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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi pemahaman konsep peserta 

didik yang masih rendah dikarenakan kurangnya perhatian peserta 

didik ketika guru sedang menjelaskan dan memahami materi yang 

diajarkan serta dikarenakan lamanya belajar daring dirumah. Dan 

selama belajar dirumah, guru hanya memberi materi dan tugas melalui 

WhatsApp Group sehingga mengharuskan anak belajar sendiri 

dirumah tanpa bimbingan dari guru. Tujuan pada penelitian ini untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika melalui model 

pembelajaran Blended Learning pada peserta didik kelas V SDN 1 

Mojokerto. Penelitian ini dilakukan pada Semester Ganjil tahun ajaran 

2021/2022.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) model Kemmis dan Mc Taggart. Penelitian ini dilakukan 

dengan dua siklus yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi tiap siklusnya. Peserta didik kelas V 

berjumlah 29 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi, tes, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Blended Learning dapat dilakukan dengan baik terbukti 

dari hasil tes peserta didik mengalami peningkatan dari siklus I 

sebesar 69% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 90%. 

Penelitian ini dikatakan berhasil karena telah memenuhi kriteria 

keberhasilan penelitian yaitu mencapai 85%. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa dengan menerapkan model pembelajaran Blended Learning 

dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik 

kelas V SDN 1 Mojokerto. 

 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Blended Learning, Pemahaman  

Konsep Matematika 
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MOTTO 

 

                  

         

 

Artinya : “Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita 

tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 

melainkan kaum yang kafir" (Q.S. Yunus : 87) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Di bawah ini merupakan beberapa penjelasan berkenaan 

dengan judul. 

1. Model Pembelajaran Blended Learning 

Model Pembelajaran merupakan suatu rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain. Sebelum  melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, guru perlu menyiapkan model 

pembelajaran yang akan dipakai disesuaikan dengan materi 

yang akan diajarkan. Salah satu model pembelajaran yaitu 

model pembelajaran Blended Learning. 

Blended Learning adalah kombinasi belajar tatap muka, 

offline dan online. Pembelajaran Blended Learning ini dapat 

menggabungkan pembelajaran tatap muka atau face to face 

dengan pembelajaran berbasis komputer. Artinya, pembelajaran 

dengan pendekatan teknologi pembelajaran dengan kombinasi 

sumber-sumber belajar tatap muka atau face to face dengan 

pengajar maupun yang dimuat dalam media komputer, telepon 

seluler atau mobile phone, saluran televisi satelit, konferensi 

video, dan media elektronik lainnya.
1
 

2. Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan 

dalam memahami konsep, operasi, dan relasi dalam 

matematika.
2
 Artinya, dalam mempelajari suatu materi tidak 

hanya sekedar membaca dan menghafal, melainkan harus dapat 

memahami konsep dalam materi dan mampu 

mendeskripsikannya. 

                                                             
1
Wasis D. Dwigoyo, Pembelajaran Berbasis Blended Learning (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2018), h.60. 
2Fatkhul Arifin, Tatang Herman, “Pengaruh Pembelajaran E-Learning 

Model Web Centric Course terhadap Pemahaman Konsep dan Kemandirian Belajar 

Matematika Siswa”. Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 12 No. 2 (Juli 2018), h. 2. 
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Pentingnya memahami suatu ilmu terdapat pada 

Firman Allah SWT sebagai berikut : 

 

ُْٔولً  ى ِٕكًَ َكانًَ َعْنهًُٔ َمْسـ 
لً  أُول ٰۤ ْمعًَ َواْلَبَصرًَ َواْلفَُٔؤادًَ كُٔ إِنًَّ السَّ  ۗ ْلمً    لَكًَ بِٕهً  عِٕ

  َوَلً َتْقفًُٔ َما لَْيسًَ
 

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak 

kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati 

nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya” (Q.S. 

Al-Isra’ : 36). 

 

Jadi, yang dimaksud pada penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik dengan 

menerapkan model pembelajaran Blended Learning. 

B. Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sedang 

berkembang saat ini mempunyai berbagai manfaat dan bekal dalam 

menuju masyarakat yang modern. Seiring dengan berkembangnya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut, mendorong adanya 

pembaruan dalam pemanfaatan teknologi pada bidang pendidikan, 

salah satunya yaitu dalam proses pembelajaran sebagai salah satu 

cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3
 Proses pemanfaatan 

teknologi pada pembelajaran, biasa disebut dengan e-learning atau 

pembelajaran elektronik. Wildavsky mengungkapkan bahwa 

kelemahan utama e-learning adalah minimnya intensitas bertemu 

antar peserta didik dan pendidik dan sulit untuk dapat melakukan 

sosialisasi antar peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran tatap 

muka sangat penting juga untuk diterapkan. Konsep di atas sering 

                                                             
3Vika Palera, “Pengaruh Model Blended Learning Berbantuan Video 

Interaktif Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa”. AJME, Vol. 

1 No. 2 (Desember 2019), h. 104. 



3 
 

 
 

disebut sebagai campuran e-learning dengan tradisional, sehingga 

disebut blended learning.4 

Blended learning ini merupakan perkembangan dari 

pembelajaran e-learning. Blended Learning merupakan 

pembelajaran berbasis online yang dikombinasikan dengan 

pembelajaran dikelas. Pembelajaran ini memperkuat pembelajaran di 

dalam kelas dengan memanfaatkan pembelajaran teknologi masa 

kini.
5
 Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

dan kenyamanan manusia. Al-Qur’an menegaskan bahwa jagat raya 

diciptakan Allah untuk manusia, sesuai dengan Firman Allah dalam 

Surah Al-Jaatsyiah ayat 13 : 

 

                

   ً

 

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa 

yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. 

 

Blended Learning tidak sepenuhnya pembelajaran dilakukan 

secara online yang menggantikan tatap muka di kelas, tetapi untuk 

melengkapi dan mengatasi materi yang tidak tersampaikan pada 

pembelajaran di kelas.
6
 Pembelajaran dengan pengembangan 

                                                             
4Deklara Nanindya Wardani, Anselmus J.E Toenlioe, Agus Wendi, “Daya 

Tarik Pembelajaran di Era 21 Dengan Blended Learning”. Jurnal Kajian Teknologi 

Pendidikan, Vol. 1 No. 1 (April 2018), h. 13 dan 14. 
5Ervinna Anggraini, “Pengaruh Pembelajaran Blended Learning 

Menggunakan Aplikasi Google Classroom terhadap Pemahaman Konsep Matematis 

Pada Peserta Didik Kelas VIII SMPN 9 Bandar Lampung”. (Skripsi Program Sarjana 

Ilmu Matematika UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 11. 
6Kurniawan Yusuf, “Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning 

menggunakan Google Classroom terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 
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teknologi dan kombinasi pembelajaran tatap muka, maka dapat 

dihasilkan suatu pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. 

Pendidik dengan peserta didik dapat melakukan komunikasi 

sekalipun jarak dan tempat yang berbeda serta peserta didik dapat 

dilengkapi dengan pembelajaran tatap muka yang memungkinkan 

terdapat permasalahan dalam materi pembelajaran online. Dengan 

begitu, peserta didik dapat memperdalam pemahaman konsep materi 

yang dipelajari serta dapat meningkatkan prestasinya dalam belajar.
7
 

Berdasarkan penjelasan mengenai model pembelajaran 

Blended Learning diatas, model ini dapat diterapkan oleh guru sebab 

sesuai dengan kondisi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini. 

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 

Kesehatan, Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 03/KB/2021, No.384 Tahun 2021, No. 

HK.01.08/MENKES/4242/2021, No.440-717 Tahun 2021 tentang 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi 

Coronauirus Disease 2019 (Covid-19) memutuskan salah satunya 

yaitu pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi dapat dilakukan 

dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menaati protokol 

kesehatan.
8
 Pembelajaran tatap muka terbatas yang tentu saja tidak 

sama dengan pembelajaran tatap muka seperti biasanya dikarenakan 

waktu pertemuan antara guru dan peserta didik sangat terbatas. 

Untuk mengoptimalkan pembelajaran tatap muka terbatas, 

pembelajaran harus dirancang dengan cermat dan menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran tatap muka terbatas 

dapat terlaksana secara optimal dan mencapai tujuan pembelajaran, 

karena penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat 

                                                                                                                                   
Matematis Siswa SMP”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Raden Intan, Lampung, 2020), h. 2. 

7Walib Abdullah, “Model Blended Learning Dalam Meningkatkan 

Efektivitas Pembelajaran”. Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, Vol. 7 No. 1 

(Juli 2018), h. 859. 
8
Ariga Bahrodin, Evina Widiyati, “Tingkat Stres Akademik Siswa Kelas VI 

Pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas”. Seminar Nasional 

SAINSTEKNOPAK Ke-5 LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG 2021, h. 3. 
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meningkatkan hasil belajar.
9
 Dengan demikian, guru harus mampu 

dalam menentukan model pembelajaran yang tepat sebagai inovasi 

dengan memanfaatkan media daring (online), salah satu model yang 

dapat diterapkan yaitu model pembelajaran blended learning ini. 

Penerapan model pembelajaran blended learning dalam 

pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan minat peserta didik, 

belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, khususnya 

dapat membuat peserta didik lebih mudah dalam memahami suatu 

materi pelajaran, salah satunya dalam mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Belajar matematika adalah belajar 

mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur abstrak yang terdapat 

di dalam matematika serta mencari hubungan-hubungan antara 

konsep-konsep dan struktur-struktur matematika.
10

 

Dalam matematika, setiap konsep berkaitan dengan konsep 

lain dan suatu konsep menjadi prasyarat bagi konsep yang lainnya. 

Oleh sebab itu, pemahaman konsep merupakan hal yang sangat 

mendasar dan memiliki peranan penting dalam pembelajaran 

matematika agar pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna. 

Kebanyakan peserta didik khususnya pada tingkat Sekolah Dasar 

menganggap bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang 

sulit, rumit, dan membosankan. Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan matematika di anggap pelajaran yang sulit, yaitu 

karakteristik  matematika yang bersifat abstrak, sistematis, penuh 

dengan lambang-lambang dan rumus-rumus. Kesulitan peserta didik 

dalam menghadapi penyelesaian soal-soal matematika menunjukkan 

                                                             
9
Ucup Supriatna, “Flipped Classroom: Metode Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal IDEAS, Vol. 7 No. 3 (Agustus 2021), 

h. 58. 
10Hasan Sastra Negara, “Pembelajaran Matematika MI/SD” (Buku Ajar 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan, Lampung, 

2019), h.5. 
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kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi yang 

diberikan tergolong rendah.
11

 

Karakteristik mata pelajaran matematika tingkat SD/MI 

yang khas, menuntut adanya metodologi pembelajaran yang khusus 

yang memberikan peluang lebih besar untuk efektivitas 

pembelajaran matematika di SD/MI. Dilihat secara substansial 

matematika memiliki sifat abstrak, sedangkan peserta didik tingkat 

SD/MI pada umumnya masih berada pada tahap berpikir operasional 

konkret. Kesenjangan antara karakteristik matematika yang abstrak 

dan tahap berpikir peserta didik yang masih konkret, memerlukan 

model-model pembelajaran yang dapat menjembatani peserta didik 

dalam memahami materi-materi matematika di SD/MI.
12

 

Fakta di lapangan yang peneliti jumpai, proses pembelajaran 

secara konvensional masih terjadi di SDN 1 Mojokerto. Guru pun 

kekurangan waktu untuk menjelaskan materi sampai peserta didik 

paham. Matematika adalah mata pelajaran yang memiliki waktu 

belajar lebih lama, oleh sebab itu jika guru ingin mengikuti 

kemampuan peserta didik tidak akan cukup waktu Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) berlangsung sehingga proses belajar pun tidak 

sesuai dengan RPP atau kalender pendidikan.  

Dari hasil wawancara dengan wali kelas V di SDN 1 

Mojokerto diperoleh bahwa peserta didik kelas V di sekolah tersebut 

pemahaman konsep nya masih masih rendah dikarenakan kurangnya 

perhatian peserta didik ketika guru sedang menjelaskan dan 

memahami materi yang diajarkan serta dikarenakan lamanya belajar 

daring dirumah, yang menyebabkan peserta didik belajarnya kurang 

dan jika mengerjakan tugas meminta jawaban kepada orangtuanya. 

Dan selama belajar dirumah, guru hanya memberi materi dan tugas 

melalui WhatsApp Group sehingga mengharuskan anak belajar 

sendiri dirumah tanpa bimbingan dari guru. Di samping itu, model 

yang digunakan kurang bervariasi dikarenakan terbatasnya waktu 

                                                             
11Lia Yulianah, Khomsatun Ni’mah, Diar Veni Rahayu, “Analisis 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Berbantuan Media Schoology”. 

Jurnal Derivat, Vol. 7 No. 1 (Juli 2020), h. 40. 
12Hasan Sastra Negara, Op.Cit., h. 6. 
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belajar, sehingga guru perlu inovatif dan kreatif dalam merancang 

suatu pola pembelajaran. 

Pernyataan di atas diperkuat dengan adanya nilai pretes pada 

materi kecepatan dengan menggunakan pedoman penskoran 

pemahaman konsep matematika dapat dilihat pada lampiran. Berikut 

hasil analisis pretest yaitu sebagai berikut 

 

Tabel 1.1 Hasil Analisis Pretest 

No Nama Peserta Didik 

No Soal/ Skor 

Maksimal 
Skor 

Total 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1. Abie Aqilah Syahlevi 3 4 0 0 1 8 40 

2. Aldo Riski Damara 2 1 0 1 1 5 25 

3. Amellia 3 3 1 1 1 9 45 

4. Angga Saputra 4 3 1 3 4 15 75 

5. Arma Yoga Rama 4 3 1 4 4 16 80 

6. Decha Salsabila A. 1 3 2 4 3 13 65 

7. Deska Lutfiana Ulfa 4 1 0 4 3 12 60 

8. Galih Windu S. 4 1 0 3 4 13 65 

9.  Gracia Stefani 0 0 1 4 4 9 45 

10. Haikal Pratama 3 1 3 0 3 10 50 

11. Indah Maulida 4 2 4 4 4 18 90 

12. Intan Novita Sari 3 2 3 3 4 15 75 

13. Jeni Lestari 0 0 3 3 4 10 50 

14. Kania Dwi Azkia 3 1 0 2 0 6 30 

15. M. Faiq Uzair 4 4 4 4 4 20 100 

16. Miftahul Jannah 4 4 3 4 4 19 95 

17. Najuwan 4 4 4 4 4 20 100 

18. Nayla Aprineza 4 4 3 4 4 19 95 

19. Noviani 1 1 3 3 4 12 60 

20. Putri Anggraeni 0 1 3 3 3 10 50 

21. Putri Habsari 3 2 0 0 3 8 40 

22. Radit Frenata 3 3 0 0 0 6 30 

23. Revina Aprilia 4 4 4 4 4 20 100 

24. Shafa Putri R. 3 1 0 4 3 11 55 
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25. Sinar Pratiwi 1 1 0 3 3 8 40 

26. Siti Auliyah 3 4 3 3 4 17 85 

27. Syaefannudin 3 1 2 3 3 12 60 

28. Tiara Natasha 3 3 1 2 3 12 60 

29. Vinky Adinda 4 3 2 4 3 16 80 

 

Dilihat dari jawaban peserta didik, sudah terdapat beberapa 

yang paham bagaimana cara mengerjakannya, akan tetapi dalam 

operasi hitung perkalian dan pembagian masih banyak peserta didik 

yang belum benar, terutama dalam mengalikan angka desimal dan 

juga membagi angka ribuan.. Seperti contoh, dalam soal ditanyakan 

jarak tempuh yang mana kecepatannya 80 km/jam dan waktunya 3,5 

jam. Rumus jarak yaitu kecepatan dikali waktu sehingga 80 dikali 

3,5 yang hasilnya 280 km, akan tetapi jawaban peserta didik 2800. 

Meskipun cara pengerjaannya sudah benar akan tetapi jika 

jawabannya salah, tetap salah. Dari permasalahan tersebut, dapat 

dikatakan bahwa pemahaman peserta didik masih rendah, oleh 

karena itu dalam menyelesaikan soal-soal diperlukan pemahaman 

dan pengetahuan suatu konsep yang berkaitan dengan soal tersebut 

sehingga dengan begitu peserta didik dapat menjawab soal dengan 

benar. 

Berdasarkan penelitian relevan yang diteliti oleh Ervinna 

Anggraini dalam menerapkan model pembelajaran Blended 

Learning dengan menggunakan google classroom, hasilnya terdapat 

pengaruh terhadap pemahaman konsep matematis peserta didik.
13

 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Dewa Gede Agung 

Putra Nugraha, I Wayan Puja Astawa, dan I Made Ardana dalam 

menerapkan model Blended Learning. Hasilnya, pembelajaran 

Blended Learning  berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep 

dan kelancaran prosedur matematis peserta didik.
14

 

                                                             
13Ervinna Anggraini, Op.Cit., h. 66. 
14Dewa Gede Agung Putra Nugraha, I Wayan Puja Astawa, I Made Ardana, 

“Pengaruh Model Pembelajaran Blended LearningTerhadap Pemahaman Konsep dan 

Kelancaran Prosedur Matematis”. Jurnal Riset Pendidikan Matematika. Vol. 6 No. 1 

(Mei 2019), h. 1 
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Dilihat dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, bahwa 

pemahaman konsep menjadi tolak ukur untuk tercapainya 

keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan matematika. Oleh 

sebab itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Penerapan Pembelajaran Blended Learning untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Peserta Didik Kelas V SDN 

1 Mojokerto”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya minat belajar peserta didik. 

2. Kurangnya waktu dalam menjelaskan materi, dilihat dari 

pemahaman peserta didik perlu pengulangan sampai peserta 

didik paham. 

3. Peserta didik kurang memahami pelajaran matematika karena 

hanya menghafal saja tidak memahami. 

4. Kebanyakan peserta didik menggunakan failitas internet hanya 

untuk mengakses akun sosial media mereka dibanding 

mengunduh materi-materi pelajaran. 

5. Model pembelajaran yang diterapkan belum mengakomodasi 

pemahaman konsep peserta didik dan cenderung dari guru 

kepada peserta didik. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi kekeliruan dan masalah dapat dikaji secara 

mendalam maka diberi batasan ruang lingkup. Adapun pembatasan 

dalam penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep 

matematika peserta didik kelas V dengan model pembelajaran 

Blended Learning pada materi kecepatan. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran Blended 

Learningdapat meningkatkan pemahaman konsep matematika 

peserta didik kelas V SDN 1 Mojokerto?”. 
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman konsep matematika melalui model pembelajaran 

Blended Learningpada peserta didik kelas V SDN 1 Mojokerto. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, hasil penelitian 

diharapkan dapat bermanfaat diantaranya: 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dapat memberikan dampak secara langsung 

kepada segenap komponen pembelajaran. Manfaat praktis yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan sebagai latihan dalam melakukan 

penelitian dan menambah wawasan serta pengetahuan 

mengenai aktivitas belajar dan model pembelajaran yang 

tepat. 

b. Bagi Peserta Didik 

Meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengkontruksi senduru pengetahuannya, dan memberikan 

pengalaman belajar yang menarik. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan 

dalam kegiatan belajar mengajar khususnya dalam 

pembelajaran daring ini sebagai upaya meningkatkan 

pemahaman konsep peserta didik, sehingga terdapat 

keefektifan dalam pembelajaran matematika. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pikiran dan pengalaman sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 
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2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

referensi untuk penelitian yang akan datang dan juga mampu 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam 

mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran 

matematika inovatif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Model Pembelajaran Blended Learning 

Kegiatan pembelajaran dalam penerapannya mengenal 

beberapa istilah untuk menggambarkan cara guru dalam 

mengajar. Begitu banyak macam model, pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

menjadi lebih baik. Guru dituntut untuk menentukan model 

pembelajaran yang memacu semangat setiap peserta didik untuk 

secara aktif ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran yang digunakan dalam kelas 

dapat mempengaruhi penguasaan materi yang diajarkan dan 

hasil belajar peserta didik.
15

 

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat 

ini mengharuskan adanya inovasi dan transformasi dalam 

pembelajaran. Menurut Jeanne Lam, pembelajaran 

konvensional sudah sering diterapkan dalam pembelajaran, 

sehingga sekarang ini mulai adanya pemanfaatan teknologi 

internet dan e-learning yang telah efektif digunakan dalam 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah 

model Blended Learning.
16

 

 

a. Pengertian Model Pembelajaran Blended Learning 

Secara etimologis istilah “Blended Learning” 

terdiri dari kata-kata Blended dan Learning. Kata blended 

memiliki arti campuran, sedangkan kata learning 

                                                             
15Ni’matul Khoiroh, Munoto, Lilik Anifah “Pengaruh Model Pembelajaran 

Blended Learning Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa”. Jurnal 

Penelitian Ilmu Pendidikan, Vol. 10 No. 2 (September 2017), h. 98. 
16Ahmad Kholiqul Amin, “Kajian Konseptual Model Pembelajaran Blended 

Learning berbasis Web untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Motivasi Belajar”. 

Jurnal Pendidikan Edutama, Vol. 4 No. 2 (Juli 2017), h. 52. 
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mempunyai arti “belajar”. Demikian sekilas Blended 

Learning mempunyai arti yaitu belajar. Berdasarkan dua 

unsur kata tersebut dapat diketahui bahwa konsep Blended 

Learning ini merupakan percampuran pola belajar. Mosa, 

Yoo dan Sheets berpendapat bahwa pola belajar yang 

dicampurkan adalah dua unsur utama yaitu pembelajaran 

di dalam kelas bersama pembelajaran secara online.
17

 

Menurut Simarmata dkk dalam buku Rahmi, 

model blended learning adalah model pembelajaran yang 

menggabungkan antara pembelajaran yang biasa dilakukan 

di dalam kelas dengan pembelajaran yang dilakukan di luar 

kelas (menggunakan TIK sebagai bagian dari proses 

pembelajaran.
18

 Sedangkan menurut Garrison dalam buku 

Oktaria dkk, blended learning  adalah pembelajaran 

gabungan dari cara penyampaian pembelajaran dan gaya 

pembelajaran dalam lingkungan belajar yang interaktif 

secara online (e-learning) dan secara tatap muka.
19

 

Makna asli sekaligus yang paling umum blended 

learning mengacu pada belajar yang mengkombinasi atau 

mencampur antara pembelajaran tatap muka (face to face) 

dan pembelajaran berbasis komputer (online dan offline). 

Pembelajaran blended dapat menggabungkan pembelajaran 

tatap muka (face to face) dengan pembelajaran berbasis 

komputer. Artinya, pembelajaran dengan pendekatan 

teknologi pembelajaran dengan kombinasi sumber-sumber 

belajar tatap muka dengan pengajar maupun yang dimuat 

dalam media komputer, telepon seluler atau mobile phone, 

saluran televisi satelit, konferensi video, dan media 

elektronik lainnya.
20

 

                                                             
17Ibid.,  h. 57. 
18Rahmi Ramadhani, Desain Pembelajaran Matematika Berbasis TIK: 

Konsep dan Penerapan (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 40. 
19Irwandi, Strategi Pembelajaran Biologi (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 

2020), h. 137. 
20Wasis D. Dwigoyo, Pembelajaran Berbasis Blended Learning (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2018), h. 59 dan 60. 
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Blended Learning merupakan pengembangan lebih 

lanjut dari metode e-learning, yaitu metode pembelajaran 

yang menggabungkan antara sistem e-learning dengan 

metode konvensional atau tatap muka (face to face). 

Blended Learning sebagai kombinasi karakteristik 

pembelajaran tradisional dan lingkungan pembelajaran 

elektronik atau Blended Learning. Menggabungkan aspek 

Blended Learning seperti pembelajaran berbasis web, 

streaming video, komunikasi audio synchronous dan 

asynchronous dengan pembelajaran tradisional “tatap 

muka”.
21

 

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Blended Learning 

adalah suatu pola pembelajaran yang mengkombinasikan 

antara pembelajaran tatap muka (face to face) dengan 

pembelajaran berbasis komputer (online offline), dengan 

memanfaatkan media dan sumber belajar seperti internet, 

telepon seluler atau mobile phone, dan sebagainya. 

Tujuan dikembangkannya Blended Learning 

adalah menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran 

di kelas (tatap muka) dan ciri-ciri terbaik pembelajaran 

online untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara 

aktif oleh peserta didik dan mengurangi jumlah waktu tatap 

muka di kelas. Blended difokuskan untuk mengubah 

bentuk pembelajaran klasik sehingga peserta didik lebih 

aktif mempelajari materi pembelajaran di dalam dan di luar 

kelas. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pemahaman 

peserta didik mengenai materi pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai mata pelajaran. 

Dengan demikian tujuan dari penggunaan Blended 

Learning dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) membantu 

peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses 

belajar seuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam 

                                                             
21Ni’matul Khoiroh, Munoto, Lilik Anifah “Pengaruh Model Pembelajaran 

Blended Learning Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa”. Jurnal 

Penelitian Ilmu Pendidikan, Vol. 10 No. 2 (September 2017), h. 99. 
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belajar; (2) menyediakan peluang yang praktisrealistis bagi 

pengajar dan peserta didik untuk pembelajaran secara 

mandiri, bermanfaat dan terus berkembang dan (3) 

peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik, 

dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan 

pembelajaran online.
22

 

 

b. Karakteristik Model Pembelajaran Blended Learning 

Beberapa karakteristik terdapat di dalam model 

pembelajaran Blended Learning antara lain:
23

 

1) Proses pembelajaran yang menggabungkan berbagai 

model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta 

penggunaan berbagai media pembelajaran berbasis 

teknologi. 

2) Perpaduan antara pembelajaran mandiri via online 

dengan pembelajaran tatap muka guru dengan peserta 

didik serta menggabungkan pembelajaran mandiri. 

3) Pembelajaran didukung dengan pembelajaran yang 

efektif dari cara penyampaian, cara belajar, dan gaya 

pembelajarannya 

4) Dalam blended learning, orang tua dengan guru 

mempunyai peran penting dalam belajar anak didik. 

Guru merupakan fasilitator sedangkan orang tua 

sebagai motivator dalam pembelajaran anaknya. 

 

Menurut Egbert dan Hanson Smith, karakteristik 

blended learning  adalah peserta didik dapat bersosialisasi 

dengan baik pada sesama, peserta didik emmpunyai waktu 

banyak dan dapat melakukan feedback, peserta didik 

dipandu dengan baik serta peserta didik belajar dengan 

atmosfer yang ideal. 

 

                                                             
22Ibid., h. 99 
23Walib Abdullah, “Model Blended Learning Dalam Meningkatkan 

Efektivitas Pembelajaran”. Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, Vol. 7 No. 1 

(Juli 2018), h. 862. 
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c. Unsur-Unsur Model Pembelajaran Blended Learning 

Dalam blended learning terdapat enam unsur yang 

harus ada antara lain sebagai berikut:
24

 

1) Tatap Muka 

Pembelajaran tatap muka merupakan salah 

satu bentuk model pembelajaran konvensional yang 

mempertemukan guru dengan murid dalam satu 

ruangan untuk belajar. 

Karakteristik pembelajaran tatap muka: 

a) Terencana 

b) Berorientasi pada tempat (placed-based) 

c) Interaksi sosial 

2) Belajar Mandiri 

Salah satu bentuk aktivitas model 

pembelajaran pada blended learning adalah  

Individulized learning yaitu peserta didik dapat belajar 

mandiri dengan cara mengakses informasi, materi atau 

pelajaran secara online via internet. Bukan berarti 

belajar sendiri, tetapi belajar mandiri berarti belajar 

secara berinisiatif dengan ataupun tanpa bantuan 

orang lain dalam belajar. 

Menurut Dodds, belajar mandiri adalah sistem 

yang memungkinkan peserta didik belajar secara 

mandiri dari bahan cetak ataupun bahan pra-rekam 

yang telah terlebih dahulu disiapkan. Belajar mandiri 

dapat didefinisikan sebagai suatu pembelajaran yang 

memposisikan pembelajaran sebagai penanggung 

jawab, pemegang kendali, pengambil keputusan atau 

pengambil insiatif dalam memnuhi dan mencapai 

keebrhasilan belajarnya sendiri atau tanpa bantuan 

orang lain. 

3) Aplikasi 

Aplikasi dalam pembelajaran berbasis blended 

learning dapat dilakukan melalui pembelajaran 

                                                             
24Subhan Adi Santoso, M. Chotibuddin, Pembelajaran Blended Learning 

Masa Pandemi (Pasuruan: Qiara Media, 2020), h. 101-105. 
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berbasis masalah, pelajar akan secara aktif 

mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif 

pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan 

prosedur yang dibutuhkan untuk memcahkan masalah 

tersebut. 

4) Tutorial 

Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk 

menyampaikan masalah yang dihadapi, seorang 

pengajar akan berperan sebagai tutor yang 

membimbing. Meskipun aplikasi teknologi dapat 

meningkakan keterlibatan pelajar dalam belajar, peran 

pengajar masih diperlukan sebagai tutor. 

5) Kerjasama 

Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian 

penting dalam pembelajaran berbasis blended 

learning. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajarn 

tatap muka konvensional yang peserta didik belajar di 

dalam kelas yang sama di bawah kontrol pengajar. 

Sedangkan dalam pembelajaran berbasis blended, 

maka peserta didik bekerja secara mandiri dan 

berkolaborasi. 

6) Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran berbasis blended 

learning tentunya akan sangat berbeda dibanding 

dengan evaluasi pembelajaran tatap muka. Evaluasi 

harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat 

dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar 

pelajar berdasarkan portofolio. Demikian pula 

penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas 

pengajar, namun perlu ada penilaian diri oleh pelajar, 

maupun penilai pelajar lain. 
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d. Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning 

Menurut Carman menjelaskan bahwa ada lima 

kunci utama untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

Blended Learning yaitu:
25

 

1) Live Event (Pembelajaran Tatap Muka) 

Pembelajaran langsung atau tatap muka secara 

sinkronous dalam waktu dan tempat yang sama 

ataupun waktu yang sama tetapi tempat berbeda. Pola 

pembelajaran langsung  masih menjadi pola utama 

yang sering digunakan dalam mengajar. 

2) Self-paced Learning (Pembelajaran Mandiri) 

Memungkinkan peserta didik dapat belajar 

kapan saja dan dimana saja secara online. Adapun 

materi pembelajaran perlu dirancang khusus baik yang 

bersifat teks maupun multimedia, seperti: video, 

animasi, simulasi, gambar, audio, atau kombinasi 

semuanya. Selain itu, pembelajaran mandiri juga 

dapat dikemas dalam bentuk buku, via web, via 

mobile, streaming audio, maupun streaming video. 

3) Collaboration (Kolaborasi) 

Kolaborasi dalam pembelajaran Blended 

Learning dengan mengkombinasikan kolaborasi antar 

pengajar maupun kolaborasi antar peserta didik. 

Kolaborasi ini dapat dikemas melalui perangkat-

perangkat komunikasi, seperti forum, chatroom, 

diskusi, email, website, dan sebagainya. Dengan 

kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan 

konstruksi pengetahuan maupun keterampilan dengan 

adanya interaksi sosial dengan orang lain. 

4) Assessment (Penilaian/Pengukuran Hasil Belajar) 

                                                             
25Liza Anggita Ellyandhani, “Pengaruh Model Blended Learning Berbantu 

Google Classroom Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Kemandirian Belajar 
Peserta Didik Kelas XI Mata Pelajaran Biologi Di SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Biologi UIN Raden 

Intan, Lampung, 2019), h. 38-40. 
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Penilaian merupakan langkah penting dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

penguasaan kompetensi yang telah dikuasai oleh 

peserta didik. Perancang harus bisa meramu 

kombinasi berbagai jenis assessmentonline dan offline 

maupun yang bersifat tes tertulis maupun non tes. 

5) Performance Support Materials (Dukungan Bahan 

Belajar) 

Bahan ajar merupakan salah satu komponen 

penting dalam mendukung proses pembelajaran. 

Pastikan bahan belajar disiapkan ke dalam bentuk 

digital, lalu dapat diakses dengan peserta belajar abik 

secara offline maupun online. 

Beralaskan dari penjelasan diatas dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran Blended Learning ialah pembelajaran 

dua arah dengan memanfaatkan internet. Pembelajaran 

tersebut disajikan dalam bentuk digital memungkinkan 

peserta didik untuk belajar kapan saja dan dimana saja 

secara online.  

 

e. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Blended 

Learning 

Tahapan di dalam model pembelajaran Blended 

Learning antara lain sebagai berikut: 
26

 

1) Seeking of information, yakni mencari informasi 

melalui berbagai macam sumber informasi yang 

tersedia secara online maupun offline dengan 

berdasarkan pada relevansi, validitas, reabilitas konten 

dan kejelasan akademis. 

2) Acquisition of information, menemukan, memahami, 

serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan 

yang telah ada dalam pikiran kemudian 

                                                             
26Hana Lestari, Ridwan Iskandar, “Literasi Sains Siswa Melalui Penerapan 

Model Pembelajaran Blended Learning Dengan Blog”. Jurnal Kajian Penelitian dan 

Pendidikan dan Pembelajaran. Vol. 4 No.2b (April 2020), h..599 
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menginterpretasikan informasi/pengetahuan dari 

berbagai sumber yang tersedia, sampai mereka 

mampu mengkomunikasikan kembali dan 

menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya 

menggunakan fasilitas online/offline. 

3) Synthesizing of knowledge, yakni rekonstruksi 

pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi 

bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan 

kesimpulan dari informasi yang diperoleh. 

 

f. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran 

Blended Learning 

Menurut Kusairi, Blended Learning memiliki 

banyak kelebihan daripada pembelajaran dengan tatap 

muka (konvensional) maupun e-Learning, baik online, 

offline, atau m-Learning. Kelebihan Blended Learning 

adalah sebagai berikut:
27

 

1) Peserta didik menjadi leluasa dalam mempelajari 

materi pelajaran dengan cara mandiri dalam 

memanfaatkan materi yang sudah tersedia secara 

online. 

2) Peserta didik dapat melakukan diskusi pada guru atau 

peserta didik lain di luar jam pelajaran. 

3) Aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam pelajaran dapat dikelola atau 

dikontrol dengan baik oleh guru. 

4) Guru dapat menambahkan materi atau bahan ajar 

pengayaan menggunakan fasilitas internet. 

5) Guru juga dapat meminta peserta didik untuk 

membaca materi atau menyelesaikan soal tes yang 

dilakukan sebelum pembelajaran. 

                                                             
27Kurniawan Yusuf, “Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning 

Menggunakan Google Classroom Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa SMP”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan, Lampung, 2020), h. 18-20. 
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6) Peserta didik dapat saling bertukar pendapat dalam 

bentuk file dengan peserta didik yang lain. 

Internet telah menjadi sebuah sarana komunikasi 2 

arah yang sangat banyak digunakan. Kini seorang peserta 

didik memiliki akses yang sangat besar terhadap informasi 

apapun, termaksud informasi pembelajaran. Melalui 

koneksi internet pada laptopnya, komputernya, telepon 

genggamnya atau koneksi internet sarana-sarana umum 

Disetiap kelebihan pasti memiliki kekurangan, 

begitu halnya dengan pembelajaran Blended Learning. 

Noer memaparkan beberapa kekurangan pembelajaran 

Blended Learning adalah sebagai berikut: 

1) Alat bantu yang diperlukan dalam Blended Learning 

bermacam-macam, sehingga penerapan menjadi lebih 

sulit untuk diterapkan dikarenakan alat yang terbatas 

atau kurang memadai. 

2) Fasilitas yang dimiliki peserta didik belum merata, 

contohnya telepon seluler dan jaringan seluler. 

3) Minimnya pengetahuan dan bahan belajar dalam 

menggunakan teknologi. 

 

2. Pemahaman Konsep Matematika 

Menurut Heruman, konsep dalam kurikulum 

matematika di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah terbagi 

menjadi tiga kategori yaitu:  

a. Penanaman Konsep 

b. Pemahaman Konsep 

c. Pembinaan Keterampilan. 

Untuk menjadi paham, peserta didik membutuhkan 

pengenalan terhadap materi konsep dasar matematika. Bermula 

dari mengenal konsep dasar lambat laun akan menjadi paham 

dan jika terus dikembangkan pemahaman yang dimiliki akan 

tertanam dan terampil.
28

 

                                                             
28Indhira Asih Vivi Yandari, Maya Kuswaty, “Penggunaan Media Monopoli 

Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik 
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a. Pengertian Pemahaman Konsep Matematika 

Klipatrick, Swafford, & Findell dalam buku 

Arnidha mengatakan bahwa pemahaman konsep adalah 

kemampuan dalam memahami konsep, operasi, dan relasi 

dalam matematika. Menurut Rahayu dalam buku 

Fahrudhin, pemahaman konsep adalah salah satu 

kemampuan atau kecakapan untuk memahami atau 

menjelaskan suatu situasi atau tindakan suatu kelas atau 

kategori, yang memiliki sifat-sifat umum yang 

diketahuinya dalam matematika. Sedangkan menurut 

Sanjaya dalam buku Batubara menjelaskan bahwa 

pemahaman konsep adalah kemampuan peserta didik 

dalam menguasai sejumlah materi pelajaran, dimana 

peserta didik tidak sekedar mengetahui atau mengingat 

sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi peserta didik 

mampu kembali dalam bentuk lain yang mudah 

dimengerti.
29

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematika 

merupakan kemampuan dalam menjelaskan dan 

menerapkan konsep yang telah dipahaminya, serta dengan 

pemahaman konsep tersebut peserta didik mampu 

mengembangkan konsep umtuk menyelesaikan masalah 

matematika. 

Pemahaman siswa terhadap konsep matematika 

dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam beberapa hal, 

yakni: mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, 

membuat contoh dan non contoh penyangkal, 

mempresentasikan konsep dengan model, diagram, dan 

                                                                                                                                   
Kelas V Sekolah Dasar”. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Vol. 3 No. 1 (Maret 

2017), h.11. 
29Siti Roqayyah, Sukma Murni, Linda, Kemampuan Pemahaman Konsep 

dan Risiliensi Matematika Dengan VBA Microsoft Excel (Purwakarta: CV. Tre Alea 

Jacta Pedagogie, 2020), h. 5. 
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simbol, mengubah bentuk representasi konsep, serta 

membandingkan dan menemukan konsep.
30

 

 

b. Indikator Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman konsep matematis memiliki beberapa 

indikator, menurut Peraturan Dirjen Diknasmen Depdiknas 

Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004, 

indikator pemahaman konsep matematis adalah:  

1) Menyatakan ulang sebuah konsep;  

2) Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya; 

3) Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep; 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis; 

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep; 

6) Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu; 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah.
31

 

 

3. Pembelajaran Matematika SD/MI 

Pembelajaran matematika merupakan interaksi atau 

proses komunikasi dua arah antara guru dan siswa tentang 

matematika, yang terarah demi tercapainya tujuan belakar 

matematika yang diharapkan.
32

 Pembelajaran matematika 

SD/MI adalah usaha yang dilakukan oleh guru kepada siswa-

siswi SD/MI untuk membangun pemahaman terhadap 

matematika. Proses pembangunan pemahaman inilah yang lebih 

                                                             
30

Dilla Desvi Yolanda, Pemahaman Konsep Matematika Dengan Metode 

Discovery (Bogor: Guepedia, 2020), h. 24. 
31Tri Desi Retnosari, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Aplikasi Construct 2 Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta 
Didik Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar. Skripsi Program Sarjana Pendidikan 

dalam Ilmu Matematika UIN Raden Intan, Lampung, 2020, h. 23 dan 24. 
32

Dilla Desvi Yolanda, Op.Cit., h. 19 
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penting daripada hasil belajar, sebab pemahaman akan lebih 

bermakna kepada materi yang di pelajari.
33

 

Dalam teori perkembangan intelektual yang 

dikembangkan oleh Piaget, peserta didik tingkat Sekolah Dasar 

(SD)/MI berada pada tahap operasi konkret. Oleh karena itu, 

pembelajaran di SD itu memungkinkan mulanya dengan 

menyajikan masalah konkret atau realistik sehingga dapat 

dibayangkan oleh peserta didik. Tujuan Pembelajaran 

Matematika di Sekolah Dasar dapat dilihat dalam Kurikulum 

2013, mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya 

kemampuan tingkat tinggi peserta didik. 

b. Membentuk kemampuan anak didik dalam menyelesaikan 

suatu masalah dengan cara sisematik. 

c. Mendapatkan hasil belajar yang tinggi. 

d. Melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide, 

khususnya dalam menulis karya ilmiah. 

e. Mengembangkan karakter peserta didik. 

Tujuan pembelajaran matematika pada tingkat SD/MI 

agar peserta didik mengenal angka-angka sederhana, operasi 

hitung sederhana, pengukuran dan bidang. Menurut Depdiknas, 

kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran matematika 

di Sekolah Dasar adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian serta operasi campuran termasuk 

yang melibatkan pecahan. 

b. Menentukan sifat serta unsur berbagai bangun datar dan 

bangun ruang sederhana termasuk penggunaan sudut, 

keliling, luas, dan volume. 

c. Menentukan simetris kesebangunan serta sistem koordinat. 

d. Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan antar satuan 

dan penafsiran pengukuran. 

                                                             
33Hasan Sastra Negara, “Pembelajaran Matematika MI/SD” (Buku Ajar 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan, Lampung, 

2019), h.5. 
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e. Menentukan juga menafsirkan data sederhana seperti 

ukuran tertinggi, terendah, rata-rata, modus, 

mengumpulkan dan menyajikannya. 

f. Memecahkan masalah, melakukan penalaran dan 

mengkomunikasikan gagasan secara matematika. 

Tujuan akhir pembelajaran matematika di Sekolah 

Dasar adalah agar peserta didik terampil dalam menggunakan 

berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
34

 

 

4. Kecepatan 

a. Satuan Kecepatan 

Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh 

setiap satuan waktu. Satuan kecepatan adalah m/detik, 

km/jam, dan seterusnya. Apa arti 1 km/jam? 1 km/jam 

artinya jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 

Bagaimana menyatakan satuan kecepatan ke dalam satuan 

kecepatan lain yang setara? Misalnya, kecepatan 36 

km/jam dinyatakan ke dalam satuan m/detik. 

Perhatikanlah. 

36 km = 36.000 m 

1 jam = 3.600 detik 

Dengan demikian, 36 km/jam = 
       m

         ik
 = 10 m/detik. 

 

b. Menghitung Kecepatan 

Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang 

ditempuh tiap satuan waktu. Hubungan kecepatan (v), 

jarak yang ditempuh (s), dan waktu tempuh (t), dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

Untuk mengukur jarak yang ditempuh, dapat 

ditentukan dengan rumus : 

                                                             
34Cahya Dina Sartika, “Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematika Kelas V Ditinjau Dari Gaya Belajar dan Jenis Kelamin”. (Skripsi 

Program Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah, Lampung, 2019), h. 20-22. 

Kecepatan = 
jarak yang  i  mpuh

wak u   mpuh
 



26 
 

 
 

 

 

 

Untuk mengukur waktu tempuh, digunakan rumus 

sebagai berikut:
35

 

 

 

 

 

Contoh : 

Jarak Jakarta ke Bogor kurang lebih 56 km. Pak Amir naik 

sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam.  

Berapa lama waktu yang diperlukan Pak Amir dari Jakarta 

ke Bogor? 

Jawab : 

Diketahui : jarak yang ditempuh (s) = 56 km 

                  kecepatan rata-rata (v) = 40 km/jam 

Ditanyakan : waktu tempuh (t) = ... ? 

Penyelesaian : 

Waktu tempuh (t) =  
jarak yang  i  mpuh    

k   pa an ra a ra a    
 

           = 
   km

   km jam
 

          = 1 
 

 
 jam 

Jadi, waktu yang diperlukan Pak Amir untuk menempuh 

perjalanan dari  Jakarta ke Bogor adalah 1
 

 
jam. 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah 

yang berkaitan dengan kecepatan. Perhatikan contoh 

berikut. 

Contoh : 

                                                             
35

Indriyastuti, Dunia Matematika 5 untuk Kelas V SD dan MI(Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2020), h. 72-74. 

Jarak yang ditempuh = kecepatan × waktu 

Kecepatan = 
jarak yang  i  mpuh

wak u   mpuh
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Sebuah mobil melaju dari Kota S ke Kota K selama 3 jam. 

Jarak Kota S ke Kota K 105 km. Berapakah kecepatan 

rata-rata mobil tersebut? 

Jawab : 

Diketahui : waktu tempuh (t) = 3 jam 

 jarak yang ditempuh (s) = 105 km 

Ditanyakan : kecepatan rata-rata (v) = ...? 

Penyelesaian : 

Kecepatan rata-rata (v) =  
jarak yang  i  mpuh    

wak u   mpuh    
 

       =  
    km

  jam
 

       = 35 km/jam 

Jadi, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 35 

km/jam.
36

 

 

Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menjelaskan 

tentang kecepatan yaitu Surah An-Naazi’aat ayat 3: 

 

       

 

“ . . . dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan 

cepat . . .” 

 

Dari penjelasan ayat al-Qur’an di atas, malaikat-

malaikat yang turun dari langit dengan cepat, berarti secara 

matematika dan perhitungan, malaikat-malaikat memiliki 

kecepatan, baik itu secepat kilat maupun sekejap mata, malaikat 

secara matematis dapat dikatakan memiliki kecepatan. 

 

B. Penelitian Relevan 

Berikut ini merupakan beberapa kajian penelitian terdahulu 

yang relevan dengan judul peneliti “Penerapan Model Pembelajaran 

                                                             
36

Dewi Nuharini, Sulis Priyanto, Mari Belajar Matematika Pendidikan 

Matematika Untuk Kelas V SD/MI(Surakarta: CV. Usaha Makmur, 2017), h. 77-79. 
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Blended Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Matematika Peserta Didik Kelas V SD/MI” adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian Ervinna Anggraini Tahun 2018 yang berjudul 

“Pengaruh Pembelajaran Blended Learning  Menggunakan 

Aplikasi Google Classroom Terhadap Pemahaman Konsep 

Matematis Pada Peserta Didik Kelas VIII SMPN 9 Bandar 

Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pembelajaran Blended Learning menggunakan google 

classroom terhadap pemahaman konsep peserta didik SMP. 

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian quasi 

eksperimen design yang digunakan untuk mengetahui terdapat 

pengaruhnya pada pemahaman konsep matematis peserta dididk 

menggunakan pembelajaran Blended Learning. Dengan hasil 

penelitian yakni kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik dengan model pembelajaran Blended Learning 

menggunakan google classroom terdapat pengaruh terhadap 

pemahaman konsep matematis.
37

  

Persamaan dari penelitian Ervinna Anggraini dengan penelitian 

penulis adalah penggunaan model pembelajaran Blended 

Learning dan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep 

matematika. Perbedaannya yaitu subjek dalam penelitian 

Ervinna Anggraini adalah peserta didik kelas VIII SMPN 9 

Bandar Lampung, sedangkan subjek penelitian penulis adalah 

peserta didik kelas V SDN 1 Mojokerto. 

2. Penelitian Dewa Gede Agung Putra Nugraha, I Wayan Puja 

Astawa, dan I Made Ardana yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Blended Learning Terhadap Pemahaman Konsep 

dan Kelancaran Prosedur Matematis.” Tujuan penelitian ini 

untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan model blended 

learning terhadap pemahaman konsep dan kelancaran prosedur 

matematis peserta didik. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitueksperimen semu dengan rancangan posttest only control 

                                                             
37Ervinna Anggraini, “Pengaruh Pembelajaran Blended Learning 

Menggunakan Aplikasi Google Classroom terhadap Pemahaman Konsep Matematis 

Pada Peserta Didik Kelas VIII SMPN 9 Bandar Lampung”. (Skripsi Program Sarjana 

Ilmu Matematika UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 66. 
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group design. Model pembelajaran blended learning yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah flipped classrrom model 

dengan Edmodo yang digunakan sebagai media pendukung 

dalam pembelajaran online. Pemahaman konsep dan kelancaran 

prosedur matematis diukur menggunakan tes berbentuk soal 

uraian yang valid dan reliabel. Hasilnyayakni model 

pembelajaran Blended Learning berpengaruh positif terhadap 

pemahaman konsep dan kelancaran prosedur matematis peserta 

didik..
38

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

penggunaan model pembelajaran Blended Learning dan 

variabel terikatnya adalah pemahaman konsep matematika. 

Perbedaannya yaitu subjek dalam penelitian yang relevan 

adalah peserta didik kelas VII SMPN 1 Sukawati, sedangkan 

subjek penelitian penulis adalah peserta didik kelas V SDN 1 

Mojokerto. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang 

baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang 

akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar 

variabel independen dan dependen. Pertautan antar variabel tersebut, 

selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh 

karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus 

didasarkan pada kerangka berfikir.
39

 

Pada teori yang sudah disampaikan, dapat disusun suatu 

kerangka berpikir guna memperoleh jawaban sementara dari 

masalah yang timbul. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang diharapkan mampu meningkatkan 

                                                             
38Dewa Gede Agung Putra Nugraha, I Wayan Puja Astawa, I Made Ardana, 

“Pengaruh Model Pembelajaran Blended LearningTerhadap Pemahaman Konsep dan 

Kelancaran Prosedur Matematis”. Jurnal Riset Pendidikan Matematika. Vol. 6 No. 1 
(Mei 2019), h. 1. 

39Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 91. 
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pemahaman konsep peserta didik dalam mata pelajaran matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran Blended Learning. 

Pembelajaran matematika di uji bagaimana tidak monoton 

dengan hanya penjelasan materi yang sebagian besar anak hanya 

sekedar mengerti bukan paham. Kurangnya waktu dalam penjelasan 

materi sehingga pada saat evaluasi pemberian soal, sebagian peserta 

didik tidak memahami apa yang akan diselesaikan dalam soal 

tersebut merupakan faktor dalam proses pemahaman konsep. Dalam 

pembelajaran berbasis dua arah yaitu pembelajaran online dan 

pembelajaran langsung, bermanfaat untuk menambah jam pelajaran 

diluar kelas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal, 

penyajian materi berbasis digital akan membantu peserta didik 

mengakses materi dimana pun dan kapan pun.  

Pemahaman konsep membutuhkan pelatihan berulang-

berulang agar peserta didik dapat paham. Peserta didik dapat 

memahami apa yang dilihat dengan konsep yang ada. Dalam hal ini 

akan dibuktikan apakah model pembelajaran Blended Learning 

dalam pembelajaran daring dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika peserta didik kelas V di SDN 1 Mojokerto. Dalam 

penelitian terdahulu yang sudah disampaikan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Blended Learning mampu 

meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik. 

Adapun kerangka berpikir yang diilustrasikan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dijadikan 

jawaban terhadap masalah penelitian. Hipotesis juga bisa diartikan 

sebagai prediksi peneliti terhadap temuan penelitian tentang 

hubungan antarvariabel dalam topik penelitian yang masih perlu 

dibuktikan kebenarannya secara empiris. Artinya, hipotesis 

merupakan kesimpulan yang belum sempurna sehingga 
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membutuhkan penelitian untuk menyempurnakannya.
40

 Berdasarkan 

kajian teori dan kerangka berpikir diatas, dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan bahwa “Terjadi peningkatan pemahaman konsep peserta 

didik melalui model pembelajaran Blended Learning pada mata 

pelajaran matematika kelas V SDN 1 Mojokerto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), h. 79. 


