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Buku ini merupakan hasil penelitian penulis dan rekan pada tahun 2022 

yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Kotapinang 

provinsi Sumatera Utara. Penelitian dimaksud merupakan penelitian dengan 

penugasan Kemendikbudristek Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi 

pada skema Penelitian Dosen Pemula pada tahun 2022. Sebagian hasil 

penelitian ini sudah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal 

terakreditasi nasional, namun banyak hal yang tidak bisa dipublikasikan 

melalui jurnal, maka hasil penelitian lengkapnya dirangkum dalam bentuk 

buku monograf. Monograf ini merupakan rangkaian seluruh hasil penelitian 

tentang penggunaan model blended learning berbasis projek pada 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kotapinang. Berdasarkan judul 

dan tujuan dari penelitian, monograf ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan gambaran tentang penggunaan model blended learning 

berbasis projek untuk diterapkan dalam optimalisasi pembelajaran ataupun 

penelitian. Proses terlaksananya penelitian hingga publikasi luaran dan 

tertulisnya monograf ini tentu tidak terlepas dari bantuan, kontribusi, dan 

partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak 

terima kasih untuk kontribusi segenap pihak yang telah membantu dan 

mendukung sampai terbit monograf ini terkhusus ucapan terimakasih kepada 

Kemendikbudristek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan 

Teknologi karena telah membuka peluang dan memberikan kesempatan dan 

dukungan dalam melakukan penelitian untuk para dosen di Indonesia. Dan 

juga kepada para anggota tim penelitian yang telah membantu dalam 

kegiatan penelitian sampai dengan selesai. Semoga monograf ini dapat 

menjadi referensi dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan 

pendidikan khususnya dalam peningkatan pembelajaran disekolah. Kritik dan 

saran dari pembaca tentu sangat terbuka untuk diterima. Terimakasih.  
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Buku monograf ini menjelaskan adanya pengaruh model pembelajaran 

blended learning berbasis projek dengan berbantuan bahan ajar melalui 

penggunaan teknologi internet terhadap peningkatan kemampuan analisis 

dan pemahaman konsep khususnya bidang matematis siswa pada masa 

pandemi Covid-19. Sebagai bahan dan data pendukung adalah siswa SMP 

Negeri 1 Kotapinang dari dua kelas yaitu kelas VIII-2 dan VIII-3 dengan jumlah 

masing-masing kelas adalah 30 siswa. Instrumen yang digunakan adalah tes 

kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis dengan mengacu 

pada penggabungan dari masing-masing indikator capaian. Hasil analisis 

ditemukan bahwa dari 30 siswa pada kelas VIII-2 terdapat 8 siswa dengan 

hasil pretes dalam kategori kurang dengan persentase 27% dan 22 siswa 

kategori sangat kurang dengan persentase 73%. Sedangkan hasil postes 

menunjukkan 14 siswa mendapatkan kategori istimewa dengan persentase 

47% dan 16 siswa mendapatkan kategori sangat baik dengan persentase 53%. 

Adapun hasil analisis dari pengujian statistik menggunakan Uji t pada taraf 

signifikansi 𝛼 = 0,05 diperoleh thitung sebesar 1,25 dengan nilai signifikansi 

0,000 sedangkan ttabel sebesar 1,12. Karena thitung > ttabel (1,25 > 1,12) dan 

signifikansi < 0,05 (0,000< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari terapan model blended learning berbasis projek 

terhadap peningkatan kemampuan analisis dan pemahaman konsep 

matematis siswa daripada terapan dengan model pembelajaran biasa. 
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PENGARUH PANDEMI COVID-19 DALAM 

PERUBAHAN MODEL PEMBELAJARAN 

 
A. MASALAH PEMBELAJARAN DALAM MASA PANDEMI 

Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan model pelaksanaan 

pendidikan. Khususnya di Indonesia, banyak hal menjadi terkendala dan 

tertundanya capaian yang diharapkan. Keterbatasan waktu pembelajaran 

disekolah akibat pandemi covid-19 mengakibatkan banyak perubahan dan 

rendahnya capaian hasil pembelajaran. Ini menjadi kendala untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam pasal 3 Undang-undang No. 

20 Tahun 2003 yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan ide gagasan para peneliti dan ahli 

dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dengan memberikan solusi 

untuk diterapkan. Salah satu permasalahan terjadi di SMP Negeri 1 

Kotapinang, yaitu capaian pembelajaran disekolah tersebut sangat rendah, 

dimana sekolah tersebut mengalami penurunan minat belajar siswa, yang 

mengakibatkan kemampuan analisis dan pemahaman konsep siswa juga 

sangat rendah. Kemampuan analisis adalah keterampilan dalam 

mengumpulkan dan menganalisis sebuah informasi, menyelesaikan sebuah 

masalah, dan juga mengambil keputusan (Saktiani, 2016). Kemampuan 

pemahaman konsep adalah penguasaan sejumlah materi pembelajaran, 

dimana siswa tidak sekedar mengenal dan mengetahui, tetapi mampu 

mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti 

serta mampu mengaplikasikannya. Pembelajaran matematika dikatakan 

efektif apabila siswa mampu mengembangkan kemampuan representasi 
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untuk meningkatkan pemahaman konsep sebagai alat memecahkan masalah 

(Leinwarnd, 2014). Pemahaman menurut Bloom ini adalah seberapa besar 

siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami materi yang diberikan 

oleh guru. Selain materi, memahami disini juga berarti memahami apa yang 

siswa baca, yang dilihat, yang dialami, serta yang dirasakan (Susanto, 2016). 

Semakin berkembangnya teknologi dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran agar membantu tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. 

Kemampuan informasi, komunikasi dan teknologi (ICT) dapat memberikan 

pengajaran yang dinamis dan proaktif dalam lingkungan belajar (Ghavifekr, 

2014). Penelitian Nadya Chyntia Khairunnisa (2019), bahwa rendahnya 

kemampuan pemahaman konsep ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang 

masih kurang mampu dalam menyatakan kembali penyelesaian dari 

permasalahan yang diberikan. Adapun penyebabnya melakukan kesalahan 

pada indikator pertama, bahwa siswa belum mampu untuk menyatakan ulang 

sebuah konsep dengan menggunakan bahasanya sendiri. Padahal 

pemahaman konsep sangat penting bagi pengembangan siswa, karena 

apabila siswa telah memahami konsepnya dengan benar maka siswa dapat 

menyelesaikan permasalahan soal-soal yang ada (Nadya, 2019). 

Guru juga menyatakan berkurangnya waktu belajar disekolah 

mengakibatkan sulitnya memberikan materi dan tugas yang maksimal. 

Penerapan pembatasan pembelajaran tatap muka akibat dampak pandemi 

covid-19 menjadi salah satu penyebab kurangnya interaksi guru dan siswa, 

pembelajaran sering dilakukan secara online, tetapi tetap tidak maksimal. 

Akibat kondisi waktu belajar disekolah yang tidak efisien mengakibatkan 

siswa kurang efektif dalam menerima pembelajaran dan berkurangnya 

potensi kemampuan siswa dalam analisis konsep yang semestinya didapatkan 

dalam proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan oleh peneliti melalui observasi 

data dan wawancara langsung terhadap siswa, guru, dan orang tua. Hasil 

wawancara menyebutkan ketidaknyamanan orang tua dalam melihat kondisi 

belajar siswa yang banyak menyisakan waktu luang. Guru juga menunjukkan 

nilai siswa dalam tugas belajar cenderung menurun, jika diberikan soal yang 

berbentuk pertanyaan untuk menguji pemahaman konsep matematis 

hasilnya dibawah rata-rata 50, karena siswa tidak mampu memahami materi 

hanya dengan membaca dan mengerjakan soal saja. Prestasi belajar 

matematika siswa pada semester ganjil rata-rata nilai 60. Data ini 

menunjukkan rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. 

Pengurangan waktu belajar disekolah pada masa pandemi mengakibatkan 

sulitnya memberikan materi dan tugas yang maksimal kepada siswa.  
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B. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH PEMBELAJARAN MASA 

PANDEMI 

Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan model pembelajaran berkualitas yang 

dapat disesuaikan dalam pembelajaran masa pandemi dengan tetap menjaga 

kualitas belajar dan pembelajaran antara siswa dan guru walaupun dengan 

waktu yang terbatas. Model Blended Learning berbasis projek dianggap 

mampu mengatasi permasalahan ini dan dianggap cocok diterapkan dalam 

pembelajaran karena proses pembelajaran masa pandemi banyak 

menggunakan akses internet. Pembelajaran berbasis proyek merupakan 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu 

investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif 

melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset 

terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. 

Blended learning yaitu suatu model pembelajaran yang menggabungkan 

tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi yang mana dapat 

diakses secara online maupun offline (Dwiyogo, 2016). Model pembelajaran 

blended learning adalah sistem campuran yang menggabungkan dua 

komponen atau metode pembelajaran sekaligus yang menggabungkan 

pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi yang bisa 

diakses secara online maupun offline atau sering disebut dengan e-learning 

(Thorne, 2013) (Dwiyogo, 2013). 

Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan 

informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Topik dalam 

pendekatan  proyek harus konkret, dekat dengan pengalaman pribadi anak, 

menarik, memiliki  potensial secara emosional dan intelektual berkaitan 

kehidupan sehari-hari sehingga anak dapat aktif dan kreatif dalam 

memecahkan masalah (Amelia, 2021). Penggabungan blended learning 

dengan projek merupakan pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

memaksimalkan pembelajaran. Dengan terapan teknologi internet 

bersamaan pemberian tugas atau metode belajar berbasis projek 

memberikan waktu yang banyak untuk peserta didik dalam menyelesaikan 

beban tugasnya, mencari informasi dan mendapatkan petunjuk untuk 

menyelesaikan masalah, kemudian dapat bekerja sama dengan tim secara 

tepat waktu. Pembelajaran tatap muka yang terbatas dimaksimalkan dengan 

pembelajaran online dan metode belajar projek, dimana setelah 

mendapatkan materi kemudian diterapkan dalam tugas projek. Model 

blended learning berbasis projek memaksimalkan waktu belajar dalam tugas 

projeknya dengan pemantauan guru secara online. Tugas projek membuat 

siswa mampu memahami konsep dari materi yang sebelumnya diterima. 
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Ditinjau dari penelitian Nunung Nurhadi pada tahun 2020, yang menyatakan 

bahwa model ini dapat mengembangkan pengetahuan siswa dengan 

pemanfaatan komunikasi secara maksimal melalui online. Efektivitas blended 

learning berfungsi meningkatkan wawasan dan pengetahuan melalui online 

dan meningkatkan keterampilannya melalui offline, sedangkan peningkatan 

sikap didapatkan dari pembelajaran online maupun offline. Topik dalam 

pendekatan  projek harus konkret, dekat dengan pengalaman pribadi anak, 

menarik, memiliki  potensial secara emosional dan intelektual berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari sehingga anak dapat aktif dan kreatif dalam 

memecahkan masalah (Amelia, 2021). Pembelajaran yang menggunakan full 

online dianggap kurang tepat untuk pembelajaran yang membutuhkan tatap 

muka karena terdapat materi yang memang dituntut harus bisa dipraktekkan 

untuk mendapatkan pemahaman konsepnya (Nurhadi, 2020). 

 

 

  



 

 

 

 
 

MODEL PEMBELAJARAN DALAM  

MASA PANDEMI COVID-19 

 
A. MODEL BLENDED LEARNING 

Model pembelajaran blended learning dikenal bermula dari penerapan 

pembelajaran jarak jauh sejak tahun 1720. Tujuannya adalah untuk 

memfasilitasi peserta didik agar tetap dapat mengikuti pembelajaran 

meskipun tidak dapat menghadiri kelas tatap muka karena kendala waktu dan 

tempat atau kondisi geografis. Setelah mengevaluasi kelemahan dan 

kelebihannya, ditemukan bahwa ada beberapa fitur pembelajaran tatap 

muka yang tidak dapat tergantikan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian, 

lahirlah blended learning yang mengkombinasikan fitur-fitur penting dari 

pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (online 

learning atau elearning) (Endang, 2020). 

Perkembangan pesat teknologi komputer berbasis multimedia dan 

internet sekitar tahun 2002 membuat blended learning dimaknai setara 

dengan hybrid learning. Istilah tersebut merujuk pada sebuah konsep 

pembelajaran yang mengkombinasikan model pembelajaran tatap muka 

dengan model pembelajaran yang berbasis komputer untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Penerapan blended learning diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar dengan cara meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui 

harmonisasi kelebihan dan kelemahan pembelajaran tatap muka dan 

pembelajaran online. Terlepas dari pro dan kontra terkait keefektifan 

penerapan blended learning, Caner (2012) dalam sebuah jurnal berjudul “The 

Definition of Blended Learning in Higher Education” menemukan bahwa 
masih terdapat keambiguan dalam memahami makna blended 

learning disebabkan ada banyaknya definisi dari blended learning. Padahal 
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pemahaman mendasar yang baik terhadap makna tersebut merupakan salah 

satu hal yang mempengaruhi kesuksesan penerapan blended learning itu 

sendiri. 

Blended learning terdiri dari dua kata yaitu blended yang berarti 

campuran dan learning yang berati belajar (Supandi, 2013:575). Model 

pembelajaran blended learning adalah sistem campuran yang 

menggabungkan dua komponen atau metode pembelajaran sekaligus, 

campurannya adalah teknologi e-learning dan multimedia. Bahan 

pembelajaran yang biasa digunakan yaitu streaming video, kelas virtual, teks 

animasi online yang mana dikombinasikan kedalam bentuk pembelajaran 

tradisional di kelas (Thorne, 2013). Blended learning merupakan model 

pembelajaran gabungan yang menggabungkan pembelajaran tatap muka 

dengan pembelajaran berbasis teknologi yang bisa diakses secara online 

maupun offline atau sering disebut dengan e-learning (Dwiyogo, 2013). 

Kemajuan teknologi dan internet saat ini sangat mendukung perkembangan 

pendidikan di dunia. Penerapan teknologi didalam pembelajaran berbasis 

internet akan memberikan keefektifan dalam metode belajar, untuk 

meningkatkan efisiensi waktu dalam pembelajaran disekolah. Blended 

learning terbukti sangat efektif dan efisien menghemat sumber daya, waktu 

bahkan biaya yang dikeluarkan. Peserta didik dapat mengakses pembelajaran 

dimana saja dan kapan saja. 

Sebagai state of art dalam hal ini didasarkan dari penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Nunung Nurhadi (2020), yang menyatakan bahwa model ini 

dapat mendorong peserta didik untuk memanfaatkan sebaik-baiknya 

komunikasi melalui online dalam mengembangkan pengetahuan. Efektivitas 

pembelajaran dalam blended learning merupakan keseimbangan antara 

peningkatan wawasan dan pengetahuan melalui online dan peningkatan 

keterampilan melalui offline, sementara sikap dapat didapatkan dari 

pembelajaran online maupun offline-nya. Kombinasi pembelajaran online dan 

offline dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Pembelajaran yang menggunakan full online dianggap kurang tepat untuk 

pembelajaran yang membutuhkan tatap muka karena terdapat materi yang 

memang dituntut harus bisa dipraktekkan untuk mendapatkan pemahaman 

konsepnya (Nurhadi, 2020).  

Pembelajaran dengan model blended learning merupakan pembelajaran 

yang dianggap baru hadir ketika masa pandemi covid-19, dimana 

pembelajaran berubah menjadi pembelajaran daring ataupun pembelajaran 

dengan pembatasan waktu tatap muka. Pembelajaran model ini dikenal 

dengan pembelajaran yang mengharuskan siswa dan guru belajar dalam 2 
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(dua) situasi yaitu daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) atau 

disebut tatap muka dikelas.  

Pandemi Covid-19 dianggap mempercepat praktik Pendidikan Era 4.0, 

dengan bantuan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, 

dan pembelajaran daring tidak menjadi hambatan lagi.  Seperti yang 

diungkapkan oleh  Prof. Dr. Gerhard Fortwengel guru besar University of 

Applied Science and Arts, Hannover, Germany and Senior Experten Services 

(SES) Germany, yang menyatakan bahwa pandemi covid-19 ini justru menjadi 

katalis hebat yang memacu perkembangan dalam dunia pendidikan dan 

mendorong banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas 

pembelajaran jarak jauh. 

Perubahan model dan gaya belajar memunculkan berbagai 

macam effort dan tantangan baru. Pemilihan model pembelajaran yang tepat 

adalah solusi terbaik. Blended Learning adalah salah satu model 

pembelajaran yang tepat dalam fase pembelajaran daring. Blended Learning 

adalah sebuah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

menggabungkan, mencampurkan, mengombinasikan sistem pendidikan 

konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital.  

Blended Learning merupakan penggabungan dua model pembelajaran 

yang terpisah yaitu pembelajaran konvensional dengan pembelajaran yang 

berbasis teknologi komputer atau teknologi internet. Pembelajaran dengan 

model blended learning menekankan pada penggabungan model 

konvensional (face-to-face) dengan model online (dalam jaringan=daring), 

maka kesiapan dari keduanya adalah kunci utama keberhasilan dan 

kelancaran jalannya pembelajaran online (daring). Seorang guru harus 

mampu mendesain metode pembelajaran dengan sebaik-baik dan seefektif 

mungkin agar model pembelajaran dengan blended learning ini dapat 

terlaksana dengan baik, dan juga tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran 

dari indikator yang telah ditetapkan. 

 
Gambar 2.1. Skema Proses Model Blended Learning (sumber: katalis.app) 
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Definisi blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran tatap 

muka tradisional dengan pembelajaran online yang menggunakan teknologi 

pembelajaran online synchronous (sinkron) dan asynchronous (asinkron). 

Yang dimaksud dengan synchronous adalah fasilitas pembelajaran online yang 

dipimpin oleh fasilitator atau guru pada real time. Artinya, meskipun 

pembelajaran dilakukan secara online, namun guru dan siswa harus standby 

pada waktu yang sama dan siswa melaksanakan instruksi dari guru pada saat 

itu juga. Contoh strategi yang digunakan dalam pembelajaran sinkron adalah 

konferensi video, telekonferensi, live chat, dan ceramah streaming langsung. 

Sedangkan asynchronous adalah fasilitas pembelajaran online yang tidak 

mengharuskan guru dan siswa standby pada waktu yang sama. Waktu siswa 

untuk membaca materi, menyelesaikan tugas, dan melakukan evaluasi atau 

ujian menjadi lebih fleksibel. Strategi pembelajaran asinkron biasanya 

melibatkan modul pembelajaran mandiri, streaming konten video, 

perpustakaan virtual, posting catatan belajar, dan diskusi di platform 

pembelajaran atau di media sosial. 

Berdasarkan definisi blended learning dari beberapa studi, Driscoll (2002) 

membagi blended learning ke dalam empat konsep utama, yaitu: 

1. Mengkombinasikan teknologi berbasis website seperti kelas virtual 

secara live, instruksi self-paced, pembelajaran kolaboratif, streaming 

video, kemudian audio dan teks untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2. Mengkombinasikan berbagai pendekatan pedagogi seperti 

konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme, dan lainnya untuk 

mewujudkan hasil pembelajaran yang optimal dengan atau tanpa 

penggunaan teknologi. 

3. Mengkombinasikan berbagai macam pembelajaran menggunakan 

teknologi seperti videotape, CD-Room, pembelajaran berbasis web, film, 

dan lainnya dengan pembelajaran tatap muka yang dikelola langsung oleh 

guru. 

4. Mengkombinasikan teknologi pembelajaran dengan tugas kerja yang 

aktual sehingga menciptakan efek yang baik dan harmonis antara belajar 

dan bekerja. 

 

Secara sederhana pengertian blended learning adalah pembelajaran 

dengan mengkombinasikan antara tatap muka (pembelajaran secara 

konvensional yaitu dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab dan 

demonstrasi), dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan 

berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan 

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. 
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Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Blended Learning memiliki dari tiga komponen penting yaitu 1) 

online learning, 2) pembelajaran tatap muka, 3) belajar mandiri. Melalui 

blended learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk 

terjadinya interaksi antara sesama peserta didik, dan peserta didik dengan 

pendidiknya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara umum Moore 

(dalam Albion, 2008) mengklasifikasikan empat jenis interaksi yang terjadi 

dalam pembelajaran secara online antara lain: (1) interaksi peserta didik 

dengan konten merujuk pada pengguna yang terikat dalam informasi 

instruksional, (2) interaksi peserta didik dengan interface teknologi: 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau interaksi peserta didik 

dengan interface teknologi tersebut bisa disebut jenis interaksi yang lain. 

Interaksi jenis ini dapat terjadi dalam pembelajaran online, (3) Interaksi 

dengan instruktur merupakan metode atau cara instruktur mengajar, 

membimbing dan mendukung peserta didik. (4) interaksi peserta didik 

dengan peserta didik: merupakan cara peserta didik dalam berkomunikasi 

dengan sesama peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Secara mendasar terdapat tiga tahapan dasar dalam model blended 

learning yang mengacu pembelajaran berbasis ICT (Ramsay, 2001):  

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. 

 

Sementara Carman (2005) menjelaskan lima kunci utama dalam proses 

pembelajaran blended learning dengan menerapkan teori pembelajaran 

Keller, Gagné, Bloom, Merrill, Clark dan Gery yaitu:  
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1) Live Event, pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronous 

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 

kapan saja, dimana saja secara online.  

3) Collaboration, mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pendidik 

peserta didik maupun kolaborasi antar peserta didik.  

4) Assessment, pendidik harus mampu meramu kombinasi jenis assessment 

online dan offline baik yang bersifat tes maupun non-tes (proyek kelas).  

5) Performance Support Materials, pastikan bahan belajar disiapkan dalam 

bentuk digital, dapat diakses oleh peserta didik baik secara offline 

maupun online. 

 

Pembelajaran blended learning hendaknya memudahkan peserta didik 

dan pendidik dalam menjalankan proses pendidikan serta menjadikan peserta 

didik dan pendidik bekerja sama guna mencapai tujuan pendidikan yang 

saling menguntungkan. Pradnyana (2013) menyebutkan tujuan dari 

pembelajaran blended learning adalah:  

1) Membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses 

belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar.  

2) Menyediakan peluang yang praktis realistis bagi pendidik dan peserta 

didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus 

berkembang.  

3) Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik, dengan 

menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online.  

4) Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik 

dalam pengalaman interaktif. Sedangkan porsi online memberikan 

peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan 

pada setiap saat, dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses 

Internet.  

5) Mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian 

melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. 

 

Blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasi strategi 

penyampaian pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, 

pembelajaran berbasis komputer (offline), dan komputer secara online 

(internet dan mobile learning). 
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Karakteristik blended learning menurut Rusman (2012) adalah sebagai 

sumber suplemen dengan menggunakan pendekatan tradisional yang 

mendukung lingkungan virtual melalui sebuah lembaga, rancangan 

pembelajaran yang mendalam serta pandangan bahwa teknologi dapat 

mendukung kegiatan pembelajaran. Penerapan blended learning memberikan 

kemudahan dalam penyediaan bahan ajar, kemudahan komunikasi antara 

peserta didik, peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan sumber 

belajar, kemudahan memperoleh materi pelajaran, serta optimalisasi dari 

teknologi. 

Secara mendasar terdapat tiga tahapan dasar dalam model blended 

learning yang mengacu pembelajaran berbasis ICT, seperti yang diusulkan 

oleh Grant Ramsay (2001), yakni: (1) seeking of information, (2) acquisition of 

information, dan (3) synthesizing of knowledge. 

Tahapan seeking of information mencakup tahapan pencarian informasi 

dari berbagai sumber informasi yang tersedia di media maupun internet, 

memilih secara kritis sumber penyedia informasi dengan berpatokan pada 

content of relevantion, content of validity/releability, dan academic clarity. 

Guru pada tahap ini berperan sebagai pakar yang dapat memberikan 

masukan dan nasihat guna membatasi siswa dari tumpukan informasi 

potensial dalam TIK. Pada tahapan acquisition of information, siswa secara 

individu maupun kelompok berupaya untuk menemukan, memahami, serta 

mengkonfrontasikan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran pelajar, 

selanjutnya siswa menginterpretasikan informasi/pengetahuan dari berbagai 

sumber yang tersedia sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali 

dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan 

fasilitas TIK. Tahap terakhir pada pembelajaran berbasis TIK adalah 

synthesizing of knowledge yang berarti siswa mengkonstruksi/merekonstruksi 

pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi yang berdasarkan dari 

hasil analisis, diskusi dan perumusan kesimpulan dari informasi yang 

diperoleh. 

Wilson & Smilanich (2005:18) menjelaskan enam langkah dalam 

mengimplementasikan blended learning, yaitu:  

a. Determine the goal 

Langkah pertama adalah penentuan tujuan program yang akan dibuat 

untuk menentukan arah dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Tujuan yang jelas akan menjadi dasar dan landasan dalam pelaksanaan 

blended learning.  

b. Create goals and objective for the program  

Langkah kedua menulis tujuan dalam bentuk yang lebih konkret dan 

sasaran program yang ingin dicapai menggunakan blended learning.  
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c. Design the blended program  

Langkah selanjutnya adalah merancang model blended learning dalam 

bentuk blueprint, membuat daftar dan deskripsi faktor-faktor yang 

menjadi pertimbangan penggunaan blended learning serta mencari solusi 

untuk mengatasi pertimbangan tersebut.  

d. Create and coordinate the indivdual training solutions  

Langkah keempat adalah membuat dan mengkoordinasi apa yang sudah 

dibuat untuk mencari solusi dalam kegiatan pembelajaran, kemudian 

rancangan tersebut didiskusikan dengan siswa sebagai pelaksanaan 

blended learning.  

e. Implement the blended program.  

Langkah kelima adalah implementasi blended learning. Pada tahap ini 

dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

blended learning.  

f. Measure the result of the program 

Langkah terakhir adalah mengukur hasil program blended learning 

dengan melakukan evaluasi sejauh mana program blended learning sudah 

berjalan dan apa saja yang menjadi kekurangan serta mencari solusi 

untuk mengatasi kekurangan tersebut. 

 

B. MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROJEK  

Project Based Learning (PjBL) merupakan pendekatan pengajaran yang 

dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan 

tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk 

dipecahkan secara berkelompok (Goodman dan Stivers, 2010). Menurut 

Afriana (2015), pembelajaran berbasis proyek merupakan model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar 

peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan 

dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Grant (2002) mendefinisikan 

project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu 

investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara 

konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan 

berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, 

dan relevan. Sedangkan Made Wena (dalam Lestari, 2015: 14) menyatakan 

bahwa model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran 

dikelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek merupakan suatu 

bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada 
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pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun 

peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, 

melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik 

untuk bekerja secara mandiri. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek 

(PjBL) menciptakan lingkungan belajar "konstruktivis" dimana peserta didik 

membangun pengetahuan mereka sendiri dan pendidik menjadi fasilitator 

(Goodman dan Stivers, 2010). 

Karakteristik model Project-based Learning diantaranya yaitu peserta 

didik dihadapkan pada permasalahan konkret, mencari solusi, dan 

mengerjakan projek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut. Pada 

model PjBL peserta didik tidak hanya memahami konten, tetapi juga 

menumbuhkan keterampilan pada peserta didik bagaimana berperan di 

masyarakat. Keterampilan yang ditumbuhkan dalam PjBl diantaranya 

keterampilan komunikasi dan presentasi, keterampilan manajemen organisasi 

dan waktu, keterampilan penelitian dan penyelidikan, keterampilan penilaian 

diri dan refleksi, partisipasi kelompok dan kepemimpinan, dan pemikiran 

kritis. 

Penilaian kinerja pada PjBL dapat dilakukan secara individual dengan 

memperhitungkan kualitas produk yang dihasilkan, kedalaman pemahaman 

konten yang ditunjukkan, dan kontribusi yang diberikan pada proses realisasi 

proyek yang sedang berlangsung. PjBL juga memungkinkan peserta didik 

untuk merefleksikan ide dan pendapat mereka sendiri, dan membuat 

keputusan yang mempengaruhi hasil proyek dan proses pembelajaran secara 

umum, dan mempresentasikan hasil akhir produk. 

Beberapa hasil penelitian tentang penerapan Project Based Learning 

adalah oleh Rezeki, dkk (2015) yang menyatakan bahwa penerapan metode 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) disertai dengan peta konsep pada 

kelas X-3 SMA Negeri Kebakkramat dapat meningkatkan aktivitas belajar dan 

prestasi belajar peserta didik, dari hasil prestasi belajar kognitif pada siklus I 

sebesar 41,67% meningkat menjadi 77,78% pada siklus II. Prestasi belajar 

aspek afektif pada siklus I sebesar 58,33% meningkat menjadi 80, 55% pada 

siklus II. Sedangkan penelitian oleh Nurfitriyanti (2016) juga menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Project based 

learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah matematika yang diajarkan menggunakan 

model pembelajaran project based learning lebih baik daripada yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

Global SchoolNet (2000) dalam Nurohman melaporkan hasil penelitian 

the AutoDesk Foundation tentang karakteristik Project Based Learning. Hasil 

penelitian tersebut menyebutkan bahwa Project Based Learning adalah 
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pendekatan pembelajaran yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a) 

peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, b) adanya 

permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik, c) peserta 

didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau 

tantangan yang diajukan, d) peserta didik secara kolaboratif bertanggung 

jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan 

permasalahan, e) proses evaluasi dijalankan secara kontinyu, f) peserta didik 

secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan, g) 

produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, h) situasi 

pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan (Global 

SchoolNet, 2000). 

Keunggulan penerapan model project based learning (Kurniasih dalam 

Nurfitriyani, 2016) yaitu:  

a. meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong 

kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka 

perlu dihargai;  

b. meningkatkan kemampuan pemecahan masalah;  

c. membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan 

problem-problem yang kompleks;  

d. meningkatkan kolaborasi:  

e. mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan 

keterampilan komunikasi;  

f. meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber;  

g. memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik 

dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-

sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas;  

h. menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara 

kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata;  

i. melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan 

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan 

dengan dunia nyata;  

j. membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik 

maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. 

 

Model pembelajaran ini dapat digunakan ketika pendidik ingin 

mengkondisikan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik dimana 

peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan 

menghasilkan sebuah karya berdasarkan permasalahan nyata (kontekstual) 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini juga dapat 

digunakan ketika pendidik ingin lebih menekankan pada keterampilan sains 
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yaitu pada kegiatan mengamati, menggunakan alat dan bahan, 

menginterpretasikan, merencanakan proyek, menerapkan konsep, 

mengajukan pertanyaan dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu pendidik 

juga dapat menggunakan model PjBL ketika ingin mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam merancang dan membuat 

sebuah proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan 

secara sistematis. Sehingga model PjBL ini dapat membudayakan berpikir 

tingkat tinggi (high order thinking/HOT) dalam mengimplementasikan 

pembelajaran saintifik (Mengamati, Mengasosiasi, Mencoba, Mendiskusikan, 

dan Mengkomunikasikan) serta pembelajaran abad 21 (4C: Critical thinking, 

Collaboration, Creative, Communication). 

Pembelajaran project based learning dapat dilaksanakan apabila dipenuhi 

syarat-syarat berikut: a. pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi 

dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan 

pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi; b. pendidik mampu 

memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga 

menjadi menarik; c. pendidik harus terampil menumbuhkan motivasi peserta 

didik dalam mengerjakan proyek; d. adanya fasilitas dan sumber belajar yang 

cukup; d. pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender 

akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan akan dilakukan. 

Model Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang lebih 

menekankan pada keterampilan proses dan berkaitan dengan kehidupan 

nyata atau sehari-hari sehingga karakteristik materi yang sesuai dalam 

penerapan model Project Based learning ini yaitu:  

a. Memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek 

keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, 

dan evaluasi (memodifikasi, mencoba, membuat, menggunakan, 

mengoperasikan, memproduksi, merekonstruksi, mendemonstrasikan, 

menciptakan, merancang,menguji, dll)  

b. Dapat menghasilkan sebuah produk  

c. Memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-

hari 

 

Menurut Educational Technology Division-Ministry of Education Malaysia 

(2006) terdapat 6 langkah agar pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini 

berhasil yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik 

materi yang akan dipelajari, membuat rencana proyek, membuat jadwal, 

memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek (PBL), melakukan 

penilaian, dan evaluasi pembelajaran berbasis proyek (PBL). 
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Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning (Lestari, 

2015) adalah sebagai berikut:  

1) Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang (start with the 

big question).  

Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang 

dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu 

aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata 

dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam.  

2) Merencanakan proyek (design a plan for the project).  

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan 

peserta didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa 

memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, 

pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan 

esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, 

serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan proyek.  

3) Menyusun jadwal aktivitas (create a schedule).  

Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas 

dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, 

dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan 

peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi pendidik 

juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng 

dari tujuan proyek. Proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah 

proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, 

sehingga pendidik meminta peserta didik untuk menyelesaikan 

proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran 

dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil 

proyeknya di kelas.  

4) Mengawasi jalannya proyek (monitor the students and the progress of the 

project). Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap 

aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring 

dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. 

Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas 

peserta didik. Pendidik mengajarkan kepada peserta didik bagaimana 

bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap peserta didik dapat memilih 

perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan 

kelompok.  

5) Penilaian terhadap produk yang dihasilkan (assess the outcome). 

Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur 

ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-
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masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman 

yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam 

menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan 

saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan 

kelompok lain secara bergantian. 

6) Evaluasi (evaluate the experience).  

Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses 

refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, 

peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan 

pengalamannya selama menyelesaikan proyek. 

 
Gambar 2.2. Tahapan dalam Pelaksanaan Project Based Learning 

(Sumber: Ai Sri Nurhayati dan Dwi Harianti; https://sibatik.kemdikbud.go.id/) 

 

Deskripsi pengalaman belajar dan kompetensi yang diperoleh peserta 

didik dapat diperoleh dengan menghubungkan alur/tahapan pembelajaran 

(learning path) dari model pembelajaran Project Based Learning dan 

dihubungkan Kompetensi Abad 21, yaitu 4C: creative (berpikir kreatif), 

collaborative (bekerja sama), communication (berkomunikasi), critical 

(berpikir kritis), dan 1Q yaitu Taqwa dengan pendekatan Saintifik sesuai 

Kurikulum 2013 (K13) terintegrasi TIK, yaitu 5M: Mengamati, Mengasosiasi, 

Mencoba, Mendiskusikan, dan Mengkomunikasikan. 

Pengalaman belajar peserta didik selama pelaksanaan model 

pembelajaran project based learning antara lain peserta didik diajak untuk 

peduli terhadap masalah-masalah di lingkungan sekitar dalam kehidupan 

mereka sehari hari, berlatih untuk peka pada lingkungan, belajar mencari 

pertanyaan esensial, peserta didik berlatih berpikir logis, kritis, dan detil, 

berpikir tentang detil pekerjaan yang harus dilakukan, berpikir asosiatif yakni 
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menghubungkan satu aspek pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, berpikir 

tentang urutan waktu, belajar membagi tugas sesuai minat dan kemampuan, 

inisiatif peserta didik untuk mengarahkan sendiri dalam belajar, berusaha 

mencari sumber informasi dan pengetahuan, peserta didik mencoba cara 

kerja sesuai pemahaman mereka, saling berdiskusi dan bekerja sama, dan 

belajar dari kesalahan untuk kemudian memperbaikinya sendiri. 

 

C. MODEL BLENDED LEARNING BERBASIS PROJEK  
Blended learning merupakan model pembelajaran gabungan yang 

menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis 

teknologi yang bisa diakses secara online maupun offline atau sering disebut 

dengan e-learning. Kemajuan teknologi dan internet saat ini sangat 

mendukung perkembangan pendidikan di dunia. Penerapan teknologi 

didalam pembelajaran berbasis internet akan memberikan keefektifan dalam 

metode belajar, untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam pembelajaran 

disekolah. Blended learning terbukti sangat efektif dan efisien menghemat 

sumber daya, waktu bahkan biaya yang dikeluarkan. Peserta didik dapat 

mengakses pembelajaran dimana saja dan kapan saja. Model blended 

learning yang diterapkan dalam pembelajaran masa pandemi akan lebih 

mendukung dengan diterapkan bersamaan dengan metode projek, karena 

metode projek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek/ 

kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, 

interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil 

belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam 

terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman 

pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan 

pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Pembelajaran menggunakan 

metode berbasis proyek mengembangkan suatu proyek baik secara 

individu  ataupun secara kelompok untuk menghasilkan suatu produk. Topik 

dalam pendekatan  proyek harus konkret, dekat dengan pengalaman pribadi 

anak, menarik, memiliki  potensial secara emosional dan intelektual berkaitan 

kehidupan sehari-hari sehingga anak dapat aktif dan kreatif dalam 

memecahkan masalah. Penggabungan blended learning dengan projek 

merupakan pembelajaran yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan 

pembelajaran. Dengan terapan teknologi internet bersamaan pemberian 

tugas atau metode belajar berbasis projek memberikan waktu yang banyak 

untuk peserta didik dalam menyelesaikan beban tugasnya, mencari informasi 

dan mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan masalah, kemudian dapat 

bekerja sama dengan tim secara tepat waktu. Sebagai state of art dalam hal 



 

Model Pembelajaran dalam Masa Pandemi Covid-19 | 19 

ini didasarkan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Nunung Nurhadi 

(2020), yang menyatakan bahwa model ini dapat mendorong peserta didik 

untuk memanfaatkan sebaik-baiknya komunikasi melalui online dalam 

mengembangkan pengetahuan. Efektivitas pembelajaran dalam blended 

learning merupakan keseimbangan antara peningkatan wawasan dan 

pengetahuan melalui online dan peningkatan keterampilan melalui offline, 

sementara sikap dapat didapatkan dari pembelajaran online maupun offline-

nya. Kombinasi pembelajaran online dan offline dapat menghasilkan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran yang menggunakan full 

online dianggap kurang tepat untuk pembelajaran yang membutuhkan tatap 

muka karena terdapat materi yang memang dituntut harus bisa dipraktekkan 

untuk mendapatkan pemahaman konsepnya. Berdasarkan hal tersebut, 

penerapan model blended learning dengan projek sangat sesuai digunakan 

dalam pembelajaran di sekolah menengah. 

Langkah-langkah pembelajaran untuk model blended learning dengan 

berbasis projek disusun berdasarkan dari tahapan kedua model pembelajaran 

tersebut. Adapun Langkah-langkah model pembelajaran Project Based 

Learning (Lestari, 2015) adalah (1) Membuka pelajaran dengan suatu 

pertanyaan menantang (start with the big question), (2) Merencanakan 

proyek (design a plan for the project), (3) Menyusun jadwal aktivitas (create a 

schedule), (4) Mengawasi jalannya proyek (monitor the students and the 

progress of the project), (5) Penilaian terhadap produk yang dihasilkan (assess 

the outcome), dan (6) Evaluasi.  

Sedangkan langkah-langkah pembelajaran model blended learning 

(Wilson, 2005) adalah (1) Penentuan tujuan program yang akan dibuat untuk 

menentukan arah dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, (2) menulis 

tujuan dalam bentuk yang lebih konkret dan sasaran program yang ingin 

dicapai menggunakan blended learning, (3) merancang model blended 

learning dalam bentuk blueprint, membuat daftar dan deskripsi faktor-faktor 

yang menjadi pertimbangan penggunaan blended learning serta mencari 

solusi untuk mengatasi pertimbangan tersebut, (4) membuat dan 

mengkoordinasi apa yang sudah dibuat untuk mencari solusi dalam kegiatan 

pembelajaran, kemudian rancangan tersebut didiskusikan dengan siswa 

sebagai pelaksanaan blended learning, (5) implementasi blended learning, 

dan langkah terakhir (6) mengukur hasil program blended learning dengan 

melakukan evaluasi sejauh mana program blended learning sudah berjalan 

dan apa saja yang menjadi kekurangan serta mencari solusi untuk mengatasi 

kekurangan tersebut. 
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Berdasarkan kedua urutan langkah-langkah model pembelajaran tersebut 

diatas, maka disusunlah langkah-langkah pembelajaran dengan model 

blended learning berbasis projek dengan menggabungkan kedua tahapan 

model pembelajaran tersebut menjadi satu tahapan model pembelajaran, 

yaitu model pembelajaran blended learning berbasis projek. Adapun tahapan 

atau langkah-langkah dalam model pembelajaran blended learning berbasis 

projek disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1. Tahapan Model Pembelajaran  

Blended Learning Berbasis Projek 

Langkah Indikator Pelaksanaan 

1 Penentuan tujuan program (pembelajaran) 

2 Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang 

3 Merencanakan proyek 

4 Merancang model blended learning yang digunakan 

5 Mengawasi jalannya proyek dengan Implementasi blended 

learning 

6 Penilaian terhadap produk yang dihasilkan 

7 Evaluasi 

 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menggunakan tahapan tersebut 

dalam melaksanakan penerapan pembelajaran model pembelajaran blended 

learning berbasis projek di SMP Negeri 1 Kotapinang pada pembelajaran 

matematika.  

 

D. KEMAMPUAN ANALISIS MATEMATIS  
Kemampuan analisis adalah keterampilan dalam mengumpulkan dan 

menganalisis sebuah informasi, menyelesaikan sebuah masalah, dan juga 

mengambil keputusan. Kemampuan berpikir secara analitis dapat digunakan 

ketika sedang menganalisis sebuah data, menyaring informasi baru, dan 

membuat keputusan berdasarkan serangkaian faktor yang dijadikan 

pertimbangan.  

Kemampuan analisis merupakan salah satu unsur dalam domain kognitif 

hasil belajar peserta didik. Munthe (2009) menyatakan bahwa kemampuan 

analisis merupakan kemampuan menguraikan elemen, unsur, faktor, dan 

sebab-sebab. Analisis merupakan tipe hasil belajar yang kompleks, yang 

memanfaatkan hasil belajar sebelumnya, yakni pengetahuan, pemahaman, 

dan aplikasi. Jika seseorang telah memiliki kemampuan analisis, maka 

seseorang dapat mengkreasikan sesuatu yang baru (Izzati, 2015). 



 

Model Pembelajaran dalam Masa Pandemi Covid-19 | 21 

Proses kognitif analitis atau analisis dalam Taksonomi Bloom adalah siswa 

diharapkan mampu untuk:  

1) mengingat 

2) memahami 

3) mengaplikasikan 

4) menganalisis 

5) mengevaluasi 

6) mengkreasi 

 

Analisis yaitu memerinci, menyusun diagram, membedakan, 

mengidentifikasikan, mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukkan, 

menghubungkan, memilih, memisahkan, membagi. Kemampuan analisis atau 

kemampuan berpikir analitis adalah kemampuan untuk memeriksa secara 

teliti, memerincikan fakta, dan memikirkan kekuatan dan kelemahannya 

masing-masing. kemampuan berpikir analitis merupakan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dengan proses mental dimana dapat siswa memeriksa 

atau menundukan suatu masalah secara rinci dengan langkah-langkah yang 

logis (Saktiani, 2016). 

Suherman dan Sukjaya (1990) menyatakan bahwa kemampuan analisis 

adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu masalah (soal) 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (komponen) serta mampu untuk 

memahami hubungan diantara bagian-bagian tersebut. Dalam kemampuan 

analisis ini juga termasuk kemampuan menyelesaikan soal-soal yang tidak 

rutin, menemukan hubungan, membuktikan dan mengomentari bukti, dan 

merumuskan serta menunjukkan benarnya suatu generalisasi, tetapi baru 

dalam tahap analisis belum dapat menyusun. Kemampuan analisis yang dapat 

diukur adalah kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan 

menggunakan konsep yang sudah diketahui dalam suatu permasalahan dan 

mampu menyelesaikan suatu persoalan dengan cepat.  

Kemampuan berpikir analisis merupakan kecakapan hidup diabad 21 yang 

harus dimiliki oleh siswa agar mampu bersaing. Menurut Facione (2011) 

kemampuan analisis adalah kemampuan internal yang dimiliki siswa dimana 

kemampuan tersebut merupakan bagian dari kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir analisis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi 

hubungan-hubungan kesimpulan yang benar antara pernyataan, pertanyaan, 

konsep, gambaran atau bentuk lain yang mewakili sehingga dapat 

memberikan suatu keyakinan, pendapat, pengalaman, alasan, informasi, atau 

opini terhadap suatu masalah. Proses berpikir ditekankan pada berpikir 

konvergen, sehingga berdasarkan fakta-fakta, data-data yang tersedia 
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dianalisis untuk mempersempit alternatif-alternatif penyelesaian yang ada 

sehingga dapat diambil suatu keputusan yang tepat (Susanti, 2012). 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan analisis matematis adalah kemampuan bernalar untuk 

menguraikan suatu masalah dengan melakukan identifikasi masalah, 

menggunakan konsep yang sudah diketahui dan mampu menyelesaikannya 

dengan cepat, dan kemampuan individu untuk mengenal sesuatu dengan 

mengidentifikasi dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian 

atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya untuk 

menemukan solusi dari suatu persoalan. 

Ross (dalam Setiawati, 2018) merumuskan indikator kemampuan berpikir 

analisis sebagai berikut: 1. Memberikan alasan mengapa sebuah jawaban 

atau pendekatan suatu masalah itu masuk akal. 2. Membuat dan 

mengevaluasi kesimpulan berdasarkan atas penyelidikan atau penelitian. 3. 

Meramalkan atau menggambarkan kesimpulan atau putusan dari informasi 

yang sesuai. 4. Mempertimbangkan validitas dari argumen dengan 

menggunakan berpikir deduktif dan induktif. 5. Menggunakan data yang 

mendukung untuk menjelaskan mengapa cara yang digunakan dalam 

jawaban itu benar. 

Tabel 2.2. Indikator Kemampuan Analisis 

No Indikator 

1 Memberikan alasan mengapa sebuah jawaban atau 

pendekatan suatu masalah itu masuk akal 

2 Membuat dan mengevaluasi kesimpulan berdasarkan atas 

penyelidikan atau penelitian 

3 Meramalkan atau menggambarkan kesimpulan atau putusan 

dari informasi yang sesuai 

4 Mempertimbangkan validitas dari argumen dengan 

menggunakan berpikir deduktif dan induktif 

5 Menggunakan data yang mendukung untuk menjelaskan 

mengapa cara yang digunakan dalam jawaban itu benar 

 

E. KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS 
Kemampuan pemahaman konsep khususnya secara matematis perlu 

dikuasai untuk menyelesaikan masalah matematika. Pembelajaran 

matematika dikatakan efektif apabila siswa mampu mengembangkan 

kemampuan representasi untuk meningkatkan pemahaman konsep sebagai 

alat memecahkan masalah (Leinwarnd, 2014). Pemahaman konsep adalah 

penguasaan sejumlah materi pembelajaran, dimana siswa tidak sekedar 
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mengenal dan mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan 

kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti serta mampu 

mengaplikasikannya. Kemampuan pemahaman konsep yang baik menjadikan 

siswa tidak hanya sekedar tahu atau mengingat, akan tetapi siswa juga 

mampu mengungkapkan suatu konsep matematika dalam bentuk lain. Siswa 

juga akan mampu mengaplikasikan satu atau beberapa konsep dalam 

pemecahan masalah tertentu. Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai 

kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Pemahaman menurut Bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu 

menerima, menyerap, dan memahami materi yang diberikan oleh guru. 

Selain materi, memahami disini juga berarti memahami apa yang siswa baca, 

yang dilihat, yang dialami, serta yang dirasakan (Susanto, 2016). Semakin 

berkembangnya teknologi dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

agar membantu tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Kemampuan 

informasi, komunikasi dan teknologi (ICT) dapat memberikan pengajaran 

yang dinamis dan proaktif dalam lingkungan belajar (Ghavifekr, 2014). 

Teknologi dalam pendidikan telah terbukti dapat merangsang pembelajaran 

lebih interaktif, pengelompokan siswa yang efektif serta pembelajaran yang 

kooperatif. Guru secara tidak langsung dituntut untuk mampu 

menyeimbangkan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dengan 

perkembangan teknologi ini.  

Indikator kemampuan pemahaman konsep matematis (Kristanti, 2019) 

untuk menjadi tolak ukur instrumen adalah:  

Tabel 2.3. Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

No Indikator 

1 Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari 

2 Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep 

matematika 

3 Menerapkan konsep secara algoritma 

4 Memberikan contoh atau kontra contoh dari konsep yang 

dipelajari 

5 Menyajikan konsep dalam berbagai representasi  

6 Mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal 

atau eksternal 

 

Sebuah penelitian Nadya Chyntia Khairunnisa (2019), menyatakan bahwa 

rendahnya kemampuan pemahaman konsep ditunjukkan dengan banyaknya 

siswa yang masih kurang mampu dalam menyatakan kembali penyelesaian 

dari permasalahan yang diberikan. Adapun penyebabnya mengapa siswa 



 

24 | Monograf Model Blended Learning Berbasis Projek  

masih banyak melakukan kesalahan yaitu terlihat pada indikator pertama, 

bahwa siswa belum mampu untuk menyatakan ulang sebuah konsep dengan 

menggunakan bahasanya sendiri. Padahal pemahaman konsep sangat 

penting bagi pengembangan siswa, karena apabila siswa telah memahami 

konsepnya dengan benar maka siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

soal-soal yang ada. Hal ini tidak sesuai dengan indikator pemahaman konsep 

matematis bahwa siswa harus mampu menyatakan ulang sebuah konsep, 

menyajikan konsep kedalam bentuk representasi matematika, dan 

mengaplikasikan konsep algoritma dalam pemecahan masalah. 

 

  



 

 

 

 
 

RANGKAIAN CARA MENGATASI MASALAH 

PEMBELAJARAN MASA PANDEMI COVID-19 

   
A. DASAR PEMECAHAN MASALAH PEMBELAJARAN 

Alternatif solusi ini dirancang untuk mengetahui pengaruh penerapan 

model pembelajaran blended learning berbasis projek terhadap kemampuan 

analisis dan pemahaman konsep matematis. Sebagai dasar untuk memastikan 

keefektifan solusi yang dirancang dibutuhkan siswa SMP Negeri 1 Kotapinang 

sebanyak 506 orang dengan siswa kelas VIII-2 dan VIII-3 dengan jumlah 

masing-masing 30 orang. Dengan menggunakan dua kelas tersebut digunakan 

sebagai penerapan pembelajaran model blended learning berbasis projek dan 

pembelajaran konvensional atau pembelajaran biasa sebagai kelas kontrol.  

 

B. RANCANGAN DAN TAHAPAN PEMBELAJARAN  
Variabel bebas dalam hal ini adalah model pembelajaran blended learning 

berbasis projek dan variabel terikatnya adalah kemampuan analisis 

matematis dan kemampuan pemahaman konsep matematis. Rancangan 

metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif sebagai 

penjelasan hasil penerapan dari solusi yang diterapkan.  

Instrumen sebagai alat ukur yang digunakan adalah soal tes yang terdiri 

dari Pretes dan Postes dengan masing-masing 5 soal dengan tiap soal 

mengandung indikator dari setiap capaian kemampuan matematis. Sebelum 

instrumen tersebut diberikan pada kelas VIII-2 dan kelas VIII-3, terlebih 

dahulu diuji cobakan kepada responden lain yaitu siswa kelas VIII dari sekolah 

yang berbeda yaitu siswa SMP Negeri 2 Kotapinang. Dengan demikian dapat 

ditentukan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembedanya. 

Pelaksanaan perlakuan dengan model pembelajaran blended learning 

BAB  
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berbasis projek pada kelas VIII-2 dilakukan langsung oleh tim pengukur, 

sedangkan model pembelajaran biasa pada kelas kontrol dilakukan oleh guru 

matematika yang biasa mengajar dikelas tersebut. Sebelum guru tersebut 

mengajarkan materi ajar dengan model pembelajaran biasa, guru tersebut 

terlebih dahulu diberikan pengarahan tentang pelaksanaan pembelajaran 

oleh tim pengontrol. 

Untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran untuk kelas VIII-2 

dan VIII-3 dilakukan observasi dengan menggunakan instrumen lembar 

observasi. Hasil observasi ini digunakan untuk analisis data secara kualitatif. 

Sedangkan analisis secara kuantitatif dilakukan terhadap data kemampuan 

matematis siswa.  

Teknik analisa data yang digunakan dalam mengolah data hasil rancangan 

pembelajaran ini adalah teknik statistik deskriptif dan inferensial. Teknik 

statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data, sedangkan teknik 

statistik inferensial untuk menguji hipotesis penelitian dengan teknik analisis 

varian dua jalur desain faktorial 2 x 2 pada taraf signifikansi 5% (Sudjana, 

2000). Adapun syarat dilakukan analisis varian dua jalur jika populasi yang 

diuji berdistribusi normal, varians dari populasi yang diuji sama dan sampel 

independen satu dengan yang lain.  

Tujuan dari pengujian analisis varian dua jalur ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh dari model pembelajaran yang digunakan 

terhadap hasil yang diinginkan yaitu peningkatan kemampuan analisis dan 

pemahaman konsep matematis siswa pada masa pandemi covid-19. Sebelum 

dilakukan analisis Anava dua jalur, dilakukan uji normalitas menggunakan uji 

liliefors, dan uji persyaratan homogenitas menggunakan uji Bartlett. Jika hasil 

analisis Fhitung terdapat interaksi antara kedua variabel bebas terhadap 

variabel terikat, maka dilakukan analisis lanjut dengan uji Scheffe. 

Rancangan pembelajaran diawali dengan menentukan sampel dari total 

populasi yang ada dengan teknik cluster random sampling maka terpilih dua 

kelas sebagai kelas yang diukur dalam penerapan pembelajaran dan sebagai 

kelas pengontrol. Sebelum kegiatan penerapan model, diberikan tes awal 

(pretes) dari kisi-kisi soal yang disusun untuk mengetahui tingkat kemampuan 

awal kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis siswa. 

Kemudian dilanjutkan melaksanakan pembelajaran dengan model blended 

learning berbasis projek pada kelas eksperimen yang dilakukan langsung oleh 

peneliti, sedangkan kelas kontrol diterapkan menggunakan model 

konvensional oleh guru matematika yang biasa mengajar di kelas tersebut. 

Adapun pembelajaran pada kelas VIII-2 diberikan bahan ajar tambahan yang 

telah ditentukan yang bersumber dari internet, tugas-tugas projek telah 

disusun dan ditetapkan kepada siswa untuk diselesaikan berdasarkan 
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panduan yang ada, dan bahan penyelesaian juga sudah diberikan melalui 

sumber-sumber yang ada di internet. Penggunaan teknologi internet adalah 

salah satu tujuan dari model blended learning ini. Selama kegiatan 

berlangsung dilakukan observasi pada setiap tahapan kegiatan untuk 

mengetahui perkembangan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya memberikan 

tes akhir yaitu postes kepada dua kelas tersebut untuk mengetahui 

keberhasilan penelitian. Tahapan akhir adalah mengumpulkan dan menyusun 

data hasil kegiatan sebagai bahan analisis untuk menarik kesimpulan dan 

menentukan keputusan hasil kegiatan. 
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PEMECAHAN MASALAH DALAM 

PEMBELAJARAN MASA PANDEMI 

 
Tujuan utama pemecahan masalah yang dirancang ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran blended learning 

berbasis projek dalam peningkatan kemampuan analisis dan pemahaman 

konsep matematis siswa SMP kelas VIII di SMP Negeri 1 Kotapinang Sumatera 

Utara. Ada 2 (dua) kelas sebagai sampel kegiatan dengan penentuan kelas 

untuk penerapan pembelajaran menggunakan model blended learning 

berbasis projek dan penerapan pembelajaran menggunakan pembelajaran 

konvensional atau biasa. Berikut analisis dan interpretasi dari data hasil 

kegiatan dalam mengatasi masalah pembelajaran dalam masa pandemi 

covid-19. 

 

A. PENERAPAN MODEL BLENDED LEARNING BERBASIS PROJEK PADA 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA  

Blended learning merupakan model pembelajaran gabungan yang 

menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis 

teknologi yang bisa diakses secara online maupun offline atau sering disebut 

dengan e-learning. Penggabungan blended learning dengan projek 

merupakan pembelajaran yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan 

pembelajaran. Dengan terapan teknologi internet bersamaan pemberian 

tugas atau metode belajar berbasis projek memberikan waktu yang banyak 

untuk peserta didik dalam menyelesaikan beban tugasnya, mencari informasi 

dan mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan masalah, kemudian dapat 

bekerja sama dengan tim secara tepat waktu. 

BAB  
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Materi acuan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah pembelajaran 

matematika dengan materi pola bilangan, ini disesuaikan dengan jadwal 

kompetensi yang sesuai dengan penetapan dari silabus matematika kelas VIII 

pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan blended learning berbasis projek telah 

dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan langkah-langkah 

pembelajaran dan pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Sepanjang 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan pengamatan langsung dengan acuan 

lembar observasi yang diamati oleh seorang observer dari tim pelaksana. 

Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran ini digunakan selama proses 

pembelajaran yang berlangsung selama empat minggu. Pada tahap awal 

kegiatan diawali dengan koordinasi dengan pihak sekolah dengan 

menyepakati jadwal dan persepsi dalam kegiatan yang akan berlangsung di 

SMP Negeri 1 Kotapinang. 

 
Gambar 4.1. Tahap Koordinasi dengan Pihak Sekolah 

 

Setelah menyepakati pelaksanaan kegiatan dengan pihak pimpinan 

sekolah, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dimulai dari minggu pertama 

dari jadwal yang disusun untuk 4 minggu pelaksanaan.  

Adapun pelaksanaan kegiatan pada minggu ke-I adalah memberikan 

pretes yaitu soal (tes) yang disusun untuk mengukur kemampuan awal siswa 

sebelum pembelajaran dengan model blended learning berbasis projek 

dilakukan. Pemberian pretes dilakukan pada dua kelas sekaligus yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada kelas VIII SMP. Pelaksanaan pretes 

berlangsung dengan lancar, dan ditunjukkan dengan aktivitas siswa yang 

disiplin dalam menyelesaikannya. Kendala yang ditemukan adalah beberapa 

siswa banyak yang bertanya untuk cara penyelesaiannya, hal ini terjadi 

karena siswa belum mendapatkan pemahaman materi sebelumnya, tetapi 

tim pelaksana dapat mengatasi hal tersebut.  
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Gambar 4.2. Memberikan Penjelasan Cara Penyelesaian Pretes 

 

 
Gambar 4.3. Penyelesaian Pretes pada Kelas Kontrol 

 

Setelah melakukan pretes, keesokan harinya proses pembelajaran 

dengan model blended learning berbasis projek mulai dilakukan. Pada minggu 

ke-1 penerapan model pembelajaran belum terlaksana maksimal dikarenakan 

pelaksana dan tim belum sepenuhnya memahami lingkungan sekolah dan 

karakter siswa.  

 
Gambar 4.4. Aktivitas Pembelajaran Minggu Ke-I (Kelas VIII-2) 
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Gambar 4.5. Aktivitas Pembelajaran Minggu Ke-I (Kelas VIII-3) 

 

Pada gambar diatas terlihat aktivitas siswa dalam pembelajaran 

berlangsung tenang, siswa mendengarkan arahan guru dan pelaksana terkait 

materi dan proses-proses pembelajaran yang akan diberikan untuk beberapa 

hari ke depan. Kelas kontrol menerima pembelajaran sesuai dengan langkah-

langkah yang telah disusun guru seperti biasanya, sedangkan kelas VIII-2 

menerima pembelajaran berupa arahan dan panduan yang akan siswa 

lakukan selama proses pembelajaran berikutnya yang akan dilakukan secara 

online atau jarak jauh. 

Sedangkan pada minggu ke-II, III dan minggu ke-IV, model blended 

learning berbasis projek terlaksana dengan baik dengan langkah-langkah yang 

dilakukan dalam model pembelajaran dan pengalokasian waktu pembelajaran 

sudah terorganisir dengan baik sehingga apabila terjadi kendala dalam proses 

pembelajaran dapat segera teratasi dengan baik. Proses pembelajaran pada 

minggu ke-II, III dan minggu ke-IV dilakukan dengan penggabungan dua 

model pembelajaran, yaitu tatap muka dan online atau jarak jauh. Waktu 

pembelajaran siswa lebih dimaksimalkan ketika tidak disekolah dan dilakukan 

secara online dengan tugas projek yang telah disusun.  

 
Gambar 4.6. Aktivitas Pembelajaran Minggu Ke-II 
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Setiap minggu pembelajaran selalu pembelajaran tatap muka untuk 

dilakukan tahapan pengecekan pelaksanaan tugas projek yang diberikan. 

Memberikan bimbingan dan pemahaman bagi siswa yang memiliki kendala 

ataupun hal-hal lainnya yang menjadi hambatan siswa dalam menyelesaikan 

tugasnya, juga melakukan review atau memeriksa tugas siswa. Hal ini 

dilakukan agar peneliti dapat memastikan siswa dapat menyelesaikan 

tugasnya tepat waktu. 

 
Gambar 4.7. Aktivitas Pembelajaran Mereview Tugas Siswa 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, aktivitas belajar siswa 

terlihat meningkat dengan aktifnya siswa dalam bertanya dan merespon 

tugas yang diberikan. Bahkan siswa meminta untuk diberikan lagi tugas-tugas 

yang serupa pada mata pelajaran lainnya. Peningkatan pada aktivitas positif 

ini merupakan bagian dari minat siswa terhadap pembelajaran online yang 

menurut mereka lebih menarik menggunakan bahan ajar dari teknologi 

internet berupa informasi dari youtube maupun artikel-artikel yang sudah 

ada di internet. 

Adapun persentase aktivitas positif siswa pada minggu ke-I menunjukkan 

sebesar 50% dan aktivitas negatif siswa sebesar 12% adapun sisanya adalah 

aktivitas normal masih menunjukkan biasa-biasa saja. Persentase tersebut 

menunjukkan bahwa aktivitas positif siswa belum memenuhi kriteria capaian 

keberhasilan yang diharapkan tetapi aktivitas negatif sudah memenuhi 

kriteria keberhasilan yang telah diharapkan.  
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Gambar 4.8. Aktivitas Pembelajaran Tatap Muka Minggu Ke-II 

 

Kemudian kegiatan berlanjut pada minggu ke-II yang menunjukkan 

bahwa rata-rata presentase aktivitas positif siswa meningkat sebesar 78% dan 

aktivitas negatif menurun sebesar 11% dan sisanya adalah aktivitas siswa 

dengan kategori biasa. Pada minggu ke-II terjadi peningkatan pada aktivitas 

positif siswa sebesar 28%, akan tetapi aktivitas positif pada siklus II masih 

belum memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Sedangkan 

aktivitas negatif peserta didik terjadi penurunan dibandingkan pada minggu 

ke-I yaitu sebesar 1%, dan aktivitas negatif pada minggu ke-II juga belum 

memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. 

 
Gambar 4.9. Aktivitas Diskusi Siswa diluar Kelas pada Minggu Ke-III 

 

Pada gambar tersebut diatas, terlihat kegiatan siswa sedang berdiskusi 

mengenai materi dan tugas projek yang akan diselesaikan. Kegiatan dilakukan 

diluar sebagai bentuk terapan pembelajaran projek yang dilaksanakan tidak 

harus didalam kelas. Penyesuaian ini diharapkan sebagai bentuk kegiatan 

untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran tanpa dilakukan didalam kelas 
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dapat berhasil untuk pembelajaran semasa pandemi jika kemungkinan dapat 

terjadi lagi. 

Selanjutnya pembelajaran pada minggu ke-III, aktivitas positif siswa 

sebesar 85% dan aktivitas negatif siswa sebesar 6%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada minggu ke-III terjadi peningkatan aktivitas positif sebesar 7% dan 

penurunan aktivitas negatif sebesar 5% dari minggu sebelumnya. Peningkatan 

aktivitas positif dan penurunan aktivitas negatif siswa ini sudah memenuhi 

kriteria keberhasilan yang telah ditentukan oleh peneliti dan tim.  

Pada minggu selanjutnya yaitu minggu ke-IV, aktivitas positif siswa 

meningkat 6% menjadi sebesar 91% dan aktivitas negatif peserta didik 

menurun 3% menjadi 4%. Hal ini menunjukkan bahwa pada minggu ke-IV 

terjadi peningkatan yang signifikan dari aktivitas positif dan penurunan 

aktivitas negatif. Peningkatan aktivitas positif dan penurunan aktivitas negatif 

siswa ini sudah memenuhi kriteria keberhasilan pembelajaran dengan model 

blended learning berbasis projek yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kotapinang. 

 
Gambar 4.10. Siswa Antusias Mendengar Pendapat Siswa Lain 

 

Minggu ke-IV adalah menjadi minggu terakhir pelaksanaan kegiatan 

dalam pembelajaran matematika dikelas VIII di SMP Negeri 1 Kotapinang. 

Pada minggu ini dilaksanakan pengumpulan tugas projek siswa, dimana setiap 

siswa memberikan hasil laporannya kepada tim pelaksana. Dalam 

pelaksanaan pengumpulan laporan tugas ini, dilakukan tanya jawab dan 

pemberian respon berupa pengalaman maupun tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran dan seputar pelaksanaan penyelesaian tugas projek yang 

diberikan sampai dengan selesai. Dengan melakukan hal ini, pelaksana dapat 

mendengarkan langsung dan mengetahui dari siswa bagaimana pengalaman 

mereka dan tanggapan mereka atas semua tugas projek yang mereka terima 

dan kerjakan. Setiap siswa melakukan Tanya jawab dan saling mengetahui 

kekurangan dan kesalahan yang dilakukan selama proses pembelajaran 
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dengan model blended learning berbasis projek. Ini memberikan dampak 

positif kepada peningkatan aktivitas positif siswa dikelas. 

 
Gambar 4.11. Jawaban Siswa dengan Sumber dari Internet 

(Sumber Link Tidak Ditentukan) 

 

 
Gambar 4.12. Jawaban Siswa dengan Sumber dari Internet 

(Sumber Link Ditentukan) 

 

Pada minggu terakhir pembelajaran ini dilakukan review dan umpan balik 

terhadap hasil tugas-tugas siswa pada pembelajaran selama dirumah (tidak 

tatap muka disekolah). Gambar diatas merupakan hasil salah satu tugas yang 

diselesaikan siswa dengan menggunakan bahan ajar dari internet selama 

proses pembelajaran dengan model blended learnig berbasis projek di SMP 

Negeri 1 Kotapinang. 
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B. PENGARUH MODEL BLENDED LEARNING BERBASIS PROJEK 

TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS DAN 

PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS 
Peningkatan kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis 

dengan penerapan model pembelajaran blended learning berbasis projek 

dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan selama kegiatan pada dua 

kelas yaitu kelas VIII-2 dan VIII-3 pada kelas VIII di SMP Negeri 1 Kotapinang. 

Instrumen tes yang digunakan adalah soal tes dengan pemberian sebanyak 

dua kali yaitu pretes dan postes. Data tes tersebut diperoleh dari 60 orang, 

yang terdiri dari 30 orang siswa kelompok kelas eksperimen yang 

memperoleh pembelajaran matematika dengan model blended learning 

berbasis projek dan 30 orang kelompok kelas kontrol yang mendapatkan 

model pembelajaran konvensional (biasa).  

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui peningkatan kemampuan 

analisis dan pemahaman konsep matematis siswa setelah diberikan 

pembelajaran dengan model pembelajaran blended learning berbasis proyek, 

kemudian melihat besarnya pengaruh penerapan model tersebut terhadap 

peningkatan yang diharapkan. Kemampuan analisis adalah keterampilan 

dalam mengumpulkan dan menganalisis sebuah informasi, menyelesaikan 

sebuah masalah, dan juga mengambil keputusan (Saktiani, 2016). 

Kemampuan pemahaman konsep adalah penguasaan sejumlah materi 

pembelajaran, dimana siswa tidak sekedar mengenal dan mengetahui, tetapi 

mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah 

dimengerti serta mampu mengaplikasikannya. Pembelajaran matematika 

dikatakan efektif apabila siswa mampu mengembangkan kemampuan 

representasi untuk meningkatkan pemahaman konsep sebagai alat 

memecahkan masalah (Leinwarnd, 2014). Untuk mengetahui hal tersebut, 

maka dibutuhkan data tes yang diperoleh sebelum (pretes) dan sesudah 

(postes) pemberian perlakuan pembelajaran baik di kelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol. Untuk memperoleh data peningkatan kemampuan 

matematis digunakan rumus indeks gain ternormalisasi. 

Pemberian tes matematis dilakukan sebanyak dua kali yaitu tes awal 

(pretest) dan tes akhir (postest) dengan jenis soal yang ekuivalen. Data tes 

diperoleh dari 60 siswa, yang terdiri dari 30 orang siswa kelompok 

eksperimen dengan penerapan pembelajaran peneliti dan 30 siswa dalam 

kelompok kontrol dengan mendapatkan penerapan model pembelajaran 

biasa oleh guru. Hasil analisis data pretest dan posttest diperoleh skor 

terendah (𝑋𝑚𝑖𝑛) , skor tertinggi (𝑋𝑚𝑎𝑥) , skor rata-rata (�̅�)  dan standar 
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deviasi (s) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu pada Tabel 4.1. 

berikut: 

Tabel 4.1. Data Hasil Pretest dan Postest 

Model 

Pembelajaran 

Skor 

Ideal 

Nilai Pretest Nilai Postest 

Xmin Xmaks �̅� s Xmin Xmaks �̅� s 

Pembelajaran 

Blended Learning 

berbasis Proyek 100 

35 55 45.03 5.816 70 90 80.63 8.60897 

Pembelajaran Biasa 40 55 44,20 4.139 35 70 51.13 9.999 

 

Adapun diagram presentasi ketercapaian nilai kemampuan matematis 

berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 4.13. Diagram Presentasi Ketercapaian Kemampuan Matematis 

 

Kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis siswa 

merupakan ungkapan-ungkapan dari matematis yang ditampilkan siswa 

dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang 

dihadapinya. Data hasil penelitian tes matematis siswa terdiri dari pretes dan 

postes yang didapatkan dari hasil tes yang berbentuk uraian dengan 5 butir 

soal dengan skor maksimum setiap butir adalah 20. Instrumen tes yang 

diberikan mengacu pada penggabungan indikator dari kemampuan analisis 

dan pemahaman konsep matematis dan menjadi fokus menjadi kemampuan 

matematis siswa.  

Instrumen penilaian kemampuan analisis matematis mengacu pada 5 

indikator kemampuan yaitu:  

1. siswa mampu memerinci dan menyusun diagram;  

2. siswa mampu membedakan dan mengidentifikasikan;  

3. siswa mampu mengilustrasikan;  

4. siswa mampu menunjukkan dan menyimpulkan, kemudian  

5. siswa mampu menghubungkan, memilih, memisahkan, dan membagi.  
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Adapun instrumen penilaian kemampuan pemahaman konsep mengacu 

pada 5 indikator kemampuan, yaitu:  

1. siswa mampu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari;  

2. siswa mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep 

matematika;  

3. siswa mampu menerapkan konsep secara algoritma;  

4. siswa mampu memberikan contoh atau kontra contoh dari konsep yang 

dipelajari; 

5. siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai representasi;  

6. siswa mampu mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal 

atau eksternal.  

 

Tes yang terdiri dari 5 butir soal mencakup gabungan dari setiap indikator 

tersebut yang diterapkan menjadi 5 langkah acuan penilaian pada 5 butir soal 

tersebut.  

Indikator capaian tersebut dikembangkan untuk dapat dimiliki setiap 

siswa dalam siklus pembelajaran yang diberikan sebelumnya, yaitu 

menggunakan pembelajaran dengan model blended learning berbasis projek 

dengan berbantuan bahan ajar yang telah disiapkan dari internet. Setiap 

siswa diberikan materi dan pemahaman pada bahan ajar tersebut, dan siswa 

diberi tugas-tugas projek dengan panduan yang telah dideskripsikan pada 

lembaran tugas yang sebelumnya telah diberikan pada saat pembelajaran 

tatap muka. Setiap tugas yang diberikan telah didesain dengan menerapkan 5 

indikator acuan dari kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis. 

Materi pembelajaran yang disesuaikan tetap mengacu pada buku pegangan 

siswa yang telah diberikan dari sekolah. Bahan ajar dari internet sebagai 

bahan ajar dan referensi siswa agar memudahkan belajar dan mendapatkan 

informasi secara audio visual tanpa guru yang harus mendampingi. 

Hasil analisis lainnya ditemukan bahwa dari 30 siswa pada kelas 

eksperimen terdapat 8 siswa dengan hasil pretes dalam kategori kurang 

dengan persentase 27% dan 22 siswa kategori sangat kurang dengan 

persentase 73%. Sedangkan hasil postes menunjukkan 14 siswa mendapatkan 

kategori istimewa dengan persentase 47% dan 16 siswa mendapatkan 

kategori sangat baik dengan persentase 53%. Adapun representasi perbedaan 

hasil skor pretes dan postes pada setiap langkah soal tes dapat dilihat pada 

gambar diagram berikut. 
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Gambar 4.14. Diagram Perbedaan Capaian Skor Pretes dan Postes 

 

Pada Diagram diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang 

signifikan dari ketercapaian skor pada sumbu y untuk setiap langkah 

matematis siswa pada soal pretes dan postes. Terlihat adanya peningkatan 

dari skor pretest dan posttest pada setiap langkah pemecahan masalah. Skor 

pretest pada langkah 1,2,3, 4 dan 5 masing-masing adalah 7, 7, 6, 10 dan 5 

sedangkan skor posttest pada langkah 1,2,3,4 dan 5 masing-masing adalah 19, 

18, 19, 20 dan 20 dengan maksimal capaian skor adalah 20 pada setiap soal 

tes. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian 5 langkah dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam soal tes sebagai instrumen penelitian yang diberikan 

pada siswa tercapai dengan sangat baik. 

 
Gambar 4.15. Jawaban Siswa Nomor 1 pada Soal Pretes 

(Sebelum Pembelajaran) 
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Gambar diatas menunjukkan salah satu model jawaban siswa pada soal 

nomor 1 untuk pretes. Ini menunjukkan bahwa siswa menjawab pertanyaan 

hanya berdasarkan apa yang dia ketahui dan maknai dari soal tersebut. 

 
Gambar 4.16. Jawaban Siswa Nomor 1 pada Soal Postes 

(Sesudah Pembelajaran) 

 

Sedangkan gambar diatas menunjukkan salah satu model jawaban siswa 

pada soal nomor 1 untuk postes. Ini menunjukkan bahwa siswa menjawab 

pertanyaan sudah berdasarkan konsep yang telah siswa temukan pada saat 

pembelajaran dengan blended learning berbasis projek. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelompok data gain kemampuan 

representasi matematis berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

dengan varians masing-masing pasangan kelompok data homogen, analisis 

Normalized gain atau N-gain bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

penggunaan model pembelajaran blended learning berbasis projek dalam 

desain eksperimen.  

Tabel 4.2. Rataan dan Klasifikasi N-Gain Kemampuan Matematis 

Kelas Rataan N-Gain Klasifikasi 

VIII-2 0,803 Tinggi 

VIII-3 0,420 Rendah 

 

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa siswa yang 

mendapatkan pembelajaran blended learning berbasis projek memiliki rataan 

skor N-gain yang lebih besar daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

biasa. Klasifikasi skor N-gain kelas eksperimen termasuk kategori tinggi, 

sementara klasifikasi skor N-gain kelas kontrol termasuk kategori rendah. 

Untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan analisis dan pemahaman 

konsep matematis kelas VIII-2 lebih baik daripada kelas VIII-3 dilakukan 

pengujian perbedaan rataan skor N-gain dengan uji independent t-test. Dari 

hasil analisis didapat p-value atau sig. (2-tailed) yaitu sig (1-tailed)=0,00<α. Ini 
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menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Adapun hasil analisis dari pengujian statistik menggunakan Uji t pada 

taraf signifikansi 𝛼 = 0,05  diperoleh thitung sebesar 1,25 dengan nilai 

signifikansi 0,000 sedangkan ttabel sebesar 1,12. Karena thitung > ttabel (1,25 > 

1,12) dan signifikansi < 0,05 (0,000< 0,05), maka H0 ditolak sehingga hipotesis 

harapan diterima. Oleh karena itu disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari terapan model blended learning berbasis proyek terhadap 

peningkatan kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis siswa 

daripada terapan dengan model pembelajaran biasa. 

 

C. INTERAKSI ANTARA FAKTOR PEMBELAJARAN (MODEL BLENDED 

LEARNING DAN PEMBELAJARAN BIASA) DAN FAKTOR 

KEMAMPUAN AWAL MATEMATIK SISWA TERHADAP 

KEMAMPUAN ANALISIS DAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS 

Pengujian melalui analisis varians untuk menunjukkan uji interaksi antara 

faktor pembelajaran dan faktor KAM terhadap peningkatan kemampuan 

matematis tidak signifikan. Temuan ini tidak sesuai dengan harapan kegiatan 

yang menyatakan bahwa ada interaksi antara pembelajaran dan kemampuan 

awal matematik siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap peningkatan 

kemampuan matematis siswa. Hal ini juga dapat diartikan bahwa interaksi 

antara model pembelajaran dengan KAM tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan kemampuan matematis siswa. 

Hal ini disebabkan faktor pembelajaran yang digunakan guru 

berpengaruh terhadap aktivitas siswa di kelas maupun diluar kelas selama 

mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan dua metode yaitu 

tatap muka dan daring.  

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan pembelajaran aktivitas siswa 

dalam pembelajaran berjalan cukup baik dan sistematis. Siswa antusias dalam 

menerima tugas projek dan menyelesaikannya dengan tepat waktu dan 

sesuai dengan prosedur yang diberikan.  

Hasil analisis data ditemukan bahwa beberapa siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa memperoleh nilai gain kemampuan matematis dengan 

kategori rendah. Dilihat dari nilai Gain kemampuan matematisnya, siswa 

dengan KAM tinggi pada kelas eksperimen memiliki rerata nilai Gain yang 

lebih tinggi dari siswa dengan KAM tinggi pada kelompok pembelajaran biasa. 

Dari selisih skor dalam kelompok, tampak siswa dengan kategori KAM rendah 

mendapat selisih lebih besar dari pembelajaran blended learning. Terlihat 

bahwa untuk faktor pembelajaran dan KAM, diperoleh nilai signifikansi 



 

Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran Masa Pandemi | 43 

sebesar 0,356. Karena nilai signifikansi lebih besar dari nilai taraf signifikan 

0,05, berarti tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dengan 

kemampuan awal matematik siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap 

peningkatan kemampuan matematis siswa. Dari beberapa hal di atas 

menunjukkan bahwa tidak adanya interaksi antara KAM dengan 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa dan faktor 

pembelajaran yang membuat siswa berbeda bukanlah dari faktor 

kemampuan awal matematik.  

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa secara signifikan tidak terdapat 

interaksi antara pembelajaran dengan kemampuan awal matematik siswa 

dalam mempengaruhi kemampuan matematis siswa. Artinya selisih gain 

ternormalisasi kemampuan matematis dengan kemampuan awal matematik 

(tinggi, sedang, dan rendah) yang diajar melalui pembelajaran blended 

learning berbeda secara signifikan dengan yang diajar melalui pembelajaran 

biasa.  

Dari beberapa temuan di atas, pelaksana dapat mengambil kesimpulan 

bahwa tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (pembelajaran blended 

learning dan pembelajaran biasa) dengan kemampuan awal matematik siswa 

(tinggi, sedang dan rendah) terhadap peningkatan kemampuan matematis 

siswa yaitu kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis. Berarti 

secara bersamaan pembelajaran dan Kemampuan Awal Matematik (KAM) 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

kemampuan matematis siswa, tetapi peningkatan kemampuan matematis 

siswa terjadi karena adanya pengaruh model pembelajaran yang digunakan 

yaitu model blended learning berbasis projek. 
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PENUTUP 

 
Dalam kegiatan yang dilakukan ini ditemukan hasil yang dapat 

dipergunakan dan diterapkan seperti yang diharapkan. Peningkatan 

kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis siswa dengan 

menggunakan model blended learning berbasis projek lebih baik daripada 

kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis siswa dengan model 

pembelajaran biasa. Dua kelas sebagai sampel kegiatan digunakan untuk 

membuktikan kedua hasil peningkatan tersebut. Penerapan model blended 

learning berbasis projek selama masa pandemi covid-19 pada pembelajaran 

matematika dikelas sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis siswa, dengan 

meningkatnya kemampuan analisis dan pemahaman konsep matematis siswa 

tersebut diharapkan juga berpengaruh terhadap kemampuan matematis 

lainnya.  

Ucapan terimakasih kepada Kemendikbudristek Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi karena telah memberikan kontribusi 

dan dukungan dalam program pengembangan dosen untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia. 
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