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PENDAHULUAN 
 

Pendidikan adalah suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun 
dengan sebaik mungkin sejak dini. Secara umum pendidikan adalah proses 
pembelajaran pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan yang dilakukan 
suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini 
melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat 
meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian serta keterampilan yang 
bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. 

Mengacu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang fungsi dan 
tujuan pendidikan nasional, dapat dipahami bahwa sekolah merupakan 
lembaga pendidikan formal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berat 
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekolah harus berperan dalam 
pengembangan potensi dan kecerdasan peserta didik sehingga peserta didik 
memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri dan menjadi pribadi 
yang lebih bertanggung jawab.  

Dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional, maka sekolah 
hendaknya mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dengan 
perencanaan yang baik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan 
baik sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 

Sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa peningkatan mutu 
pendidikan sebagai bagian yang terpenting dari proses pengembangan potensi 
peserta didik dan diharapkan pembelajaran bahasa dapat membantu 
perkembangan peserta didik dalam bidang perkembangan motorik, kognitif, 
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sosial, fisik, emosi serta perkembangan komunikasi. Suhartono (2005), 
menyatakan bahwa dengan menggunakan Bahasa, anak akan dapat tumbuh 
dan berkembang menjadi manusia dewasa yang dapat bergaul di tengah-
tengah masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, dengan pembelajaran Bahasa 
peserta didik dapat terbantu dalam mengemukakan gagasan dan perasaan, 
berpartisipasi dalam masyarakat, menemukan dan menggunakan kemampuan 
analitis serta imaginatif yang ada dalam peserta didik. 

Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi secara lisan dan 
tulisan. Berkomunikasi adalah memahami dan mengungkapkan informasi, 
pikiran, perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
budaya. Kemampuan berkomunikasi dalam pengertian  yang utuh adalah 
kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami atau menghasilkan 
teks lisan dan tulis yang direalisasikan dalam empat keterampilan berbahasa, 
yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Keempat keterampilan 
inilah yang digunakan untuk menanggapi atau menciptakan wacana dalam 
kehidupan bermasyarakat.  

Oleh karena itu, mata pelajaran Bahasa Inggris diarahkan untuk 
mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut agar lulusan mampu 
berkomunikasi dan berwacana dalam bahasa Inggris pada tingkat literasi 
tertentu. Sedangkan untuk pembelajaran pada jenjang SMP/MTs sesuai 
dengan pedoman pembelajaran bahasa Inggris kurikulum 2013 pada jenjang 
SMP/MTs pembelajaran  bahasa  Inggris  ditargetkan  agar  peserta  didik  
dapat  mencapai tingkat functional yakni berkomunikasi secara lisan dan tulis 
untuk menyelesaikan  masalah sehari-hari sehingga peserta didik menyadari 
tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing 
bangsa dalam masyarakat global. 

Kenyataan yang muncul di lapangan, Bahasa Inggris merupakan bahasa 
yang asing bagi orang Indonesia pada umumnya. Begitu pula bagi peserta didik 
di sekolah baik mulai tingkat SD, SMP, dan SMA bahkan mahasiswa di 
Perguruan Tinggi. Meskipun pembelajaran Bahasa Inggris sudah dimulai sejak 
jenjang SD akan tetapi hasil yang didapat belum menunjukkan hasil pencapaian 
pembelajaran yang gemilang,  walaupun peserta didik telah belajar bahasa 
Inggris dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sekitar 6 tahun.  

Yang terjadi saat ini adalah jika peserta didik diminta berbicara dalam 
bahasa Inggris mereka tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, 
dengan alasan keterbatasan kosakata yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini 
tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran Bahasa Inggris dalam BSNP 
kurikulum 2013 untuk mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam 
bentuk lisan dan tulis untuk mencapai tingkat literasi functional dan memiliki 
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kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan 
daya saing bangsa dalam masyarakat global. 

Selama 20 bulan Indonesia ada dalam masa pandemi covid-19, sehingga 
selama itu pula pemerintah di Indonesia menerapkan kebijakan untuk 
melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh berbasis online yang disebut 
dengan pembelajaran daring yang tentunya pembelajaran secara daring 
sangat berbeda proses dan kegiatannya dengan pembelajaran secara tatap 
muka. Di era perkembangan teknologi pembelajaran daring semakin canggih 
dengan berbagai aplikasi dan fitur yang semakin memudahkan pengguna. 
Tidak terikatnya waktu dan dilakukan tanpa bertatap muka menjadi 
keunggulan pembelajaran daring yang bisa dimanfaatkan pendidik di Indonesia 
selama menerapkan social distance.  

Selama pembelajaran daring, muncul tantangan yang dihadapi guru untuk 
tetap mempertahankan kualitas pembelajaran. Tantangan tersebut perlu 
dihadapi dengan selalu belajar beradaptasi dengan situasi saat ini dan 
berinovasi dalam mengembangkan desain pembelajaran. Adapun tantangan 
yang harus dihadapi seorang guru di masa pandemi ini adalah sebagai berikut :  
1. Pandemi Covid 19, merubah gaya hidup dan kondisi perilaku keseharian, 

termasuk belajar dan bekerja. 
2. Belajar Daring salah satu strategi pembelajaran pada kondisi saat ini. 
3. Ketersediaan Sumber Belajar dan sarana pendukung (jaringan/kesiapan 

materi digital, dll). 
4. Kesiapan mental, utamanya siswa, guru, orang tua, dan kepala sekolah 

untuk memastikan siswa tetap belajar dalam kondisi yang “nyaman” pada 
berbagai situasi dan kondisi yang ada (Waspodo, 2020). 
 
Oleh karena itu, pembelajaran daring dapat dikatakan menjadi satu-

satunya pilihan desain pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Walaupun terlihat bagus dan 
sempurna, ternyata pembelajaran daring bukanlah hal yang mudah dilakukan. 
Banyak kendala yang dialami ketika pembelajaran daring dipilih menjadi 
bentuk pembelajaran pengganti tatap muka. Mulai dari keterbatasan signal 
dan ketidaktersediaan smartphone pada setiap peserta didik.  

Berdasarkan laporan hasil penilaian tengah semester ganjil peserta didik 
kelas VII di dua Sekolah Jenjang Menengah Pertama yang terletak di Desa 
Waringinjaya Kabupaten Bekasi, selama 3 bulan pembelajaran daring terlihat 
bahwa hasil belajar peserta didik belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM). Di SMP Islam Azzhahiriyah untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas VII 
63% peserta didik belum mencapai KKM dengan nilai KKM adalah 77 poin, 
sedangkan nilai rata-rata setiap kelas hanya mencapai 69 poin. Sedangkan di 
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MTs Miftahul Islam untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas VII 81% peserta 
didik belum mencapai KKM nilai KKM adalah 75 poin, sedangkan nilai rata-rata 
setiap kelas hanya mencapai 68 poin. Dengan metode pembelajaran secara 
daring diduga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami 
pembelajaran Bahasa Inggris terutama dalam kemampuan listening dan 
speaking peserta didik. 

Menurut pengamatan guru yang mengajar di kedua sekolah tersebut, 
selama pembelajaran daring motivasi belajar peserta didik rendah dalam 
belajar bahasa Inggris. Motivasi yang rendah dapat terlihat dari setiap tugas 
yang seharusnya dikerjakan ternyata tidak dikerjakan, malas belajar dan 
cenderung mencontek jawaban tugas. Penjelasan tersebut dapat diduga 
menunjukkan bahwa peserta didik mengalami masalah belajar dalam pelajaran 
bahasa Inggris. Menurut Abdurrahman Mulyono (2003), masalah belajar 
adalah kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu antara 
lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar 
yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan 
penguatan yang tidak tepat. 

Kondisi peserta didik yang mengalami masalah belajar bahasa Inggris dapat 
dilihat ketika situasi pembelajaran sedang berlangsung, sebagai contoh ketika 
guru memberikan materi pembelajaran peserta didik maka peserta didik yang 
mengalami masalah belajar bahasa inggris harus diterangkan dua kali atau 
lebih dengan kecepatan menerangkan konsep tersebut cukup pelan-pelan. 
Latihan soal yang merupakan pemakaian konsep bahasa harus lebih banyak 
dan bervariasi dan berurut dari yang mudah ke yang sulit. Jika peserta didik 
yang lain cukup dengan latihan sepuluh nomor saja maka peserta didik yang 
mengalami masalah belajar bahasa Inggris ini lebih banyak memerlukan latihan. 

Masalah belajar bahasa Inggris tentu harus dapat diatasi oleh guru agar 
semua peserta didik bisa memperoleh hasil belajar yang baik. Masalah belajar 
peserta didik di kelas tentu memiliki banyak faktor, misalnya pendekatan guru 
mengajar yang tidak cocok dengan karakteristik peserta didik dan jenis materi 
yang diberikan, materi pelajaran yang terlalu sulit, kemampuan dan kreativitas 
guru dalam mengajar, pengelolaan kelas oleh guru yang tidak baik, sikap guru 
dalam mengajar dan lain-lain. 

Berdasarkan pengamatan guru Bahasa Inggris kelas VII SMP Islam 
Azzhahiriyah, faktor yang membuat belajar bahasa Inggris tidak berhasil adalah 
seperti struktur kalimat yang rumit, pengucapan yang sulit, sarana prasarana 
belajar bahasa yang kurang, lingkungan pembelajar, motivasi belajar, sikap 
peserta didik terhadap cara guru menyampaikan pelajaran bahasa Inggris, 
bahkan pendekatan guru dalam mengajar bahasa Inggris pun akan berdampak 
terhadap keberhasilan tujuan pelajaran.  
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Pendekatan metode pembelajaran guru dalam memberikan pelajaran pun 
sangatlah penting, peserta didik akan merasa senang belajar apabila guru yang 
menyampaikan pelajaran menggunakan cara yang menyenangkan, tidak 
membosankan, berguna dalam kehidupannya. Rasa senang dalam belajar 
tentu akan menjadi fondasi yang sangat mendasar untuk keberhasilan 
pembelajaran. Metode pembelajaran dapat dianggap sebagai sesuatu 
prosedur atau proses yang teratur untuk melakukan pembelajaran (Hariyanto, 
2017). 

Tujuan pembelajaran sebenarnya adalah untuk memperoleh  pengetahuan 
dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan  intelektual  para peserta 
didik dan merangsang keingintahuan serta memotivasi kemampuan mereka 
(Dahar, 1996). Hal ini diperkuat oleh pendapat  Bloom yang membagi  tiga 
kategori dalam tujuan pembelajaran yaitu: (1)Kognitif, (2)Afektif, 
(3)Psikomotorik (Nasution, 2000). Sehingga suksesnya pendidikan  dapat 
dilihat dari seberapa besar karakter mereka ketika bisa menyeimbangkan 
kognitif, afektif dan psikomotornya dalam proses pembelajaran. 

Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tentu guru harus memiliki 
metode pengajaran yang tepat, agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai 
dengan baik. Tentunya setiap pengajar harus mempersiapkan materi sebelum 
mengajar, memilih metode apa yang cocok yang akan dipakai agar kegiatan 
pembelajaran dapat terselenggara dengan efektif seorang pengajar harus 
mengetahui hakikat kegiatan belajar, mengajar, dan strategi pembelajaran. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas tak lepas dari peran 
aktif antara guru sebagai pengajar dengan peserta didik sebagai pembelajar. 
Demi keberlangsungan belajar yang baik dan dapat mencapai target 
pengajaran yang diharapkan maka perlunya pemahaman mengenai kondisi 
psikologis peserta didik agar pembelajaran dirasa menyenangkan bagi peserta 
didik. Agar peserta didik dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal, maka 
guru membuat metode ataupun cara pengajaran sesuai dengan kebutuhan 
dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan model pembelajaran 
yang dapat mengakomodasi permasalahan peserta didik dalam belajar Bahasa 
Inggris. Peneliti bermaksud meneliti tentang pengaruh model total Physical 
Response  melalui blended  Learning untuk mengatasi kesulitan belajar peserta 
didik. Adapun yang dimaksud dengan total Physical Response adalah suatu 
metode pembelajaran bahasa yang mengkoordinasikan gerak tubuh dan 
ucapan melalui keterampilan menyimak untuk menyerap informasi yang 
disampaikan dan berusaha mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik yang 
memotivasi peserta didik.  
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Menurut Handoyo Puji Widodo dalam bukunya Teaching Children Using A 
Total Physical Response (TPR) method: Rethinking (Widodo, 2005), bahwa 
salah satu kelebihan dari model total Physical Response adalah dapat 
membantu peserta didik untuk mengingat frase atau kata-kata dalam 
pembelajaran yang menyenangkan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Titin Kurniatin tentang 
Penggunaan Pendekatan Total Physical Response Untuk Mengatasi Problema 
Belajar Bahasa Inggris Di Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013, 
disimpulkan bahwa peserta didik yang mengalami problem belajar dan 
kurangnya motivasi belajar bahasa Inggris dapat dimaksimalkan kemampuan 
bahasa Inggrisnya dengan menggunakan pendekatan total Physical Response 
(Kurniatin, 2013).  

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor 
HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan 
Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 
(Covid-19) dan surat perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi 
Nomor 090/749/Disdik-SMP/2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 
(PTMT) jenjang SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, maka 
pembelajaran di SMP Islam Azzhahiriyah dilakukan Pembelajaran Tatap Muka 
Terbatas (PTMT). 

Berdasarkan pemaparan diatas, untuk menghadapi tantangan dalam 
pembelajaran di masa pandemi guru harus memberikan pembelajaran Bahasa 
Inggris yang efektif selama pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 
(PTMT) Penelitian menggunakan pendekatan total Physical Response untuk 
mengatasi masalah pembelajaran pada keterampilan mendengarkan (listening) 
dan berbicara (speaking) dalam materi pelajaran bahasa Inggris secara blended  
Learning pada peserta didik tingkat tujuh Sekolah Menengah (SMP) yang 
diharapkan melalui pendekatan total Physical Response dapat mengatasi 
masalah belajar bahasa Inggris peserta didik. 

 
  



 

 

 

 
 

METODOLOGI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan belajar Bahasa Inggris 
Peserta didik kelas VII melalui penggunaan model pembelajaran total Physical 
Response dengan metode blended  Learning. Hal tersebut bertujuan untuk 
mengoptimalkan hasil belajar Peserta didik kelas VII pada mata pelajaran 
Bahasa Inggris. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian 
dan pengembangan atau dikenal dengan Research and Development (R&D). 
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan desain produk baru, 
atau menguji Efektivitas produk yang sudah ada, serta digunakan untuk 
mengembangkan sebuah produk baru (Sugiyono, 2019).  

Research and Development (R&D) didefinisikan sebagai metode penelitian 
secara sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencari temukan, 
merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji 
keefektifan produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang 
lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna (Putra, 2012). 
Sebagai sebuah penelitian dan pengembangan, produk pembelajaran model 
total Physical Response dengan metode blended  Learning pada mata pelajaran 
Bahasa Inggris kelas VII akan melalui proses perancangan, pengembangan, 
validasi, evaluasi dan implementasi untuk dapat menghasilkan sebuah produk 
pembelajaran yang efektif.  

Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu sekolah di Kecamatan Kedung 
Waringin Kabupaten Bekasi yaitu SMP Islam Azzhahiriyah Kabupaten Bekasi 
Provinsi Jawa Barat. Penunjukan tempat ini dikarenakan sekolah ini merupakan 
sekolah swasta dengan jumlah Peserta didik terbanyak di kabupaten Bekasi 
berdasarkan data Dapodik pertanggal 31 Agustus 2021. Subjek dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas VII yang berjumlah 69 orang, yang 
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terdiri dari ; 3 orang subjek uji coba awal, 12 orang subjek uji coba kelompok 
kecil, dan 54 orang subjek implementasi lapangan. 

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan September sampai 
dengan bulan November 2021. Jadwal penelitian tergambar pada tabel 
dibawah ini. 

 
Tabel 4. 

 Jadwal Penelitian 

No 
 

Kegiatan 

Bulan/ Tahun 2021 

September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap Persiapan penelitian             

 a. Penyusunan dan 
pengajuan judul 
penelitian 

            

 b. Pengajuan proposal 
penelitian 

            

2 Tahap Pelaksanaan 
Penelitian 

            

 a. Penelitian pendahuluan             

 b. Rancangan penelitian             

 c. Pengembangan desain 
awal 

            

 d. Validasi desain             

 e.  Revisi desain             

 f. Uji Coba awal             

 g. Revisi desain             

 h.  Uji Coba kelompok             

 i. Desain Final             

 j Uji Lapangan             

3 Tahap Penyusunan Laporan             

 
Dalam pengembangan pembelajaran model total Physical Response 

dengan metode blended  Learning, rancangan model pengembangannya di 
adaptasi dari model Borg and Gall. Alur yang terperinci, sistematis, serta 
fleksibilitas dalam menentukan strategi pembelajaran menjadi pertimbangan 
peneliti untuk memilih model Borg and Gall sebagai model pengembangan 
penelitian dan mengintegrasikannya dengan pelaksanaan pembelajaran 
blended .  
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Sepuluh langkah pengembangan model Borg and Gall dipadukan dengan 
desain pembelajaran PEDATI untuk riset pengembangan pembelajaran model 
total Physical Response dengan metode blended  Learning, menggunakan 3 
(tiga) tahap kegiatan pengembangan ; (1) studi pendahuluan; (2) studi 
pengembangan; (3) penerapan model.   

  

 
Gambar 9. Rancangan Pengembangan Penelitian 

 

A. STUDI PENDAHULUAN 
Pada tahap studi pendahuluan dilakukan dengan penerapan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Terdapat tiga langkah pada studi pendahuluan ; (1) studi 
literatur, (2) identifikasi potensi dan masalah, (3) deskripsi dan analisis temuan.  

 
Tabel 5.  

Tahap Penelitian Pendahuluan 

No Tahap Tujuan Kegiatan Perangkat 

1 
 
 

 

Studi 
literasi 

Untuk memperoleh 
materi  yang  akan  
dikembangkan  
dalam 
pembelajaran 

● Membuat 
pemetaan 
Standar 
Kompetensi (SK), 
Kompetensi Inti  
(KI) dan 
Indikator 

● Tabel  
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Pencapaian 

2 
 
 
 
 
 
 

 

Identifikasi 
potensi 
dan 
masalah 
 
 
 
 
 

Untuk memperoleh 
gambaran potensi 
dan masalah secara 
faktual dan terbaru 
yang berkaitan 
dengan hal yang 
diteliti. 

● Wawancara 
langsung kepada 
peserta didik. 

● Wawancara 
langsung 
terhadap guru. 

● Observasi 
perangkat 
pembelajaran. 

● Observasi Sarana 
dan Prasarana 

● Instrumen 
Wawancara 

 
 
● Instrumen 

wawancara 
● Instrumen 

observasi 
 
● Instrumen 

observasi 

3 Deskripsi 
dan 
analisis 
temuan 

Pengumpulan data 
dan informasi 
sebagai bahan 
perencanaan 
produk 

● Menyusun 
deskripsi analisis 
temuan. 

● Tabel 

 
 

B. STUDI PENGEMBANGAN 
Studi pengembangan adalah merancang desain sistem pembelajaran 

model Total Physical Response dengan metode blended  Learning melalui 
penerapan pendekatan deskriptif sehingga menghasilkan model hipotetik 
pembelajaran sebagai sebuah produk sementara yang akan dikembangkan 
kemudian dalam tahap penerapan model.  

 
Tabel 6.  

Tahap Penelitian Pengembangan 

No Tahap Tujuan Kegiatan Perangkat 

1 2 3 4 5 

1 
 
 

 

Desain produk Menghasilkan 
rancangan 
pengembangan 
pembelajaran 

Mengembangkan  
desain 
pembelajaran 
model Total 
Physical 
Response dengan 
metode blended  
Learning. 

● Rencana 
Pelaksanaa
n 
Pembelajar
an (RPP), 
bahan ajar, 
instrumen 
evaluasi 

2 Validasi dan ● Validitas ● Validasi oleh ● Instrumen 
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No Tahap Tujuan Kegiatan Perangkat 

Perbaikan dilakukan oleh 
expert untuk 
menilai 
rancangan 
desain produk 
yang 
dikembangkan 
untuk diketahui 
kelemahan dan 
kekuatannya 

● Perbaikan 
terkait 
kelayakan 
produk yang 
dikembangkan 
berdasarkan 
data dan saran 
perbaikan yang 
diusulkan oleh 
tim ahli dan tim 
praktisi 

ahli materi dan 
ahli desain 
instruksional/ 
media 
 
 
 
 

● Perbaikan 
desain 
pembelajaran 

expert 
review. 

 
 
 
 
 
 
● Desain 

produk 
perbaikan 

 

3 Uji coba awal Mendapatkan 
informasi 
efektivitas desain 
dan simulasi 
penggunaan 
sistem 
pembelajaran. 

● Pengujian 
terbatas pada 
3 orang 
peserta didik 
kelas VII dan 
guru Bahasa 
Inggris. 

Instrumen uji 
coba produk 

4 Evaluasi dan 
perbaikan  

Untuk 
mengevaluasi 
hasil uji coba dan 
mengakomodir  
masukan atau 
saran 

● Perbaikan 
desain 
pembelajaran 

Desain 
produk 
perbaikan 

5 Uji coba 
kelompok kecil 

Mendapatkan 
informasi 
efektivitas desain 
dan simulasi 

● Pengujian 
pada 12 orang 
peserta didik 
kelas VII dan 

Instrumen uji 
coba produk 
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No Tahap Tujuan Kegiatan Perangkat 

penggunaan 
sistem 
pembelajaran. 

guru Bahasa 
Inggris. 

6 Uji coba 
kelompok besar 

Mendapatkan 
informasi 
efektivitas desain 
pembelajaran. 
 

● Pengujian 
pada 30 orang 
peserta  

 

6 Evaluasi dan 
penyempurnaan  

Untuk 
mengevaluasi 
hasil uji coba dan 
mengakomodir  
masukan atau 
saran 

● Perbaikan dan 
penyempurnaa
n desain 
pembelajaran 

Desain 
produk 
perbaikan 

7 Model Hipotetik Desain produk 
yang dibuat 
berdasarkan 
identifikasi 
kondisi awal kelas 
dan pengamatan 
di lapangan untuk 
dikembangkan 
kemudian dalam 
tahap penerapan 
model.  

● Menyusun 
desain model 
hipotetik 
pembelajaran 

Desain model 
Hipotetik 
Pembelajaran 

 

C. PENERAPAN MODEL 
Pelaksanaan implementasi atau penerapan model pembelajaran total 

Physical Response dengan metode blended  Learning dilaksanakan di dalam 
kelas setelah melalui tahapan pengembangan. Produk yang telah 
disempurnakan pada tahap-tahap sebelumnya kemudian diuji coba dalam 
pelaksanaan di lapangan. Tahap implementasi lapangan ini melibatkan 54 
peserta didik kelas VII dan 1 orang guru Bahasa Inggris kelas VII. Sebelum 
implementasi desain, Peserta didik melakukan tes awal terlebih dahulu dan 
kemudian diberikan implementasi desain. Setelah implementasi selesai, 
Peserta didik melaksanakan tes akhir untuk  mempelajari efektivitas sistem 
secara keseluruhan.  
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Dilakukan analisa akhir saat penerapan model melalui tiga tahapan; (1) 
pre-test, (2) implementasi dengan menerapkan model pembelajaran total 
Physical Response dengan metode blended , (3) post-test dengan mengulang 
soal penilaian yang sama seperti saat pre-test untuk menilai apakah model 
pembelajaran total Physical Response efektif untuk mengatasi kesulitan belajar 
Bahasa Inggris peserta didik.  

Pelaksanaan pre-test dan post-test menggunakan tes pengetahuan, 
mengenai kosakata dan tata bahasa pada materi pelajaran This is My World. 
Tes pengetahuan dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 
dengan menggunakan  model pembelajaran total Physical Response melalui 
blended  Learning. Sedangkan untuk melihat Efektivitas penggunaan  model 
pembelajaran total Physical Response melalui blended  Learning untuk 
mengatasi kesulitan belajar bahasa inggris peserta didik, dilakukan tes minat 
belajar melalui angket tertutup. 

Setelah ketiga tahap tersebut dilaksanakan, maka peneliti akan 
menyimpulkan dan membuat laporan tentang Efektivitas penggunaan model 
pembelajaran. Pelaporan dilakukan berdasarkan hasil tes untuk mengetahui 
apakah model pembelajaran total Physical Response dengan metode blended  
Learning layak digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada 
mata pelajaran Bahasa Inggris dan apakah penggunaan total Physical Response 
melalui metode blended  Learning efektif terhadap peserta didik yang 
mengalami masalah belajar bahasa Inggris dalam meningkatkan hasil belajar 
Peserta didik.  

  

 
Gambar 10. Penerapan Model 

 
Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan yang diperoleh dari rumusan masalah dalam sebuah penelitian. 
Dalam penelitian pembelajaran model total Physical Response dengan metode 
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blended  Learning ini, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai 
berikut : 
1. Analisis Deskriptif Kualitatif. 

Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisa data dengan cara 
menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari 
berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan 
mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Winartha, 2006). 
Teknik analisis deskriptif digunakan pada penelitian ini untuk menghimpun 
data awal melalui wawancara dan kuesioner.  

 
2. Analisis Deskriptif Kuantitatif. 

Teknik analisis kuantitatif adalah teknik analisa data dengan melakukan 
perhitungan terhadap nilai poin yang diberikan dalam kuesioner dan data akan 
ditampilkan dalam bentuk persentase. Teknik analisis data yang digunakan 
berupa skor angket dan tes. Skor angket berupa penilaian untuk ahli materi, 
ahli desain instruksional/ media, peserta didik dan guru Bahasa Inggris. 
Instrumen dibuat dalam bentuk angket yang tipe jawaban berupa check list (√) 
dengan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat persepsi (Sudaryono, 
2019). 
a. Validasi Rancangan model pembelajaran. Setelah dihimpun data awal, 

selanjutnya dilakukan Judgment Expert melalui angket untuk mengelola 
data saran dan masukan ahli dalam proses expert review. Data tersebut 
merupakan validasi penggunaan rancangan model yang validasi oleh ahli 
materi, dan ahli desain instruksional/ media. Hasil analisa data tersebut 
akan digunakan untuk memperbaiki prototipe desain pembelajaran. 
Sedangkan untuk proses sudut pandang pengguna, validasi dilakukan oleh 
peserta didik dan guru melalui angket. Rumus yang digunakan menghitung 
persentase validasi model pembelajaran adalah sebagai berikut (Sugiyono, 
2015). 
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 (% ) =  
∑ 𝑥

𝑆𝑀𝐼
 𝑋 100% 

Keterangan : 

∑ 𝑥 = Jumlah skor 
SMI = Skor maksimal Ideal 
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Data hasil tersebut selanjutnya akan dimaknai berdasarkan tabel Konversi 
Tingkat Pencapaian Hasil Review (Sugiyono, 2019). 

 
Tabel 7.  

Konversi Tingkat Pencapaian Hasil Review 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

100% - 90% Sangat Baik Tidak perlu direvisi 

89% - 75% Baik Direvisi seperlunya 

74% - 65% Cukup Cukup banyak direvisi 

64% - 55% Kurang Baik Banyak direvisi 

54% - 0% Sangat Tidak Baik Direvisi total 

 
1. Menguji Kelayakan Untuk menguji kelayakan penggunaan model 

pembelajaran diukur melalui angket menggunakan skala likert. Skor angket 
yang pertama berupa penilaian kelayakan model pembelajaran dari ahli 
materi dan ahli desain instruksional/ media. Skor angket yang kedua, 
penilaian kelayakan model pembelajaran dari peserta didik dan guru 
Bahasa Inggris. Rumus yang digunakan menghitung persentase uji 
kelayakan model pembelajaran adalah sebagai berikut (Fitri, 2020). 
 

𝑃 =
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖 
 𝑋 100% 

Keterangan : 
𝑃    = Persentase 
∑ 𝑥  = Jumlah jawaban responden dalam satu item 
∑ 𝑥𝑖 = Jumlah nilai ideal dalam item 
 

Tabel 8.  
Kriteria Interpretasi Kelayakan 

No Kriteria Tingkat Validitas 

1 81% - 100% Sangat layak (dapat digunakan) 

2 61% - 80% Layak (dapat digunakan dengan revisi) 

3 41% - 60% Kurang layak (disarankan tidak digunakan) 

4 21% - 40% Tidak layak (tidak boleh digunakan) 

5 0% - 20% Sangat tidak layak (tidak boleh digunakan) 
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2. Menguji efektivitas. Untuk melihat efektivitas pembelajaran, digunakan 
rumus Uji N-Gain Score. 
 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 −  𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠
 

Data tersebut selanjutnya selanjutnya akan dikategorikan sesuai dengan 
tingkatan pada tabel N-Gain. 

 
Tabel 9.  

Tabel N-Gain 

Nilai N-Gain Kategori 

g > 0.7 Tinggi 

0.3 ≤ g ≤0.7 Sedang 

g < 0.3 Rendah 

 
Selanjutnya, hasil perolehan N-Gain tersebut diubah kedalam bentuk 

presentasi dengan dikalikan dengan 100. Hasil Persentase N-Gain tersebut 
akan ditafsirkan berdasarkan Efektivitas kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
penjelasan pada Konversi Tingkat Pencapaian Hasil Review.  

 
Tabel 10.  

Konversi Tingkat Pencapaian Hasil Review 

Nilai N-Gain Kategori 

< 40 Tidak efektif 

40-50 Kurang efektif 

56-75 Cukup efektif 

>76 Efektif 
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Data yang diperoleh didapat dari evaluasi formatif yang terdiri dari empat 
tahap yaitu uji ahli (expert review) oleh ahli bidang studi dan ahli desain 
instruksional/ media, evaluasi terbatas, evaluasi kelompok kecil (small group) 
dan uji coba lapangan (field test). 
 

Tabel 11.  
Subjek Validasi dan Uji Kelayakan 

No Tahap Responden Jumlah 
Bentuk 

Instrumen 

1 Uji Ahli (Expert Review) Ahli bidang 
studi/ materi 

1 orang Angket 

Ahli desain 
instruksional/ 
media 

2 orang Angket 

2 Uji coba awal Peserta didik 
kelas VII SMP 

3 orang angket 

Guru Bahasa 
Inggris kelas VII 

1 orang angket 

3 Uji coba kelompok kecil Peserta didik 
kelas VII SMP 

12 orang angket 

3 Uji coba kelompok 
besar 

Peserta didik 
kelas VII SMP 

30 orang angket 

4 Implementasi Peserta didik 
kelas VII SMP 

54 orang angket 

Guru Bahasa 
Inggris kelas VII 

1 orang angket 
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KAJIAN TEORETIK 
 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam Bahasa Inggris biasa 
dikenal dengan Research and Development (R&D) adalah metode penelitian 
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 
dari produk tersebut (Sugiyono, 2015). Rancangan penelitian pengembangan 
selalu berorientasi untuk mengembangkan atau menghasilkan produk dan 
haruslah berdasarkan kebutuhan dari subjek yang diteliti. 

Secara garis besar terdapat tiga langkah dalam pelaksanaan metode  
Research and Development (Arief & Sc, 2014). 
1) Studi Pendahuluan. Mengkaji teori dan mengamati produk atau kegiatan 

yang ada. 
2) Pengembangan Produk. Melakukan pengembangan produk atau program 

kegiatan baru. Kegiatan pengembangan dilakukan melalui beberapa kali uji 
coba, dengan sampel terbatas dan sampel lebih luas. 

3) Validasi Produk. Menguji atau memvalidasi produk atau program kegiatan 
yang baru. Pengujian produk dilakukan dengan mengadakan eksperimen. 
 
Dalam penelitian R&D terdapat beberapa model yang dapat digunakan 

sebagai panduan dalam mengembangkan suatu produk dan menghasilkan 
sebuah produk pembelajaran.  

 

A. MODEL DICK DAN CAREY 
Dick dan Carey (2013), memandang desain pembelajaran sebagai sebuah 

sistem dan menganggap pembelajaran adalah proses yang sistematis. 
Penelitian dan pengembangan model Dick dan Carey didasarkan pada 
penggunaan pendekatan sistem atau system approach terhadap komponen-
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komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, 
desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi (Pribadi, 2016). Menurut 
Reiser dan Dick ada empat prinsip penting yang menjadi peran kunci untuk 
memotivasi Peserta didik selama proses pembelajaran, yaitu: 
1) Mulailah proses perencanaan dengan sejelas mungkin mengidentifikasi 

tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan akan dicapai oleh 
Peserta didik;  

2) Merencanakan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk 
membantu Peserta didik mencapai tujuan tersebut;  

3) Mengembangkan instrumen penilaian yang mengukur pencapaian tujuan 
tersebut;  

4) Merevisi pembelajaran berdasarkan kinerja Peserta didik pada setiap 
tujuan dan sikap Peserta didik terhadap kegiatan instruksional (Dick and 
Carey 1996). 
 
Dick and Carey 1978 dalam Uno (2018) menyebutkan bahwa, terdapat 5 

komponen strategi pembelajaran, (1) kegiatan pembelajaran pendahuluan, (2) 
penyampaian informasi, (3) partisipasi peserta didik, (4) tes, dan (5) kegiatan 
lanjutan. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan 
proses yang sistematis dan menyeluruh untuk menciptakan desain sistem 
pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam mengatasi 
masalah pembelajaran. Model Dick dan Carey dinilai sebagai model yang paling 
sesuai dengan kurikulum di Indonesia, baik kurikulum di sekolah dasar hingga 
sekolah menengah.  

Model Dick dan Carey memiliki 10 langkah pembelajaran yang sistematis, 
mulai dari mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran sampai melaksanakan 
evaluasi. Adapun langkah-langkah pembelajarannya mencakup Dick dan Carey; 
(1) mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, (2) melaksanakan analisis 
pengajaran, (3) mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik 
Peserta didik, (4) merumuskan tujuan performansi, (5) mengembangkan butir-
butir tes acuan patokan, (6) mengembangkan strategi pengajaran, (7) 
mengembangkan dan memilih material pengajaran, (8) mendesain dan 
melaksanakan evaluasi formatif, (9) merevisi bahan pembelajaran, (10) 
mendesain dan melakukan evaluasi sumatif (Dick and Carey 2001). 
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Gambar 1. Prosedur Pengembangan Dick and Carey 

 

B. MODEL ADDIE 
Model pengembangan pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-

tahapan desain pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari adalah 
ADDIE. Model ini sesuai dengan namanya, terdiri dari lima fase atau tahap 
utama, yaitu (A)nalisys, (D)esain, (D)evelopment, (I)mplementasion, dan 
(E)valuation (Pribadi, 2016). ADDIE dilakukan secara sistematik dan sistemik, 
diharapkan dapat membantu guru dan instruktur dalam merancang program 
dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Berikut 
adalah lima tahapan model pengembangan ADDIE. Endang Mulyatiningsih 
(2012), menggambarkan tahapan desain pengembangan ADDIE sebagai berikut. 
1) Analysis. Analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang 

tepat dan menentukan kompetensi Peserta didik. 
2) Desain. Menentukan pendekatan pembelajaran, menyusun kerangka 

pembelajaran, peta kebutuhan, serta menyusun lembar penilaian. 
3) Development. Mengembangkan sumber belajar. 
4) Implementation. dilakukan persiapan lingkungan dan melibatkan Peserta 

didik dalam implementasi produk yang dibuat. 
5) Evaluation. Menilai kualitas produk dan proses pembelajaran. 

 

 
Gambar 2. Prosedur Pengembangan ADDIE 
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C. MODEL BORG AND GALL 
Borg and Gall mengemukakan langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan terdiri sepuluh langkah penelitian yaitu potensi dan masalah, 
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba 
produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, produksi massal 
(Sugiyono, 2015) . Secara ringkas langkah-langkah penelitian R & D model Borg 
dan Gall diuraikan Sugiyono (2019)  sebagai berikut. 
1) Research and Information collection (penelitian dan pengumpulan data). 

Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi 
literatur, penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan. 

2) Planning (perencanaan). Menyusun rencana penelitian, meliputi 
kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, 
rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain 
atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup 
terbatas. 

3) Develop Preliminary form of Product (pengembangan draf produk awal). 
Langkah ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan 
(desain hipotetik), penentuan sarana dan prasarana penelitian yang 
dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, penentuan 
tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi 
tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. 

4) Preliminary Field Testing (uji coba awal). Langkah ini merupakan uji 
produk secara terbatas, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap 
desain produk, yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-
pihak yang terlibat. 

5) Main Product Revision (revisi hasil uji coba). Langkah ini merupakan 
perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. 

6) Main Field Testing (uji lapangan produk utama). Langkah ini merupakan uji 
produk secara lebih, meliputi uji efektivitas desain produk, uji efektivitas 
desain (pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model 
pengulangan). 

7) Operational Product Revision (revisi produk). Langkah ini merupakan 
penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan 
hasil uji lapangan utama. Jadi perbaikan ini merupakan perbaikan kedua 
setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang 
pertama. 

8) Operational Field Testing (uji coba lapangan skala luas/uji kelayakan). 
Langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas 
dan adaptabilitas desain produk, dan uji efektivitas dan adaptabilitas 
desain melibatkan para calon pemakai produk. 
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9) Final Product Revision (revisi produk final). Langkah ini merupakan 
penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. 

10) Dissemination and Implementasi (Diseminasi dan implementasi). 
Diseminasi dan implementasi, yaitu melaporkan produk pada forum-forum 
profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktik 
Pendidikan. 
 

 
Gambar 3. Prosedur Pengembangan Borg & Gall 

 

D. MODEL ASSURE 
Sharon E. Sadino, James D. Russell, Robert Heinich, dan Michael Molenda 

mengemukakan model desain sistem pembelajaran yang diberi nama ASSURE. 
Langkah pengembangan model pembelajaran ini perlu diikuti dengan proses 
pembelajaran yang sistematik, penilaian hasil belajar dan pemberian umpan 
balik tentang pencapaian hasil belajar secara berkesinambungan (Smaldino et 
al., 2008).  

 
Gambar 4. Prosedur Pengembangan ASSURE. 
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Model ASSURE dirancang untuk membantu guru merencanakan pelajaran 
yang secara efektif mengintegrasikan penggunaan teknologi dan media di kelas. 
Berikut langkah-langkah pengembangan model ASSURE (Smaldino et al., 2019). 
1) Analyze Learners. Merencanakan pelajaran adalah mengidentifikasi dan 

menganalisis karakteristik Peserta didik yang terbukti terkait dengan hasil 
belajar. 

2) States Standards and Objectives. Menyatakan standar dan tujuan 
pembelajaran sespesifik mungkin. 

3) Select Strategies, Technology, Media, and Materials. Setelah menganalisis 
pelajar Anda dan menyatakan standar dan tujuan, Anda telah menetapkan 
titik awal (pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta didik saat ini) dan 
titik akhir (tujuan pembelajaran) dari pengajaran. 

4) Utilize Technology, Media, and Materials. melibatkan perencanaan peran 
mengajar Anda untuk memanfaatkan teknologi, media, dan materi untuk 
membantu Peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 

5) Require Learner Participation. Agar efektif, pengajaran harus 
membutuhkan keterlibatan mental aktif Peserta didik. Sediakan aktivitas 
yang memungkinkan mereka mempraktikkan pengetahuan atau 
keterampilan baru dan menerima umpan balik atas upaya mereka sebelum 
dinilai secara formal. 

6) Evaluate and Revise. Setelah melaksanakan pelajaran, evaluasi dampaknya 
terhadap pembelajaran Peserta didik. Penilaian ini tidak hanya menguji 
sejauh mana Peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga 
menguji keseluruhan proses pembelajaran dan dampak penggunaan 
teknologi dan media. Jika ada perbedaan antara tujuan pembelajaran dan 
hasil Peserta didik, perbaiki rencana pelajaran untuk menangani bidang 
yang menjadi perhatian. 
 
Model ASSURE merupakan model desain sistem pembelajaran yang 

bersifat praktis dan mudah diimplementasikan untuk mendesain aktivitas 
pembelajaran, baik yang bersifat individual maupun klasikal. Langkah analisis 
karakteristik Peserta didik akan memudahkan memilih metode, media, dan 
strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam menciptakan 
aktivitas pembelajaran efektif, efisien dan menarik. Langkah evaluasi dan revisi 
yang dapat dimanfaatkan untuk menjamin kualitas proses pembelajaran yang 
diciptakan. 
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E. MODEL PEDATI 
PEDATI merupakan akronim dari Pelajari, Dalami, Terapkan, dan Evaluasi 

adalah sebuah model pengembangan desain sistem pembelajaran blended  
yang dikembangkan oleh Chaeruman. Sebagai suatu model desain sistem 
pembelajaran, PEDATI mendeskripsikan suatu langkah kegiatan pembelajaran 
yang sistematis dan logis, serta di dalamnya terdapat unsur-unsur yang jelas 
dan saling berhubungan untuk mengembangkan pembelajaran blended  
(Chaeruman, 2017). Berikut adalah gambaran desain alur pembelajaran 
blended  dalam PEDATI.   

  

 
Gambar 5. Alur Pembelajaran PEDATI 

 
Sebagaimana digambarkan pada diagram diatas, menurut Chaeruman ada 

lima langkah dalam desain pembelajaran PEDATI. 
a. Merumuskan tujuan/capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

merupakan suatu kondisi yang diharapkan terjadi kepada peserta didik 
setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran 
berupa pernyataan kinerja. Capain kinerja sebagai landasan dalam (1) 
memilih, menentukan, dan mengorganisasikan materi yang akan diajarkan; 
(2) memilih dan menentukan strategi dalam pembelajaran; (3) memilih 
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dan menentukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil belajar; (4) 
memonitor dan mengevaluasi ketercapaian pembelajaran. 

b. Menetapkan dan mengorganisasi materi. Setelah merumuskan capaian 
atau tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 
memetakan dan mengorganisasikan bahan kajian atau materi yang akan 
diajarkan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengelompokkan materi 
pembelajaran ke dalam pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan pokok-
pokok materi sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditentukan. 

c. Memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. 
Langkah memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran sinkron dan 
asinkron adalah upaya untuk menganalisa suatu pencapaian pada pokok 
atau sub pokok bahasan dapat dicapai dengan efektif secara sinkron atau 
asinkron. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan suatu kriteria tertentu. 
Proses ini adalah proses yang sangat penting karena akan menentukan 
Efektivitas pembelajaran. Tanpa kemampuan untuk dapat memetakan 
dengan tepat kegiatan pembelajaran asinkron dan sinkron, kondisi 
pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif dan meningkatkan 
motivasi Peserta didik. Lebih jauh, Chaeruman membuat tabel panduan 
untuk menentukan aktivitas belajar sinkron atau asinkron yang tepat untuk 
suatu pokok materi pembelajaran. 
 

Tabel 1.  
Panduan Penentuan Aktivitas Pembelajaran Blended  

Kata Kerja 
Operasional 

(Bloom) 

Modalitas 
Belajar 

(Smaldino) 

Kerucut 
Pengalaman 

(Dale) 

Setting Belajar 

Sinkron 
Asinkron 

SL SM 

Mengingat 
Mengerti 

Membaca (teks) 
Abstrak 

- - V 

Mendengar 
(audio) 

- - V 

Menganalisis Melihat (visual) Ikonik - - V 

Menerapkan 
Menilai 

Mencipta 

Berpartisipasi 
aktif 

(Manipulatif) 
Enaktif - V - 

Memodelkan 
dan 

menerapkan 
Konkrit 

V - - 

Mempraktekkan 
langsung dalam 

situasi nyata 
V - - 
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d. Merancang aktivitas pembelajaran asinkron. Dalam merancang aktivitas 
pembelajaran asinkron dapat dilakukan dengan (1) menyusun rancangan 
pembelajaran asinkron, sebagai garis besar rancangan; dan (2) merangkai 
alur pembelajaran asinkron sebagai alur pembelajaran asinkron yang lebih 
rinci untuk setiap pokok materi sebagai objek belajar. 

e. Merancang aktivitas pembelajaran sinkron. Merancang alur pembelajaran 
sinkron terdiri dari dua langkah yaitu (1) menyusun rancangan 
pembelajaran sinkron; (2) merangkai alur pembelajaran sinkron sebagai 
alur pembelajaran sinkron yang lebih rinci untuk setiap pokok materi 
sebagai objek belajar (Chaeruman, 2017).  
 

F. PEMILIHAN MODEL PENGEMBANGAN 
Dari berbagai teori dan langkah model-model pengembangan tersebut, 

setiap model pengembangan memiliki kekuatan dan keterbatasan sesuai 
dengan karakteristik masing-masing model dan kekhususan model tersebut. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan dari beberapa model yang telah 
disebutkan diatas, maka model pengembangan yang dipilih dalam penelitian 
untuk pengembangan pembelajaran model Total Physical Response (TPR) 
dengan metode blended  Learning adalah model pengembangan Borg and Gall 
dikolaborasikan dengan model blended  Learning PEDATI.  

Metode Research and Development (R&D) sejalan dengan pendekatan 
Borg and Gall yang mengemukakan langkah-langkah penelitian dan 
pengembangan terdiri sepuluh langkah penelitian yaitu potensi dan masalah, 
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba 
produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, produksi massal 
(Sugiyono 2015). Alur yang terperinci, sistematis, serta fleksibilitas dalam 
menentukan strategi pembelajaran menjadi pertimbangan peneliti untuk 
memilih model Borg and Gall sebagai model pengembangan yang digunakan 
dan mengintegrasikannya dengan model PEDATI yang memiliki langkah dan 
panduan yang jelas dan terperinci, serta khusus dibuat untuk mengembangkan 
pembelajaran blended . 
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Gambar 6. Konsep Model Pengembangan Penelitian 

 

G. HAKIKAT BELAJAR 
1. Pengertian Belajar. 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 
penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian terbesar 
perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. 

Menurut Rusman (2017), belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat 
dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Aktivitas yang bersifat 
psikologis yang dimaksud adalah aktivitas yang merupakan proses mental, 
misalnya ; aktivitas berpikir, memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, 
membandingkan, membedakan, mengungkapkan, dan menganalisis. Adapun 
aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan proses 
penerapan atau praktik, misalnya melakukan eksperimen atau percobaan, 
latihan, kegiatan praktik, membuat karya (produk), dan apresiasi. 

Belajar menurut Oemar Hamalik (2020) adalah modifikasi atau 
memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut definisi ini, belajar 
dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan dan bukan sebagai hasil atau 
tujuan. Belajar tidak  hanya sekedar mengingat, tetapi lebih luas dari itu yaitu 



 

 Kajian Teoretik  | 29 

mengalami dan hasil dari belajar bukan berupa penguasaan terhadap hasil 
latihan, melainkan terjadinya perubahan tingkah laku. Adapun menurut 
Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (2015). 

 
‘Belajar adalah suatu perilaku Pada saat orang belajar, maka responnya 
menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya 
menurun’.  
 
Menurut Ihsana El Khuluqo (2017), belajar adalah suatu aktivitas di mana 

terdapat sebuah  proses  dari  tidak  tahu  menjadi  tahu,  tidak  mengerti  
menjadi  mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. 
Belajar merupakan tercapainya daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk 
memecahkan masalah-masalah kini dan nanti yang akan dihadapi peserta didik 
(Muhibbin 2019).  

Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan Batasan dan 
makna yang terkandung dalam belajar (Munandar 2020). Berhasil atau 
berhasilnya pencapaian tujuan Pendidikan, sangat bergantung pada proses 
belajar yang dialami peserta didik baik disekolah maupun dilingkungan rumah.  

Dari beberapa pendapat tersebut maka peneliti  berpendapat bahwa  
belajar adalah  suatu  kejadian  dalam  diri  ataupun  setiap  proses  yang  harus  
dilalui  untuk mencapai  perubahan  didalam  diri  untuk  menjadi  perilaku  
yang  lebih  baik  ataupun perubahan tingkah  laku, adapun tingkah  laku  yang 
dimaksud adalah tingkah laku bersifat positif atau lebih baik dari sebelumnya. 

 
2. Prinsip-Prinsip Belajar. 

Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli, 
dimana pendapat satu dengan yang lainnya memiliki persamaan dan juga 
perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut terdapat beberapa prinsip 
yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya 
pembelajaran, baik bagi Peserta didik yang perlu meningkatkan upaya 
belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan keterampilan 
mengajarnya. Menurut Dr.Dimyati dan Drs.Mudjiono (2006) prinsip belajar 
yang dapat dikembangkan dalam proses belajar, diantaranya : 
1) Perhatian dan motivasi. Perhatian terhadap pembelajaran akan timbul 

pada Peserta didik apabila bahan pembelajaran sesuai dengan 
kebutuhannya. Sedangkan motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan 
minat, Peserta didik yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi 
tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul 
motivasinya untuk mempelajari bidang tersebut. 
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2) Keaktifan. Dalam setiap proses belajar, Peserta didik selalu menampakkan 
keaktifan. Keaktifan itu beragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang 
mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati.  

3) Keterlibatan Langsung. Keterlibatan yang dimaksudkan adalah kegiatan 
kognitif, fisik, emosional dalam pembentukan sikap dan nilai. Edgar Dale 
dalam penggolongan pengalaman belajar yang dituangkan dalam kerucut 
pengalamannya mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah 
belajar melalui pengalaman langsung. Pentingnya keterlibatan langsung 
dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan “Learning by doing”. 
Dan belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung. 

4) Pengulangan. Menurut teori, Psikologi Daya belajar adalah melatih daya-
daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, 
menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. 
Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan 
berkembang. Seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, 
maka daya-daya yang dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan 
akan menjadi sempurna. 

5) Tantangan Teori Medan (Field Theory) dari Kurt Lewin mengemukakan 
bahwa Peserta didik dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau 
lapangan psikologis. Dalam situasi belajar Peserta didik menghadapi suatu 
tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu 
mempelajari bahan ajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan 
itu yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan 
itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah dicapai. Agar pada anak timbul 
motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik maka bahan 
belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan 
belajar membuat Peserta didik bergairah untuk mengatasinya. 

6) Balikan dan Penguatan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan 
penguatan terutama ditekankan oleh teori belajar Operant Conditioning 
dari B.F. Skinner. Kalau pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah 
stimulusnya, maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah 
responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah law of effect-nya Thorndike. 
Peserta didik akan belajar lebih bersemangat apabila mengalami dan 
mendapatkan hasil yang baik. hasil, apalagi hasil yang baik, akan 
merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha 
belajar selanjutnya. 

7) Perbedaan Individual. Peserta didik merupakan individu yang unik artinya 
tidak ada dua orang Peserta didik yang sama persis, tiap Peserta didik 
memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada 
karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini 
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berpengaruh pada cara dan hasil belajar Peserta didik. Karenanya, 
perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 
pembelajaran. 
 
Menurut Makmur Khairani (2014) prinsip-prinsip belajar yang harus 

dimiliki oleh guru sebelum melakukan kegiatan belajar baru yaitu: 
1) Informasi faktual. Informasi mengenai materi pembelajaran yang akan 

disampaikan dapat diperoleh dengan cara dikomunikasikan kepada guru 
yang lain, dipelajari lebih mendalam, dan dapat juga dihubungkan dengan 
pengetahuan yang sudah dipelajari. 

2) Kemahiran Intelektual. Seorang guru harus mempunyai berbagai cara 
dalam mengerjakan sesuatu, termasuk memiliki kemampuan dalam 
menafsirkan simbol-simbol, bahasa, dan yang lainnya. 

3) Strategi. Guru harus mampu menguasai strategi pembelajaran yang 
digunakan selama proses pembelajaran. Strategi yang digunakan harus 
dapat meningkatkan aktivitas belajar Peserta didik untuk menghadirkan 
stimulus secara kompleks, memilih dan membuat kode bagian, 
menganalisis, dan melacak informasi baru. Peserta didik akan senang 
ketika gaya belajar yang digunakan oleh guru menarik dan bervariatif. 
Sehingga Peserta didik tidak merasa bosan dengan pelajaran yang 
disampaikan. 
 
Sedangkan menurut Sobri dalam Ihsana (2017) menyatakan 8 prinsip-

prinsip belajar, yaitu : 
(1) Belajar perlu memiliki pengalaman dasar;(2) Belajar harus memiliki 
tujuan yang jelas dan terarah; (3) Belajar memerlukan situasi yang 
problematis; (4) Belajar harus memiliki tekad dan kemauan yang keras dan 
tidak mudah putus asa; (5) Belajar memerlukan bimbingan, dorongan dan 
arahan; (6) Belajar memerlukan latihan; (7) Belajar memerlukan metode 
yang tepat; (8) Belajar memerlukan waktu dan tempat yang tepat. 
 
Prinsip belajar menurut konsep behaviorisme, kognitivisme, maupun 

konstruktivisme Sukmadinata dalam Hariyanto (2017), menyampaikan prinsip 
belajar sebagai berikut. 
1) Belajar merupakan bagian dari perkembangan. 
2) Belajar berlangsung seumur hidup. 
3) Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, lingkungan, 

kematangan, serta usaha dari individu secara aktif. 
4) Belajar mencakup semua aspek kehidupan. 
5) Kegiatan belajar berlangsung di sembarang tempat dan waktu. 
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6) Belajar berlangsung baik dengan guru maupun tanpa guru. 
7) Belajar yang terencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi. 
8) Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan 

yang amat kompleks. 
9) Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. 
10) Dalam hal tertentu belajar memerlukan adanya bantuan dan bimbingan 

dari orang lain.   
 
Dari beberapa prinsip yang ada maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaannya, belajar harus memiliki tujuan, situasi yang kondusif, 
bimbingan dan motivasi, terlibat langsung, latihan dan metode serta waktu. 
Belajar tidak bisa dilakukan dengan sembarang atau tanpa tujuan dan arah 
yang baik. Agar aktivitas belajar yang dilakukan dalam proses belajar pada 
upaya perubahan dapat dilakukan dan berjalan dengan baik, diperlukan 
prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam belajar. Prinsip-
prinsip ditujukan pada hal-hal penting yang harus dilakukan guru agar terjadi 
proses belajar yang baik. prinsip belajar juga memberikan arah tentang apa 
saja yang sebaiknya dilakukan oleh para guru agar para Peserta didik dapat 
berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

 
3. Faktor Yang Mempengaruhi Belajar. 

Dalam proses belajar diperlukan kemampuan peserta didik untuk  
menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan  pembelajaran,  guna  
mencapai  hal  tersebut  banyak  faktor yang mempengaruhinya. Ihsana El 
Khuluqo menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses belajar dibagi menjadi 
dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Khuluqo, 2017). 

 
1) Faktor Internal (dalam diri individu), digolongkan menjadi 3 faktor yaitu: 

 Faktor Jasmani dibagi lagi menjadi dua, yaitu kesehatan dan cacat 
tubuh. Proses belajar akan terganggu apabila kesehatan terganggu dan 
memiliki cacat tubuh seperti buta, tuli, bisu dan pincang.  

 Faktor Psikologis, meliputi: intelegensi, minat, emosi, bakat, 
kematangan dan kesiapan. 

 Faktor Kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan 
jasmani bisa karena kelaparan, sedangkan kelelahan rohani dapat 
dilihat dengan kebosanan sehingga menghilangkan minat. 
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2) Faktor Eksternal (dari luar diri individu), digolongkan ke menjadi 3 faktor : 

 Faktor lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan lembaga 
pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Adapun bagian dari 
faktor keluarga yakni: cara orang tua mendidik, hubungan antara 
anggota keluarga, suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga.  

 Faktor lingkungan sekolah, merupakan tempat bagi anak untuk belajar 
secara formal. Faktor sekolah meliputi: kurikulum, keadaan sarana 
prasarana, waktu sekolah, metode pembelajaran, hubungan pendidik 
dengan peserta didik, hubungan peserta didik dengan peserta didik. 

 Faktor lingkungan masyarakat, dalam hal ini pengawasan orang tua 
sangat dibutuhkan untuk mengontrol secara proporsional teman 
bergaul anak. 
 

Menurut Djaali dalam Febrianti & Rizqi (2019), mengungkapkan tentang 
faktor yang mempengaruhi keinginan belajar seseorang, di antaranya:  (a) 
motivasi,  (b) minat, (c) kebiasan belajar, dan (d) konsep diri. Dengan adanya 
minat belajar, konsentrasi belajar peserta didik akan terbangun dan  dapat 
memperkuat melekatnya bahan ajaran dalam ingatan serta memperkecil 
kebosanan dalam diri sendiri. Menurut  Johanes dalam Walgito (2010), 
membagi  minat  dalam dua jenis: 

 Minat intrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang timbulnya dari dalam 
individu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah minat 
yang timbul karena pengaruh dari luar. Berdasarkan pendapat ini maka 
minat intrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap. Persepsi, prestasi 
belajar, bakat, jenis kelamin dan termasuk juga harapan bekerja.  

 Minat ekstrinsik. Minat ekstrinsik dapat timbul karena pengaruh latar 
belakang status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi, 
lingkungan dan sebagainya. 
 
Menurut Safari dalam Febrianti & Rizqi (2019), ada beberapa indikator 

yang digunakan untuk mengukur minat siswa untuk belajar, yaitu perhatian, 
ketertarikan, rasa senang, dan keterlibatan. Menurut Slameto (2015), suatu 
minat dapat diekspresikan  melalui  suatu  pernyataan yang  menunjukkan  
bahwa  siswa  lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 
dimanifestasikan melalui partisipasi  dalam  suatu  aktivitas.  Siswa yang 
memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan 
perhatian yang lebih besar terhadap subjek tertentu.  
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Dengan demikian, untuk  menentukan keberhasilan hasil belajar peserta 
didik faktor internal dan faktor eksternal sangat mempengaruhi proses 
pembelajaran. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari peserta 
didik. Faktor internal meliputi dua aspek yaitu fisiologi dan psikologis. Faktor 
eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik. Faktor-faktor ini 
meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Sedangkan minat dalam 
belajar, akan timbul secara intrinsic dan ekstrinsik dengan indikator minat 
belajar, di antaranya: (1) rasa tertarik; (2) perasaan senang;  (3)  perhatian;  (4)  
partisipasi;  dan (5) keinginan/kesadaran.  

 

H. MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 
1. Pelajaran Bahasa Inggris. 

Tujuan utama pembelajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa internasional 
bagi peserta didik adalah dikuasainya kompetensi Bahasa yang menjadi 
indikator keberhasilan seorang pembelajar Bahasa. Secara umum kompetensi 
yang harus dimiliki mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku 
peserta didik dalam menggunakan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah 
Bahasa Internasional selain yang digunakan untuk berhubungan antar negara, 
juga digunakan untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 
karena sebagian besar buku ilmu pengetahuan didatangkan dari luar negeri 
(Izzan & Mahfuddin, 2014). Dalam bukunya Izzan dan Mahfudin membagi 
sejarang Bahasa Inggris menjadi tiga periode :  
1) Old English, pada 800-1066 masehi dan merupakan cikal bakal Bahasa 

Inggris modern saat ini; 
2) Middle English, pada tahun 1066-1500 masehi atau disebut dengan Bahasa 

Inggris pertengahan yang paling banyak menggunakan kosakata Bahasa 
Prancis. 

3) Modern English, dimulai pada akhir abad ke-15 modern English 
dipergunakan di sekitar London sehingga memiliki dialek khusus. Dan kini 
digunakan secara Internasional. 
 
Bahasa Inggris sudah masuk ke dalam struktur tatanan bahasa ke berbagai 

macam Negara. Dalam belajar bahasa Inggris, kosakata (Vocabulary) juga harus 
dipahami dan dihafal untuk meningkatkan perbendaharaan kata setiap harinya, 
karena bahasa Inggris juga merupakan bahasa Internasional yang penting 
untuk dipelajari, baik secara lisan (Oral) maupun Tertulis (Written). Adapun 
keuntungan mempelajari bahasa Inggris adalah dapat berkomunikasi dengan 
orang dari Negara lain karena bahasa Inggris adalah bahasa Internasional. 
Sebagian besar Negara-negara di Asia juga menggunakan bahasa Inggris 
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sebagai bahasa kedua (Medium Instruction) sesudah bahasa Nasional dari 
masing-masing Negara. 

Bahasa memiliki peran utama dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 
emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 
mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 
peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, 
pembelajaran bahasa juga membantu peserta didik mampu mengemukakan 
gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan bahkan 
menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada 
dalam dirinya. 

Tujuan utama pembelajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa internasional 
bagi peserta didik adalah dikuasainya kompetensi Bahasa yang menjadi 
indikator keberhasilan seorang pembelajar Bahasa. Dalam pembelajaran 
Bahasa Inggris, kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup 
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki oleh 
peserta didik dalam penggunaan Bahasa Inggris (Ratminingsih, 2021). 

Pengajaran bahasa Inggris di sekolah berfokus pada peningkatan 
kompetensi Peserta didik untuk mampu menggunakan bahasa tersebut dalam 
mencapai tujuan komunikasi di berbagai konteks, baik lisan maupun tulis. 
Salah satu pendekatan yang berfokus pada peningkatan kompetensi Peserta 
didik untuk menggunakan bahasa yang dipelajarinya dalam berbagai tujuan 
komunikasi adalah pengajaran berbasis teks. Pembelajaran bahasa Inggris di 
SMP/MTs ditargetkan agar peserta didik dapat mencapai tingkat functional 
yakni berkomunikasi secara lisan dan tulis untuk menyelesaikan masalah 
sehari-hari. 

Meskipun nama mata pelajaran ini adalah Bahasa Inggris, dalam mata 
pelajaran ini peserta didik tidak belajar tentang Bahasa Inggris, tetapi belajar 
melakukan berbagai hal yang berguna bagi hidupnya dengan menggunakan 
bahasa Inggris. Untuk mendukung kompetensi dalam pelajaran Bahasa Inggris, 
komponen kebahasaan yang diajarkan adalah kosakata, gramatika, pelafalan 
dan ejaan yang harus dikuasai dan menjadi fondasi keterampilan berbahasa 
yang meliputi keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis 
(Ratminingsih, 2021). 

Tujuan mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah menengah adalah untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kompetensi komunikatif 
dalam wacana interpersonal, transaksional, dan fungsional, dengan 
menggunakan berbagai teks berbahasa Inggris lisan dan tulis, secara runtut 
dengan menggunakan unsur kebahasaan yang akurat dan berterima, tentang 
berbagai pengetahuan faktual dan prosedural, serta menanamkan nilai-nilai 
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luhur karakter bangsa, dalam konteks kehidupan di lingkungan rumah, sekolah, 
dan masyarakat. 

Untuk itu semua aspek pembelajaran (tujuan, materi, proses belajar 
mengajar, media, sumber, dan penilaian) diupayakan untuk mendekati 
penggunaan bahasa Inggris di dunia nyata di luar kelas. Dalam konteks 
tersebut, unsur kebahasaan (tata bahasa dan kosakata, termasuk pengucapan 
dan penulisannya) lebih tepat dilihat sebagai alat, bukan sebagai tujuan: alat 
untuk melaksanakan tindakan berbahasa secara benar, strategis, sesuai tujuan 
dan konteksnya. Langsung ‘melakukan’ tindakan yang ingin dikuasai adalah 
cara yang lebih alami. 

Menurut Kasihani K. E. Suyanto (2007), dalam pelajaran bahasa inggris ada 
empat kemampuan dasar yang harus dipelajari oleh semua peserta didik, 
diantaranya : 
1) Listening (Menyimak). Menyimak  adalah  sesuatu  keterampilan  yang  

hingga  kini  masih diabaikan,  karena  keterampilan  ini  kurangnya  materi  
berupa  buku  teks dan sarana lain seperti rekaman  yang diperdagangkan 
untuk menunjang tugas  guru  dalam  pelajaran  menyimak  untuk  
digunakan  dalam  bahasa Inggris. 

2) Speaking (Berbicara). Tujuan  utama  kemampuan  bicara  adalah  untuk  
menyampaikan pesan  kepada  orang  lain,  yakni  mampu  berkomunikasi  
dalam  suatu bahasa. Tujuan pertama dapat dicapai melalui aktivitas-
aktivitas sedangkan tujuan kedua dapat dicapai melalui latihan 
pengembangan.  

3) Writing (Menulis). Keterampilan  menulis  dianggap  keterampilan  yang  
paling  sukar dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. 
Bila seorang pelajar menggunakan bahasa kedua secara lisan, seorang 
penutur asli  dapat  mengerti  dan  menerima  lafal  yang  kurang  
sempurna.  Tetapi, bila pelajar menggunakan bahasa yang kedua itu secara 
tulisan, penutur asli  yang  membacanya  akan  lebih  keras  dalam  menilai  
tulisan  yang banyak kesalahan ejaan atau tata Bahasa. 

4) Reading (Membaca). membaca  termasuk  aktivitas  yang  sangat  rumit  
atau  komplek karena  bergantung  pada  keterampilan  berbahasa  pelajar  
dan tingkat penawarannya.  Tujuan  seseorang  membaca  adalah  untuk  
mengerti  atau memahami  isi  pesan  yang  terkandung  dalam  suatu  
bacaan  seefisien mungkin. 
 
Karena tujuan pembelajaran Bahasa Inggris bukan untuk pemahaman dan 

penerapan konsep, tetapi pembiasaan melakukan tindakan dalam bahasa 
Inggris untuk melaksanakan fungsi sosial, pembelajaran seharusnya tidak 
dilaksanakan seperti yang selama ini lazim, yaitu dalam tiga langkah yang 
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terpusat pada guru: penjelasan guru, latihan soal di kelas, latihan soal untuk 
pekerjaan rumah.  

Pada tabel 2.1 adalah kompetensi yang diharapkan dan ruang lingkup 
materi pelajaran Bahasa Inggris di Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah :  

 
Tabel 2.  

Kompetensi dan Ruang Lingkup Pelajaran Bahasa Inggris 

KOMPETENSI RUANG LINGKUP MATERI 

1. Menunjukkan perilaku yang 
berterima dalam lingkungan 
personal, sosial budaya, 
akademik, dan profesi; 

2. Mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan dari teks pendek 
dalam kehidupan dan kegiatan 
Peserta didik sehari-hari; 

3.  Berkomunikasi secara 
interpersonal, transaksional dan 
fungsional tentang diri sendiri, 
keluarga, serta orang, binatang, 
dan benda, konkret dan 
imajinatif yang terdekat dengan 
kehidupan dan kegiatan Peserta 
didik sehari-hari di rumah, 
sekolah, dan masyarakat, serta 
terkait dengan mata pelajaran 
lain dan dunia kerja; 

4. Menangkap makna dan 
menyusun teks lisan dan tulis, 
dengan menggunakan struktur 
teks secara urut dan runtut serta 
unsur kebahasaan secara akurat, 
berterima, dan lancar. 

1. Teks-teks pendek dalam wacana 
interpersonal, transaksional, 
fungsional khusus, dan 
fungsional dalam bentuk teks 
descriptive, recount, narrative, 
procedure, report, explanation, 
analytical exposition, dan news 
item, pada tataran literasi 
informasional; 

2. Penguasaan setiap jenis teks 
mencakup tiga aspek, yaitu 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, yang 
ketiganya ditentukan dan dipilih 
sesuai tujuan dan konteks 
komunikasinya; 

3. Sikap mencakup menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, 
toleran, damai), santun, 
responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan; 

4. Keterampilan mencakup 
menyimak, berbicara, membaca, 
menulis, dan menonton, secara 
efektif, dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam lingkup 
pergaulan dunia; 
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KOMPETENSI RUANG LINGKUP MATERI 

5. Unsur-unsur kebahasaan 
mencakup penanda wacana, 
kosakata, tata bahasa, ucapan, 
tekanan kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, dan kerapian tulisan 
tangan; 

6. Modalitas: dengan batasan 
makna yang jelas. 

 
Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kompetensi 

Bahasa Inggris adalah kemampuan berkomunikasi dalam tiga jenis wacana, (1) 
interpersonal, (2) transaksional, dan (3) fungsional, secara lisan dan tulis, pada 
tataran literasi informasional, untuk melaksanakan fungsi sosial, dalam konteks 
kehidupan personal, sosial budaya, akademik, dan profesi. Peserta didik 
dipandu untuk menggunakan berbagai bentuk teks untuk kebutuhan literasi 
dasar, dengan struktur yang berterima secara koheren dan kohesif serta unsur-
unsur kebahasaan secara tepat. Proses pembelajaran harus berjalan secara 
alami, sebagaimana layaknya proses pembelajaran apa saja di kehidupan 
sehari-hari. Oleh karena itu, Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan scientific, 
yang kurang lebih bermakna alami, sesuai fitrah manusia sehingga peserta 
didik mampu memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 
perilaku dalam penggunaan Bahasa Inggris. 

 
2. Pengertian Kesulitan Belajar. 

Pada umumnya kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai 
dengan adanya hambatan-hambatan dalam proses mencapai tujuan, sehingga 
memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasinya. Dalam  
menempuh  proses  pembelajaran  di  sekolah  peserta didik  tidak luput  dari  
berbagai  kesulitan.  Tinggi  rendahnya  hasil  belajar  peserta  didik  akan 
bergantung  banyak  atau  sedikitnya  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  peserta  
didik. 

Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan peserta didik 
tidak dapat belajar sebagaimana mestinya (Dalyono, 1997). Kesulitan  belajar  
dapat diartikan  sebagai  suatu  kondisi  dalam suatu  proses  belajar  yang  
ditandai  adanya hambatan-hambatan  tertentu  untuk mencapai  hasil  belajar 
(Mulyadi, 2010).  Hambatan-hambatan  ini  mungkin  disadari  dan mungkin  
juga  tidak  disadari  oleh  orang yang  mengalaminya,  dan  dapat  bersifat 
sosiologis,  psikologis maupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. 
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Dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi 
dimana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena 
adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal peserta didik maupun faktor 
eksternal peserta didik. Faktor-faktor ini menyebabkan peserta didik tidak 
mampu berkembang secara optimal dan sesuai dengan kapasitasnya. 

Adanya kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan dimana 
Peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya sehingga memiliki 
prestasi belajar yang rendah. Dalyono (1997), menjelaskan faktor-faktor yang 
menimbulkan kesulitan dalam belajar, yaitu faktor internal atau faktor dari 
dalam diri peserta didik sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul 
dari luar peserta didik.  
1) Faktor Internal. 

 Sebab yang bersifat fisik : karena sakit, karena kurang sehat atau sebab 
cacat tubuh.  

 Sebab yang bersifat karena rohani : intelegensi, bakat, minat, motivasi, 
faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus seorang pelajar.  

 
2) Faktor Eksternal. 

 Faktor Keluarga, yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak, 
hubungan orang tua dengan anak. Faktor suasana : suasana sangat 
gaduh atau ramai. Faktor ekonomi keluarga : keadaan yang kurang 
mampu. 

 Faktor Sekolah, misalnya faktor guru, guru tidak berkualitas, hubungan 
guru dengan murid kurang harmonis, metode mengajar yang kurang 
disenangi oleh peserta didik. Faktor alat : alat pelajaran yang kurang 
lengkap. Faktor tempat atau gedung. Faktor kurikulum : kurikulum 
yang kurang baik, misalnya bahan-bahan terlalu tinggi, pembagian 
yang kurang seimbang. Waktu sekolah dan disiplin kurang. 

 Faktor Mass Media dan Lingkungan Sosial, meliputi bioskop, TV, surat 
kabar, majalah, buku-buku komik. Lingkungan sosial meliputi teman 
bergaul, lingkungan tetangga, aktivitas dalam masyarakat. 

 
Dengan demikian, hambatan-hambatan yang muncul dalam proses 

pembelajaran mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari oleh peserta 
didik yang mengalaminya dapat bersifat sosiologis, psikologis maupun fisiologis 
dalam keseluruhan proses pembelajaran. Kesulitan belajar pada dasarnya 
suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah laku baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Gejala ini akan nampak dalam aspek-
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aspek kognitif, motorik, dan afektif baik dalam proses maupun hasil proses 
maupun hasil belajar yang dicapai. 

 
3. Kesulitan Belajar Bahasa Inggris. 

Di setiap sekolah dalam berbagai jenis dan tingkatan pasti memiliki anak 
didik yang berkesulitan belajar. Masalah yang satu ini tidak hanya dirasakan 
oleh sekolah modern di perkotaan, tapi juga dimiliki oleh sekolah tradisional di 
pedesaan dengan segala keminiman dan kesederhanaannya. Hanya yang 
membedakannya pada sifat, jenis, faktor penyebabnya.  

Ciri-ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan yang menunjukkan gejala 
kesulitan belajar adalah ; (1)menunjukkan hasil belajar yang rendah dibawah 
rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau dibawah potensi yang 
dimiliki, (2)hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah 
dilakukan, (3)lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, 
(4)menunjukkan sikap yang kurang ajar seperti acuh tak acuh, menentang, 
berpura-pura, dusta (5)menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti 
membolos, datang terlambat, tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar, 
mengasingkan diri, dan lain sebagainya (6) menunjukkan sikap emosional yang 
kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, dan lain-lain 
(Mulyadi, 2010). 

 
Dr. H. Ahmad Izzan (2010) mengatakan :  
‘bahasa Inggris merupakan pelajaran yang sangat ditakuti oleh sebagian 
besar pelajar di sekolah. Ini terjadi karena seleksi materi pelajaran, urutan, 
dan cara penyajiannya yang kurang sesuai dan tidak disesuaikan dengan 
situasi-situasi psikologi pelajar Indonesia’.  
 
Pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia sudah berlangsung berabad-

abad lamanya. Akan tetapi pada aspek tata bunyi sebagai dasar untuk 
mencapai kemahiran menyimak (listening) dan berbicara (speaking) kurang 
mendapat perhatian dan fokus yang memadai. Ini terjadi karena tujuan 
pembelajaran bahasa Inggris diarahkan pada satu arah saja, yakni agar pelajar 
mampu memahami bahasa tulisan yang terdapat dalam buku-buku berbahasa 
Inggris, dan pengertian hakikat bahasa lebih banyak didasarkan pada metode 
gramatika terjemah, yaitu metode pembelajaran bahasa yang lebih 
menekankan kegiatan belajar pada penghafalan kaidah-kaidah tata bahasa dan 
penerjemahan kata demi kata (harfiah). Akibat penerapan yang tidak holistik 
integratif, kemahiran menyimak dan berbicara merupakan titik kelemahan 
yang sangat fatal bagi pembelajaran bahasa Inggris yang dilaksanakan di 
Indonesia.  
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran guru harus memiliki metode pengajaran yang tepat, agar tujuan 
pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Tentunya setiap pengajar harus 
mempersiapkan materi sebelum mengajar, memilih metode dan model 
pembelajaran apa yang cocok yang akan dipakai agar kegiatan pembelajaran 
dapat terselenggara dengan efektif seorang pengajar harus mengetahui 
hakikat kegiatan belajar, mengajar, dan strategi pembelajaran sehingga dapat 
mengatasi kesulitan peserta didik dalam belajar Bahasa Inggris. 

 

I. PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN TOTAL PHYSICAL 
RESPONSE 

1. Pengertian Model Pembelajaran Total Physical Response. 
Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta 

didik dan gaya mengajar guru. Melalui model pembelajaran, guru dapat 
membantu peserta didik untuk mendapatkan informasi, keterampilan, cara 
berpikir, dan mengekspresikan idenya. Menurut Trianto (2007), 
mengemukakan bahwa : “Model pembelajaran adalah suatu pola yang 
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 
pembelajaran tutorial”.  

Model pembelajaran merupakan prosedur yang sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, selain 
itu juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para 
guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai, efektif, dan efisien untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan (Kurniasih & Sani, 2015). 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran dari 
awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh seorang guru (Azisah, 2020). 
Bruce Joyce dan Marsha Weil dalam Azisah (2020), mengutarakan empat 
kelompok model pembelajaran, yaitu : (1) model interaksi sosial, (2) model 
pengolahan informasi, (3) model personal-humanistik, (4) model modifikasi 
tingkah laku. 

Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka model pembelajaran pun 
terus mengalami pengembangan. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran 
dilaksanakan sesuai dengan keadaan atau situasi yang sedang terjadi di 
sekitarnya. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran 
yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-
tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 
pengelolaan. 
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Model pembelajaran total Physical Response adalah sebuah model 
pengajaran bahasa yang dikembangkan oleh James Asher, seorang profesor 
psikologi di Universitas San Jose California. Model ini merupakan model 
pengajaran bahasa yang banyak digunakan oleh pengajar bahasa Asing. Model 
ini adalah salah satu model pengajaran bahasa yang sangat cocok diterapkan 
dalam pengajaran Tata Bahasa.  

Berbeda dengan model pembelajaran lainnya, Model pembelajaran Total 
Physical Response merupakan sebuah model pengajaran Bahasa yang 
menggunakan perintah untuk membangun koordinasi kemampuan berbahasa 
dan perilaku (Ratminingsih, 2021). Dalam model Total Physical Response 
pengajar memberikan perintah kepada Peserta didik dan kemudian Peserta 
didik merespon perintah pengajar dengan gerak tubuh. 

Asher dalam Izzan dan Mahfuddin (2014) menyebutkan, “pencapaian 
keterampilan berbahasa Inggris seorang pelajar dapat dibagi dalam tingkat 
pencapaian (a) awal, (b) pertengahan, dan (c) lanjutan. Bila sejak awal para 
pelajar menerima pelajaran Bahasa Inggris dengan metode seperti audiolingual 
yang menuntut mengungkapkan bentuk-bentuk tanpa kesalahan dan 
penghafalan aturan-aturan secara sadar (secara eksplisit), para pelajar tidak 
akan mencapai tingkat (b) karena sudah merasa jurang putus asa. Sebagai 
penyajian alternatif, Asher mengusulkan untuk memberikan pelajaran secara 
implisit kepada para pelajar pada tingkat awal agar secara bertahap para 
pelajar mencapai tingkat lanjutan tanpa ada perasaan frustasi. Pada tingkat 
lanjutan ini, mereka dapat menerima pelajaran secara eksplisit”. 

Asher mengatakan bahwa pelajar menginternalisasikan bahasa ketika 
mereka merespon dengan gerakan fisik sebagai tanda bahwa mereka mengerti 
dan paham tentang pelajaran yang diberikan. Pada model total Physical 
Response ini peserta didik tidak dipaksa untuk langsung bisa berbicara, 
sebaliknya guru menunggu sampai peserta didik memperoleh bahasa yang 
cukup melalui mendengarkan sampai mulai berbicara spontan. 

Edgar Dale dalam Dimyati (2006) mengatakan, belajar paling baik adalah 
belajar melalui pengalaman langsung, karena tidak hanya sekedar mengamati 
tetapi terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab akan hasilnya. 
Dalam model pembelajaran total Physical Response ini, materi diberikan 
melalui gerakan langsung atau pengalaman langsung yang dilakukan secara 
berulang-ulang. Materi yang diberikan dapat berupa contoh atau demonstrasi 
gerakan yang kemudian dijabarkan sebagai bentuk instruksi yang diberikan 
secara berulang-ulang dan selanjutnya direspon dengan gerakan fisik oleh 
peserta didik.  
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Peserta didik mendengarkan dan merespon instruksi lisan guru. Bentuk 
instruksi yang diberikan seperti ‘turn around’, ‘sit down’, ‘walk’, ‘stop’, ‘jump’, 
dsb. Peserta didik dalam total Physical Response mempunyai peran utama 
sebagai pendengar dan pelaku. Peserta didik mendengarkan dengan penuh 
perhatian dan merespon secara fisik pada perintah yang diberikan guru baik 
secara individu maupun kelompok. 

Dengan demikian, model pembelajaran total Physical Response merupakan 
salah satu model yang dapat digunakan dalam pengajaran bahasa. Model ini 
menitikberatkan pembelajaran pada koordinasi ucapan dan tindakan dalam 
rangka mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik. Tugas utama peserta didik 
dalam model ini adalah melaksanakan instruksi verbal guru yang dilakukan 
secara berulang-ulang hingga lancar, baru setelah itu peserta didik bisa belajar 
memberikan instruksi kepada temannya yang lain dan kemudian terjadilah 
pemahaman sendiri dari dalam diri peserta didik akan pentingnya hal yang 
dipelajari. 

 
2. Prinsip Penggunaan Total Physical Response Dalam Belajar Bahasa. 

Dalam proses pembelajaran menggunakan model total Physical Response 
terdapat prinsip yang harus diterapkan selama pembelajaran (Larsen-Freeman 
& Anderson, 2013). 
1) Makna dalam bahasa target dapat disampaikan melalui tindakan. Memori 

diaktifkan melalui respon Peserta didik, bahasa target tidak boleh disajikan 
dengan sepotong atau kata demi kata; 

2) Pemahaman Peserta didik terhadap bahasa target harus dikembangkan 
sebelum berbicara; 

3) Peserta didik dapat mempelajari bahasa dengan menggunakan gerakan 
tubuh mereka; 

4) Perintah adalah perangkat linguistik yang bisa guru gunakan untuk 
mengarahkan perilaku Peserta didik; 

5) Peserta didik dapat mempelajari bahasa melalui pengamatan tindakan 
serta dengan melakukan tindakan sendiri; 

6) Perasaan sukses, percaya diri dan kecemasan yang rendah mendukung 
kegiatan pembelajaran bahasa; 

7) Peserta didik tidak boleh diberikan materi menghafal rutinitas tetap; 
8) Koreksi harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu; 
9) Peserta didik tidak harus mengembangkan fleksibilitas dalam memahami 

kombinasi baru dari target bahasa;mereka perlu memahami kalimat yang 
tepat yang digunakan dalam latihan; 

10) Pembelajaran bahasa akan lebih efektif dengan aktivitas pembelajaran 
yang menyenangkan; 
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11) Kemampuan berbicara harus harus lebih ditekankan sebelum bahasa 
tertulis; 

12) Peserta didik akan mulai berbicara ketika mereka sudah siap; 
13) Peserta didik diharapkan untuk membuat kesalahan ketika mereka 

pertama kali mulai berbicara. 
 
Guru sebagai fasilitator dan pengembang kurikulum harus mampu 

memahami prinsip-prinsip model total Physical Response sebagai dasar untuk 
merancang proses pembelajaran, sehingga tujuan penggunaan model total 
Physical Response dalam pembelajaran sebagai model pembelajaran yang 
digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik dan 
mencapai hasil yang optimal. 

Dari pemaparan diatas diketahui bahwa, kegiatan utama dalam model 
total Physical Response adalah memberikan perintah kepada peserta didik 
untuk dipatuhi dan direspon dalam bentuk tindakan oleh peserta didik. Setelah 
mereka memahami semua perintah yang diberikan, mereka dapat 
menggabungkan beberapa perintah menjadi suatu rangkaian kegiatan. Dengan 
cara ini peserta didik belajar bagaimana menggunakan Bahasa yang mereka 
pelajari, dan dengan demikian akan lebih mudah bagi para peserta didik untuk 
mengingat kata-kata yang telah mereka pelajari. 

 
3. Langkah-langkah Total Physical Response Dalam Belajar Bahasa. 

Seperti yang sudah dijelaskan secara detail diatas bahwa model total 
Physical Response adalah sebuah metode pengajaran bahasa yang dibangun 
berdasarkan koordinasi ujaran dan tindakan. Guru memberikan perintah 
kepada Peserta didik dalam bentuk ujaran untuk kemudian direspon dengan 
tindakan. Metode ini juga disebut the comprehension approach yang 
menekankan pada pentingnya pemahaman mendengarkan. Tahap awal 
pembelajaran bahasa asing bagi Peserta didik adalah terfokus pada 
pemahaman mendengarkan. 

Tarigan (Tarigan, 1989), mengemukakan contoh-contoh kegiatan di kelas 
dengan menggunakan model total Physical Response sebagai berikut  
1) Latihan Menyimak. Aktivitas kegiatan ini adalah menyimak terhadap 

perintah-perintah guru yang kemudian direspon oleh Peserta didik secara 
tepat dan tanpa ragu-ragu. Guru meminta Peserta didik untuk membuat 
setengah lingkaran yang mengelilingi gurunya, kemudian guru menyuruh 
Peserta didik untuk diam dan memperhatikan dengan seksama instruksi 
atau perintah gurunya dalam Bahasa Inggris. Kemudian guru meminta 
Peserta didik untuk merespon perintah guru dengan gerakan tubuh. 
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2) Pembalikan Peran. Bentuk dari aktivitas pembelajaran ini adalah kebalikan 
dari kegiatan pertama yang menjadikan Peserta didik sebagai penerima 
perintah dari instruksi-instruksi guru. Dalam kegiatan pembalikan peran ini, 
Peserta didik memberikan perintah kepada guru dan teman sekelas 
mereka untuk melakukan beberapa tindakan berdasarkan ujaran yang 
mereka lontarkan. Kegiatan ini bisa didesain dengan bentuk permainan 
outdoor dengan mengelompokkan Peserta didik menjadi beberapa 
kelompok dan meminta kelompok untuk memberikan perintah pada 
kelompok lain untuk kemudian direspon dengan tindakan. 

3) Urutan Tindakan. Dalam kegiatan ini, guru memberikan tiga perintah 
terhubung kepada Peserta didik baik itu dikelas (indoor) maupun di luar 
kelas (outdoor) sesuai dengan design kegiatan guru dan Peserta didik. 
Misalnya, guru mengatakan kepada Peserta didik untuk berjalan ke pintu, 
dan menyentuh pintu. Dengan kegiatan ini Peserta didik belajar 
menggunakan bahasa Inggris, sehingga penguasaan terhadap bahasa 
Inggris bisa berkembang. Kegiatan ini disebut dengan urutan tindakan, 
artinya bahwa dalam teknik ini guru mencoba untuk memberikan perintah 
kepada Peserta didik mereka dengan menggunakan terhubung perintah 
atau frase kalimat. Seperti, naikkan tangan Anda, sentuh hidung anda dan 
pegang hidung teman Anda. 
 
Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran total Physical Response 

merupakan model pembelajaran yang mengajarkan peserta didik bergerak dan 
aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menciptakan lingkungan 
pembelajaran yang lebih santai dan membantu ingatan dengan mengaitkan 
gerakan dengan kata-kata. Peserta didik diminta mendengar dan merespon 
pada perintah guru ketika menggunakan bahasa Inggris sehingga dalam proses 
pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar. Dengan 
kemenarikan model pembelajaran dan kejelasan langkah-langkah dalam 
pembelajaran, diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk aktif di setiap 
pembelajaran dan diharapkan mampu mengatasi kesulitan belajar Bahasa 
Inggris. 

 

J. MODEL BLENDED  LEARNING 
1. Pengertian Blended  Learning. 

Saat ini program e-Learning sedang menjadi perbincangan hangat di dunia 
pendidikan, seiring dengan bertambah canggihnya teknologi akan 
mempengaruhi metode pembelajaran dan akan semakin canggih pula. Untuk 
beralih dari model pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung, 
lalu berubah menjadi daring (online) itu sangat membutuhkan effort dan biaya 
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yang tidak sedikit. Namun ini bisa dimulai dengan model blended  Learning, 
dimana pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang 
dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. 

Blended Learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang 
menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya 
pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara pengajar 
dan pembelajar. Blended  Learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran 
langsung (face-to-face) dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai 
elemen dari interaksi sosial.  

 

 
Gambar 7. Gambaran Blended  Learning 

 
Mosa dalam Rusman (2017) menjelaskan blended  Learning 

mencampurkan adalah dua unsur utama yaitu pembelajaran di kelas dengan 
pembelajaran online. Pada pembelajaran online ini menggunakan jaringan 
internet yang di dalamnya terdapat pembelajaran berbasis web. Dalam 
pembelajaran ini memanfaatkan teknologi multimedia seperti streaming video, 
kelas virtual, email, dll. 

Menurut Bhonk dan Graham dalam Rusman dkk (2012) menyatakan 
bahwa : 

“Blended   Learning is  the combination  of instruction  from  two  
historically  separate  models of teaching  and  Learning: Traditional  
Learning  systems  and  distributed Learning  systems.  it  emphasizes  the 
central  role  of  computer-based technologies in blended  Learning”.  
 
Blended  Learning merupakan penggabungan dua model pembelajaran  

yang  terpisah, pembelajaran tradisional  dengan pembelajaran yang berbasis 
teknologi komputer dengan penekanan yang digunakan  dalam  pengertian  di  
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atas  yaitu  mengarah  pada  teknologi komputer saat ini, dan teknologi 
komputer  yang dimaksud disini adalah teknologi internet. 

Dwiyogo (2020), menguraikan arti blended  Learning yaitu suatu model 
pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran 
berbasis teknologi yang mana dapat diakses secara online maupun offline. 
Model pembelajaran tersebut memiliki kesamaan dengan e-Learning. 

Sementara Carman (2005)  menjelaskan lima kunci utama dalam  
pembelajaran  blended   Learning  dengan  menerapkan  teori pembelajaran 
Keller, Gagne, Bloom, Merrill, Clark dan Gery yaitu:   
1) Live event, pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus  

dalam  waktu  dan  tempat  yang  sama  ataupun  waktu sama tapi tempat 
berbeda.  

2) Self-paced Learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran 
mandiri (self-paced Learning) yang memungkinkan Peserta didik belajar 
kapanpun dan dimanapun secara online.  

3) Collaboration, menggabungkan kolaborasi, baik kolaborasi guru dengan 
Peserta didik maupun kolaborasi antar Peserta didik.  

4) Assessment, guru harus mampu merancang kombinasi jenis penilaian 
online dan offline baik bersifat tes maupun non-tes.  

5) Performance support materials, pastikan bahan belajar disiapkan  dalam  
bentuk  digital,  dapat  diakses  oleh  Peserta didik  baik secara offline 
maupun online. 
 
Dari pendapat ahli, disimpulkan bahwa blended  Learning merupakan 

model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan 
pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online maupun 
offline dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan 
Peserta didik. Dengan blended  Learning, proses mengajar dianggap akan lebih 
efektif dengan menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, 
dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara 
pengajar dan pembelajaran, dengan harapan tidak membuat Peserta didik 
merasa cepat bosan karena tetap memiliki kesempatan berkomunikasi dua 
arah secara langsung.  

 
2. Karakteristik Blended  Learning. 

Penerapan blended  Learning terlebih dahulu harus mempertimbangkan 
karakteristik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga aktivitas 
pembelajaran yang dirancang harus relevan dengan konsep pembelajaran 
sinkron dan asinkron. Terdapat beberapa macam pembelajaran konvensional, 
seperti pelatihan, pembelajaran di kelas, dan mentoring, tetapi juga terdapat 
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macam-macam pilihan pembelajaran elektronik, mulai dari kelas e-Learning, 
online sistem penunjang, template, alat bantu pendukung keputusan dan basis 
pengetahuan (Sutopo 2012).  

Menurut Sharpen et.al. dalam Rusman (2012), karakteristik blended  
Learning adalah: 
1) Ketetapan sumber suplemen untuk program belajar yang berhubungan 

selama garis tradisional sebagian besar melalui institusional pendukung 
lingkungan belajar virtual.  

2) Transformatif tingkat praktik pembelajaran didukung oleh rancangan 
pembelajaran sampai mendalam.  

3) Pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung 
pembelajaran. 
 
Sedangkan karakteristik blended  Learning jika dilihat dari media yang 

digunakan di kemukakan oleh Sutopo (2012), media pembelajaran yang 
digunakan untuk blended  Learning tidak terbatas pada teknologi termasuk hal 
sebagai berikut : 
1) Stand-alone, Asynchronous, atau Synchronous online Learning /training; 
2) Perangkat lunak penunjang (knowledge management tools); 
3) Kelas tradisional, laboratorium, atau alat peraga lainnya; 
4) Bacaan, CD-ROOM atau pembelajaran mandiri lainnya; 
5) Teletraining (teleLearning), atau media lain. 

 
Metode pembelajaran blended  Learning menawarkan kelebihan dalam 

penggunaannya dalam pembelajaran: (1) Flexibel, adalah tentu akan 
memberikan fleksibilitas terhadap Peserta didik maupun guru saat proses 
belajar, sebab dengan metode tersebut Peserta didik dan pengajar tidak perlu 
setiap hari datang ke dalam langsung ke Sekolah, (2)Efisien,  hemat waktu dan 
biaya, (3)Materi lebih interaktif, dengan metode blended  Learning materi yang 
diberikan pengajar pun dapat lebih interaktif, Peserta didik dapat menerima 
materi pembelajaran berbentuk video interaktif, video penjelasan dari dosen, 
materi e-book, bahkan hingga podcast (Dwiyogo, 2018).  

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa, karakteristik blended  
blended  Learning adalah sumber suplemen, dengan pendekatan tradisional 
juga mendukung lingkungan belajar virtual melalui suatu lembaga, rancangan 
pembelajaran yang mendalam pada saat perubahan tingkat praktik 
pembelajaran dan pandangan tentang semua teknologi digunakan untuk 
mendukung pembelajaran. 
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3. Setting Belajar dalam Blended  Learning. 
Setting belajar, sebagaimana disinggung oleh Naidu, Howard dan Piskurich 

(Chaeruman, 2017), terdiri dari dua kategori yaitu, pembelajaran sinkron dan 
asinkron. Setting belajar model desain sistem pembelajaran blended  
digambarkan dalam gambar sebagai berikut : 

  

 
Gambar 8. Kuadran Setting Pembelajaran Blended  

 
Sinkron Langsung atau Live Synchronous adalah pembelajaran yang terjadi 

dalam situasi antara peserta didik dan peserta didik di tempat/ruang dan 
waktu yang sama. Dalam hal ini, sama halnya dengan tatap muka. Kegiatan 
pembelajaran dalam SL sama dengan kegiatan pembelajaran tatap muka,  
seperti ceramah, diskusi, praktik lapangan dan lainnya. 

Sinkron Maya atau Virtual Synchronous adalah pembelajaran yang terjadi 
dalam situasi antara Peserta didik dan guru yang berada pada waktu yang 
sama, tetapi di tempat yang berbeda satu sama lain. Kegiatan pembelajaran 
SM dapat berlangsung melalui teknologi sinkron seperti video conferencing, 
audio conferencing atau seminar berbasis web (webinar). 

Asinkron Mandiri atau Self-Paced Asynchronous adalah pembelajaran yang 
terjadi dalam situasi pembelajaran online mandiri. Peserta didik dapat belajar 
kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya 
masing-masing. Kegiatan pembelajaran dalam AM meliputi membaca, 
mendengarkan, mengamati, mempraktekkan, mensimulasikan dan 
mempraktekkan dengan menggunakan objek pembelajaran tertentu yang 
relevan (materi digital). Sebagian besar kegiatan pembelajaran berlangsung 
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secara online, meskipun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan secara 
offline. 

Asinkron Kolaboratif atau Collaborative asynchronous adalah pembelajaran 
yang terjadi dalam situasi kolaboratif (melibatkan lebih dari satu orang), antara 
peserta pembelajaran dengan peserta pembelajaran lainnya atau orang lain 
sebagai narasumber. Kegiatan pembelajaran difasilitasi dengan forum diskusi, 
milis, tugas dan lainnya. 

Lingkungan pembelajaran dalam model blended  Learning dapat digunakan 
secara terpisah karena menggunakan kombinasi media dan metode yang 
berbeda dan digunakan pada kebutuhan audien (peserta didik) yang berbeda. 
Misalnya tipe face to face Learning terjadi dalam teacher-directed environment 
dengan interaksi person-to-person dalam live synchronous (pembelajaran 
langsung bergantung waktu) dan lingkungan yang high-fidelity. Sedangkan 
sistem distance Learning menekankan pada self-paced Learning dan 
pembelajaran dengan interaksi materi-materi yang terjadi dalam asynchronous 
(tidak tergantung waktu) dan lingkungan low-fidelity (hanya teks). 

Secara mendasar terdapat tiga tahapan dasar dalam model blended  
Learning yang mengacu pembelajaran berbasis Information and 
Communication Technology (ICT) menurut Ramsay (dalam Hendarita, 2020).  
1) Seeking of information. Mencakup pencarian informasi dari berbagai 

sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan 
berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas konten dan kejelasan 
akademis. Pendidik atau fasilitator berperan memberi masukan bagi 
peserta didik untuk mencari informasi yang efektif dan efisien. 

2) Acquisition of information. Peserta didik secara individu maupun secara 
kelompok kooperatif-kolaboratif berupaya untuk menemukan, memahami, 
serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada 
dalam pikiran peserta didik, kemudian menginterpretasikan 
informasi/pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia, sampai 
mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan 
ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas. 

3) Synthesizing of knowledge. mengkonstruksi/merekonstruksi pengetahuan 
melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi 
dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh.  
 
Dapat disimpulkan, untuk menghasilkan pembelajaran blended  maka 

setiap capaian atau tujuan pembelajaran harus ditentukan setting belajarnya, 
apakah menggunakan sinkron langsung, sinkron maya, asinkron kolaboratif 
atau sinkron mandiri. Dan dalam pelaksanaannya perlu disusun tahapan 
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pembelajaran yang mengacu pada prinsip: (1) seeking of information, (2) 
acquisition of information, dan (3) synthesizing of knowledge. 

 
4. Kerangka Model Pembelajaran Total Physical Response melalui Blended  

Learning Yang Dikembangkan. 
Kerangka model pada Research and Development (R&D) menggambarkan 

dan menjelaskan asosiasi atau hubungan antara produk model yang dihasilkan 
dengan pihak pengguna produk tersebut (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini 
produk yang dihasilkan adalah rancangan model pembelajaran total Physical 
Response melalui blended  Learning yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, sistem pembelajaran sinkron dan asinkron. Rancangan model 
pembelajaran total physical response, dirancang sebagai salah satu upaya 
peneliti untuk melihat efektivitas model pembelajaran untuk mengatasi 
kesulitan belajar Bahasa Inggris peserta didik.  

Pasangan rancangan pembelajaran melalui blended  Learning, dirancang 
untuk memfasilitasi proses pembelajaran model total Physical Response 
selama masa Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT) yang diberlakukan 
pemerintah pada saat ini. Pembelajaran model total Physical Response melalui 
blended  Learning pada penelitian ini, rancangan desain pembelajarannya 
mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

Skema kegiatan pembelajarannya diawali dengan mengikuti pembelajaran 
secara asinkron melalui google classroom sebagai kegiatan stimulus 
pembelajaran dan dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. 
Sedangkan kegiatan pembelajaran inti dan evaluasi dilakukan secara sinkron 
dengan tatap muka terbatas di dalam kelas. 
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Tabel 3.  
Kerangka Model Pembelajaran Total Physical Response Melalui Blended  

Learning 

 
  



 

 

 

 
 

PEMBAHASAN 
 
 

A. RANCANGAN MODEL PEMBELAJARAN TOTAL PHYSICAL RESPONSE 
MELALUI BLENDED  LEARNING 
Untuk mengatasi masalah rendahnya nilai peserta didik di SMP Islam 

Azzhahiriyah, maka dirancang model pembelajaran Total Physical Response 
untuk mengatasi masalah belajar Bahasa Inggris peserta didik. Model 
pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kondisi dunia khususnya Indonesia 
dimana saat ini sedang terjadi pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) 
sehingga digunakanlah metode blended  Learning untuk menyesuaikan 
kebijakan pemerintah dalam pembelajaran tatap muka terbatas. 

Peneliti menggunakan model Borg and Gall sebagai model pengembangan 
yang digunakan dan mengintegrasikannya proses pembelajaran dengan 
blended  Learning. Sepuluh langkah pengembangan model Borg and Gall 
dirancang model pengembangannya kedalam 3 (tiga) tahap kegiatan 
pengembangan; (1) studi pendahuluan; (2) studi pengembangan; (3) 
penerapan Model. 

Subjek dalam penelitian ini adalah Peserta didik kelas VII di SMP Islam 
Azzhahiriyah Kabupaten Bekasi yang berjumlah 99 orang, yang terdiri dari ; 3 
orang subjek uji coba awal, 12 orang subjek uji coba kelompok kecil, 30 orang 
subjek uji coba kelompok besar dan 54 orang subjek implementasi lapangan. 
1. Hasil Analisis Tahap Pendahuluan. 

Dalam mengembangkan model pembelajaran total Physical Response 
melalui blended   Learning untuk mengatasi kesulitan belajar. Inggris Peserta 
didik Kelas VII SMP Islam Azzhahiriyah, langkah awal yang peneliti lakukan 
dalam mengembangkan pembelajaran adalah studi literatur dan identifikasi 
potensi dan masalah dengan analisis keadaan lapangan, guru dan peserta didik 
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serta pengumpulan referensi materi yang akan dijadikan pokok bahasan dalam 
pengembangan model pembelajaran.  

Kegiatan identifikasi potensi dan masalah dilakukan dengan pengumpulan 
informasi tentang kondisi pembelajaran Bahasa Inggris kelas VII di SMP Islam 
Azzhahiriyah.  
a. Studi Literatur. 

Pada studi literatur dilakukan tinjauan standar isi dengan cara membuat 
pemetaan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Inti  (KI) dan Indikator 
Pencapaian. 

 
Tabel 13.  

Pemetaan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Inti  (KI) Indikator 
Pencapaian. 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Memahami 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, dan 
prosedur) 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata. 

Mengidentifikasi fungsi 
sosial,  
struktur teks, dan  
unsur kebahasaan  
teks interaksi  
transaksional lisan  
dan tulis yang  
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait nama dan 
jumlah binatang, benda, dan 
bangunan  
publik yang dekat  
dengan kehidupan  
Peserta didik sehari- hari,  
sesuai dengan  
konteks penggunaannya.  
(Perhatikan unsur  
kebahasaan dan  
kosakata terkait  
article a dan the,  
plural dan singular). 

● Mengidentifikasi 
benda-benda yang 
ada di dalam 
ruangan kelas. 

● Mengidentifikasi 
ruangan atau 
gedung yang ada di 
sekolah. 

● Mengidentifikasi 
benda-benda yang 
ada didalam tas. 

● Mengidentifikasi 
bagian-bagian 
rumah. 

● Mengidentifikasi 
benda-benda yang 
ada di dalam 
bagian- bagian 
rumah 
Mengidentifikasi 
binatang dan 
tumbuhan yang ada 
di rumah dan di 
sekolah. 

Mencoba, mengolah, Menyusun teks interaksi ● Menyebutkan jumlah 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

dan menyaji dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, 
merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak(menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang 
dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang 
sama dalam sudut 
pandang/teori. 

transaksional  
lisan dan tulis sangat pendek 
dan sederhana yang 
melibatkan tindakan  
memberi dan meminta 
informasi  
terkait nama binatang, 
benda, dan  
bangunan publik yang dekat 
dengan  
kehidupan kehidupan 
peserta didik  
sehari-hari, dengan 
memperhatikan  
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur  
kebahasaan yang benar dan 
sesuai  
konteks. 

benda yang ada di 
dalam ruangan kelas, 

● Menyebutkan jumlah 
benda yang ada di 
dalam tas, 

● Menyebutkan benda-
benda yang ada di 
dalam bagian-bagian 
rumah, 

● Menggambar dan 
menceritakan benda-
benda yang ditemui di 
taman. 

 
Berdasarkan  studi literatur diperoleh materi  yang  akan  dikembangkan  

dalam pembelajaran model total Physical Response melalui blended  Learning 
yaitu  Things in the Classroom (article ‘a’, ‘an’ and ‘the’) dan preposition of 
place ‘on’, ‘under’, ‘in’ and ‘next to’.  Setelah  materi yang dikembangkan sudah 
ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi 
dan masalah untuk menggali Informasi mengenai gambaran potensi dan 
masalah terkini. 

 
b. Identifikasi Potensi dan Masalah. 

Informasi mengenai gambaran potensi dan masalah dalam proses 
pembelajaran serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, 
diperoleh dari ; (1) wawancara kepada peserta didik kelas VII SMP Islam 
Azzhahiriyah hasil, (2) wawancara terhadap guru guru mata pelajaran Bahasa 
Inggris, (3)kuesioner observasi perangkat pembelajaran, dan (4) kuesioner 
observasi sarana dan prasarana sekolah.  
1) Wawancara Peserta Didik. 

Peneliti melakukan wawancara terhadap 3 orang peserta didik kelas VII 
untuk mengambil data dari sudut pandang peserta didik. Wawancara dilakukan 
pada tanggal 30 September 2021 dengan memperoleh hasil sebagai berikut : 
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 Sebagian besar peserta didik menyukai mata pelajaran Bahasa Inggris. 

 Peserta didik senang terhadap pengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. 

 Materi This is My World adalah materi bahasa Inggris yang sulit dipelajari 
di kelas VII semester 1, karena banyak kosakata yang perlu dihafal dan tata 
Bahasa yang dipelajari. 

 Model pembelajaran yang sudah diterapkan tidak efektif dalam 
pembelajaran. 

 Media pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga membuat peserta 
didik mudah bosan. 

 Bahan ajar yang kurang jelas dan bervariasi sehingga membuat peserta 
didik sulit memahami pelajaran. 
 

2) Wawancara Guru. 
Peneliti melakukan wawancara terhadap guru mata Pelajaran Bahasa 

Inggris untuk mengambil data dari sudut pandang guru. Wawancara dilakukan 
pada tanggal 30 September 2021 dengan memperoleh hasil sebagai berikut : 

 Terdapat 4 (empat) kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran 
bahasa Inggris yaitu reading, listening, speaking, dan writing, dan 
bersumber dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).  

 Pencapaian kompetensi bahasa Inggris berdasarkan ujian tengah semester 
1, 63% peserta didik belum mencapai KKM. 

 Materi bahasa Inggris yang dipelajari di kelas VII semester I adalah Good 
Morning dan How Are You, This is me, What time is it, dan This is My World. 

 Materi yang paling sulit diajarkan di kelas VII semester 1 adalah This is My 
World,  banyak pengajaran kosakata dan tata bahasa. 

 Model pembelajaran yang sudah diterapkan kurang efektif untuk 
mengatasi kesulitan belajar Bahasa Inggris. 

 Peserta didik memerlukan media pembelajaran yang dapat digunakan 
dimanapun dan kapanpun peserta didik belajar. 

 Belum adanya bahan ajar interaktif dalam pembelajaran mata pelajaran 
Bahasa Inggris.  
 

c. Kuesioner Observasi Perangkat Pembelajaran Dan Sarana Prasarana 
Sekolah. 
Peneliti melakukan observasi perangkat pembelajaran dan sarana 

prasarana sekolah melalui kuesioner, yang dilakukan pada tanggal 30 
September 2021 dengan memperoleh hasil sebagai berikut: 
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1) Guru menyusun seluruh perangkat pembelajaran yang terdiri dari; silabus, 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kalender Pendidikan, program 
tahunan, program semesteran, rincian pekan efektif, buku absen setiap 
kelas, buku penilaian setiap kelas, portofolio kumpulan tugas Peserta didik, 
jurnal aktivitas pembelajaran, bank soal Bahasa Inggris. 

2) Sekolah memiliki fasilitas internet yang memadai, jumlah infocus yang 
memadai, guru memiliki komputer pribadi dan tersedia tim teknis 
teknologi informatika untuk daring. 

3) Sekolah belum memiliki fasilitas zoom berbayar, guru dan Peserta didik 
kurang terampil menggunakan komputer dan aplikasi pembelajaran. 
 

d. Analisis Temuan. 
Berdasarkan hasil studi literatur dan identifikasi potensi dan masalah, 

maka disusunlah deskripsi analisis temuan sebagai dasar untuk merencanakan 
desain model pembelajaran total Physical Response melalui blended  Learning 
Untuk mengatasi kesulitan belajar Bahasa Inggris Peserta didik Kelas VII SMP 
Islam Azzhahiriyah. 

 
Tabel 14.  

Deskripsi Analisis Temuan 

No Kondisi Ideal Kondisi Aktual Kebutuhan 

1 Penggunaan model 

pembelajaran yang 

efektif untuk 

mengatasi kesulitan 

belajar Bahasa Inggris 

peserta didik. 

Model pembelajaran 

yang digunakan kurang 

efektif untuk 

mengatasi kesulitan 

belajar Bahasa Inggris 

peserta didik terutama 

pada materi kosakata 

dan tata Bahasa. 

Pengembangan model 

pembelajaran total 

Physical Response 

untuk mengatasi 

kesulitan 

pembelajaran kosakata 

dan tata Bahasa.   

2 Penggunaan metode 

pembelajaran 

blended  Learning 

dalam melaksanakan 

pembelajaran tatap 

muka terbatas. 

Pembelajaran blended  

Learning sudah 

dilaksanakan, akan 

tetapi desain 

pembelajarannya 

belum sistematis.  

Menyusun desain 

pembelajaran blended  

Learning secara 

sistematis pada 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

3 Menentukan aktivitas 

pembelajaran sinkron 

Aktivitas pembelajaran 

sinkron dan asinkron 

Menyusun aktivitas 

pembelajaran sinkron 
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No Kondisi Ideal Kondisi Aktual Kebutuhan 

dan asinkron dengan 

tepat sesuai dengan 

capaian tujuan 

pembelajaran. 

belum sesuai dengan 

capaian pembelajaran. 

dan asinkron sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran pada 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
2. Tahap Pengembangan. 

Tahap pengembangan merupakan tahapan pengembangan desain model 
dengan membuat desain model, dilanjutkan dengan validasi desain dan 
penerapan uji coba awal. Setelah dilakukan validasi desain dan penerapan uji 
coba awal, dilakukan perbaikan desain dan dilanjutkan dengan uji yang lebih 
luas.   
a. Desain Awal Model Pembelajaran. 

Desain model pembelajaran yang dibuat merupakan rancangan desain 
sistem pembelajaran model Total Physical Response dengan melalui blended  
Learning yang akan diimplementasikan di dalam kelas. Dalam pengembangan 
desain model pembelajaran Total Physical Response dengan melalui blended  
Learning, produk yang dikembangkan meliputi; (1) materi pembelajaran, (2) 
rencana pelaksanaan pembelajaran dan (3) ruang belajar online. 
1) Materi Pembelajaran. 

Pengembangan materi model pembelajaran total Physical Response 
melalui blended  Learning, untuk materi kegiatan sinkron peneliti menuangkan 
materi pembelajaran ke dalam powerpoin. Gambar materi pembelajaran 
dalam powerpoin dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian peserta 
didik, dan Isi dari materi pembelajaran memuat kumpulan kosakata 
(vocabulary) dalam bahasa Inggris serta unsur kebahasaan.  

Untuk kegiatan asinkron, peneliti meminta peserta didik untuk mengamati 
video youtube Raja Tutor Dot Com pada link : 
https://www.youtube.com/watch?v=6_swPd75bV0.  
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Gambar 12. Materi pembelajaran PowerPoin 

 

 
Gambar 13. Halaman Muka Materi pembelajaran Video YouTube 
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2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian penggunaan model 
pembelajaran total Physical Response melalui blended  Learning sehingga 
dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memperhatikan sintaks awal 
desain model pembelajaran total Physical Response melalui blended  Learning, 
maka perencanaan pengajaran model pembelajaran yang dikembangkan 
adalah sebagai berikut : 

Tabel 15.  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Penggunaan Model Pembelajaran 

Total Physical Response Dengan Metode Blended  Learning 

Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/ Semester 
Materi Pokok 
Sub Tema 
 
 
 
Tahun Pelajaran 
Alokasi Waktu 

: SMP ISLAM AZZHAHIRIYAH 
: Bahasa Inggris 
: VII/ Ganjil 
: This is My World 
: Things in the Classroom (article 
a, an and the) dan preposition of 
place ‘on’, ‘under’, ‘in’ and ‘next 
to’. 
: 2021/2022 
: 2 JP 

Pendekatan, Model Dan Metode Pembelajaran 
● Pendekatan  : Saintifik 
● Metode    : Blended  Learning 
● Model    : Total Physical Response 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Sintak 
Pembelajaran 

Blended  
Learning  

Mengidentifikasi 
ungkapan dan  
unsur 
kebahasaan  
terkait nama 
benda  yang 
dekat dengan 
kehidupan  
Peserta didik 

● Mengidentifikasi 
benda-benda yang 
ada di dalam 
ruangan kelas, 

● Memahami 
penggunaan ‘a/an’ 
and ‘the’, singular 
and plural nouns, 
‘there is/there are, 

● Video 
Youtobe 
tentang 
object in 
the 
classroom 
(RajaTutor 
Dot Com).  

● PowerPoin 

1. Seeking of  
    information  
 Asinkron 
- Orientasi 
- Apersepsi 
- Motivasi 
- Pemberian 

Acuan 
- Stimulus, 
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sehari- hari, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya.  
(Perhatikan 
unsur  
kebahasaan dan  
kosakata terkait  
article a dan 
the,  
plural dan 
singular, 
preposition of 
place). 

‘this/that/these/thos
e’, and ‘how many, 

● Memahami 
penggunaan 
preposition of place 
‘on’, ‘under’, ‘in’ and 
‘next to’. 

tentang 
object in 
the class 
room dan 
penggunaa
n 
preposition 
of place 
‘on’, 
‘under’, ‘in’ 
and ‘next 
to’ . 
 

mengamati 
video youtube 
dan membaca 
buku paket. 

- Pretest 
 

2. Acquisition of  
    information   
 Sinkron 
- Melihat, 

mendengar 
dan berbicara, 
pembelajaran 
dengan Model 
pembelajaran 
TPR. 

- Menyimak dan 
mempraktekan 
instruksi guru 
pada 
penggunaan 
preposition of 
place ‘on’, 
‘under’, ‘in’ 
and ‘next to’.  
 

3. synthesizing of  
    Knowledge 
 Sinkron 
- Refleksi 

pembelajaran, 
melakukan 
“games simon 
says. 

- Posttest. 
 

 Asinkron 
- Rangkuman 

pembelajaran 

Menyusun teks 
interaksi 
transaksional  
lisan dan tulis 
sangat pendek 
dan sederhana 
yang melibatkan 
tindakan terkait 
nama benda 
yang dekat 
dengan 
kehidupan 
peserta didik  
sehari-hari, 
dengan 
memperhatikan  
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai  
konteks. 

● Menyebutkan benda-
benda yang ada di 
dalam ruangan kelas, 

● Menerapkan 
penggunaan ‘a/an’ 
and ‘the’, singular 
and plural nouns, 
‘there is/there are, 
‘this/that/these/thos
e’, and ‘how many, 

● Menerapkan 
penggunaan 
preposition of place 
‘on’, ‘under’, ‘in’ and 
‘next to’. 
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3) Ruang Belajar Online. 
Untuk pembelajaran blended  Learning pada aktivitas pembelajaran 

asinkron, ruang belajar online peserta didik diarahkan untuk bergabung ke 
kelas online mata pelajaran Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas VII yang dibuat 
menggunakan aplikasi Google Classroom. Melalui Google Classroom, peserta 
didik dapat mempelajari materi pembelajaran di luar kelas. Peserta didik dapat 
menentukan tempat belajar sesuai dengan kriteria kenyamanan belajar 
masing-masing. Kemudian peserta didik dapat juga melakukan diskusi melalui 
kolom komentar dan mengupload tugas-tugas yang diberikan oleh guru 
melalui Google Classroom. 

  

 
Gambar 14. Ruang Google Classroom Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas VII 

 
b. Validasi dan Perbaikan Desain Pembelajaran. 

Validitas dilakukan oleh expert untuk menilai rancangan desain produk 
yang dikembangkan untuk diketahui kelemahan dan kekuatannya. Instrumen 
dibuat dalam bentuk angket yang disajikan kepada ahli materi dan ahli desain 
instruksional/ media menggunakan tipe jawaban berupa check list (√). Uji coba 
oleh para ahli ini bertujuan untuk menilai kelayakan produk hasil 
pengembangan desain sistem pembelajaran model Total Physical Response 
melalui blended  Learning yang akan diimplementasikan di dalam kelas dari 
aspek desain pembelajaran, dan materi pembelajaran. Rumus yang digunakan 
menghitung persentase adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019) : 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 (% ) =  
∑ 𝑥

𝑆𝑀𝐼
 𝑋 100% 

 

Untuk validasi materi pembelajaran, media pembelajaran dan desain 
pembelajaran, dilakukan oleh 1 orang ahli materi dan 2 orang ahli desain/ 
media. Berdasarkan hasil validitas dari ketiga ahli, menunjukkan analisis data 
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tingkat validitas ≥80% dengan kualifikasi skor adalah baik dan direvisi 
seperlunya. 

 
c. Uji coba. 

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Peserta didik kelas VII di SMP 
Islam Azzhahiriyah Kabupaten Bekasi yang berjumlah 99 yang berasal dari tiap 
kelas berbeda pada tiap tahap ujinya, untuk subjek pengembangan rancangan 
model berjumlah 45 orang dan subjek implementasi lapangan sebanyak 54 
orang. Jumlah subjek uji awal adalah 3 orang, subjek uji kelompok kecil 12 
orang, subjek uji kelompok besar 30 orang. subjek pelaksanaan lapangan 54 
orang.  

Hasil dari analisis data uji awal, uji kelompok kecil dan uji kelompok besar 
menunjukkan analisis data tingkat validitas ≥80% dengan kualifikasi skor 
adalah sangat baik, sehingga tidak perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
desain kembali dan di buatlah desain final model pembelajaran atau model 
Hipotetik. 

Berikut hipotetik rancangan model pembelajaran total Physical Response 
melalui blended  Learning untuk untuk mengatasi kesulitan belajar Bahasa 
Inggris peserta didik kelas VII SMP Islam Azzhahiriyah.Setelah dilakukan 
perbaikan terhadap desain pembelajaran berdasarkan validitas pada ahli, 
dilakukan uji coba awal pada 3 orang peserta didik kelas VII dan guru Bahasa 
Inggris untuk mendapatkan informasi efektivitas desain dan simulasi 
penggunaan. 

 
Gambar 15. Model Hipotetik Penggunaan Model Pembelajaran Total Physical 

Response Melalui Blended  Learning 
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3. Tahap Penerapan Model. 
Tahap Pelaksanaan implementasi atau penerapan model pembelajaran 

Total Physical Response dengan metode blended  Learning dilaksanakan di SMP 
Islam Azzhahiriyah pada tanggal 25-26 Oktober 2021.  Subjek uji coba lapangan 
merupakan peserta didik kelas VII yang berjumlah 54 orang. Penerapan model 
pembelajaran yang akan dilakukan, berdasarkan oleh model hipotetik yang 
menjadi model final. 
a. Pelaksanaan Tes Awal. 

Pelaksanaan tes awal atau pretest dilaksanakan secara online 
menggunakan google form pada tanggal 25 Oktober 2021. Dari hasil perolehan 
nilai pretest didapatkan data jumlah skor keseluruhan peserta didik sebesar 
253 poin, yang diperoleh dari 54 Peserta didik dengan 15 butir soal. 

 
Tabel 24.  

Data Hasil Pretest Peserta Didik Pada Setiap Soal 

No 
Soal 

Jumlah Jawaban 
Benar 

Jumlah Jawaban 
Salah 

Jumlah Jawaban 
Benar Ideal 

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

1 53 1 54 

2 8 46 54 

3 8 46 54 

4 52 2 54 

5 51 3 54 

6 7 47 54 

7 53 1 54 

8 2 52 54 

9 5 49 54 

10 3 51 54 

11 
2 52 

54 

12 0 54 54 

13 3 51 54 

14 6 48 54 

15 0 54 54 

Jumlah Skor 253 557 810 
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Berdasarkan tabel 23. dapat dihitung nilai rata-rata hasil tes awal sebagai 
berikut :   

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

=  
253

54
 

=  4,6 

Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai rata-rata hasil penilaian tes awal 
peserta didik sebesar 4,6 poin dari skor maximal 15 poin.  

 
b. Implementasi Lapangan. 

Pelaksanaan pembelajaran model Total Physical Response dilaksanakan 
secara blended  Learning. Kegiatan pendahuluan dilaksanakan secara asinkron 
pada tanggal 25 Oktober 2021, untuk kegiatan pembelajaran inti dilaksanakan 
secara sinkron pada tanggal 26 Oktober 2021, dan untuk kegiatan penutup 
dilaksanakan secara asinkron pada tanggal 26 Oktober 2021. Berikut gambar 
bagan pelaksanaan kegiatan implementasi penggunaan model pembelajaran 
total Physical Response melalui blended  Learning pada kelas yang menjadi 
subjek penelitian.  

 
Gambar 16. Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

Guru 
Metode Blended 

Learning Peserta Didik 

Membagikan tulisan tentang 
orientasi, persepsi, motivasi, 
pemberian acuan pembelajaran 

Asinkron 
(Google Classroom) 

Pelaksanaan 
25 Okt 2021 

 

Membagikan video dan powerpoin 
(stimulus materi ajar) 

Penyampaian materi/ kegiatan 
inti dengan model Total 
pembelajaran Physical 
Response 

Membaca dan memahami 
materi yang dibagikan 

Mengamati video dan 
powerpoin . 

Sinkron 
(Tatap Muka) 
Pelaksanaan 
26 Okt 2021 

 

Membagikan link soal pretest. Mengerjakan soal pretest. 

Menyimak, mendengar, 
mengucapkan dan 
mempraktekan materi/ 
kegiatan inti dengan model 
Total Physical Response 

Membagikan soal posttest. 
Mengerjakan soal posttest. 

Kegiatan penutup, peserta didik 
diminta membuat rangkuman 
pembelajaran. 

.Membuat rangkuman 
pembelajaran. 

Asinkron 
(Google Classroom) 

Pelaksanaan 
26 Okt 2021 
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c. Pelaksanaan Tes Akhir. 
Pelaksanaan tes akhir atau posttest dilaksanakan secara tatap muka di 

dalam kelas setelah selesai kegiatan inti pada tanggal 26 Oktober 2021. Dari 
hasil perolehan nilai posttest didapatkan data jumlah skor keseluruhan peserta 
didik sebesar 755 poin, yang diperoleh dari 54 Peserta didik dengan 15 butir 
soal.  

 
Tabel 25.  

Data Hasil posttest Peserta Didik Pada Setiap Soal 

No 
Soal 

Jumlah Jawaban 
Benar 

Jumlah Jawaban 
Salah 

Jumlah Jawaban 
Benar Ideal 

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

1 54 0 54 

2 53 1 54 

3 53 1 54 

4 54 0 54 

5 51 3 54 

6 52 2 54 

7 54 0 54 

8 51 3 54 

9 54 0 54 

10 52 2 54 

11 47 7 54 

12 43 11 54 

13 45 9 54 

14 44 10 54 

15 48 6 54 

Jumlah Skor 755 55 810 

 
Berdasarkan tabel 24. dapat dihitung nilai rata-rata hasil tes akhir sebagai 

berikut :   

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

=  
755

54
 

=  13,9  
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Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai rata-rata hasil penilaian tes akhir 
peserta didik sebesar 13,9 poin dari skor max 15 poin. Perbandingan hasil 
pretest dan posttest peserta didik pada setiap jawab soal, dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. 

  

 
Gambar 17. Perbandingan Hasil Jawaban Peserta Didik Pada Pretest dan Posttest 

 

B. UJI KELAYAKAN MODEL PEMBELAJARAN TOTAL PHYSICAL 
RESPONSE MELALUI BLENDED  LEARNING.  
Uji kelayakan model pembelajaran total Physical Response melalui blended  

Learning dilakukan dengan dua tahap, (1) tahap uji kelayakan oleh expert 
untuk menilai desain produk dan materi ajar mata pelajaran Bahasa Inggris, (2) 
tahap uji kelayakan oleh peserta didik dan guru sebagai objek pengguna model. 
Instrumen dibuat dalam bentuk angket yang tipe jawaban berupa check list (√) 
dengan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat persepsi (Sudaryono, 
2019). Rumus yang digunakan menghitung persentase adalah sebagai berikut 
(Sugiyono, 2019) : 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 (% ) =  
∑ 𝑥

𝑆𝑀𝐼
 𝑋 100% 

 

Keterangan : 

∑ 𝑥 = Jumlah skor 
SMI = Skor maksimal Ideal 
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Data hasil tersebut selanjutnya akan dimaknai berdasarkan tabel Konversi 
Tingkat Pencapaian Hasil Review (D. Sugiyono, 2019). 

 
Tabel 26.  

Konversi Tingkat Pencapaian Hasil Review 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

100% - 90% Sangat Baik Tidak perlu direvisi 

89% - 75% Baik Direvisi seperlunya 

74% - 65% Cukup Cukup banyak direvisi 

64% - 55% Kurang Baik Banyak direvisi 

54% - 0% Sangat Tidak Baik Direvisi total 

 
Uji kelayakan dilakukan untuk menilai apakah model pembelajaran total 

Physical Response melalui blended  Learning layak untuk digunakan oleh guru 
untuk pembelajaran didalam kelas. dilakukan dengan dua tahap, (1) tahap uji 
kelayakan oleh expert untuk menilai desain produk dan materi ajar mata 
pelajaran Bahasa Inggris, (2) tahap uji kelayakan oleh peserta didik dan guru 
sebagai objek pengguna model. 

Uji kelayakan oleh expert dilakukan oleh satu orang ahli materi yaitu Dr. 
H.Romdani, MPd (Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris) dan dua orang ahli 
desain instruksional/ media Dr. Sigit Wibowo (Dosen Magister Teknologi 
Pendidikan) dan Dr. Ir. Mohammad Givi Efgivia, M.Kom (Dosen Magister 
Teknologi Pendidikan). Berdasarkan analisis data ahli materi diperoleh hasil 92% 
dengan kualifikasi sangat layak dan dapat digunakan. Penilaian ahli desain 
instruksional/ media diperoleh hasil 88% dengan kualifikasi sangat layak.  

Uji kelayakan oleh pengguna peserta didik dilakukan oleh 54 orang peserta 
didik kelas VII sebagai responden dan 1 orang guru Bahasa Inggris yang 
mengajar di kelas VII. Berdasarkan analisis data oleh pengguna peserta didik 
diperoleh hasil 92% dengan kualifikasi sangat layak dan pengguna guru 
diperoleh hasil 93% dengan kualifikasi sangat layak. Berdasarkan hasil analisis 
data dari ahli materi, ahli desain instruksional/ media, pengguna peserta didik 
dan pengguna guru maka penggunaan, dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran total Physical Response melalui blended  Learning layak 
digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar Bahasa Inggris peserta didik kelas 
VII SMP Islam Azzhahiriyah.  
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C. PENGUJIAN KEEFEKTIFAN MODEL.  
Untuk melihat efektivitas model pembelajaran total Physical Response 

melalui blended  Learning untuk mengatasi kesulitan belajar Bahasa Inggris 
dilakukanlah penilaian sebelum dan sesudah implementasi pembelajaran, atau 
yang dikenal dengan pretest dan posttest. Peneliti melakukan uji pretest dan 
posttest kepada 54 peserta didik kelas VII di SMP Islam Azzhahiriyah.  

Pada pelaksanaan pretest, diperoleh nilai rata-rata peserta didik sebesar 5 
poin dan pada pelaksanaan posttest diperoleh nilai rata-rata peserta didik 
sebesar 15. skor maximal pada penilaian pretest dan posttest adalah 15. Hasil 
analisis data pretest dan posttest diuji efektivitasnya dengan menggunakan 
rumus N-Gain Score, dan memperoleh hasil sebesar 0,9 dengan kategori tinggi. 

Selanjutnya, hasil perolehan N-Gain tersebut diubah kedalam bentuk 
presentasi dengan dikalikan 100 sehingga  skor N-Gain menjadi 90. Sesuai 
dengan konversi tingkat pencapaian hasil review pada tabel.10 skor N-Gain 
dengan nilai >76 dikategorikan efektif, maka penggunaan model pembelajaran 
total Physical Response melalui blended  Learning untuk mengatasi kesulitan 
belajar Bahasa Inggris peserta didik kelas VII SMP Islam Azzhahiriyah efektif 
dengan skor 90. 

  

 
Gambar 18. Grafik Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest 

  



 

 

 

 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan deskripsi dan analisis data hasil penelitian pengembangan 
penggunaan model pembelajaran total Physical Response melalui blended  
Learning untuk mengatasi kesulitan belajar Bahasa Inggris Peserta didik kelas 
VII SMP Islam Azzhahiriyah, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Rancangan model pembelajaran total Physical Response melalui blended  

Learning didasarkan pada studi pendahuluan dan dikembangkan 
berdasarkan pengembangan model Borg and Gall dengan melakukan uji 
coba awal, uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. Pengembangan 
dilakukan dengan  langkah-langkah,  diantaranya; studi pendahuluan, 
perencanaan, pengembangan model validasi ahli materi dan desain 
instruksional/ media, uji coba awal, uji kelompok kecil, uji kelompok besar 
dan penyempurnaan desain dengan model hipotetik untuk selanjutnya 
dilakukan pelaksanaan lapangan. Desain pembelajaran total Physical 
Response melalui blended  Learning dilakukan sinkronus melalui tatap 
muka dan asinkron melalui media google classroom.  

2. Dari hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh ahli materi sebesar 92%, ahli 
desain instruksional/ media sebesar 88%, pengguna guru 93%  dan 
pengguna peserta didik sebesar 92% secara keseluruhan memperoleh 
kategori “sangat layak”. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran total Physical Response melalui blended  Learning layak 
digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar Bahasa Inggris peserta didik 
kelas VII SMP Islam Azzhahiriyah. 

3. Hasil analisis data pretest dan posttest diketahui nilai rata-rata pretest 
peserta didik adalah  5 dan nilai rata-rata posttest peserta didik adalah 14, 
sedangkan nilai rata-rata maximal adalah 15.  Berdasarkan pengujian 
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efektivitas menggunakan rumus N-Gain Score, diperoleh hasil sebesar 0,9 
dengan kategori tinggi atau dipersentasekan menjadi 90. Sesuai dengan 
konversi tingkat pencapaian hasil review skor N-Gain dengan nilai >76 
dikategorikan efektif, maka penggunaan model pembelajaran total 
Physical Response melalui blended  Learning efektif untuk mengatasi 
kesulitan belajar Bahasa Inggris peserta didik kelas VII SMP Islam 
Azzhahiriyah dengan tingkat efektifvitas sebesar 90. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.  
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Sekolah  : SMP ISLAM AZZHAHIRIYAH  
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris  
Kelas /Semester : VII/Ganjil 
Materi Pokok : This is My World  
Tahun Pelajaran : 2021/2022  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 

A. KOMPETENSI INTI. 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli   

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya.  

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan  
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata.  

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret  
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI. 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 

 

3.4. Mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis yang 

3.4.1. Mengidentifikasi benda-benda 
yang ada di dalam ruangan 
kelas. 

3.4.2. Memahami penggunaan artikel 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 

 

melibatkan tindakan memberi 
dan meminta informasi terkait 
nama dan jumlah binatang, 
benda dan bangunan publik yang 
dekat dengan kehidupan peserta 
didik sehari-hari, sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
(perhatikan unsur kebahasaan 
dan kosakata terkait article a dan 
the, plural dan singular). 

(‘a/an’ and ‘the’), pada benda, 
yang dekat dengan kehidupan 
peserta didik sehari-hari. 

3.4.3. Memahami penggunaan 
preposition of place ‘on’, ‘under’, 
‘in’ and ‘next to’, pada benda, 
yang dekat dengan kehidupan 
peserta didik sehari-hari. 

3.4.4. Menirukan kosakata dan 
pelafalan yang tepat dalam 
dialog terkait dengan 
penggunaan article a dan the, 
singular dan plural. 

3.4.5. Menggunakan preposition of 
place ‘on’, ‘under’, ‘in’ and ‘next to’, 
pada benda, yang dekat 
dengan kehidupan peserta 
didik sehari-hari. 

4.4. Menyusun teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis 
sangat pendek dan sederhana 
yang melibatkan tindakan 
memberi dan meminta informasi 
terkait nama binatang, benda, 
dan bangunan publik yang dekat 
dengan kehidupan kehidupan 
peserta didik sehari-hari, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 

4.4.1. Merangkai dialog yang tepat 
nama benda yang dekat 
dengan kehidupan sehari-hari. 

4.4.2. Memilih dan menyesuaikan 
penggunaan article a dan the, 
singular dan plural yang tepat 
dalam kalimat.  

4.4.3. Memilih dan menyesuaikan 
penggunaan preposition of place 
‘on’, ‘under’, ‘in’ and ‘next to’, yang 
tepat dalam kalimat.  
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN. 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat : 

1. Mengingat nama benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas. 
2. Membedakan elemen kebahasaan terkait penggunaan artikel a dan the, 

plural dan singular (konsonan atau vocal). 
3. Menunjukkan elemen kebahasaan terkait penggunaan preposition of place 

‘on’, ‘under’, ‘in’ and ‘next to’, yang tepat dalam kalimat. 
 

D. Pendekatan   : Saintifik 
Metode    : Blended  Learning 
Model      : Total Physical Response. 
 

A. MEDIA PEMBELAJARAN, ALAT/BAHAN DAN SUMBER BELAJAR. 

M
ED

IA
 

 Google 

classroo

m, 

google 

form. 

 Slide 

presenta

si (PPT) 

A
LA

T 

 Laptop, handphone, 

tablet, buku, 

proyektor dan 

benda-benda yang 

ada didalam kelas 

(meja, kursi, papan 

tulis, lemari, jam 

dinding, pintu dll.). 

SU
M

B
ER

 

 Buku guru dan 

siswa Bahasa 

Inggris “when 

English rings a 

bell” edisi revisi 

2017,  

 Video Youtobe 

RajaTutor Dot 

Com. 

 
B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan Waktu 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka 
dan berdoa untuk memulai pembelajaran (PPK: 
Religius) 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. Melalui 
percakapan pada di google classroom. 

Apersepsi 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya 
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dengan pelajaran yang akan dilakukan. 
 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari. 

 Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan dengan baik 
dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan 
dapat menghafal kosakata dan menggunakan artikel 
(‘a/an’ and ‘the’), pada benda, dan bangunan publik 
yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-
hari  

 Mengajukan pertanyaan tentang materi 
pembelajaran. 
 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas 
pada pertemuan saat itu. Menjelaskan mekanisme 
pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 

Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap 
siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, 
rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli 
lingkungan). 

 

Sintak 
Pembelajaran 

Blended  
Learning 

 
Kegiatan Pembelajaran Inti 

 
Mencari 
informasi 
(Seeking of 
information) 

Pembelajaran melalui google classroom dan Video 
Youtobe (Asinkron): 
 Guru membagikan soal pre-test. 

 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik 
 Stating names of the things in the classroom. 
 Articles ‘a/an’ and ‘the’ 
 preposition of place ‘on’, ‘under’, ‘in’ and ‘next to’ 
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 Melihat (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung). Guru meminta siswa 
mengamati tayangan video youtube pada link : 
https://www.youtube.com/watch?v=6_swPd75bV0. 

 Mengamati (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung). Guru meminta peserta 
didik untuk mengamati kosakata dan Articles ‘a/an’ 
and ‘the’ yang ada dalam video youtube. 

 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung). Peserta  didik  diminta  
membaca  materi  dari  buku  paket  Bahasa Inggris 
“when English rings a bell” edisi revisi 2017 tema 
This is My World. 

Perolehan 
informasi 
(Acquisition of 
information) 

Pembelajaran melalui Pertemuan Tatap Muka Terbatas 
atau PTMT (Sinkron): 
 Pre-test.  
 Melihat, mendengar dan berbicara. (Model 

pembelajaran TPR). 
1. Guru meminta peserta didik melihat benda pada 

gambar yang ditayangkan guru melalui 
powerpoin. 

2. Guru menunjuk tayangan benda pada gambar 
satu persatu bersamaan dengan pengucapan 
secara lantang nama benda, kemudian siswa 
mengucap ulang. 

3. Setelah semua gambar selesai ditayangkan, guru 
melakukan imperative drill dengan memberikan 
contoh kata perintah, yaitu “what it’s?” dengan 
menunjuk benda-benda yang ada didalam kelas 
dan  peserta didik menjawab sesuai dengan 
nama benda yang di tunjuk “it’s a clock”. 

4. Guru meminta siswa melakukan estafet 
imperative drill dengan menjawab dan bertanya 
satu sama lain secara bergantian, dimulai dari 
peserta didik yang duduk disebelah kanan. 
 

 Menyimak dan mendengar (Model pembelajaran 
TPR). 
1. Guru meminta dua orang peserta didik untuk 
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mendengarkan instruksi guru dalam Bahasa 
Inggris untuk menaruh alat peraga berupa buku 
diatas, dibawah, disamping dan di dalam lemari 
kelas. Peserta didik lainnya duduk dan 
mengamati peragaan. 

2. Guru menguji pemahaman seluruh peserta didik 
tentang instruksi yang telah dipelajari dengan 
imperative drill tanpa ikut memperagakan. 

3. Guru memberi penjelasan pembelajaran secara 
garis besar tentang preposition of place ‘on’, 
‘under’, ‘in’ and ‘next to’. 

4. Guru melakukan imperative drill dengan 
memberikan perintah dan peserta didik 
mempraktekan apa yang diperintahkan tanpa 
berbicara.  

5. Guru bersama peserta didik membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran tentang poin-
poin penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan.  

Mengumpulkan 
informasi 
(Synthesizing of 
knowledge). 

 Refleksi Pembelajaran, (Model pembelajaran TPR). 
1. Guru melakukan “games simon says”, siswa hanya 

melakukan apa yang diperintahkan guru namun 
tidak diperkenankan berbicara.  

2. Guru meminta peserta didik berdiri, dan memberi 
instruksi, "Simon Says put your pen on your head" 
seluruh siswa memperagakan apa yang 
diperintahkan guru. Ketika guru memberi perintah 
tetapi tanpa frasa “simon says”, siswa tidak boleh 
melakukan, siswa yang gagal melakukan sesuai 
aturan akan diberi hukuman.  

3. Permainan simon says dilakukan untuk menilai 
sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap 
materi yang telah disampaikan. 

 Post-test.  
Guru membagikan soal post-test tertulis setelah 
selesai melaksanakan rangkaian pembelajaran.  
 

Kegiatan Penutup 
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Melalui google classroom (Asinkron):  
 Guru meminta peserta didik membuat rangkuman tertulis tentang 

tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan. Membiasakan sikap 
bertanggung jawab dan peduli dengan tugas yang diberikan 
(Karakter). 

 Guru memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari 
dengan memberikan penugasan di rumah dan menyampaikan 
rencana pembelajaran selanjutnya, serta diakhiri salam penutup. 

 
A. PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian:   

→ Sikap (Spiritual dan Sosial) : 
 Observasi selama pembelajaran. 
 Angket. 

→ Pengetahuan 
 Soal tes, bentuk soal pilihan ganda dan isian. 

→ Keterampilan 
 Kecakapan berbicara saat games simon says (instrument). 

2. Instrumen Penilaian: Terlampir  
3. Pembelajaran Remedial: Kegiatan pembelajaran remedial dilaksanakan 

dalam bentuk:  
→ Penjelasan kembali materi oleh guru tentang “This is My World”.  

4. Pembelajaran Pengayaan: Kegiatan pembelajaran pengayaan dilaksanakan 
dalam bentuk:  
→ Pemberian tugas menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang “This is My 
World”. 
 

Kabupaten Bekasi, Oktober 2021 
 Peneliti, 

 
 
 

    Farrah Zhahiriyah S.Pd   
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Lampiran 2. Rekapitulasi Skor Angket Formatif Uji Kelompok Kecil. 
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Lampiran 3. Rekapitulasi Skor Angket Formatif Uji Kelompok Besar. 
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Lampiran 4. Rekapitulasi Skor Pretest. 
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Lampiran 5. Rekapitulasi Skor Posttest.  
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Lampiran 6. Rekapitulasi Skor Angket Formatif Implementasi. 
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