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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian 

sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Dalam perkembangannya, pendidikan atau paedagogie adalah bimbingan 

atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar 

menjadi dewasa. 

Pendidikan harus mampu mengembangkan sumber daya manusia 

yang menunjang pembangunan Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat 

bersaing dengan bangsa lain. Sumber daya manusia yang bermutu 

sedikitnya mempunyai tiga komponen yaitu kemampuan menguasai 

keahlian bidang ilmu teknologi, kemampuan bekerja secara profesional, 

kemampuan menghasilkan karya yang bermutu. 

Belajar adalah kegiatan alamiah manusia. Manusia “survive” dan 

makin sejahtera karena belajar. Berpegang kepada pengalaman sebagai 

guru, manusia melakukan  kegiatan  belajar,  dengan  tujuan  agar  dapat  

memiliki  kemampuan untuk menjawab tantangan alam.
 

Menurut Gagne 

mendefinisikan belajar sebagai proses dimana organisme berubah 

perilakunya diakibatkan pengalaman. Demikian juga Haroid spear 

mendefinisikan bahwa belajar terdiri dari pengamatan, pendengaran, 

membaca dan meniru. 

Belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai normatif. 

Belajar mengajar adalah suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan 

bertujuan. Tujuan adalah sebagai pedoman ke arah akan dibawa proses 

belajar mengajar. Proses belajar mengajar akan berhasil bila hasilnya 

mampu membawa perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap dalam diri anak didik. 

Tugas dan peranan guru sebagai pendidik professional sesungguhnya 

sangat kompleks, tidak terbatas pada saat interaktif edukatif di dalam kelas, 
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yang lazim disebut proses belajar mengajar. Guru juga bertugas sebagai 

administrator, evaluator, konselor, dan lain-lain sesuai dengan kompetensi 

(kemampuan) yang dimilikinya. Proses belajar mengajar merupakan inti 

dari kegiatan pendidikan disekolah. Agar tujuan pendidikan dan pengajaran 

berjalan dengan benar, maka perlu pengadministrasian kegiatan-kegiatan 

belajar mengajar.  

Guru sebagai ujung tombak dapat menciptakan sumber daya manusia 

apakah yang bermutu baik ataupun kurang. Untuk menghasilkan kualitas 

yang baik, maka seorang guru dituntut untuk meningkatkan kualitas dirinya. 

Sehinnga dengan pribadi yang berkualitas tersebut guru dapat mengantarkan 

anak didik dalam menyongsong hari depan yang penuh tantangan. Pada 

zaman yang maju dan modern sekarang ini, pendidikan memegang peranan 

yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup. Untuk itu 

dibutuhkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran 

bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, 

bertanggung jawab, kreatif, sehat dan berakhlak mulia (Undang-Undang 

Republik Indonesia No 20 Tahun 2003).  

Masa Pandemi Covid-19 seperti ini sangat mempengaruhi semua 

aktivitas kehidupan pada manusia termasuk dalam bidang pendidikan. 

Aktivitas pendidikan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka dikelas 

kini dihentikan untuk menghindari perluasan penyebar pandemi Covid-19 

ini. Pengehentian aktivitas pembelajaran tatap muka dialihkan dengan 

pembelajaran berbasis daring (jarak jauh) dengan memanfaatkan teknologi 

yang terhubung dengan internet. Sistem pembelajaran jarak jauh ini berlaku 

pada semua jenjang pendidikan.   

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan pola pembelajaran yang 

berlangsung dengan adanya keterpisahan antara guru dan anak didik. 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 Ayat 15 pendidikan jarak jauh 

merupakan pendidikan yang anak didiknya terpisah dari pendidik dan 
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pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi 

dan komunikasi dan media lain.  

Pendidikan jarak jauh dikenal juga dengan Blended Learning. Blended 

Learning merupakan aplikasi tercipta untuk mengatasi keterbatasan antara 

pendidik dan anak didik, terutama dalam hal ruang dan waktu, dengan 

Blended Learning pendidik dan anak didik tidak harus berada dalam satu 

dimensi ruang dan waktu dan pembelajaran dapat berjalan dan mengabaikan 

kedua hal tersebut (Kusuma, 2011). Metode pembelajaran jarak jauh dapat 

digunakan pada keempat komponen pendidikan yakni: pendidikan umum, 

memperkuat pengetahuan pendidik tentang mata pelajaran yang diajarkan, 

pengajaran pedagogi dan perkembangan anak, dan sebagai panduan menuju 

kelas yang lebih baik (Taufik, 2019).  

Menurut Keegan mengemukakan bahwa dalam pembelajaran jarak 

jauh ada enam karakteristiknya yaitu: (1) adanya pemisah antara pendidik 

dan pembelajar; (2) pengaruh dari instansi atau organisasi pendidikan; (3) 

penggunaan media yang dapat menghubungkan antara pendidik dan 

pembelajar; (4) berlangsung dengan komunikasi dua arah; (5) 

memperhatikan pembelajar sebagai individu yang sedang belajar; (6) 

pendidik sebagai suatu industri (Keegan, 1980). 

Penggunaan media mampu membuat proses belajar mengajar menjadi 

lebih praktis dan efisien. Selain itu, kesulitan seorang guru dalam 

menyampaikan materi sedikit banyak menjadi berkurang dengan kehadiran 

media. Karena dalam kegiatan belajar mengajar ketidakjelasan materi dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan 

ajar juga dapat disederhanakan melalui perangkat media. Dengan begitu 

peserta didik akan lebih mudah mencerna dan memahami materi yang 

disampaikan.  

Pembelajaran dengan memanfaatkan media juga membuat materi 

menjadi lebih menarik karena melalui media bahan pelajaran dapat 

disampaikan dalam bentuk visual maupun audio visual. Berbagai macam 

media pembalajaran seperti LKS, buku teks, dan modul telah umum 
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dipergunakan. Selain itu, sekarang juga sedang berkembang media audio 

visual seperti video pembelajaran, makromedia, powerpoint, hingga yang 

memanfaatkan jaringan internet yaitu blended learning.  

Blended Learning merupakan pembelajaran secara online dan 

langsung di kelas untuk mengisi materi yang belum disampaikan pada 

proses pembelajaran dan dapat digunakan untuk pemberian tugas. Dalam 

proses pelaksanaannya, dengan keterlibatan dan partisipasi untuk proses 

belajar, Blended Learning dapat meningkatkan rasa tanggung jawab peserta 

didik. Blended learning adalah gabungan antara pembelajaran langsung dan 

pembelajaran berbasis internet menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi. Blended learning tidak hanya dilakukan secara online yang 

mengganti proses belajar langsung di kelas, akan tetapi untuk mengisi dan 

mengatasi materi yang tak tersampaikan pada proses belajar di kelas. Proses 

pembelajaran butuh media yang pas, seperti media yang didukung.  

Blended Learning merupakan media pembelajaran seperti Google 

Classroom. Google Classroom ialah layanan yang menggunakan Internet 

yang diadakan oleh Google system e-Learning. Google Classroom adalah 

salah satu bentuk aplikasi yang dapat diterapkan di Indonesia, karena 

Google Classroom merupakan aplikasi ruang kelas terstruktur dalam proses 

pembelajaran yang ada saat ini. Google Classroom dapat di download di 

Handphone Android peserta didik. Guru dapat menambahkan peserta didik 

kedalam Google Classroom tesebut, hanya dengan beberapa menit saja. 

Pemberian tugas pun menghemat waktu karena guru memberikan tugas 

tanpa kertas, hanya memasukkan kedalam Google Classroom. Guru pun 

hanya memeriksa dan menilai di satu tempat. 

Pembelajaran yang bermakna dan efektif akan berlangsung apabila 

memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak seperti guru maupun 

siswa itu sendiri. Guru akan merasa puas jika siswa mendapat hasil belajar 

yang optimal, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. 

Namun kenyataannya, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) masih 

menggunakan metode jarak jauh atau Online dari rumah yang hanya 
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terfokus pada pemberian informasi dan pengetahuan pada siswa. Kondisi 

pembelajaran seperti ini sangatlah tidak efektif sehingga hasil akhir dari 

pembelajaran tidak sesuai dengan harapan guru dan sangat berpengaruh 

pada minat belajar siswa.  

Minat dapat diperoleh melalui belajar, karena dengan belajar siswa 

yang semula tidak menyenangi suatu pelajaran tertentu, lama kelamaan 

lantaran bertambahnya pengetahuan mengenai pelajaran tersebut, minat pun 

tumbuh sehingga siswa akan lebih giat lagi mempelajari pelajaran tersebut. 

Hal ini sesuai dengan pendapatnya Singgih D. Gunarsa dan Ny. Singgih 

D.G bahwa “minat akan timbul dari sesuatu yang diketahui dan kita dapat 

mengetahui sesuatu dengan belajar, karena itu semakin banyak belajar 

semakin luas pula bidang minat. Minat adalah keinginan yang terus menerus 

untuk memperhatikan atau melakukan sesuatu. Minat dapat menimbulkan 

semangat dalam melakukan kegiatan agar tujuan dari pada kegiatan tersebut 

dapat tercapai. Dan semangat yang ada itu merupakan modal utama bagi 

setiap individu untuk malakukan suatu kegiatan. 

Minat   belajar   adalah   aspek   psikologi   seseorang   yang 

menampakkan diri dalam beberapa gejala, seperti; gairah, keinginan, 

perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui 

berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman, 

dengan kata lain minat belajar adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan 

seseorang  (siswa)  terhadap  belajar  yang  ditunjukkan  melalui 

keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar. 

Kenyataan  yang  terjadi  di  Sekolah Dasar saat pembelajaran guru   

masih menggunakan metode ceramah dan group Salah satu di sosial media 

(WA) sehingga siswa merasa bosan selama proses pembelajaran 

berlangsung selama ini. Apabila ini dibiarkan terus menerus, maka hasil 

belajar siswa akan menurun. Selain faktor dalam mengajar, pada saat guru 

menjelaskan materi banyak siswa yang kurang memperhatikan penjelasan 

guru.  
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Kondisi seperti yang telah diuraikan di atas, terjadi di salah satu MI di 

Kabupaten Kudus yakni MI NU Thoriqotus Sa’diyah Colo Dawe Kudus.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru kelas IV MI 

NU Thoriqotus Sa’diyah Colo Dawe Kudus mengemukakan bahwa hasil 

belajar siswa kelas 4 MI NU Thoriqotus Sa’diyah Colo Dawe Kudus, 

pelajaran secara konvensional relatif rendah. Tingkat pemahaman siswa 

pada materi juga tergolong rendah. Bahkan banyak siswa yang mengeluh 

pusing karena harus menghafalkan materi yang banyak dan tidak mereka 

mengerti.   

Berdasarkan uraian di atas, terhadap penerapan pembelajaran Blended 

Learning yang ditinjau dari minat belajar siswa yang terdapat peningkatan 

setelah diterapkanya pembelajaran Blended Learning. Dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran berbasis online dapat membantu proses pembelajaran 

dikelas. Guru memiliki waktu banyak untuk memberikan tugas kepada 

peserta didik diwaktu yang sama tetapi bisa dengan ditempat yang berbeda. 

Dilihat dari uraian diatas bahwa minat belajar siswa cenderung 

berkurang selama masa pandemi covid 19. Oleh sebab itu, peneliti 

berinisiatif meneliti tentang: analisa media pembelajaran blended learning 

untuk meningkatkan  minat belajar siswa MI NU Thoriqotus Sa’diyah Colo 

Dawe Kudus. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan  yaitu “Bagaimana analisis pembelajaran blended learning 

untuk meningkatkan minat belajar siswa MI NU Thoriqotus Sa’diyah Colo 

Dawe Kudus?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui 

analisa pembelajaran blended learning untuk meningkatkan minat belajar 

siswa MI NU Thoriqotus Sa’diyah Colo Dawe Kudus. 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka 

manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

a. Guru dapat memperbaiki kemampuan mengajar  

b. Meningkatkan profesionalisme guru. 

c. Guru dapat mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif. 

d. Menambah pengetahuan media dan metode pembelajaran sesuai 

dengan minat belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 

a. Memperbaiki minat belajar siswa. 

b. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

c. Menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar 

d. Memudahkan siswa dalam belajar. 

3. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

b. Meningkatkan prestasi sekolah 

c. Dengan adanya guru yang memiliki profesionalisme mengajar, 

maka sekolah yang diampu akan menjadi maju. 

d. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan 

hasil belajar yang lebih optimal terutama bagi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar 

4. Bagi Peneliti 

a. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menjadikannya sebagai 

sarana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam 

mengajar. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meneliti analisis pembelajaran blended learning untuk 

meningkatkan minat belajar siswa MI NU Thoriqotus Sa’diyah Colo Dawe 

Kudus.  

  

 

  


