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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Menganalisis merupakan bagian penting dalam kemampuan berfikir 

tingkat tinggi, hal ini disebabkan karena jika siswa sudah memiliki kemampuan 

berfikir analitis, secara otomatis siswa dapat memenuhi semua aspek kogntif 

yang ada. Selain itu, seseorang yang memiliki kemampuan berfikir analisis 

akan mudah untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya dengan 

hasil yang optimal. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan menganalisis seorang siswa, salah satunya yakni melalui proses 

pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas, seorang guru harus inovatif 

dalam menerapkan metode pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan 

kemampuan menganalisisnya. Apabila siswa sudah mampu menganalitis dari 

suatu materi atau permasalahan, secara otomatis siswa mampu mengetahui, 

memahami, dan mengaplikasikan atas materi yang guru sampaikan. Jika 

kemampuan berfikir analitis siswa terasah, maka siswa dapat meningkatkan 

seluruh aspek kognitif dalam pembelajaran (Assegaf dan Sontani.2016:42). 

  Pembelajaran sendiri merupakan suatu sistem instruksional yang 

mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain 

untuk mencapai tujuan. Sebagai sebuah sistem, pembelajaran meliputi suatu 

komponen, antara lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, metode, situasi, dan 

evaluasi. Salah satu komponen yang mendukung  keberhasilan kegiatan 

belajar-mengajar yakni metode. Penentuan metode yang akan digunakan oleh 

guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau 

tidaknya pembelajaran yang berlangsung (Ahmadi dkk.2011:19). 

  Pemilihan metode terkait langsung dengan usaha-usaha guru dalam 

menampilkan pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga 

pencapaian tujuan pembelajaran diperoleh secara optimal. Oleh karena itu, 

salah satu hal yang sangat mendasar untuk dipahami guru adalah bagaimana 

memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen bagi keberhasilan 
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kegiatan belajar-mengajar sama pentingnya dengan komponen-komponen lain 

dalam keseluruhan komponen pendidikan (Ahmadi dkk.2011:15). 

  Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan suatu pembelajaran. Semakin 

tepat metode yang digunakan oleh pengajar dalam mengajar, semakin efektif 

pula kegiatan pembelajarannya. Tentunya, ada juga faktor-faktor lain yang 

harus diperhatikan, seperti faktor pengajar, anak, situasi (lingkungan belajar), 

media, dan lain-lain (Husamah.2014:67). 

  Selain pemilihan metode yang tepat, guru juga harus memperhatikan 

pergeseran paradigma belajar abad 21 dimana informasi telah tersedia dimana 

saja dan dapat diakses kapan saja. Pergeseran paradigma ini telah mengubah 

sistem pembelajaran pola konvensional atau pola tradisional menjadi pola 

modern yang bermedia Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and 

Communication Technology [ICT]) (Susilo.2016:27). UNESCO bahkan 

mensyaratkan bahwa semua negara, baik negara maju ataupun berkembang, 

perlu mendapatkan akses ICT dan menyediakan fasilitas pendidikan yang 

terbaik. 

  Salah satu bentuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran adalah 

dengan adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya 

internet) untuk mendukung pembelajaran konvensional. Penggunaan internet 

untuk keperluan pendidikan yang semakin luas terutama di negara-negara 

maju, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa dengan media ini memang 

dimungkinkan diselenggarakannya proses belajar-mengajar yang lebih efektif. 

Hal itu terjadi karena dengan sifat dan karakteristik internet yang cukup khas, 

sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai media pembelajaran sebagaimana 

media lain telah dipergunakan sebelumnya sepeti radio, televisi, CD-ROM 

interaktif dan lain-lain (Husamah.2014:136). 

  Ciri teknologi internet yang selalu dapat diakses kapan saja dan di 

mana saja, memiliki banyak pengguna (multiuser) dan menawarkan segala 

kemudahannya telah membuat internet menjadi suatu media yang sangat tepat 

bagi perkembangan pendidikan jarak jauh selanjutnya. Telah banyak lembaga 
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pendidikan yang menggunakan media internet untuk meningkatkan daya 

saingnya, meningkatkan pelayanan kepada pembelajar atau steakholder serta 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran nyata 

(Husamah.2014:136). 

  Perkembangan teknologi internet membuat pengajar perlu terus-

menerus belajar sepanjang hayat agar dapat meningkatkan layanan terhadap 

peserta didik yang dipercayakan kepadanya untuk dibelajarkan. Salah satu cara 

peningkatan layanan yang dapat dilakukan pengajar pada saat sekarang adalah 

dengan mengembangkan blended learning. Blended learning ini mengacu pada 

pembelajaran yang mengkombinasikan atau mencampurkan pembelajaran tatap 

muka dan pembelajaran berbasis komputer (online dan offline) 

(Husamah.2014:12). 

  Blended learning ini dapat dikombinasikan dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Kesuksesan Pembelajaran Berbasis 

Masalah tergantung pada kemampuannya menghadapkan murid dengan 

masalah-masalah realistis yang akan membantu mereka mengembangkan 

keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan untuk mandiri (self 

directed). Satu tujuan penting kala menggunakan model ini adalah membawa 

dunia nyata ke ruang kelas untuk diselidiki dan dianalisa. Sehingga dengan 

model pembelajaran berbasis masalah ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan analisis siswa (Eggen dan Kauchak.2012:322). 

  Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

ekonomi di SMA N 1 Andong adalah ceramah dan diskusi. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan peneliti, model pembelajaran tersebut menciptakan 

kondisi belajar yang membosankan, siswa yang pasif cenderung bergantung 

pada siswa yang aktif dalam diskusi, dan kurangnya perhatian siswa terhadap 

guru sehingga kebanyakan dari mereka kurang faham terhadap materi yang 

disampaikan. Oleh karenanya, hasil belajar siswa masih ada yang belum 

memenuhi KKM dan hal tersebut juga berpengaruh pada rendahnya 

kemampuan menganalisis siswa. Sebagai alternatifnya model pembelajaran 
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yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut yaitu pembelajaran blended 

learning dengan model pembelajaran problem based learning. Hasil penelitian 

dari Faizal (2011) menunjukkan bahwa implementasi blended learning dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. Rata-rata nilai persentase dari angket 

keaktifan peserta didik pada prasiklus sebesar 56,89%, siklus I sebesar 72,49%, 

dan siklus II sebesar 79,08%. Rata-rata nilai persentase dari observasi keaktifan 

peserta didik pada prasiklus adalah 57,92%, siklus I sebesar 65,42% dan siklus 

II sebesar 80,42%. Sedangkan hasil observasi Hidayani dan Hadi (2015) 

kemampuan analisis siswa mengalami peningkatan setelah diterapkannya 

model pembelajaran Problem Based Learning. Pelaksanaan post test pada 

siklus 1 diperoleh rata – rata kemampuan analisis siswa sebesar 73,94 dengan 

presentase ketuntasan belajar siswa sebesar 52, 94%. Pada siklus 2 rata- rata 

kemampuan analisis siswa mengalami peningkatan yaitu sebesar 82,29 dengan 

presentase ketuntasan belajar siswa sebesar 82,35% .  

  Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti adalah, SMA N 1 

Andong merupakan sekolah yang sudah memiliki fasilitas internet memadai, 

akan tetapi pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat 

dilihat pada saat proses pembelajaran, tidak ada guru yang memanfaatkan 

internet sebagai media pembelajaran hanya mata pelajaran TIK yang 

notabenenya merupakan mata pelajaran yang mengharuskan penggunaan 

komputer dan internet dalam pembelajaran. Sedangkan hasil pengamatan 

peneliti yang dilakukan di dalam kelas, kemampuan menganalisis siswa pada 

mata pelajaran Ekonomi masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari 30 siswa 

bahwa indikator kemampuan menganalisis yakni : (1) Siswa yang mampu 

memahami konsep sebanyak 10 orang (33,33%), (2) Siswa yang mampu 

mengidentifikasi bagian-bagian sebanyak 8 orang (26,66%), (3) Siswa yang 

mampu menganalisis hubungan antar bagian sebanyak 7 orang (23,33%), (4) 

Siswa yang mampu menyimpulkan pembelajaran 5 orang (16,66%). 

  Dari pemaparan diatas, ditemukan masalah dalam proses 

pembelajaran, ketika guru mengadakan diskusi antara siswa satu dengan 

lainnya tidak ada kerja sama dalam kelompok, sehingga proses diskusi tidak 
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berjalan dengan lancar. Hal tersebut menyebabkan rendahnya kemampuan 

menganalisis siswa yang bisa berdampak pada rendahnya prestasi belajar 

siswa. Oleh karena itu, untuk membantu guru dalam melakukan inovasi dalam 

metode pembelajaran peneliti tertarik untuk mengangkat judul “PENERAPAN 

PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING DENGAN MODEL 

PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGANALISIS PADA MATA 

PELAJARAN EKONOMI SISWA KELAS XI IPS SMA N 1 ANDONG” 

 

B. Identifikasi Masalah 

  Dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis dapat 

mengidentifikasi beberapa masalah. Adapun identifikasi masalah yang dapat 

dijabarkan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya kemampuan menganalisis siswa pada mata pelajaran Ekonomi. 

2. Kurangnya inovasi dalam penerapan model pembelajaran. 

3. Pemanfaatan internet dalam pembelajaran belum dilakukan secara optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman, oleh karena itu untuk mendukung hasil yang lebih baik perlu 

dibatasi ruang lingkup masalah, adapun pembatasan ini adalah : 

1. Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Andong. 

2. Penelitian difokuskan untuk mengetahui kemampuan menganalisis siswa 

pada mata pelajaran Ekonomi. 

3. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pembelajaran blended learning dengan model pembelajaran problem based 

learning. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

 Adakah perbedaan peningkatan kemampuan menganalisis pada mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA N 1 Andong  antara yang 

menggunakan pembelajaran blended learning dengan model pembelajaran 

problem based learning dan model pembelajaran problem based learning tanpa 

blended learning? 

 

E. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan perumusan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kemampuan 

menganalisis pada mata pelajaran ekonomi siswa  kelas XI IPS SMA N 1 andong 

antara yang menggunakan pembelajaran blended learning dengan model 

pembelajaran problem based learning dan model pembelajaran problem based 

learning tanpa blended learning. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Secara  teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan pada dunia pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilan di bidang penelitian dan ilmu pendidikan, khususnya penerapan 

pembelajaran blended learning dengan model pembelajaran problem based 

learning untuk meningkatkan kemampuan menganalisis pada mata pelajaran 

ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

 Dapat meningkatkan kemampuan menganalisis siswa pada mata 

pelajaran ekonomi dan memberikan suasana pembelajaran yang berbeda 

sehingga siswa merasa antusias mengikuti pembelajaran. 
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b. Bagi guru 

 Memberikan masukan kepada guru dalam menentukan strategi, 

metode dan pendekatan pembelajaran yang tepat, yang dapat dijadikan 

alternatif lain dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

 Sekolah mendapat sumbangan positif mengenai inovasi dalam model-

model pembelajaran. Baik untuk mata pelajaran ekonomi ataupun untuk 

mata pelajaran lainnya. 

d. Bagi peneliti 

 Sebagai uji kemampuan terhadap bekal teori yang peneliti peroleh 

dari bangku kuliah, serta sebagai upaya untuk mengembangkan 

pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti sebagai 

calon pendidik. 


