak dimulai dari keefektifannya dan 

keefisiensiannya, apakah nantinya akan membuat siswa kesulitan atau 

justru malah membuat mereka dimudahkan. 

5. Penyeleggaraan blended learning dengan baik. Guru dengan tiap 

komponen penyelenggaraan pendidikan harus sudah slain mengetahui 

hal ini mulai dari mengenalkan tugas atau cara mengakses materi dan 

sebagainya.  

6. Kriteria evaluasi perlu diterapkan. Contoh kriterianya ialah (a) 

Content/Substance, (b) Applicability, (c) Ease to negative, (d) Interest, 

(e) Cost-effectivivenes/value, (f) Layout/format/appearance. 

 

Sedangkan menurut Husamah (dalam Hima, Lina Rihatul, 2015 , hlm. 37) 

mengatakan bahwa implementasi Blended Learning mempunyai dua kategori 

utama yaitu :  

1. Aktivitas belajar secara tatap muka meningkat. Kebanyakan pengajar 

atau guru lebih banyak mempergunakan istilah “blended learning” 

yang menunjukkan bahwa pembelajaran ini berfokus pada penggunaan 

teknologi seperti web dan jejaring lainnya dengan tanpa merubah 

model aktivitasnya sehingga dapat mempermudah guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran karena adanya jejaring terikat dan 
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juga jejaring pelengkap untuk mendukung kelancaran suatu proses 

pembelajaran. 

2. Pembelajaran campuran (hybrid learning). Pembelajaran model ini 

merupakan pembelajaran yang mengurangi pembelajaran secara tatap 

muka namun tidak menghilangkannya sehingga pembelajaran tersebut 

tetap dipergunakan, serta membuat siswa mungkin akan belajar online 

yang dapat dilakukan di luar kelas.  

 

2.  Motivasi Belajar Siswa 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Uno (dalam Bate’e, Anugerah, 2015, hlm. 30) memberikan 

penjelasan bahwa motivasi asalnya dari kata motif yang artinya ialah kekuatan 

yang ada dalam diri seseorang yang bisa membuat orag tersebut berperilaku untuk 

memperoleh atau mendapatkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya agar 

tercapai secara maksimal. Lebih lanjut Uno (dalam Bate’e, Anugerah, 2015, 

hlm.30) mengatakan bahwamotivasi ialah dorongan yang ada di diri seseorang 

yang ingin untuk merubah  perilaku dengan lebih baik agar kebutuhan 

kesehariannya terpenuhi. 

Menurut Marshall, Hermine (dalam Arianti, 2018, hlm. 259) menjelaskan 

bahwa istilah motivasi belajar ialah makna, value, serta suatu manfaat yang 

membuat siswa tertarik belajar dengan benar seperti apa yang telah menjadi tujuan 

pembelajaran sebelum proses pembelajaran dilakukan. Motivasi belajar pun bisa 

diartikan sebagai faktor yang muncul dari dalam dengan keempat komponennya 

yakni kesempatan untuk sukses dalam melakukan karir atau pekerjaan, kuatir 

untuk gagal dalam melakukan sebuah percobaan mengenai sesuatu yang baru, 

minat atau hobi, dan  juga berbagai tantangan yang akan dilewati  (Margarete & 

Hilbert, 2013). 

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah motivasi 

belajar ialah suatu dorongan yang terdapat dalam diri seseorang buat merubah 

tingkah laku yang lebih baik lagi untuk meraih masa depan yang diinginkan 

melalui semangat belajar yang lebih baik lagi kedepannya. 

 

b. Indikator Motivasi Belajar 

Uno (dalam Bate’e , Anugerah, 2015, hlm. 31) mengkategorikan motivasi 

belajar ke dalam indikator berikut: 
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1. Terdapatkan keinginan serta dorongan untuk sukses. 

2. Semangat serta butuh belajar. 

3. Memiliki impian akan masa depan.  

4. Adanya apresiasi dalam belajar. 

5. Belajar penuh dengan kreativitas menarik. 

6. Lingkungan yang mendukung sehingga siswa lebih mudah menerima 

dan paham materi dengan cepat. 

 

Menurut Wigfield & Guthrie (dalam Ricardo & Intansari, 2017, hlm. 192) 

mengatakan bahwa rasa yakin, nilai-nilai, serta tujuan yang ingin diraih ketika 

sedang belajar mengajar, pilihan aktivitas untuk menempuh pendidikan sesuai 

kemampuan yang dimiliki masing-masing individu, dan juga rasa tekun pada tiap 

aktivitas belajar merupakan indikator motivasi belajar siswa yang dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk siswa secara terus menerus semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan menurut Reeve dalam (Ricardo & Intansari, 2017, hlm. 

192) menjelaskan bahwa agar kita bisa mengetahui motivasi siswa sedalam apa 

ketika ikut belajar, yang perlu diamati ialah sikap dalam diri siswa, bagaimana 

mereka fokus dalam belajar, arah sikap mereka ketika belajar dimulai, dan juga 

bagaimana kegigihan yang ada di diri siswa ketika belajar. 

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah indikator 

motivasi belajar siswa adalah karena adanya keinginan atau hasrat siswa untuk 

berhasil mencapai tujuan pembelajaran, dengan melihat dorongan atau semangat 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, ketekunan siswa dalam mengerjakan 

tugas-tugas harian yang diberikan oleh guru baik itu tugas yang dikerjakan di 

kelas maupun di rumah, serta dengan melihat perubahan tingkah laku siswa yang 

semakin hari berubah untuk menjadi lebih baik dalam mencapai masa depan yang 

diharapkan sebelumnya. 

 

c. Jenis Motivasi 

 Menurut Uno (dalam Irfan, Muhammad, dkk, 2019, hlm. 265) mengatakan 

apabila sumbernya diamati, motif terdapat dua macam yakni intrinsik dan 

ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yangdatang dari dorongan atau semangat 

yang timbul di diri sendiri tanpa perlu dirangsang atau dipengaruhi oleh pihak 

luar, di sisi lain motif ekstrinsik muncul kerena pihak luar berhasil mempengaruhi 

diri sendiri. Motif intrinsik pada dasarnya sangat kuat, oleh karenanya guru harus 
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mampu memunculkan motif intrinsik dengan cara mengembangkan minat mereka 

pada bidang yang sesuai dengan dunia nyata.  

 

d. Fungsi Motivasi 

Menurut Aquami (dalam Irfan, Muhammad, dkk, 2019, hlm. 265) 

menjelaskan motivasi ialah proses yang bisa membuat siswa memperoleh 

pengalaman yang bisa membuat mereka mempelajari pengalaman yang mereka 

dapatkan. motivasi sendiri mempunyai fungsi, diantaranya:  

1. Memberikan dorongan agar manusia beraktivitas sesuai dengan apa 

yang mereka inginkan agar siswa terus memiliki minat ketika proses 

belajar.  

2. Memberikan pengarahan pada apa yang akan dicapainya atau anak 

dipusatkan pada pekerjaan yang memiliki kaitannya dengan tujuan 

belajar yang ingin diraihnya bersamaan dengan hasil belajar yang akan 

diperolehnya dari tujuan itu.  

3. Memilah kembali sikap mana yang bermanfaat dengan yang tidak agar 

tujuan cepat teraih di mana bisa dengan melihat kebutuhan jangka 

pendek dengan jangka panjang yang sikap-sikap tersebut telah 

dilakukan manusia.  

 

 

e. Ciri-ciri Siswa Mempunyai Motivasi Belajar 

Emda (dalam Irfan , Muhammad, dkk, 2019, hlm. 265) mengemukakan 

ada ciri-ciri dalam diri siswa yang mempunyai motivasi belajar, diantaranya: 

1. Tekun atau giat dalam mengerjakan tugas  yang diberikan oleh guru 

hingga tugas tersebut selesai dikerjakan. 

2. Ulet dalam menghadapi kesulitan atau tidak mudah putus asa. Tidak 

butuh dorongan dari luar untuk meraih prestasi dan tidak mudah puas 

dengan prestasi yang sudah didapatkannya.  

3. Ditunjukkannya minat pada berbagai macam permasalahan yang akan 

diselesaikan. 

4. Suka kerja mandiri dibandingkan melakukan pekerjaan secara 

kelompok. 

5. Mudah bosan pada tugas rutin yakni yang sifatnya berulang sehingga 

siswa tersebut menjadi kurang kreatif pada tugas yang diberikan.  

6. Pendapatnya bisa dipertahankan jika telah yakin akan tujuannya. 

7. Sulit melepaskan apa yang sudah dijadikan tujuan. 

8. Senang menyelesaikan soal sehingga siswa jadi lebih mudah 

menuntaskan masalah-masalah terkait materi pembelajaran yang guru 

sampaikan. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

a) Jenis Penelitian  

Sugiono (dalam Darna, Nana & Elin Herlina, 2018, hlm. 288-289) 

membagi metode penelitian dalam beberapa jenis, yakni:  

1) Penelitian berdasarkan tujuannya: berdasarkan tujuannya, metode 

penelitian bisa terbagi jadi hasil riset dasar atau riset murni ataupun 

riset terapan atau juga riset aplikasi yang sumbernya dari bermacam 

informasi. Riset dasar ialah riset yang tujuannya untuk mengetahui 

perkembangan ilmu pengetahuan tanpa harus menerapkannya dan 

hanya sekadar memahaminya. Riset terapan ialah riset yang tujuannya 

mencari bermacam informasi dari banyak sumber agar manfaat yang 

diperoleh semakin luas dan permasalahan  yang dipecahkan beragam.  

2) Penelitian berdasarkan metodenya, yaitu : a) Metode Penelitian 

Survey: data yang diperoleh didapatkan senacar alami tetapi peneliti 

pun juga bisa melakukannya dengan melakukan tes, kuisioner, ataupun 

wawancara dan lainnya pada besar atau kecilnya populasi sehingga 

dapat melatih kemampuan peneliti dalam mengembangkan masalah 

penelitian. b) Penelitian Ex Post Facto: yaitu penelitian yang meneliti 

suatu kasus untuk mencari penyebab awal munculnya permasalahan. c) 

Penelitian Eksperimen: yaitu penelitian untuk mencari pengaruh yang 

ditimbulkan satu variabel dengan variabel lain secara teliti dan 

variabelnya bisa peneliti manipulasi. d) Penelitian Naturalistic: ini 

juga sering disebut sebagai metode kualitatif dimana instrumen 

penelitiannya yakni penulis itu sendiri dan metode ini dipergunakan 

untuk menganalisa objek alami (lawan dari eksperimen). Teks dalam 

mengumpulkan datanya dilakukan dengan cara induktif dan hasilnya 

ditekankan pada maknanya. Contoh : penyebab bisnis berhasil. e) 

Policy Research: yaitu penelitian yang berfokus pada permasalahan 

dasar sosial untuk menemukan cara praktis penyelesaiannya yang 

dapat peneliti rekomendasikan ke pembaca. f) Action Research: tujuan 

dari penelitian ini ialah untuk menumbuhkan kerangka kerja yang 

efisien sehingga bisa menekan biaya produksi dan lembaga dapat lebih 

produktif. Penelitian ini bertujuan untuk merubah: 1) keadaan, 2) 

sikap, 3) pengorganisasian termasuk juga mekanisme, iklim, dan 

pranata kerjanya merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan. g) Penelitian Evaluasi: untuk memberikan 

perbandingan suatu situasi, aktivitas dan produk yang sesuai dengan 

apa yang sudah ditetapkan sebagai standar yang berarti penelitian ini 

berfungsi untuk menguraikan fenomena. h) Penelitian evaluasi ada dua 

jenis yang satu ditekankan pada proses, satu lagi pada produk. i) 

Penelitian Sejarah: penelitian ini menguraikan kejadian masa lalu yang 

sumber datanya ialah orang yang langsung terlibat di kejadian itu atau 

dokumentasi yang berkaitan. Penelitian ini tujuannya ialah untuk 

mengkonstruksikan fenomena masa lalu agar lebih sistematis serta 
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objektif di mana pengumpulannya akan dievaluasi, diverifikasi, 

disentasa sehingga fakta yang didapat ditarik kesimpulannya. 

3) Penelitian Menurut Tingkat Eksplanasi merupakan tingkatan kejelasan. 

Jedi menurut penelitian ini memberikan penjelasan pada variabel yang 

diteliti dalam penelitian dan satu variabel dengan variabel lain saling 

berkaitan. Ada tiga kelompok penelitian yakni a) Penelitian Deskriptif: 

penelitian dilakukan untuk mencari tahu nilai satu atau lebih variabel 

independen tanpa membandingkannya atau menghubungkannya 

dengan variabel lain . b) Penelitian Komparatif : penelitian ini sifatnya 

membandingkan dimana sampel yang didapatkan lebih dari satu tapi 

variabelnya masih variabel mandiri. c) Penelitian Asosiatif/Hubungan: 

tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari tahu korelasi antar 

variabel yang mana suatu teori bisa dibangun untuk memberikan 

penjelasan pada permasalahan penelitian yang akan peneliti kaji. 

 

Adapun penelitian menurut Yaniawati, R. Poppy (yang dikutip dari 

https://zona referensi.com/jenis-jenis-penelitian/) menjelaskan jenis penelitian 

sebagai berikut : 

1) Penelitian berdasarkan tujuan 

a) Penelitian penemuan (eksploratif): di bidang tertentu untuk 

menemukan hal baru . 

b) Penelitian pengujian (verifikatif): bidang yang sudah ada diuji 

kebenarannya. 

c) Penelitian pengembangan (development): bidang yang sudah ada 

dikembangkan. 

2) Penelitian berdasarkan pendekatan 

a) Penelitian kuantitatif: fenomena dikaji permasalahannya dan 

mencaritahu adanya keterkaitan antar variabel di masalah yang sudah 

ditetapkan  

b) Penelitian kualitatif, fenomena sosial yang sifatnya kasus bisa dikaji 

lebih dari satu.  

3) Penelitian berdasarkan tempat  

a) Penelitian lapangan (field research), di lapangan langsung. 

b) Penelitian kepustakaan (library research), kajian kepustakaan 

dipergunakan.  

4) Penelitian berdasarkan hasil  

a) Penelitian dasar (basic research), dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan harus ditemukan teori yang sifatnya intelektual. 

b) Penelitian terapan (applied research),landasan teori dikembangkan 

untuk mengkaji fenomena yang sifatnya praktis  

5) Penelitian berdasarkan bidang ilmu yang diteliti 

a) Penelitian sosial, yaitu menganalisa bidang sosial, hukum, pendidikan, 

ekonomi, dsb.  

b) Penelitian eksakta, yaitu menganalisa bidang eksakta fisika, 

matematika, teknik, dll. 

6) Penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi  
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a) Penelitian deskriptif, menjelaskan gejala yang ditemukan dalam 

penelitian. 

b)  Penelitian eksplanasi, detail masalah diungkapkan dengan detail.  

c) Penelitian eksplorasi, penelitian dalam bisa dihasilkan penelitian ini.  

7) Penelitian berdasarkan teknik yang dipergunakan  

a) Penelitian survey (survey research), tidak merubah variabel yang 

diteliti. 

b) Penelitian percobaan (experiment research), adanya perubahan dari 

variabel yang diteliti 

8) Penelitian berdasarkan keilmiahan  

a) Peneliti ilmiah, kaidah ilmiah dipergunakan. 

b) Penelitian non ilmiah, kaidah ilmiah tidak dipergunakan. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan merupakan aktivitas penelitian yang mengolah data dan mengumpul 

data pustaka yang melalui sumber buku, artikel, jurnal, koran, internet dan 

sebagainya. Seperti membaca, mencatat, dan mengolah data melalui data pustaka 

sebagai acuan untuk mengolah bahan penelitian yang akan dibuat. Jadi dengan 

adanya sumber-sumber data yang ada maka dapat dijadikan sebagai data dan 

bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menjawab setiap 

permasalahan dalam penelitian yang ada dalam penelitian tersebut. pendekatan 

kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini yang sifatnya untuk menganalisis. 

Landasan teori dapat bermanfaat sebagai tujuan dan bahan analisis penelitian. 

Sehingga landasan teori dipergunakan sebagai bahan untuk penulis fokus terhadap 

fakta yang ada dengan mempergunakan faktor-faktor yang mendukung untuk 

melakukan analisis penelitian. Dengan adanya landasan teori ini dapat menjadi 

gambaran untuk bahan analisis penelitian. Penelitian kualitatif ini juga dapat 

membantu penulis untuk menjelaskan mengenai data yang terkumpul sebagai  

bahan penelitian. 

Menurut Zed (dalam Dewi, Mera Putri & Taufina, 2020, hlm. 52) 

menjelaskan bahwa Studi kepustakaan ialah pengumpulan berbagai informasi 

dengan teknik baca, catat, dan tulis yang pengolahannya bisa menolong peneliti 

membuat penelitian berdasarkan informasi yang sudah peneliti dapatkan sehingga 

hasilnya dapat diperoleh dari data tersebut . Studi kepustakaan pun berkorelasi 

dengan kajian teoritis dan referensi lainnya yang akan diteliti dalam penelitian 

karena kajian ilmiah tidak akan terlepas dalam studi kepustakaan untuk peneliti 
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memperoleh informasi terkait penelitian yang akan dilakukan peneliti melalui 

sumber-sumber data seperti buku dan juga kumpulan beberapa artikel penelitian 

(Sugiyono, 2012, hlm. 291). 

Menurut Arikunto (dalam Sudarsono, Bambang & Rahman, 2020, hlm, 

20) yang menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

dipergunakan oleh peneliti untuk melihat fenomena yang terjadi dan 

mendeskripsikan fenomena tersebut dengan jelas sehingga peneliti dapat dengan 

mudah untuk melakukan penelitian karena fenomena penelitian yang diperoleh 

sudah jelas bahwa informasi yang diperoleh secara nyata. Sedangkan menurut 

Sugiyono (dalam Chan, Faizhal, dkk, 2019, hlm. 443) menjelaskan bahwa metode 

penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme atau sebuah pengetahuan mengenai ilmu alam yang nyata (valid) 

kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive (dengan tujuan tertentu) dan snowbaal (dengan ketekunan ), teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi”. 

Menurut Sugiyono (dalam Habsy, Bakhrudin All, 2017, hlm.91) 

menjelaskan bahwa penelitian ini berobjek pada kejadian alamiah sehingga nama 

lain penelitian ini ialah metode naturalistik atau tanpa campur tangan manusia 

sehingga terjadi secara alamiah tanpa dibuat-buat. Objek alamiah adalah objek 

yang apa adanya tidak dimanipulasi kembali oleh peneliti atau dirubah kembali 

oleh peneliti sehingga objek tersebut dapat dilihat keasliannya. Melalui penelitian 

ini, peneliti bisa menjadi instrumen sehingga teori yang peneliti miliki harus 

banyak dan peneliti pun harus memiliki wawasan yang luas sehingga bisa 

menanyakan, menganalisa, mendokumentasikan, ataupun mengkonstruksikan 

objek penelitian yang akan dipakai untuk bahan analisis dan mengolah data 

penelitian. 

 

 



23 
 

 
 

a. Ciri-ciri Studi Kepustakaan  

Menurut Zed (dalam Dewi, Meira Putri & Taufina, 2020, hlm. 52) 

menjelaskan mengenai adanya ciri dari studi kepustakaan yang akan dihadapi 

peneliti yakni berupa teks, datanya pun sifatnya tetap dan siap pakai untuk 

melangsungkan penelitian, datanya pun umumnya sekunder yang artinya peneliti 

memperolehnya dari tangan kedua yang mana bukan orisinil dari tangan utama di 

lapangan, dan datanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga peneliti dapat 

dengan mudah melakukan penelitian. 

Menurut Zed (dalam Melinda, Vina & Zaini, 2020, hlm.1531) 

mengemukakan ciri utama studi pustaka yaitu : 

1. Peneliti berhadapn dengan angka atau teks untuk mempermudah 

penelitian. 

2.  Data pustaka bersifat sudah siap dipakai oleh orang lain.  

3. Sumber sekunder adalah datanya.  

4. Data tidak dibatasi ruang dan waktu. 

 

b. Langkah-langkah Penelitian Kepustakaan 

Menurut Loe dalam (Latifah, Nur, dkk, 2021, hlm. 44) mengatakan bahwa 

langkah-langkah penelitian kepustakaan tersebut meliputi :  

1. bagian pendahuluan, 

2. bagian utama,  

3. kesimpulan. 

Menurut Narbuko (dalam Putri, Tika Yunanda & Yelti Ariani, 2020, hlm. 

2455) Langkah-langkah dari studi literatur (Library Research) yaitu : (1) 

Penentuan untuk menentukan sebuah gagasan atau ide  mengenai tugas akhir 

untuk membuat studi literatur sehingga dapat dengan mudah dalam melakukan 

penelitian karena ide atau gagasannya sudah dipersiapkan sebelumnya , (2) 

Penentuan judul untuk tugas akhir dalam membuat studi literatur, (3) Mencari 

Literatur dan juga sumber-sumber informasi mengenai masalah-masalah dalam 

penelitian dengan mempergunakan Google Schoolar, atau situs yang berkaitan 

dengan artikel yang sesuai dengan studi literatur sehingga dapat mempermudah 

peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat. (4) Persiapan data-data dan 

sumber-sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk  memenuhi kelengkapan 

studi literatur. (5) Penyusunan hasil penelitian studi literatur (6) Analisa mengenai 
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hasil penelitian dengan studi literatur yang diambil dari berbagai sumber 

informasi, dan (7) Penentuan kesimpulan untuk memperoleh data penelitian yang 

benar dan juga akurat sehingga peneliti dapat menentukan kesimpulan secara 

keseluruhan hasil analisis dari berbagai kumpulan artikel yang diperoleh. 

 

b)  Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian menurut Creswell (dalam Rukajat, 2018, hlm. 5) 

menjelaskan bahwa Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dapat 

memberikan pernyataan yang didasarkan pada perspektif seperti makna yang 

sumbernya dari pengalaman individu, norma sosial dan sejarah, yang tujuannya 

untuk mengetahui pola tertentu dan teori tertentu sehinga dapat memudahkan 

peneliti memperoleh informasi secara nyata karena data yang diperoleh dapat 

bersumber dari pengalaman individu sendiri serta adanya sejara-sejarah yang 

berkembang. Adapun menurut Jerome Kirk dan Marc Miller (dalam Makur, 

Alberta Parinters & Rully Charitas, 2015, hlm. 4) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan suatu pendekatan yang pengamatannya ditujukan untuk 

manusia ketika mereka berinteraksi dengan bahasa mereka. Jadi, dalam penelitian 

ini mempergunakan pendekatan kualitatif yang di mana sumber-sumber data yang 

diperoleh berasal dari deskripsi melalui kata-kata yang benar sehingga peneliti 

dapat dengan mudah untuk melakukan penelitian karena data-data yang diperoleh 

adalah benar dari sumber-sumber yang terpercaya.  

 

2.  Sumber Data ( Sumber Primer dan Sekunder ) 

Sumber data merupakan subjek dari mana diperoleh sumber data 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumber data ini dapat mempermudah 

penulis dalam mengolah penelitian. Sumber datanya ialah objek yang biasa data 

peroleh dari suatu tempat. Apabila kuisioner atau wawancara dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, maka sumbernya adalah responden yang akan menjawab 

pertanyaan baik tertulis ataupun lisan. Sumber datanya ini dipergunakan dalam 

penelitian diamana responden telah memberitahukan berbagai informasi yang 

dibutuhkan (Sugiyono, 2012). 
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Sumber data pada penelitian kepustakaan ini terbagi menjadi dua yaitu 

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data 

yang diperoleh secara langsung ( sumber pertama) yang bersifat secara orisinil 

untuk memperoleh informasi mengenai data penelitian. Sumber data primer ini 

diperoleh melalui metode survey dan juga metode observasi. Metode primer ini 

merupakan data pokok untuk bahan penelitian, seperti objeknya misalkan dari 

buku dan dari jurnal. Sedangkan metode sekunder merupakan sumber data yang 

diperoleh bukan secara langsung yaitu  bukan melalui sumber pertama ataupun 

pihak kedua dan data yang diperoleh bukan data yang bersifat orisinil. Sumber 

data sekunder adalah data yang diperoleh melalui teori dari beberapa ahli 

kemudian data dari beberapa ahli tersebut disimpulkan oleh peneliti sebagai bahan 

untuk membuat dan mengolah data penelitian. Biasanya untuk data sekunder ini 

dipergunakan sebagai sumber data pendukung untuk penunjang atau pendukung 

dari data primer itu sendiri. 

Menurut Arikunto (dalam Marjohan & Afrianti, 2018, hlm. 113) 

mengatakan bahwa data primer ialah data yang bentuknya verbal atau perkataan 

yang diungkapkan secara lisan ataupun melalui tingkah laku melalui subjek yang 

dipercayai yakni informan yang sesuai dengan variabel penelitian sehingga 

dengan adanya ucapan secara lisan, gerak gerik dan juga perilaku yang terdapat 

dalam subjek penelitian dapat memudahkan peneliti untuk menganalisis 

keterkaitan satu sama lain variabel penelitian .  

Menurut Sugiyono (dalam Marjohan & Afrianti, 2018, hlm. 113) 

mengatakan bahwa data sekunder ialah sumber yang didapatkan secara tidak 

langsung misalnya melalui tangan orang lain atau dokumen. Sumber data ini ialah 

sebagai pelengkap yang fungsinya melengkapi data primer. Data ini didapatkan 

dari dokumen, foto, film, video, ataupun benda lainnya yang dapat memberikan 

banyak penjelasan data primer. 

Sumber data sekunder yaitu data atau informasi mengenai data-data 

penelitian yang diperoleh melalui sumber buku,  jurnal, artikel, dan juga makalah 

sebagai pendukung  untuk melakukan analisis terhadap penelitian yang sesuai 

dengan judul penelitian. Sumber data sekunder yaitu berupa hasil dokumentasi di 

berbagai media massa yang dapat dipergunakan sebagai pendukung hasil 
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penelitian. Tahap-tahap penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu pra lapangan, 

lapangan dan tahap analisis  dalam melakukan analisis data penelitian (Moleong, 

2018, hlm. 160). 

Penelitian ini mempergunakan dua sumber data yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dipergunakan sebagai 

objeknya adalah buku dan jurnal. Sedangkan untuk data sekundernya adalah 

pendukung  buku dan jurnal yang berperan sebagai penguat dari buku / sumber 

primer. 

 

3.  Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, maka untuk teknik 

pengumpulan data yang dipakai adalah teknik pengumpulan data pustaka yang 

datanya diperoleh melalui buku, jurnal, artikel dan juga malah sebagai bahan 

untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang dibuat oleh penulis.  

Menurut Yaniawati, Poppy, R (2020, hlm. 18) mengatakan bahwa teknik 

pengumpulan data dibagi menjadi teknik editing, organizing, dan finding, adapun 

teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini disusun dan diolah melalui : 

a) Editing  

Editing merupakan proses yang dimana penulis melakukan pemeriksaan 

kembali mengenai  data-data yang diperoleh sebagai bahan penelitian, misalnya 

memeriksa mengenai makna data satu dengan yang lainnya apakah saling 

berhubungan, kemudian penulis juga harus memeriksa mengenai kejelasan beserta 

makna data penelitian yang diperoleh melalui buku dan jurnal.  

Menurut Yaniawati, Poppy, R (2020, hlm. 18) menjelaskan bahwa proses 

editing merupakan proses dimana peneliti melakukan pemeriksaan kembali 

mengenai data yang diperoleh peneliti terutama dalam segi kelengkapan, 

kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lainya. 

Data yang peneliti ambil berdasarkan kepada buku-buku, jurnal, dan sumber 

pustaka lainya yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian. 

b) Organizing 

Organizing merupakan proses dari sistematika mengenai pengumpulan 

data, mencatat data, dan juga menyajikan suatu data berdasarkan fakta yang ada 
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untuk dipergunakan sebagai tujuan dari penelitian. Dengan adanya organizing ini 

membantu penulis untuk melakukan penelitian  dengan diperolehnya data dan 

fakta yang ada. 

c) Finding 

Finding merupakan proses analisis lanjutan penelitian dengan 

mempergunakan kaidah-kaidah teori kemudian menarik kesimpulan dari kaidah-

kaidah tersebut untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang sudah 

ditulis oleh peneliti. Dengan adanya finding ini penulis dapat dengan mudah 

menemukan permasalahan-permasalah yang ada didalam judul penelitian yang 

dibuat. 

Menurut Arikunto (2013, hlm. 24 ) menjelaskan bahwa Finding dalam 

penelitian kepustakaan merupakan proses melaksanakan kelanjutan analisis 

dengan mempergunakan kaidah tertentu sehingga kesimpulan didapatkan yang 

mana kesimpulannya ialah hasil dari permasalahan penelitian. 

Adapun menurut Hafizah (2013, hlm. 8) menjelaskan bahwa data yang 

diperoleh kemudian diolah dengan tiga tahapan yakni diperiksa kembali untuk 

memastikan kejelasannya sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan 

penelitian, menyusun data yang telah diperoleh dari berbagai sumber informasi  

dengan yang sudah ditentukan (organizing), dan kelanjutan analisis dengan 

mempergunakan teori yang didapatkan melalui kesimpulan yang mana itu adalah 

perolehan jawaban dari apa yang ditanyakan dalam penelitian. Berdasarkan 

penjelasan di atas, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini yaitu editing (pengeditan) terlebih dahulu mengenai data-data penelitian yang 

diperoleh apakah jelas atau tidak, organizing (pengorganisasian) merupakan 

lanjutan untuk mengolah dan menganalisis data-data penelitian, dan finding 

(penemuan hasil penelitian) merupakan kesimpulan keseluruhan dari data-data 

informasi penelitian yang diperoleh peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap 

hasil penelitian yang dilakukan. 

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah teknik 

analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah teknik 

yang dipakai oleh penulis dalam mengolah data-data penelitian yang diperoleh 

dari berbagai sumber penelitian. Untuk teknik analisis data juga dibagi menjadi 
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tiga yaitu, 1) editing yang merupakan langkah untuk menyusun mengenai yang 

data-data penelitian, 2) organizing merupakan penyusunan data diperoleh dengan 

data yang telah ditentukan oleh peneliti ,dan 3) finding merupakan  analisis 

mengenai data dan fakta sebagai bahan untuk menemukan hasil dari rumusan 

masalah penulis. 

 

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah metode untuk melakukan proses data 

yang diperoleh menjadi sebuah informasi yang mudah untuk dipahami dan juga 

bermanfaat untuk mendapatkan solusi dari permasalahan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Didalam penelitian kepustakaan ini terdapat lima jenis 

analisis data penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu, deduktif, 

induktif, interpretatif, komparatif, dan historis. Penelitian kepustakaan ini berjudul 

“ Analisis Model Blended Learning Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Sekolah Dasar”. Maka berdasarkan judul peneliti mempergunakan dua jenis teknis 

analisis data sebagai berikut ini : 

1) Komparatif 

Komparatif ialah penelitian yang memberikan perbandingan kesamaan 

ataupun pembeda dari dua atau lebih suatu variabel tertentu berdasarkan fakta-

fakta yang ada.Menurut Sugiyono (2014, hlm. 54) mengatakan bahwa komparatif 

merupakan penelitian yang membandingkan satu keadaan variable atau lebih pada 

dua atau lebih sampel yang berbeda, atau waktu yang berbeda. 

Selain itu juga menurut Ferdinand (dalam Sisbintari, Ika, 2012,  hlm. 169) 

mengungkapkan bahwa komparatif  merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

cara membandingkan antara beberapa situasi dan atas dasar karena  itu maka  

dilakukan sebuah dugaan mengenai apa penyebab perbedaan situasi yang terjadi 

dalam penelitian tersebut. 

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah komparatif 

adalah penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan juga perbedaan 

terhadap beberapa situasi dan melakukan sebuah analisis mengenai apa penyebab 

sebuah situasi tersebut bisa terjadi. Dengan adanya perbandingan terhadap 
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persamaan dan perbedaan tersebut dapat mempermudah peneliti untuk 

menganalisis sebab akibat situasi atau permasalahan tersebut dapat terjadi. 

2) Interpretatif  

Interpretatif merupakan usaha untuk menganalisis kejadian sosial dan 

budaya melalui observasi langsung di lapangan serta mempergunakan pengalaman 

orang yang akan diteliti. Sugiyono (2010, hlm. 10) mengatakan bahwa 

interpretatif berfokus pada subjek sosial dengan memahami kerangka yang sudah 

dipelajari. Sedangkan menurut Mahsun (2016, hlm. 21) mengatakan bahwa 

interpretatif ini ketergantungan akan studi lapangan yang ditekankan pada 

observasi partisipatif (participant observation studies) dengan mengikut sertakan 

diri sendiri dalam suatu kelompok masyarakat sehingga wawancara mendalam 

bisa dilakukan dengan etnometodologi, yakni pengujian kasus secara mendetail. 

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya ialah interpretatif 

adalah subjek penelitian  yang memfokuskan kepada dunia sosial dan juga 

observasi secara langsung yang melibatkan peneliti untuk melakukan wawancara 

secara mendalam kepada  masyarakat terhadap setiap kasus yang ada sehingga 

peneliti dapat memperoleh data-data yang konkret atau nyata dari masyarakat 

terhadap kasus penelitian.  

3) Deduktif 

Deduktif merupakan analisis mengenai kesimpulan situasi yang  umum  

yang diperoleh melalui penemuan data umum menjadi data kesimpulan yang 

bersifat khusus. Deduktif juga merupakan proses dari pengolahan bahan atau data 

penelitian dari sumber teori-teori yang dipergunakan sebagai fakta untuk bahan 

penelitian. 

Berdasarkan kutipan jurnal Winarso, Widodo (2014, hlm.102) 

memberikan penjelasan bahwa deduktif ini mempunyai sifat umum ke hal khusus. 

Sedangkan menurut Busrah (2012, hlm.5) mengatakan bahwa pendekatan 

deduktik dilandaskan pada pernyataan yang sifatnya umum ke khusus. 

Melalui arti yang diungkapkan para ahli, kesimpulannya metode deduktif 

ini adalah metode yang menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum 

hingga mengubahnya menjadi data yang bersifat khusus berdasarkan teori-teori 
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dari para ahli sebagai pendukung untuk mencari fakta mengenai data tersebut 

untuk dipergunakan sebagai bahan penelitian. 

4) Induktif 

Induktif merupakan data atau teori-teori yang  sudah disimpulkan dari 

berbagai ahli untuk  data untuk mengolah data penelitian. Metode penelitian 

induktif ini merupakan kesimpulan dari teori-teori yang diperoleh peneliti secara 

khusus kemudian disimpulkan menjadi data umum agar mudah dipahami untuk 

melakukan penelitian. 

Menurut Winarso (2014, hlm. 100) memberikan penjelasan bahwa 

pendekatan ini ialah pendekatan yang berawal dari suatu sajian dalam situasi 

tertentu yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Kemudian Purwanto (dalam 

Rahmawati 2011, hlm. 75) mengatakan bahwa metode induktif ialah pendekatan 

yang berawal dari sajian berdasarkan suatu fenomena yang selanjutnya ditarik 

kesimpulan.  

Berdasarkan kesimpulan beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan induktif ini adalah pendekatan yang lebih mengarah kepada 

fakta yang bersifat umum sebagai bahan untuk peneliti melakukan penelitian.

 Jadi, berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian pendekatan 

deduktif dan induktif, maka dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan tersebut 

memiliki keterkaitan satu sama lain yang dapat membantu peneliti untuk 

melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini mempergunakan studi kepustakaan 

dimana data yang diperoleh bersumber dari buku dan juga jurnal. Maka dari itu 

dari data yang diperoleh berdasarkan fakta akan menghasilkan sebuah kesimpulan 

untuk hasil jawaban terhadap rumusan masalah yang ada.  

 

H. Sistematika Skripsi 

Bagian ini memuat sistematika pembahasan , yang membentuk sebuah 

kerangka utuh , seperti dibawah ini : 

Bab I bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Variabel, 

Landasan teori, Metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab II kajian untuk rumusan masalah yang pertama. Kajian pertama ini 

berisikan mengenai konsep dari model Blended Learning. Kajian ini berisikan 

kajian teoritis yang akan membahas mengenai pengertian model Blended 

Learning, karakteristik model Blended Learning, kelebihan dan kekurangan 

model Blended Learning, tahapan model Blended Learning, manfaat model 

Blended Learning dan  implementasi model Blended Learning serta kesimpulan. 

Bab III kajian untuk rumusan yang kedua. Kajian kedua ini akan 

membahas mengenai penerapan model Blended Learning kepada siswa sekolah 

dasar. 

Bab IV kajian untuk rumusan masalah yang ketiga. Kajian ketiga akan 

membahas mengenai kaitannya model Blended Learning dengan motivasi belajar 

siswa sekolah dasar. 

Bab V bagian penutup yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan 

saran dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti.
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