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ABSTARAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI  

BLOG BERBASIS BLENDED LEARNING DI SERTAI  

LATIHAN SOAL BERPIKIR KRITIS  

UNTUK SISWA SMP 

 

Oleh 

Yuli Andriani 

 

Penelitian ini dilatar belakangi untuk melihat pengembangan dan  

kelayakan media pembelajaran biologi blog berbasis blended learning, terhadap 

kemampuan berpikir kritis  pada materi klasifikasi tumbuhan  di SMP Al-Azhar 3 

Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (R&D). 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan mengacu pada model ADDIE 

dengan 5 tahapan. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung dengan 30 responden dari kelas VII semester ganjil pada mata pelajaran 

IPA. Pengujian kelayakan media oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner, 

observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data mengunakan angket 

dengan skala likert. Teknik analisi data yang digunakan yaitu teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan analisis statistik deskriptif.  

Hasil penilaian validasi kelayakan oleh ahli materi sebesar 93%, validasi 

ahli media sebesar 97%, valiasi ahli bahasa sebesar 91%, dan penilaian guru 

sebesar 95% dengan rata-rata keseluruhan validasi yaitu 95,25% termasuk dalam 

kriteria sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran berbasis blended 

learning dengan blog pada materi klasifikasi tumbuhan di SMP Al-Azhar 3 

Bandar Lampung. Serta hasil respon peserta didik melalui uji coba kelompok 

kecil diperoleh hasil dengan presentase sebesar 91% dan kelompok besar 

memperoleh hasil dengan presentase sebesar 92% dengan rata-rata keseluruhan 

uji coba yaitu 91.5% termasuk dalam kriteria sangat layak.  

 

 

Kata Kunci : Addie, Blended Learning, Blog,  Pengembangan Media 
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MOTTO 

 

                         

       
1

  

 

 Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. 

dan Sesungguhnya Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang sabar 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An 

Nahal: ayat 96) 

 

 

                                                           
1
 Terjemahan Al-Qur’an(Departemen Agama RI, Mushafar-Rusydy, Depok: Cahaya 

Qurani),2011.H. 250. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua 

kondisi yang ada disekitar individu, belajar dapat di pandang sebagai proses 

berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses 

melihat, mengamati dan memahami sesuatu. Kegiatan pembelajaran di 

lakukan oleh dua orang pelaku yaitu pendidik dan peserta didik.  Perilaku 

pendidik adalah mengajar dan perilaku peserta didik adalah belajar.  Perilaku 

mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. 

Bahan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, 

agama, dan keteraampilan.
1
 Belajar merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan prilaku 

individu.  

James O. Whitaker mendefinisikan  belajar adalah proses dimana 

tingkah laku yang ditimbulkan atau di ubah melalui latihan dan pengalaman, 

dimana belajar merupakan sebuah perubahan yang di rencanakan secara sadar 

melalui suatu program yang disusun untuk menghasilkan perubahan prilaku 

positif . Belajar adalah aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki prilaku, sikap, dan 

                                                           
1
 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (jakarta: PT Grafindo Persada, 2015).h.56 
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pengokohan keperibadian . Dalam konteks menjadi atau proses memperoleh 

pengetahuan.
2
 

Croc and crow belajar merupakan proses diperolehnya kebiasaan, 

pengetahuan, dan juga sikap baru. Belajar biasa dikatakan berhasil jika 

seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah di pelajari, sehingga 

pembelajaran tersebut bisa menjadi bermakna.
3
 Belajar secara umum 

diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, 

dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau 

karakteristik seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar dari sejak lahir. 

Dengan demikian belajar dapat berlangsung sepanjang waktu dan pasti 

menuju pada suatu perubahan pada diri kita. 

Tujuan belajar lebih dari sekedar untuk mendapatkan kepuasan atau 

menguasai pengetahuan, dengan belajar menyiapkan mental dan persiapan 

peserta didik untuk menghadapi masa yang akan datang.
4
 Adanya 

pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai komponen 

yang saling terhubung satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi 

tujuan, materi, metode dan evaluasi. Pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan proses interaksi antara guru dengan peserta didik, baik interaksi 

secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung.
 5

 

                                                           
2
 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu.h.63 

3
 Suyono Hariyanto, Belajar Dan Pembelajaran Teori Dan Konsep Dasar (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014).h.12 
4
 Sukmadinatam N. Syaodih, , Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktik (Jakarta: 

Prestasi pusaka).h.129 
5
 Trianto, Mendisain Model Pembelajaran Inovatif, Progesif Dan Kontekstual (Jakarta: 

Kencana, 2013).h.34 
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Pembelajaran merupakan proses menciptakan kondisi yang kondusif 

agar tercapai interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru dengan 

peserta didik dan komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi 

komunikasi antara sumber belajar, guru dan peserta didik pembelajaran 

adalah upaya yang dilakukan karena faktor eksternal supaya terjadi proses 

belajar pada diri individu yang belajar. Pembelajaran yaitu serangkaian 

kegiatan yang dirancang memungkinkan terjadinya proses belajar.
6
  

Waston memiliki pengaruh dan kotribusi yang sangat besar, terutama 

terhadap perkembangan tingkah laku dalam dunia pendidikan. Ia menyatakan 

mendukung teori conditioning Pavlov, bahwa dengan memberikan 

pengondisian tertentu dalam proses pendidikan, maka akan menenyebabkan 

seorang anak memiliki sifat tertentu yang diinginkan
7
. Pendidikan 

membentuk suatu proses dimana peserta didik dikontrol supaya dapat 

menempatkan diri sebaik mungkin di dalam lingkungannya, sehingga dengan 

demikian akan menciptakan perbaruan pada diri peserta didik itu sendiri, 

yang mampu bermanfaat bagi lingkungannya.
8
 Sementara menurut kamus 

besar bahasa Indonesia Online pendidikan sendiri di artikan sebagai proses 

perubahan sikap serta tata laku seseorang maupun beberapa kelompok guna 

mendewasakan manusia dengan cara pengajaran dan pelatihan.
9
 

                                                           
6
 Trianto.h.21 

7
 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer (Yogyakarta: 

IRciSoD, 2017).h.31 
8
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi agkasa, 2004).h.29 

9
 Saidah, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rajawali).h.19 
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Undang-undang No.20 Tahun 2003 menerangkan  bahwasannya 

sistem pendidikan nasional ialah suatu cara yang sadar  dan rancangan dalam 

melaksanakan kondisi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik bisa 

mengembangkan kemampuan dirinya masing-masing supaya mempunyai 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan 

akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan bagi dirinya sendiri, 

masyarakat bangsa dan Negara, Pada Undang-undang tersebut kita sebaiknya 

harus mengkritisi beberapa hal mengenai pendidikan itu sendiri, terutama 

pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, hal 

tersebut menunjukan bahwasannya pendidikin yang dilakukan didalam 

sekolah bukan suatu prosedur yang hanya asal-asalan dan untung-untungan, 

melainkan bertujuan. Dengan demikian semua yang dilakukan guru kepada 

peserta didik di arahkan agar dapat meraih tujuan dari pendidikan itu 

sendiri.
10

 

Sejalan dengan peran pendidikan, Islam juga mengajarkan kepada 

umatnya agar menuntut ilmu dan menekankan pentingnya arti belajar dalam 

kehidupan, sebagaimana yang diperintahkan kepada Allah sejak wahyu 

pertama diturunkan kepada Rosulluloh. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan (Yogyakarta: SUKA-Press, 

2014).h.11 
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Firman Allah SWT, dalam surah Al-alaq ayat 1-5  

                             

                       

Artinya: 1). Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, 2). 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 3). Bacalah 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4).Yang mengajar (manusia ) 

denganperantara kalam, 5). Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinnya” (Surah Al’alaq 1-5 ). 

 

Berdasarkan dari surah Al-alaq ayat 1-5 menjelaskan bahwasannya 

manusia diperintahkan untuk membaca agar memperoleh ilmu pengetahuan, 

membaca merupakan sebagian dari proses belajar, maka manusia yang 

berusaha untuk belajar dapat  mengetahui apa yang tidak diketahuinya 

sebelumnya. Membaca adalah salah satu cara untuk memper oleh ilmu, dan 

ilmu adalah sumber pengetahuan, sementara pengetahuan adalah cahaya akal 

dan hati. Apabila akal dan hati tidak memperoleh cahaya, sehingga akan tetap 

berada dalam kegelapan dan kebodohan serta tidak akan memper oleh 

hidayah. 

Berkaitan dengan Surah Al’alaq 1-5, adanya pendidikan di harapkan 

mampu menjadikan manusia yang berkualitas baik di hadapan Allah ataupun 

sesamanya, Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan akan memiliki derajat 

yang lebih tinggi dihapadan Allah Swt dibandingkan dengan orang yang tidak 

memiliki ilmu pengetahuan Allah Swt, menjadikan keistimewaan terhadap 

orang-orang yang beriman serta berilmu. Sejalan dengan tujuan pendidikan 
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dalam Undang-undang Republik Indonesia telah di tetapkan pada Nomor 20 

Tahun 2003 tentang pendidikan nasional yang termaktub dalam bab II pasal 

3, yaitu: dimana perkembang potensi pesrta didik agar mampu menciptakan 

manusia yang beriman dan bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertangungg jawab.
11

 

Adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia 

pendidikan, pada saat ini sudah memungkinkan di lakukan belajar dengan 

jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara 

peserta didik dengan pendidiknya, mengirimkan berkas tugas yang diberikan 

pendidik dan sebagainya.
12

 Dengan menggunakan Blended Learning yang 

merupakan gabungan dari dua kata yaitu Blended  dan Learning. Kata 

blended memiliki makna “campuran, untuk meningkatkan kualitas agar 

bertambah baik’’ sedangkan learning berarti belajar, dengan demikian 

mengandung makna jika pembelajaran yang mengandung unsur percampuran 

atau pengabungan atara satu pola dengan pola yang lainnya. Kemudian apa 

yang di campurkan, yang di campurkan berupa dua unsur utama, yakni 

pembelajaran dikelas (classroom leasson) dengan online learning.
13

 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifaan proses pembelajaran dan penyampaian 

pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Media pembelajaran juga membantu 

                                                           
11

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h. 2-3 
12

 Haris Budiman, “Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan,” 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, 1–12. 
13

 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Jakarta: 

Rajawali, 2015). h. 242 
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peserta didik meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik 

dan terpercaya, memudahkan  penafsiran data, dan mendapatkan informasi.
14

 

Media  pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran,
15

 Peran media pembelajaran dapat 

memperlancar proses belajar dan hasil belajar, Selain itu media pembelajaran 

adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan 

seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, komputer dan lain-lain 

sebagainya.
16

 

Pemanfaatan media pembelajaran pada hakikatanya bertujuan 

meningkatkan efisiensi dan efektif pembelajaran. Melalui bantuan media 

peserta didik di harapkan menggunakan sebanyak mungkin alat indrannya 

untuk mengamati, mendengar, dan merasakan, sehingga seorang guru di 

persyaratkan mempunyai sikap positif terhadap teknologi pembelajaran 

khususnya pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. Namun 

pandangan persepsi sikap, tanggapan, perasaan serta penilaian guru terhadap 

teknologi pembelajaran serta pemanfaatan media dalam proses pembelajaran 

masih beragam. Dalam hal ini media berfungsi sebagai perantara 

menyampaikan materi. 

Berdasarkan pra penelitian yang di laksanakan di tiga sekolah MTS 

Negeri 2 Bandar Lampung, SMP Negeri 31 Bandar Lampung dan SMP Al-

Azhar 3 Bandar Lampung, bahwa media  pembelajaran yang digunakan 

                                                           
14

 Indah Ayu Ainina, Pemanfaatan Media Audio Visual Sebagai Sumber Pembelajaran 

Sejarah, Indonesian Journal Of History Education, 2014, III. h. 16 
15

 Indah Ayu Ainina, III.h.3 
16

 Indah Ayu Ainina, III.h.12 
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dalam kegiatan masih memakai sistem ceramah, Tanya jawab dan 

sebagainya. Sistem yang digunakan ini sudah biasa di lakukan disetiap proses 

pembelajaran. Dari ditiga sekolah mempunyai  perlengkapan TIK dan sarana 

yang membantu proses pembelajaran. memiliki, Jaringan Internet dengan 

kabel (wifi), Proyektor. Sebagai Sekolah Menengah Pertama, Ketiga sekolah 

tersebut telah menerapkan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran 

namun dalam pelajaran IPA biologi peserta didik masih menggunakan buku 

cetak, power point sebagai media pembelajaran. Bahan ajar berupa buku 

cetak memiliki keterbatasan dalam menerangkan  materi klasifikasi 

mahlukhidup. Selain itu meskipun peserta didik memiliki buku cetak, akan 

tetapi mereka tetap saja sering lupa untuk membawanya.
17

 

Studi pendahuluan yang dilakukan di tiga sekolah antara lain dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Angket Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

No Sekolah 
Jumlah 

Kelas 
Total 

Perbandingan 

Media 

1. 
SMP AL-Azhar 03 Bandar 

Lampung 
8 64 96 % 

2. 
MTS Negeri 02 Bandar 

Lampung 
8 64 90 % 

3. 
SMP Negeri 31 Bandar 

Lampung 
8 64 87 % 

 

                                                           
17

 Wisudarwati W. Asih, Metodologi Pembelajaran IPA (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). h. 

4 
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Berdasarkan hasil Tabel pra penelitian yang telah dilakukan pada 

tanggal 13 Februari  2019 di tiga sekolah antara lain SMP AL-Azhar 3 

Bandar Lampung, MTS Negeri 2 Bandar Lmpung, dan SMP Negeri 31 

Bandar Lampung diperoleh informasi bahwa di tiga sekolah ini telah 

menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajarannya. Setiap 

kelas telah memiliki sarana yang berbasis teknologi seperti infocus, lab 

komputer yang memadai. Untuk media pembelajaran berbasis software yang 

dipakai oleh pendidik masih terbatas pada penggunaaan Power Point. 

Berdasarkan sampel peserta didik dari hasil kuesioner pra penelitian di 

kelas VII SMP AL-Azhar 3 Bandar Lampung, diketahui bahwa dari 64 

sampel pesrta didik, 62 sampel pesrta didik sangat menyukai media 

pembelajaran berupa blended learning.  

Data tersebut menunjukkan bahwa 96 % peserta didik kelas VII SMP 

di SMP AL-Azhar 3 Bandar Lampung lebih menyukai media blended 

learning dalam proses pembelajaran.  

Kemudian dalam pra penelitian di MTS Negeri 2 Bandar Lampung 

dari hasil kuesioner sebanyak 64 sampel peserta didik, 58 sampel peserta 

didik menyukai media pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. Data 

tersebut menunjukan 90 % peserta didik kelas VII  MTS Negeri 2 Bandar 

Lampung lebih menyukai media blended learning dalam proses 

pembelajaran.  

Dan pada pra penelitian di sekolah SMP Negeri 31 Bandar Lampung 

di kelas VII diketahui bahwa dari 64 sampel pesrta didik, 56 sampel pesrta 
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didik sangat menyukai media pembelajaran berupa blended learning. Data 

tersebut menunjukkan bahwa 87 % peserta didik kelas VII SMP Negeri 31 

Bandar Lampung lebih menyukai media blended learning dalam proses 

pembelajaran. 

Sulitnya memahami materi klasifikasi tumbuhan  jika hanya dengan 

menggunakan buku juga menjadi salah satu permasalahan dalam 

pembelajaran biologi, selain itu belajar di anggap membosankan. Untuk itu di 

butuhkan media pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi pada sekolah tersebut, seperti kurangnya menggunakan media 

elektronik dalam pembelajaran. 

Media blog dirasa dapat menjadi solusi masalah dilapangan karena 

blog merupakan  tulisan-tulisan yang dimuat sebagai postingan pada sebuah 

halaman web. Dengan adanya blog maka pendidik dan pesrta didik dapat 

memanfaatkan tulisan-tulisan dan fitur-fitur yang terdapat didalam blog 

sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Dari sini 

pendidik dan peserta didik dapat memanfaatkan blog untuk mencari referensi 

media pembelajaran yang tepat, selain itu blog mudah diakses oleh peserta 

didik tanpa terkait dengan tempat dan waktu.  

Blog khusus yang dimanfaatkan untuk menuliskan  materi 

pembelajaran, ringkasan-ringkasan, bahan diskusi dan juga tugas-tugas yang 

dibuat untuk peserta didik. Kemudian pendidik mengarahkan peserta didik 

untuk saling berintraksi dalam blog tersebut. Pendidik maupun peserta didik 

dapat berintraksi dan memberikan tanggapannya dalam komentarnya di blog. 
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Dengan demikian akan terjadi interaksi yang hidup antara pendidik dan 

peserta didik. Suasana pemeblajaran akan lebih hidup. Metode ini memiliki 

beberapa keuntungan, diantaranya relatif mudah untuk dilakukan peserta 

didik karena peserta didik  tidak disulitkan untuk membuat blog sendiri, namu 

hanya perlu belajar untuk berdiskusi dan meyelsaikan tugas melalui blog 

guru.
18

 

Melihat kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman, 

strategi pembelajaran yang baik ialah dengan menggabungkan ciri terbaik 

pembelajaran di dalam kelas (face to face) dan E-learning untuk 

meningkatkan mandiri secara aktif oleh peserta didik. Pemilihan penggunaan 

model pembelajaran blended learning dirasa tepat dalam mewujudkan 

strategi pembelajaran tersebut. 

Alasan Pemilihan blended learning dengan blog adalah agar media ini 

dapat memotivasi peserta didik dalam belajar karena blended learning dengan 

blog dapat memvisualisasikan materi lebih menarik, sehinggaga peserta didik 

dapat melihat secara langsung materi atau fenomena yang sulit dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh materi bryophyta dan 

pteridophyta, dengan menggunakan blog peserta didik dapat melihat gambar 

atau fenomena-fenomena secara langsung, tanpa mengandai-andai hal itu 

akan menunjang keberhasilan peserta didik dalam menjawab soal yang 

nantinya akan dibrikan oleh guru. Penggunaan blog dapat diakses secara 

online, sehingga pesrta didik dapat belajar kapan saja, dan diamana saja. 

                                                           
18

 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. 
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Selain permasalahan mengenai penggunaan media pembelajaran yang 

kurang bervariasi dan belum optimal tersebut, kemampuan berpikir kritis 

perlu diterapkan pada peserta didik dalam pembelajaran IPA biologi yang 

bertujuan agar peserta didik menjadi pemikir yang kritis yang ideal, 

mempunyai kemampuan dalam mempelajari penjelasan sederhana, seperti 

dapat membangun keterampilan dasar, dan menyimpulkan suatu gagasan ide. 

Pemikiran yang kritis akan membuat peserta didik menjadi terbiasa dalam 

memecahkan masalah yang terdapat pada soal, dan kegiatan yang ada dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengembangkan blog 

berbais blended learning sebagai media pembelajaran dengan judul penelitian 

Pengemabangan Media Pembelajaran Biologi Blog Berbasis Blended 

Learning Di Sertai Latihan Soal Berpiki Kritis Untuk Siswa SMP ini 

diharapkan mampu menciptakan kondisi pembelajaran lebih menarik dan 

materi dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian didapat di identifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPA Biologi agar menarik 

minat belajar peserta didik, akan tetapi fasilitas teknologi di SMP Al-

Azhar 3 Bandar Lampung belum dimanfaatkan dengan baik dalam 

pembelajaran IPA 
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2. Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi klasifikasi 

tumbuhan. 

3. Peserta didik menganggap media pembelajaran yang digunakan guru 

kurang menarik. 

4. Penggunaan media pembelajaran blog berbasis blended learning 

mempermudah peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran secra 

online tanpa terbatas ruang dan waktu.  

 

C. Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang ada, penulis memberikan batasan-batasan 

masalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan media pembelajaran 

biologi blog berbasis blended learning. 

2. Media pembelajaran hanya berisikan materi klasifikasi tumbuhan pada 

mata pelajaran IPA kelas VII  SMP semester ganjil. 

3.  Pengembangan media blog berbasis blended learning  di sertai latihan 

soal berfikir kritis peserta didik SMP  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa 

masalah yang selanjutnya akan di teliti, yaitu : 
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1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran biologi blog berbasis 

blended learning  di sertai latihan soal berpikir kritis untuk peserta didik 

di SMP ? 

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran biologi blog berbasis 

blended learning di sertai latihan soal berpikir kritis peserta didik SMP ? 

 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian yang akan di laksanakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran biologi 

berbasis blended learning dengan blog di sertai latihan soal 

berpikir kritis peserta didik SMP. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran biologi 

berbasis blended learning dengan blog di sertai latihan berpikir 

kritis pesera didik SMP. 

b. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap guru dalam memahami kebutuhan peserta didik dalam 

belajar. 

2. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mempermudah 

proses pembelajaran  pada materi klasifikasi mahluk hidup 
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pelajaran IPA biologi serta memberikan pengalaman baru bagi 

peserta didik dalam belajar dan memanfaatkan teknologi. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan dalam 

meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran mata pelajaran 

biologi dikelas. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan dalam 

melakukan penelitian oleh peneliti lain, terkhususnya para peneliti 

dalam bidang pendidikan biologi. 

 

F. Spesifikasi Produk Yang Di Kembangkan  

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) ini akan 

menghasilkan produk dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) ini akan 

menghasilkan produk dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Media Pembelajaran biologi berbasis blended learning yang dapat di 

akses melalui smartphone android maupun menggunakan laptop / PC 

Komputer. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis  

pada mata pelajaran  Biologi untuk kelas VII 

b. Bentuk produk media pembejaran berupa blog berbasis blended 

learning yang dapat menampilkan konsep-konsep pelajaran IPA 
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Biologi kelas VII. Media pembelajaran ini hanya berjalan pada mode 

online sehingga dapat diakses dimana pun selama terkoneksi dengan 

internet. 

c. Bagian-bagian dalam media pembelajaran blog ini didesain dapat 

memberikan kemudahaan kepada peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA Biologi 

materi klasifikasi tumbuhan dikelas VII. Dan  untuk memudahkan 

pesertadidik dalam memahami mata pelajaran IPA,  dalam media 

pembelajaran ini disediakan menu-menu pilihan yang dapat di 

manfaatan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam media 

pembelajaran ini ada beberapa menu yang dapat digunakan oleh 

pendidik dan peserta didik diantaranya: 

a) Menu materi yang bias di dwonload 

b) Video Pembelajaran 

c) Latihan Soal 

d) Kolom komentar 

2. Spesifikasi Software dan Hardware 

Dalam media pembelajaran blog ada beberapa komponen yang saling 

terintegrasi diantaranya; 

a. Software 

Meliputi pemilihan aplikasi perangkat lunak yang di gunakan dalam 

pengembangan sistem, diantara: 
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1. Web browser di gunakan sebagai antar muka dalam 

pengembangan sistem aplikasi berbasis web. 

2. Web server, di gunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis 

web yang dapat melayani permintaan dari client maupun web 

browser. 

3. Database digunakan untuk melakukan penyimpanan data 

4. Bahasa pemrograman di gunakan untuk menghubungkan 

aplikasi data base dengan web server. 

Spesifikasi untuk perangkat lunak adalah sebagai berikut: 

1) Sistemoperasi windows XP/7/8/10 

2) Apache server versi 2.0 sampai 2.4 

3) Php versi 2.1 sampai 5.0.2 

4) MySQL versi 1.3 sampai dengan 5.0 

5) Web browser, sepertimozilla, google chrome, internet 

explorer 

b. Hardware 

Meliputi pemilihan perangkat keras yang di gunakan sebagai 

pendukung pengembangan aplikasi memiliki spesifikasi sebagai 

berikut: 

1) Prosesor minimal dual core keatas 

2) Ram / Memori minimal 1 gb 

3) Sisa ruang kosong pada hardisk minimal 1 gb 

4) Monitor yang mendukung resolusi sampai denga 800x600 
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5) Keyboard, mouse serial maupun USB 

6) Teknologi jaringan Lan/ Wireless 

 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

Dalam hal ini dapat dipaparkan beberapa asumsi dan keterbatasan 

pengembangan. Adapun asumsi dan keterbatasan pengembangan adalah sebagai 

berikut: 

1.  Asumsi Pengembangan 

Pengembangan   blended learning  dengan blog ini terdapat 

beberapa asumsi, yaitu:  

a. Pembelajaran akan lebih mudah dilakukan jika guru mampu 

memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

b. Adanya sarana yang mendukung media blog diantaranya adalah 

jaringan wifi sekolah serta penggunaan android dan computer  yang 

dimiliki hampir seluruh peserta didik dan guru. 

c. Aplikasi blog hanya dapat di akses secara online,  peserta didik 

cukup mengakses pada alamat website yang dianjurkan oleh 

peneliti. di android maupun computer. 

 

2. Keterbatasan Pengembangan. 

Dalam Pengembangan Blended Learning dengan blog ini terdapat 

beberapa keterbatasan, antara lain : 
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a. Media blog berbasis blended learning yang disajikan dalam 

pengembangan ini terbatas pada materi  klasifikasi tumbuhan. 

b. Aplikasi blog berbasis blended learning memiliki keterbatasan 

dalam jaringan internet tidak dapat diakses dalam keadaan offline 

karena keterbatasan peneliti dalam pengembangkan produk. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berarti perantara maupun pengantar, maka dari itu media diartikan sebagai 

perantara atau pengantar pesan dari seorang pengirim kepada seorang 

penerima pesan. Dalam media dapat berupa bahan ataupun alat. Menurut 

miarso dimana media merupakan suatu yang dapat digunakan dalam 

penyampaian pesan, kemududian dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. 

Selanjutnya Samsudin menyampaikan bahwa media pendidikan 

jasmani secara umum juga bias disampaikan melalui berbagai macam 

media,seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film video, OPH, gambar-

gambar dan sebagainya. Sedangkan menurut Gerlach & Ely media jika di 

pahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang 

membangun kondisi, yang dapat menyebabkan siswa mampu memper oleh 

pengetahuan maupun keterampilan atau sikap. Jadi menurut pengertian ini, 

guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan sekolah dan luar sekolah, bagi 

seorang siswa merupakan media. 
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Menurut AECT (Asspcocial of Education and Comunication 

Technology) memberikan pengertian  bahwa media salah satu bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk penyampaian pesan dan informasi.
1
 Tujuan 

pengunaan media pembelajaran ini adalah untuk memberikan pengambaran 

yang realitik dan substitusi pengalaman untuk memperoleh pengalaman 

kurikuler, selain istilah media pembelajaran, terdapat juga teknologi 

pemebalajaran dan alat bantu pembelajaran. Bagi beberapa pakar alat bantu 

pemebelajaran sama dengan media pembelajaran, ada juga yang mebedakan 

antara media pembelajaran dengan alat pemebalajaran, misalnya Van der 

stoep et.al. yang menyebut alat bantu mengajar sebagai alat-alat yang 

dipergunakan guru saat menyampaikan materi pembelajaran sedangkan alat 

bantu belajar merupakan merupakan alat-alat yang dipergunakan guru. 

2. Landasan Teori Penggunaan Media Pendidikan  

Terdapat beberapa tinjauan landasan penggunaan media pembelajaran 

antara lain: landasan, psikologis, empiris dan teknologis. 

a. Landasan filosofis 

Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang 

dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan.
2
 

Bagaimana  pandangan guru terhadap peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Jika guru menganggap peserta didik sebagai anak 

                                                           
1
 Giri Wiarto, Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani (Yogyakarta: Candi 

Gebang, 2016). h. 2-3 
2
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: SUKA-Press, 

2014).h.275 
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manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi dan 

kemampuan pribadi yang berbeda dengan yang lain maka baik 

menggunakan media hasil teknologi baru maupun tidak, proses 

pembelajaran yang dilakukan harus tetap menggunakan pendekatan 

humanis. 

b. Landasan Psikologis 

Memperhatikan keberagaman dan keunikan proses belajar ketepatan 

pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh 

terhadapa hasil belajar siswa. 

c. Landasan Teknologis  

Dalam teknologis pembelajaran, pemecahan masalah dilakukan dalam 

bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah 

disusun dalam fungsi desain atau seleksi dan dalam pemanfaatan serta 

dikombinasiakan sehigga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. 

d. Landasan Empiris  

Berdasarkan landasan rasional empiris, pemilihan media pemeblajaran 

hendaknya jagan atas dasar kesukaan guru akan tetapi harus 

mempertimbangkan  kesesuaian antara karakteristik, pembelajaran, materi 

pembelajaran dan media itu sediri. Untuk menggunakan media harus 

disesuakan dengan karakterisrik peserta didik, materi pembelajaran, 

mengikuti perkembagan teknologi. Pemilihan media pembelajran akan 

sangat berpengaruh terhadap hasil  belajar peserta didik. 
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3. Fungsi Kegunaan Media Dalam Pembelajaran 

Berdasarkan fungsinya, kita dapat melihat beberapa kesamaan antara 

fungsi alat bantu pembelajaran dan media pembelajaran. Baik media 

pembelajarana maupun alat pembelajaran sama-sama bisa menjelaskan 

konsep atau gagasan yang  dipelajarkan kepada peserta didik, selain 

memungkinkan ketersedianya saluran komunikasi yang  membuat 

pembelajaran bias berlangsung.
3
 

Empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual yaitu, 

(a), fungsi atensi, (b), fungsi afektif, (c) fungsi kognitif, (d) fungsi 

kompensatoris, 

a. Fungsi antensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai 

teks materi pelajaran. 

b. Fungsi afektif meda visual dapat dari tingkat bagaimana peserta didik 

dapat menikmati ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. 

c. Fungsi kognitif media visual dapat dilihat dari temuan-temuan peneliti 

yang mengunkapkan bahwa lambing visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengigat informasi atau pesan 

yang terkandung didalam gambar. 

                                                           
3
 Yosal Iriantara, Komunikasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). h. 

9 



23 
 

 
 

d. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat hasil penelitian 

bahwa media visual yang memberikan konteks untuk  memahami teks 

membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasidan teks dan mengingatnya  kembali. 

Dengan kata lain media pembelajaran mempunyai fungsi 

mengakomondasikan bagi peserta didik yang lambat dan lemah 

menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan teks 

atau disajikan secara verbal. 

Secara umum media pembelajaran mempunai kegunaan-kegunaan sebagai 

berikut: 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidar terlalu bersifat verbalistis, 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belakang). 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu daan dan daya indera, seperti 

misalnya : 

1) Objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita,gambar, 

filem atau gambar. 

2) Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, filem bingkai, 

film atau gambar. 

3) Gerak yang terlalau lambat atau terlalu cepat,dapat dibantu dengan 

timelapse atau   high-spead photography. 

c. Kejadian atau pristiwa dimasa lalu bias ditampakan lagi lewat rekaman 

film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 
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d. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram dan lain-lain. 

e. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-

lain). Dapat divisualkan dalam bentuk film  bingkai, gambar dan lain-

lain.
4
 

Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh guru. Hamalik Mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologi terhadap siswa. 
5
 

4. Manfaat Media pembelajaran 

Menurut Kemp & Dayton berbendapat meskipu telah lama disadari 

bahwa banyak pengintregrasiannya kedalam program-program pengajaran 

berjalan amat lambat. Mereka mengemukakan beberapa hasil penelitian 

yang menunjukan dampak positif dari penggunaan media sebagai integral 

pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran diantaranya 

sebagai berikut: 

                                                           
4
 Arif Sadirman, Media Pendidikan (Depok: Rajawali, 2012). ),h.17 

5
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h. 17 
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a. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku Setiap pelajar yang 

melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan 

yang sama. 

b. Pembelajaran dapat berjalan lebih menarik, dimana media dapat 

diasosiasikan untuk menarik perhatian dan membuat siswa tetap 

terjaga dan memperhatikan ketika prose pembelajaran sedang 

berlangsung. Media pendidikan aspek motivasi dan meningkatkan 

minat. 

c. Pembelajaran lebih interktif, dengan diterapkannya teori belajar dan 

prinsip–prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasis siswa, 

umpan balik dan penguatan. 

d. Lama waktu pembelajaran dapat di persingkat, karena kebanyakan 

media hanya memerlukan waktu yang singkat untuk mengantarkan 

pesan-pesan da nisi pembelajaran dalam jumlah yang sangat banyak 

dan kemungkinan dapat diserap oleh peserta didik. 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan, bilamana integrasi kata dan 

gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan 

elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan 

dengan baik, spesifik, dan jelas. 

f. Pembelajaran dapat dialakukan kapan saja dan dimana saja yang 

diiginkan ataupun diperlukan terutama bila media pembelajaran 

dirancang untuk penggunaan media secara individu. 
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g. Sikap positif peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari dan 

terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. 

h. Peran guru dapat berubah kearah yang positif  dimana beban guru 

yang seharusnya menjelaskan secara berulang-ulang mengenai isi 

pembelajaran dapat dikurangi bahkan hilangkan sehingga ia dapat 

lebih memfokuskan  dalam proses belajar mengajar misalnya sebagai 

konsultan atau penasehat peserta didik. 

Sudjana & Rivai mengemukakan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar peserta didik, yaitu ; 

1. Proses pembelajaran lebih menarik sehingga lebih menbangkitkan 

minat peserta didik untuk belajar. 

2. Bahan pelajarn akan lebih jelas maknannya sehigga dapat lebih 

dipahami oleh peserta didik dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Metode dalam mengajar akan lebih bervariasi, tidak hanya 

berkomunikasi denga verbal, melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apalagi bila guru mengajar pada setiap jam pelajaran. 

4. Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi aktivitas lebih seperti 
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mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-

lain.
6
 

5.   Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media yang kita temukan dan sering digunakan sangatlah beraneka 

ragam, bagi seorang guru harus dapat memilih salah satu media 

pembelajaran yang akan digunakan. Penggunaan media harus disesuaikan 

dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, berikut ini 

beberapa pendapat para ahli mengenai jenis-jenis alat teknologi pendidikan : 

Menurut Nasution, Berdasrkan pada pengklasifikasiannya yang 

digambarkan para ahli, maka karakteristik atau ciri khas suatu media 

berbeda berdasrkan tujuan dan maksud pengelompokannya. 

a. Papan tulis 

b. Multimedia 

c. Komputer 

d. Film atau gambar 

e. Proyektor transparan (OHP) atau media trasparan 

f. Media audio 

Anderson (1976) mengelompokan media menjadi : 

1. Media audio 

2. Media cetak 

3. Media audio-cetak 

4. Media Proyeksi visual diam 
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5. Media audio visual diam 

6. Media visual gerak 

7. Media objek fisik 

8. Media manusia dan lingkung 

9. Media computer.
7
 

 

B. Media Pembelajaran Berbasis TIK (Teknologi Informasi Komputer) 

1. Pengertian Teknologi Informasi dan Komputer  

Teknologi Informai dan Komunikasi (TIK) bagian dari ilmu 

Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara umum  adalah semua teknologi 

yang berhubungan dengan pengambilan pengumpulan Pengelolahan, 

penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi, sedangkan menurut  

Sujoko Teknlogi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sekumpulan 

perangkat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi. 

Penciptaan penyebaran, penyimpanan dan pengelolaan informasi atau 

teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, 

memindah, menganalisa, menyajikan, menyimpan dan menyampaikan 

informasi data menjadi sebuah informasi
8
 

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komputer 

Terdapat beberapa tujuan pemanfaatan ICT yaitu : 

a. Memperluas sikap kompetitif (competitive positioning)  

                                                           
7
 Syafruddin Nurdin, Kurikullum Dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali, 2016). h.121 

8
 Sujoko, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kommunikasi Sebagai Media Pembelajaran 

Di SMP Negeri 1 Geger Madiun,” Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan, 1.2337–

7623 (2015), 72. 
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b. Meningkatkan citra merek (brand image)  

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran 

d. Meningkatkan kepuasan pesrta didik 

e. Meningkatkan pendapatan 

f. Memperluas basis peserta didik 

g. Meningkatkan kualitas pelayanan  

h. Mengurangi biaya oprasi  

i. Mengembangkan produk dan layanan baru 

Saat ini didalam dunia pendidikan khususnya dalam sistem 

pembelajaran telah mengubah sistem pembelajaran pola konvesional atau 

tradisional menjadi pola modern yang bermedia teknologi informasi dan 

komunikasi Information and Communication Technology  (ICT). Johan 

mengemukakan bahwa ICT dalam waktu yang sangat singkat akan menjadi 

suatu bangunan yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat 

modern. 

C. Jenis-Jenis Media Berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)  

Beberapa media yang dapat digunakan dalam pemelajaran berbasis 

TIK, adalah : 

1. Inernet  

Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI, 

karena perkembangan internet kemudian muncul model-model e-learning, 

distance learning, web base learning, dan istilah pendidikan berbasis TI 
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lainnya. Internet merupakan jaringan komputer global yang mempermudah, 

mempercepat akses  dan distribusi informasi dan pengetahuan (materi 

pembelajaran) sehingga materi dalam proses belajar mengajar selalu dapat 

diperbaru. sudah seharusnya dalam penerapan pendidikan berbasis TI tersedia 

akses internet. 

2. Sosial Networking 

Social networking atau jaringan sosial merupakaan medium yang 

paling popular dalam kategori media sosial. Medium ini sarana yang bias 

digunakan untuk melakukan hubungan soaial, termasuk konsekuensi atau efek 

dari hubungan social tersebut, didunia virtual. Situs jejaring sosial adalah 

media social yang paling popular. Media sosial tersebut memungkinkan 

anggota untuk berintraksi satu sama lain. Interaksi terjadi tidak hanya pada 

pesan teks, tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin menarik 

perhatian pengguna lain. 

Kehadiran situs jejaring sosial, seperti facebook, merupakan media 

sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas, 

atau bahkan pendapat pengguna, juga sebagai media yang memberikan ruang 

bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring social diruang siber. Fasilitas di 

facebook seperti „wall‟ bias digunakan untuk mengungkapkan apa yang 

sedang disaksikan , dan dapaat digunakan untuk bercerita tentang keadaan 

sekitar dirinya. Karakter utama dari situs jejaring social adalah setiap 

pengguna membentuk jejaring pertemanan, baik terhadap pengguna yang 
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sudah diketahuin dan sering bertemu didunia nyata (offline) maupun 

membentuk jejaring pertemanan baru. 

3. Blog 

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentarai dan berbagi, baik 

tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Istilah blog berasal dari kata “ web 

blog” yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada 1997. 

Banyaknya blog lahir sebelum konsep media sosial muncul. Tetapi jika kita 

melihat fungsi blog yang ditawarkan saat ini, anda menyadari mereka seperti 

aplikasi media sosial lain.  

Pada awalnya blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi 

kumpulan tautan kesitus lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap 

harinya, pada perkembangan selanjutnya blog memuat banyak jurnal (tulisan 

keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bias 

diisi oleh penggunjung. Tidak hanya itu Rosen menyebutkan bahwa kehadiran 

blog telah membawa media pemberitaan yang bersaing dengan media masa 

pada umumnya. “bloger” bias disamakan dengan jurnalis, dapat 

mempublikasikan cerita atau peristiwa kepada publik yang di sebarkan dan 

menjadi perbincangan terkait pihak berwenang. 
9
 

Karakter dari blog antara lain penggunnya adalah pribadi dan konten 

yang dipublikasikan juga terkait pengguna dalam blog sendiri, pada awalnya 

blog cenderung di kelola oleh individu-individu, namun sesuai dengan 

                                                           
9
 Khomsarial Romli, Komunikasi Massa, (Jakarta: PT Grasindo). h. 136 
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kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khalayak membuat 

perusaan maupun institusi bisni juga terjun mengelola blog konten yang di 

bangun oleh pemilik blog atau blogger cenderung berupa user experience 

sapa pengalaman pemilik. Secara mekanis jenis media social ini biasa di bagi 

menjadi dua pertama, katerogori personal  homepages, yaitu pemilik 

menggunkan nama domain sendiri, seperti.com atau net. Kedua, dengan 

pengguna peyedia fasilitas halaman weblog gratis, seperti wordpress 

(www.wordpress.com) atau blogspot (www.blogspot.com).
10

 

D. Model Blended Learning Dalam Pembelajaran 

1. Pengertian Model Blended Learning 

Blended learning terdiri dari kata blended learning 

(kombinasi/campuran) dan learning  (belajar). Pada istilah lain yang sering 

digunakan adalah hybrid course (hybrid dimana campuran/kombnasi, course 

merupakan mata kuliah). Pada umumnya blended learning mengacu pada 

proses pembelajaran antara tatap muka  (face to face) dan berbasis computer  

(online dan computer). Pada awalnya istilah blended learning digunakan 

untuk mengambarkan matakuliah yang mencoba mengabungkan 

pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Dalam metodelogi 

penelitian digunakan istilah mixsing untuk menunjukan kombinasi penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Adapula yang menyebut didalam pembelajaran 

adalah pendekatan elektrik,mengombinasi berbagai pendekatan dalam 
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pemebelajaran efisien .
11

 Pada perkembangannya istilah yang lebih popular 

saat ini Blended e-learning dibandingkan dengan blended learning. 12 

Blended learning adalah situasi pembelajaran yang memadukan 

beberapa metode pembelajaran sekaligus pada suatu atmosfer pembelajaran 

yang menetapkan tujuan menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan 

Keduai stilah tersebut merupaka isu baru dalam pembelajaran pada dunia 

pendidikan globalisasi dan teknologi Blended e-learning. Zhao menjelaskan 

“issu Blended Blended e-learning sangat sulit untuk didefinisikan mengingat 

sesuatau hal yang baru “Walaupun sulit mendefinisikan pengertian Blended 

lended e- learning namun para akhli dan professor yang melakukan 

penelitian tenang blended blended e-learning dan menyebutkan konsep dari 

bleanded e-learning. 

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat permasalahan antara Blended 

e-Learning yang pengabungan aspek blended e-learning yang termasuk web-

based intucsion, streaming video, audio, synchronous and asynchronous 

communication atau aspek terbaik pada aplikasi informasi blended e-learnin, 

dengan kegiatan tatap muka. Blended learning merupakan pendekatan 

pembelajarn terbaru atau model terbaru menurut Soekartowi. Hal tersebut 

senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Zhao, Menjelaskan bahwa : 

“Blended Blended e-Learing offers a new learning approach for 

combining different delivery modes,normalyy is online and face-to-face 

                                                           
11

 Warsih D.Dwiyogo, Pembelajaran Berbasis Blended Learning (Depok: Rajawali Pers, 

2018). h.59 
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 Dian Lestari, “Pengembangan Perangkat Blended Learning Sistem Saraf Manusia Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis,” Universitas Negeri Semarang, 1.2252–6412, 84. 
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teaching to two remote sites by means sites by means of Blended Blended e-

Learning, a combination of face-to-face and distance learning.” 

Pernyataan dari Zhao menekankan pendekatan pembelajaran baru 

namun tetap mempunyai pesan dikombinasikan dengan dua cara online dan 

mengajar tatap muka pada tempat yang berjauhan dengan cara Blended 

Blended e-Learning, suatu kombinasi tatap muka pembelajaran jarak jauh.
13

 

2. Manfaat Blended Learning 

a. Proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada 

penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. 

b. Mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan 

peserta didik (mitrabelajar). 

c. Membantu memotivasi keefektifan peserta didik untuk ikut terlibat 

dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap 

kemandirian belajar pada peserta didik. 

3. Tujuan Blended Learning 

Tujuan blended learning pada dasarnya di laksanakan untuk 

mendapat pembelajaran yang paling baik dengan mengabungkan berbagai 

keungulan masing-masing komponen, diaman memungkinkan untuk 

melakukan pembelajaran secara interaktif sedangkan metode onlinen dapat 

memberikan materi secara online tanpa batas ruang dan waktu sehingga 

dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Peningkatan penjadwalan 

fleksibilitas bagi peserta didik, dengan mengabungkan aspek terbaik dari 
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tatap muka dan pembelajaran online. Kelas tatap muka dapat digunakan 

untuk melibatkan para pesrta didik dalam pengalaman interaktif. 

Sedangkan porsi online memberikan para peserta didik dengan konten 

multi media yang kaya akan pengetahuan kapanpun dan dimanapun 

selama peserta didik memiliki akses internet.
14

 

Menurut Garnham, tujuan dikembangkanya blended learning 

adalah mengabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran dikelas (tatap 

muka) dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan 

pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi 

jumlah waktu tatap muka dikealas. Dengan teknologi berbasis komputer 

pengajar menggunakan model perkuliahan campuran (hybrid), untuk 

merancang ulang mata pelajarannya. Tujuan dari penggunaan blended 

learning ini sebagai berikut : 

a. Membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik didalam 

proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam 

belajar. 

b. Menyediakan peluang yang praktis-realitis bagi pengajar dan peserta 

didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus 

berkembang. 

c. Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik, dengan 

mengabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan pembelajaran 
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online. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para 

pesrta didik dalam pengalaman interaktif. Sedangkan porsi online 

memberikan para peserta didik dengan konten multi media yang 

kaya akan pengetahuan kapanpun dan dimanapun selama peserta 

didik memiliki akses internet.
15

 

 

4. Kelebihan Dan Kekurangan Blended Learning 

a. Kelebihan Blended Learning : 

1) Dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kapan saja 

dan dimana saja. 

2) Pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional, yang 

keduanya memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. 

3) Pembelajaran lebih efektif dan efisien 

4) Meningkatkan aksesbilitas. Dengan adanya Blended Learning 

maka pembelajar semakin mudah dalam mengakses materi 

pembelajaran. 

5) Pembelajaran menjadi lebih luwes dan tidak kaku. 

b. Kekurangan Blended Learning :  

1) Media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan 

apabila sarana danprasarana tidak mendukung. 

2) Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pebelajar, seperti komputer 

dan akses Internet. Padahaldalam Blended Learning diperlukan 
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akses Internet yang memadai, apabila jaringan kurang memadai 

akan menyulitkan peserta dalam mengikuti pembelajaran mandiri 

viaonline kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

penggunaan teknologi. 

3) Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar, seperti komputer 

dan akses Internet. 

4) Membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat 

memaksimalkan potensi dari Blended Learning.Meningkatkan 

kemudahan belajar sehingga peserta didik menjadi puas dalam 

belajar.
16

 

Joseph W.Veres A.menuliskan tentang “ Blended Learning: A 

Case Study on Teacher Effectiveness” dan mengungkapkan bahwasannya 

pelaksanaan blended learning mempunyai kelebihan dan keterbatasannya 

dalam hubungannya dengan keefektivitasan pembelajaran dan bila 

dibandingkan dengan metode tradisional menurut persepsi pesera didik.  

Dalam temuan ini juga terjadi dalam efektivitas persepsi diri 

peserta didik terutama pada hubunganya dengan emapat komponen utama 

seperti lingkungan ,pembelajaran,dan pola hubungan. Keempat hal ini 

dapat membantu mengidentifikasi keterampilan, karakteristik yang 

dibutuhkan oleh pendidik untuk menjadi pemandu belajar yang efektif 

dalam blended learning. 
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Soekartiwi mengkaji “Blended E-Learning Alternatif model 

pembelajatran jarak jauh di Indonesia” menyatakan bahwasanya 

penerapan pembelajaran jarak jauh menggunakan model blended learning 

dapat membantu proses belajar semakin efisiensi yang baik karena 

dirancaang dengan kombinasi dari penerapan teknologi informasi e-

Learning terdapat kegiatan  face-to-face, dan praktik dunia nyata. 

Keuntungan dari menggunakan model ini adalah menghasilkan pelajar 

yang berorientasi proses, bukan pristiwa. Agar menciptakan efektifitas 

dalam proses pelaksanaannya, terdapat enam langkah yang harus diikuti, 

yaitu (a) mengidentifikasi konten dan mengkonversinya kedalam sistem 

pengiriman online, (b) mendisain solusi blended learning, (c) memiliki 

konten yang diformat secara online, (d) menguji disain, dan (e) 

memupublikasi dan menjalankan program blended learnig dan, (f) 

mengatur kriteria untuk mengevaluasi teknologi pembelajaran. 

Dari beberapa kajian diatas mengkaji blended learning dari dua sisi 

yang berdeda, yakni dengan penggunaan pendekatan penelitian kualitatif 

dan kuantitatif. Kajian ini berusaha mendekatakan kedua pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan, yakni focus pada desain pembelajaran blended learning 

dengan memadukan sumber belajar tradisional dan online, digital, atau 

elektronik.
17

 

 

                                                           
17

 Muhamad Yaumi, Median & Teknologi Pemembelajaran, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018). h.26 
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E. Kemampuan Berfikir Kritis  

1. Pengertian Berpikir kritis  

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir salah satunya adalah kemampuan bepikir kritis. Berpikir 

kritis dapat diartikan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, 

pekerjaan dan sebagai fungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. 

Berpikir adalah salah satu komponen dalam proses berpikir tingkat tinggi, 

menggunakan dasar analisis argument dan memunculkan wawasan terhadap 

tiap-tiap makna dan interoretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang 

kohesif dan logis.
18

 

Berpikir kritis adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir tenang ide 

atau gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau 

masalahyang dipaparkan. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

menganalisis gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara 

tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya 

kearahyang lebih sempurna. Berpikir kritisadalah aktivitas terampil yang bisa 

dilakukan dengan baik, dan pemikiran kritis akan memenuhi beragam 

standarintelektual. 

Menurut Edward Glaser, seorang penulis Watson-glaser belia 

mendefinisikan  berfikir kritis sebagai berikut. 

                                                           
18

 W Wulandari and others, “Kajian Instrumen Tes Biologi Kelas X Terhadap Islam 

Terintegrasi Nilai Islam , Karena Dengan Mengkaji Dapat Memberikan Informasi Tentang 

Kualitatif . Penelitian Dilaksanakan Pada Bulan April 2018 Di SMA Berbasis Islam Wilayah,” 

10.2 (2019), 131–42. 
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a. Suatu sikap mau berfikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan 

hal-hal yang berbeda dalam jangkauan pengalaman seseorang. 

b. Pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang 

logis. 

c. Semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut. 

d. Berpikir kritis menuntut upaya keras untk memeriksa setiap keyakinan 

atau pengetahuan asumtif berdasarkan bukti pendukungnya dan 

keimpulan-kesimpulan lanjutan yang diakibatkannya. Menurut Robert 

Ennis, Mendefinisikan berpikir kritis  adalah pemikiran yang masuk akal 

dan reflek yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya 

atau dilkukan. 

Perhatikan tekanan pada tekanan kata „masuk akal‟ dan „reflek‟ yang 

terungkap dalam definisi-definisi sebelumnya, tetpi perhatikan juga bahwa 

Ennis berbicara tentang „memutuskan apa yang mesti dilakukan‟ yang tidak 

disebutkan secara eksplisit dalam definisi-definisi sebelumnya,  jadi 

pengambilan keputusan adalah bagaimana dari berfikir kritis dalam konsep 

Ennis. Richard Paul, Memberikan definisi berpikir kritis yang kelihatan agak 

berbeda denagan deinisi-definisi yang diberikan diatas. Definisis itu adalah 

sebagai berikut :“Berpikir kritis adalah model berpikir mengenai, hal substansi 

atau maslah apa saja dimana sipemikir meningkatkan kualitas pemikirannya 

dengan menangani secara trampil struktur- struktur yang melekat dalam 

pemikiran dan menerapka standar-standar intelektual padanya. 
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Definisi ini sungguh menerik karena ia mengarahkan perhatian pada 

keistimewaan berpikir kritis dimana para guru dan peneliti dibidan ini 

kelihatan pada prinsipnya menyetujui, bahwa satu-satunya cara untuk 

mengembangakan „kemampuan berfikir kritis seseorang ia lah melalui berfikir 

tentang pemikiran diri sendiri‟. (atau sering disebut “metakongnisi”), dan 

secara sadar berupaya memperbaikinya dengan merujuk pada beberapa model 

berfikir yang baik dalam bidang itu.
19

 

Berpikir rasional dan kritis adalah permujudkan prilaku belajar 

terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Pada umumnya peserta 

didik yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-

dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan “bagaimana (how) dan 

“mengapa” (why). Dalam berpikir rasional peserta didik dituntut 

menggunakan logika (akal sehat) untuk menentukan sebab akibat, 

menganalisis, menarik kesimpulan. dalam hal berpikir kritis. 

2. Indikator Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis setiap orang berbeda-beda, oleh karena itu 

diperlukan suatu indikator untuk menilai tingkat berpikir keritis seseorang. 

Menurut Bayer kemampuan berpikir kritis memilki 12 indikator antara lain 

sebagai berikut : 

a. Mengenal inti permasalahan. 

b. Membandikan persamaan dan perbedaan. 
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 Alec Fisher, Berfikir Kritis (Jakarta: Erlangga,).h. 2-4 
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c. Menemukan informasi yang relevan. 

d. Merumuskan permasalahan yang tepat. 

e. Membedakan antara bukti, opini dan pendapat yang berasalan. 

f. Mengoreksi ketepatan argument. 

g. Mengetahui asumsi yang tidak ditetapkan. 

h. Mengetahui adanya kiasan atau tiruan. 

i. Mengetahui bias, faktor, emosional, propaganda, dan arti ganda yang 

kurang tepat. 

j. Mengakui perbedaan orientasi dan pandangan 

k. Mengakui kecukupan data. 

Tabel 2.1 

Proses dan Kata-Kata Oprasional Berfikir Kritis
20

 

Indikator Kata-Kata Oprasional Teori 

Memberikan 

penjelasan sederhana 

Menganalisis pertanyaan, 

mengajukan dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi 

Ennis  

(1980 ) 

Membangun 

keterampilan dasar 

Menilai kedibilitas suatu sumber, 

meneliti,menilai hasil penelitian 

Membantu inferensi Mereduksi dan menilai 

deduksi,membantu dan menilai 

penilaian 

Membuat penilaian 

lebih lanjut 

Mengidentifikasi asumsi 

Mengatur strategi Memutuskan sebuah tindakan 

Teknik Berintraksi dengan orang lain Facione 

(1990) 

Analisis Mengidentifikasi, menganalisis 

                                                           
20

 Kokomkomala Sari, Pembelajaran Kontekstual, (Bandung: PT.Refika Aditaman, 

2011), h. 48 
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Indikator Kata-Kata Oprasional Teori 

Inferensi Menyimpulkan,merumuskan 

hipotesis,mempertimbangkan 
 

Penjelasan Menjustifikasi penalaran, 

mempersentasikan penalaran 

 

Regulasi diri Menganalisis,meneliti hubungan-

hubungan 

Henri 

( 1991) 

Klarifiksi dasar Menganalisis masalah ntuk 

memahami nilai-nilai,kepercayaan 

dan asumsi-asumsi utamanya 

Inferensi Mengakui dan mengemukakan 

sebuah ide berdasarkan pada proposi 

yang bener 

Penilaian Membuat keputusan-keputusan 

evaluasi-evaluasi dan kritik-kritik 

Strategi-strategi Menerapkan solusi setelah 

pemilihan  

Identifikasi masalah 

 

Mengupayakan tindakan menarik 

minat dalam sebuah masalah 

Garrison(199

2 ) 

Definisi masalah Mendeefinisikan batasan-

batasan,akhir dan alat masalah 

Garrison(199

2 ) 

 Eksplorasi masalah Pemahaman mendalam tentang 

situasi masalah 

Penerapan masalah Mengevaluasi solusi-solusi 

alternative dan ide-ide baru 

Intergrasi masalah Bertidak sesuai dengan pemahaman 

untuk mewujudkan pengetahuan 
 

 

Tabel 2.2 

Indikator Kemampuan Berfikir kritis 

No Indikator kemampuan berfikir 

kritis 

Sub Indikator Berpikir krtis 

1. Mempelajari penjelasan 

sederhana 

a. Memfokuskan pertanyaan 

b. Menganalisis argument 

c. Bertanya dan menjawab  
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No Indikator kemampuan berfikir 

kritis 

Sub Indikator Berpikir krtis 

2. Membangun keterampilan dasar a. Mempertimbangkan 

kredibilitas sumber 

b. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

observasi 

3. Menyimpulkan atau membuat 

inferensi 

a. Membuat dedukasi dan 

memepertimbangkan hasil 

dedukasi  

b. Membuat induksi dan 

mempertimbangkan hasil 

induksi 

c. Membuat dan 

mempertimbangkan hasil 

keputusan 

 

4. Memberikan penjelasan lebih 

lanjut 

a. Mendefinisikan istilah 

b. Mengidentifikasi asumsi 

5. Mengatur strategi dan teknik Memutuskan sebuah 

tindakan,berintraksi dengan orang 

lain 

Sumber : Kokom komala sari,  Pembelajaran Kontekstual  

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat 5 indikator berpikir kritis Ennis 

yaitu: memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, 

membuat inferensi, membuat penjelasan lebih lanjut, mengatur strategi dan 

teknik. 

F. Kerangka Berpikir 

Pada suatu penelitian maka perlu adanya kerangka pemikiran agar 

pemahaman penelitian terarah dengan baik dan memberikan pemahaman akan 

alur penelitian pada pembaca. Kerangka berfikir merupakan bagian dari 

penelitian yang meggambarkan alur gambaran kerja dari penelitian yang akan 
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dilakukan. Kerangka berfikir dikemukakan dengan maksud untuk menyusun 

reka pemecahan masalah melalui pengembangan produk yang dihasilkan. 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memberikan 

kemudahan pada setiap bidang tidak terkecuali pada bidang pendidikan. 

Penggunaan IPTEK dengan bijak akan memberikan banyak manfaat bagi 

penggunaanya. Dalam bidang pendidikan belajar tidak lagi harus bertemu 

dengan guru, pembelajaran jarak jauh dan dapat dilakukan dimana saja serta 

kapan saja mulai diterapkan. 

Media inovatif seperti media pembelajan IPA biologi berbasis blended 

learning merupakan salah satu pilihan yang dapat diterapkan untuk menuju 

pendidikan berkualitas. Pemilihan media harus mempertimbangkan beberapa 

kriteria, seperti: tujuan yang ingin dicapai, ketepatan dengan isi pelajaran, 

praktis, guru terampil dalam penggunaan. 
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Harapan    Kenyataan yang dihadapi 

 

 

     

 

 

Harapan         

  

    Masalah 

 

 

 

                    Solusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan media pembelajaran biologi berbasis 

blended learning  disertai latihan soal berfikir kritis 

untuk siswa SMP. 

Pengembangan media pembelajaran biologi berbasis 

blended learning  disertai latihan soal berfikir kritis 

untuk siswa SMP. 

Bersama dengan 

perkembangan teknologi, 

seharusnya pembelajaran,  

Biologi dapat dilaksanakan 

dangan optimal dengan 

memanfaatkan teknologi 

yang serba digital, baik 

untuk dijadikan media 

pembelajaran maupun 

sumber belajar 

Bersama dengan 

perkembangan teknologi, 

seharusnya pembelajaran,  

Biologi dapat dilaksanakan 

dangan optimal dengan 

memanfaatkan teknologi 

yang serba digital, baik 

untuk dijadikan media 

pembelajaran maupun 

sumber belajar 

Fasilitas yang disediakan 

oleh sekolah sudah cukup 

memadai,dari lab computer, 

LCD, Proyektor,dan 

jaringan WIFI ,siswa lebih 

sering searcing 

menggunakan google tanpa 

sumber jelas,dan lebih 

sering  menggunakan 

gadgetnya untuk mengakses 

sosial media. 

Fasilitas yang disediakan 

oleh sekolah sudah cukup 

memadai,dari lab computer, 

LCD, Proyektor,dan 

jaringan WIFI ,siswa lebih 

sering searcing 

menggunakan google tanpa 

sumber jelas,dan lebih 

sering  menggunakan 

gadgetnya untuk mengakses 

sosial media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Media yang digunakan berupa buku cetak,papan tulis  dan power 

poin. 

2. Sarana dan prasarana disekolah kurang dimanfaatkan secara 

maksimal. 

3. Kemampuan berfikir kritis belum diterapkan secara maksimal 

4. Media pembelajaran biologi berbasis blended learning dengan 

blog  belum  pernah digunakan disekolah. 

1. Media yang digunakan berupa buku cetak,papan tulis  dan power 

poin. 

2. Sarana dan prasarana disekolah kurang dimanfaatkan secara 

maksimal. 

3. Kemampuan berfikir kritis belum diterapkan secara maksimal 

4. Media pembelajaran biologi berbasis blended learning dengan 

blog  belum  pernah digunakan disekolah. 

Perlu dikembangkan media pembelajaran biologi berbasis 

blended learning dengan blog untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis dan diharapkan dapat 

meningkatkan minat belajar pesrta didik, menjadi media 

yang memiliki kriteria layak untuk digunakan. 

Perlu dikembangkan media pembelajaran biologi berbasis 

blended learning dengan blog untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis dan diharapkan dapat 

meningkatkan minat belajar pesrta didik, menjadi media 

yang memiliki kriteria layak untuk digunakan. 
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G. Penelitian Relevan 

Media pembelajaran Blended learning sudah beberapa kali diteliti oleh 

para peneliti lain dan relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Peneliti yang digunakan oleh Dian lestari, sri mulyani, susanti dengan 

judul “ Pengembangan Perangkat Blended Learning Sistem Saraf 

Manusia Untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis” 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan  dapat menfasilitasi siswa untuk belajar berfikir 

kritis  karena pembelajaran blended learning membuat siswa berfikir 

secara holistic dan mampu memunculkan pertanyaan serta jawaban kritis 

dari siswa, pembelajran valid dengan rata-rata penelitian validator 87,3 

pada kriteria sangat baik, perangkat pembelajaran efektif, terlihat dari 

97,5% siswa telah memiliki keterampilan berfikir kritis dengan kriteria 

tinggi atau snagat tinggi, perangkat pembelajaran peraktis telihat dari 

87,67% siswa memiliki respon yang baik atau positif. Hal ini 

menunjukan bahwa pembelajaran menggunakan strategi belnded 

learning memberikan ketertarikan yang tinggi pada siswa.
21

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Usman, dengan judul : “Komunikasi 

Pendidikan Berbasis Blended Learning Dalam Membentuk Kemandirian 

Belajar” Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran pengabungan (blended learning), proses 

                                                           
21

 Susanti Dian lestari, Sri mulyani, “Pengembangan Perangkat Blended Learning Sistem 

Saraf Manusia Untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis|,” Jurnal of Innovative Science 

Education, IV.2011, 116–29. 
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pembelajaran berlangsung menggunakan empat model kombinasi yakni:  

tatap muka, media elektronik, teks, video, dan  multi media serta berbasis 

web. Porsi belajar mandiri dengan pembelajaran menggunakan web 

memiliki komposisi yang sama dengan proses tatap muka. 

Pembelajaran blended learning fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar 

harus mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk 

pembelajarannya. Suasana pembelajaran blended learning mengharuskan 

peserta didik memainkan peran yang lebih aktif dalam pembelajarannya. 

Peserta didik membuat rancangan dan mencari materi dengan usaha dan 

inisiatif sendiri. Blended learning ini tidak berarti tidak meninggalkan 

pemeblajaran konvesional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar 

tersebut melalui pengembangan teknologi.
22

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ruhama desy dan setyoko dengan judul 

“Pengembangan Pembelajaran Blended Learning Berbasis Website di Program 

Studi Pendidikan Biologi Universitas Samudra” Hasil penelitian ini 

pelaksanaan blended learning lebih bermakna  karena keragaman sumber 

materi belajar yang di peroleh. Penggunaan internet untuk keperluan 

pembelajaran, dimana seluruh konten pembelajaran seperti, bahan ajar materi 

terdapat dialam website tersebut,.
23

 

 

                                                           
22

 Usman, “Komunikasi Pendidikan Berbasis Blended Learning Dalam Membentuk 

Kemandirian Belajar,” Jurnal IAIN Parepare, Vol.04.No.1,h.23 . 
23

Ruhman desy dan Setyoko, “Pengembangan Pembelajaran Blended Learning Berbasis 

Website Di Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Samudra”, (Jurnal Pendidikan Biologi, 

Vol.6  No.3,Agustus 2017) 
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