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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Kehidupan dan keterampilan abad 21 menuntut semua pembelajar 

untuk mengakses berbagai komponen pendidikan dengan basis belajar 

inovatif dan adaptif. Selain itu, keterampilan berpikir juga membutuhkan 

dukungan yang baik dalam mengarungi kehidupan 21, era revolusi industry 

4.0 serta era society 5.0. Harapan terbesar dunia pendidikan adalah 

menjadikan siswa sebagai pemikir dan pemecah masalah yang baik. Untuk 

itu, perlu peningkatan kemampuan berpikir mulai level terendah yaitu recall 

(kemampuan bersifat ingatan dan spontanitas), basic (kemampuan bersifat 

pemahaman), sampai pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sejalan 

dengan hal tersebut, kehidupan dan keterampilan abad 21 memuat berbagai 

keterampilan dengan akronim 4C, yaitu 1) Communication, 2) Collaboration, 

3) Critical Thinking&Problem Solving dan 4) Creativity & Innovation. Salah 

satu muatan dalam 4C adalah kemampuan berpikir kritis.  

 Menurut Syah (2003) berpikir kritis merupakan perwujudan perilaku 

belajar yang bertalian dengan pemecahan masalah Berpikir kritis sering 

muncul setelah seseorang menemui suatu masalah. Dalam berpikir kritis 

siswa dituntut untuk menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk 

menguji keadaan gagasan pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan 

atau kekurangan. Facione (2011) sendiri menyatakan bahwa berpikir kritis 

sebagai sebuah keputusan yang disertai tujuan dan dikerjakan sendiri, 

merupakan hasil dari kegiatan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. 

Begitu pentingnya kemampuan berpikir kritis, maka berpikir kritis merupakan 

bagian kemampuan berpikir yang tercantum dalam salah satu Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran IPA yaitu agar siswa memiliki 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. Kusumah 

(2019) mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kritis sebagai bagian dari 
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kemampuan berpikir matematis amat penting, mengingat dalam kemampuan 

ini terkandung kemampuan memberikan argumentasi, menggunakan 

silogisme, melakukan inferensi dan evaluasi. 

Kemampuan berpikir kritis sangat penting, Namun beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar di 

Indonesia sebagian besar masih rendah. Rendahnya mutu Pendidikan dapat 

pula dilihat dalam laporan studi terbaru dari Programme for International 

Student Assessment (PISA) tahun 2015. Khusus untuk aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sains, Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara dengan 

skor 403 dari skor rata-rata yang mencapai 493. Sedangkan kemampuan 

literasi dan matematika siswa Indonesia mendapatkan skor 397 dan 386. 

Penelitian PISA juga menyoroti motivasi siswa dalam belajar sains. Indeks 

motivasi siswa mendapatkan skor 0.65 dari nilai indeks rata-rata 0.02. Data-

data di atas perlu adanya tindak lanjut dan refleksi dari seluruh stakeholder 

Pendidikan secara menyeluruh.  

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, seorang 

guru harus memperhatikan siswa. Masing-masing siswa sebagai individu 

yang berbeda mempunyai jalan berpikir yang berbeda-beda. Dengan 

demikian, dalam memahami dan membangun matematika dalam diri siswa 

dimungkinkan juga dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu hal yang 

perlu diperhatikan adalah proses ilmiah siswa dalam mempelajari IPA dimana 

setiap individu memiliki karakteristik-karekteristik yang berbeda. 

Berdasarkan data hasil pengamatan awal di SD Negeri Sambirejo 02 

Kab. Pati pada tahun ajaran 2019/2020, pembelajaran yang selama ini 

dilakukan guru adalah dominan pada kegiatan ceramah. Kegiatan inti 

pelajaran dimulai dengan berceramah tentang teori suhu dan kalor, 

perpindahan kalor, dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kegiatan 

selanjutnya siswa mencatat di buku masing-masing dilanjutkan pemberian 

tugas oleh guru dengan tema dan pokok bahasan yang telah ditentukan. 

Kesimpulan yang dapat diambil, guru kurang memfasilitasi siswa untuk 
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melakukan kinerja ilmiah dalam proses pembelajaran IPA, siswa cenderung 

menghafal konsep menggunakan buku tema, dan mengerjakan latihan soal 

pada lembar kerja siswa. Siswa belum dilibatkan secara langsung dan kurang 

terfasilitasi dalam menggunakan alat peraga. Hal tersebut dapat dilihat dari 

sikap siswa yang tidak menyelesaiakan tugas-tugas sekolah dengan alasan 

buku tugasnya tidak dibawa atau mengerjakan seadanya.  

Di masa Pandemi COVID-19 ini pun ditemukan masalah baru dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kegiatan yang dilakukan harus berbasiskan 

dengan konsep daring dan komunikasi virtual. Yang menjadi persoalan tidak 

mendukungnya alat dan fasilitas belajar daring, terutama dari siswa yang 

mayoritas belum mempunyai piranti gawai serta kurang adanya aksesbilitas 

dan konektivitas jaringan di sekolah-sekolah pedesaan. Oleh karena itu, ini 

harus menjadi perhatian bersama bagi para pemangku kebijakan pendidikan 

dalam mengelola dan mengatur pembelajaran daring. 

Beberapa permasalahan di atas menunjukkan proses pembelajaran 

belum melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan ilmiah dan kurang 

memberdayakan hal-hal yang menjadi kebiasaan siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip dan nilai yang 

diamanatkan di dalam tujuan Kurikulum 2013. Untuk itu, diperlukan suatu 

pembaharuan kegiatan pembelajaran yang dapat memacu aktivitas berpikir 

siswa sesuai dengan prinsip ilmiah dalam proses pembelajara IPA yang 

konstruktif. Model pembelajaran yang mampu untuk memberikan solusi 

pemecahan di atas adalah model pembelajaran Blended Learning.  

Sjukur yang dikutip oleh Kantun (2016) menjelaskan bahwa Blended 

Learning merupakan salah satu inovasi pembelajaran e-learning untuk 

memperoleh pembelajaran output yang lebih baik. Blended Learning 

merupakan jenis pembelajaran yang menggabungkan pengajaran klasikal 

(face to face) dengan pengajaran online. Blended learning menggabungkan 

aspek pembelajaran berbasis web/ internet, streaming video, komunikasi 
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audio synchronous dan asynchronous dengan pembelajaran tradisional 

“tatap muka. 

Pembelajaran sycncronus adalah ketika peserta didik dan instruktur 

bertukar informasi dan berinteraksi secara bersamaan dalam sebuah 

komunitas pembelajaran online dengan menggunakan waktu yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan teknologi pembelajaran termasuk internet 

conference, satelit, telekonferensi video dan chating. Sedangkan untuk 

pembelajaran asycncronus adalah pembelajaran secara bebas tidak terikat 

oleh waktu, dimana peserta didik dapat beriteraksi dengan materi khusus dan 

satu sama lain dengan pada waktu yang mereka pilih (Narayana, 2016). 

Blended learning memberikan solusi untuk tantangan menyesuaikan 

pembelajaran dan pengembangan untuk kebutuhan individu. Blended 

learning merupakan kesempatan untuk mengintegrasikan kemajuan inovatif 

dan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran online dengan interaksi 

dan partisipasi yang terbaik dari pembelajaran tradisional. Blended learning 

menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu, tempat, dan variasi metode 

pembelajaran yang lebih banyak dibandingkan metode online maupun face to 

face. Penerapan Blended Learning mendorong siswa cepat memahami 

materi dengan lebih baik dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa Pembelajaran ini juga 

menekankan siswa untuk belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai 

sumber guna untuk menambah wawasannya. Siswa dapat membangun 

pengetahuan dalam diri mereka secara alami kemudian dapat menerapkan 

pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Rachman (2019) juga mengungkapkan Blended learning menjadi 

salah satu strategi pembelajaran baru yang banyak memberikan keuntungan, 

sekaligus sebagai bentuk dukungan teknologi informasi dan komunikasi ke 

arah modus pembelajaran baru. Selanjutnya, Heinze (2008) berpendapat 

bahwa Blended learning dapat meningkatkan hasil belajar yang belajar 
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secara konvensional atau sepenuhnya online, meskipun tingkat keberhasilan 

bervariasi antara disiplin ilmu.  

Hasil penelitian Anggreni (2020) menunjukkan bahwa terdapat 

efektivitas desain model pembelajaran Blended Learning. Hasilnya 

menunjukkan 1) Pembelajaran Blended Learning akan efektif ketika didesain 

dengan perencanaan serta menggunakan berbagai macam media yang 

membuat lebih inovatif dalam pembelajaran, 2) Pada pelaksanan 

pembelajaran kombinasi Blended Learning dengan metode syncronus dan 

asyncrouns membuat interkasi belajar mahasiswa lebih antusias, 3) 

Pembelajaran PAI berbasis schoology secara keseluruhan mendapat respon 

yang positif dari mahasiswa sebagai sebuah inovasi baru dalam 

pembelajaran PAI di era digital. 

Lebih lanjut, Rachman (2019) melakukan riset yang memberikan 

pandangan tentang model Blended Learning. Hasil respon siswa secara 

keseluruhan, siswa merasa sangat senang terhadap penerapan model 

blended learning dan menikmati proses pembelajarannya. Sebanyak 78% 

siswa siswa menyatakan tertarik dan menyukai model pembelajaran blended 

learning. Kesimpulan penelitian yaitu motivasi, minat, dan kesadaran belajar 

siswa meningkat setelah dibelajarkan dengan model blended learning. 

Senada dengan hal teserbut, Kintu dkk (2017) menjelaskan blended learning 

memberikan hasil evaluasi semester akhir yang baik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa beberapa karakteristik/latar belakang siswa mengalami 

perubahan yang baik serta diikuti dengan peningkatan hasil belajar yang 

siginifikan setalah dibelajarkan dengan model pembelajaran blended 

learning. 

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti 

mengadakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Model Blended Learning 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar Ipa Materi Kalor Dan 

Perpindahannya”. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah dan kajian-kajian empiris dan toeritis yang telah 

dianalisis, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana efektivitas Model Blended Learning dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA siswa kelas V di 

Sekolah Dasar Kecamatan Tlogowungu? 

2. Bagaimana efektivitas Model Blended Learning dalam meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas V di Sekolah Dasar Kecamatan 

Tlogowungu? 

3. Bagaimana pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V di Sekolah Dasar Kecamatan Tlogowungu? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Model 

Blended Learning untuk dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar IPA siswa kelas V. Adapun tujuan penelitian secara khusus 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Untuk menemukan efektivitas Model Blended Learning dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA 

siswa kelas V di Sekolah Dasar Kecamatan Tlogowungu. 

2. Untuk menemukan efektivitas Model Blended Learning dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V di Sekolah Dasar 

Kecamatan Tlogowungu. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V di Sekolah Dasar Kecamatan 

Tlogowungu. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis maupun secara praktis. 

Adapun manfaat-manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut. 
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1. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu untuk menjadi referensi 

pengaruh variabel Model Blended Learning dalam meningkatkan 

berpikir kritis dan menjadi bukti empiris berlakunya teori kontruktivisme 

dari Vygotsky, yaitu siswa mampu membangun pengetahuannya 

sendiri melalui interaksi sosial dan adanya Scaffolding. Selain itu, 

efektivitas model Blended Learnig terhadap hasil belajar juga 

membuktikan teori belajar dari Piaget yaitu teori perkembangan 

kognitif siswa di usia SD yang termasuk pada tahap operasional 

konkret yang membutuhkan situasi nyata dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

2. Manfaat penelitian secara praktis bagi guru dan siswa diharapkan 

dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar siswa ketika diintervensi dengan model belajar Blended 

Learning. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sumbangsih dan pijakan serta kajian baru dalam implementasi model 

Blended Learning. 

1.5   Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi 

operasional yaitu: 

1. Model Blended Learning 

Blended Learning merupakan kombinasi antara model 

pembelajaran tatap muka (face to face) dengan model pembelajaran 

berbasis e-learning. Model pembelajaran ini memfasilitasi peserta didik 

selama proses pembelajaran. Dengan menerapkan model Blended 

Learning, maka akan terjadi perubahan, dimana proses belajar tidak 

hanya mendengarkan uraian materi dari guru tetapi siswa dapat 

menggunakan fasilitas e-learning yang dapat diakses dimana saja dan 

kapan saja. Dengan diterapkannya model Blended Learning ini, 
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diharapkan dapat membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan 

belajar di dalam maupun luar kelas. 

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dan 

bertindak siswa berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya sebagai hasil 

belajar. Kemampuan berpikir kritis ini dijaring melalui tes essay yang 

dibuat berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis menurut Ennis 

(1985) yaitu menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan, 

mempertimbangkan kesesuaian sumber, mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil observasi, mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan suatu definisi, dan menentukan suatu tindakan. 

3. Hasil Belajar IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang wajib dipelajari di Sekolah Dasar. Siswa akan dapat 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar dengan belajar IPA. IPA juga 

merupakan salah satu disiplin ilmu yang berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan dan memiliki sifat ilmiah. Pembelajaran IPA menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung dan pemahaman untuk 

mengembangkan kompetensi siswa agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA merupakan 

suatu wahana untuk mengembangkan siswa berpikir rasional dan ilmiah. 

Pendidikan IPA dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman 

lebih mendalam tentang alam sekitar. Hasil belajar IPA dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar kognitif yang didapat pada tes evaluasi setelah 

dibelajarkan dengan model Blended Learning. 
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4. Materi Kalor dan Perpindahannya 

Materi kalor dan perpindahannya merupakan  materi  pelajaran 

IPA pada siswa kelas V semester 2 pada buku Tema 5. Materi kalor dan 

perpindahannya memuat tentang jenis-jenis perpindahan kalor yaitu 

konveksi, induksi, dan radiasi, serta pemanfaatannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Peneliti memilih materi ini karena bersesuaian dan 

mempunyai potensi dalam menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang diikuti dengan hasil belajar  IPA 

yang meningkat  


