
xiv 
 

NASKAH PUBLIKASI 

PENERAPAN BLENDED LEARNING PADA MATA KULIAH 

IBUNKA RIKAI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Tingkat IV Semester 7 Program Studi 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 

2018-2019 
 

Ahmad Dwi Setiawan, Rosi Rosiah, Arsyl Elensyah Rhema Machawan, Dedi 

Suryadi 

Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Email : adwisetyawan@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini menganalisis pada penggunaan metode blended learning pada 

mata kuliah Ibunka Rikai. Dimana metode blended learning merupakan kombinasi 

antara pertemuan tatap muka dengan pembelajaran melalui media e-learning. 

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui penerapan blended 

learning pada mata kuliah Ibunka Rikai dan bagaimana tanggapan mahasiswa 

terhadap penggunaan metode blended learning. Metode pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode kombinasi dimana data kualitatif dan 

kuantitatif saling melengkapi satu sama lain. Peneliti dapat memperoleh data 

melalui observasi, angket dan wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh melalui 

observasi, angket dan wawancara kemudian dihitung menggunakan skala likert 

dengan rumus (TxPn). Kemudian data kualitatif akan digunakan untuk melengkapi 

data yang diambil melalui wawancara agar hasil penelitian lebih akurat. 

Berdasarkan hasil analisis data yang didapat melalui observasi, angket, dan 

wawancara. Dapat disimpulkan bahwa, penerapan Blended learning pada mata 

kuliah Ibunka Rikai telah diterapkan dengan baik. Ada kesinambungan antara 

pertemuan tatap muka dengan e-learning yaitu dengan cara mengunggah makalah 

hasil presentasi ketika kelas tatap muka ke website e-learning sebagai bentuk 

laporan. Hal ini dibuktikan dengan data angket nomor 20 menunjukkan bahwa 

71.43% responden menyatakan setuju bahwa penerapan Blended Learning pada 

mata kuliah Ibunka Rikai telah diterapkan dengan baik. 
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A. Pendahuluan 

Pada masa sekarang ini perkembangan dunia teknologi informasi sudah 

sangat masif dan menyebar ke berbagai bidang keilmuan manusia. Hal ini tentu 

saja akan menimbulkan dampak yang sangat besar dalam berbagai sisi 

kehidupan, mulai dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Pada 

bidang pemerintahan saat ini mulai dikenal istilah e-government, sedangkan 

dibidang ekonomi disebut dengan istilah e-commerce, e-business, e-marketing. 

Demikian pula di bidang pendidikan sudah mulai memanfaatkan teknologi 

informasi untuk menerapkan suatu model pembelajaran dengan istilah e-

learning. Perkembangan bidang keilmuan yang begitu pesatnya tersebut karena 

didukung oleh tersedianya perangkat oleh suatu lembaga pendidikan, namun 

nyatanya belum semua lembaga pendidikan menerapkan e-learning kepada 

siswanya. Teknologi  informasi seperti e-learning yang dimanfaatkan dengan 

baik salah satunya melalui web based learning. Dengan adanya hal ini akan 

membawa dampak perubahan positif dalam hal sistem pendidikan yang akan 

dikembangkan di masa mendatang, materi yang akan disampaikan kepada 

pelajar serta kendala ketika melaksanakan kegiatan tersebut. 

Michael (2013:27) Mengemukakan bahwa e-learning adalah Pembelajaran 

yang disusun ialah dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau 

juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. 

Dengan demikian pemanfaatan media e-learning dalam proses pembelajaran 

diharapkan mampu membuat alternatif untuk mengatasi masalah kemandirian 

belajar siswa yang sering ditemui, karena penggunaan media ini mengajarkan 
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seorang siswa untuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih luas 

di dunia internet sehingga memicu kreatifitas siswa dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan. Selain itu dengan pembelajaran e-learning juga diharapkan 

kognitif siswa terhadap hasil belajar dapat mudah tercapai. 

Perkembangan dan peningkatan pendidikan dikatakan telah tercapai 

apabila mencapai target yang telah ditetapkan oleh pendidik sebelumnya. Hasil 

belajar artinya hasil dari usaha belajar yang dilaksanakan siswa dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam pendidikan formal selalu diikuti pengukuran 

dan penilaian, demikian juga dalam proses kegiatan belajar mengajar, dengan 

mengetahui hasil belajar siswa dapat diketahui level siswa yang sudah baik, 

sedang atau kurang. Seiring diterapkannya Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) 

yang mengacu pada ketetapan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 

dan SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) pada Program Studi 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di mana 

materi pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan kondisi pembelajar, 

maka dapat dipastikan peran pengajar akan menentukan dalam proses 

pembelajaran. Pelajar harus bisa aktif dan terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran, sedangkan pengajar hanya sebagai pembimbing. Secara 

operasional, tugas dan peran pengajar dalam proses pembelajaran meliputi 

seluruh penanganan komponen pembelajaran yang meliputi proses pembuatan 

rencana pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, pengelolaan kelas, 

pembimbingan, dan penilaian, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah 
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ditetapkan. Pengajar dituntut untuk memiliki kompetensi terhadap materi yang 

diajarkan dan kompetensi dalam hal memberdayakan semua komponen 

pembelajaran, sehingga seluruh elemen pembelajaran dapat bersinergi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dalam upaya memperbaiki 

proses pembelajaran agar efektif dan fungsional, maka fungsi media 

pembelajaran sangat penting untuk dimanfaatkan. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan untuk 

memperkuat daya tangkap pembelajar terhadap informasi atau materi 

pembelajaran yang diajarkan. Kondisi kelas yang monoton membuat pelajar 

menjadi bosan dan tidak dapat menerima materi yang disampaikan. Suasana 

kelas pada saat proses pembelajaran juga perlu ditata dengan baik sehingga 

pelajar mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Oleh karena 

itu, pengajar perlu juga menciptakan suasana belajar sedemikian rupa sehingga 

siswa dapat menerima materi dan siswa merasa tertarik untuk mempelajarinya. 

Salah satu metode pembelajaran yang menarik dan inovatif dengan 

menggunakan media berbasis e-learning. Media e-learning memuat materi 

pembelajaran, tugas, dan diskusi online, dengan demikian proses pembelajaran 

media berbasis e-learning dapat dilakukan melalui jarak jauh. Proses 

pembelajaran juga berlangsung kapan pun, dimanapun namun pengajar tetap 

menentukan batas waktu pengumpulan agar pelajar tidak menunda waktu 

pengerjaan tugas. Peran pengajar yang awalnya dalam pembelajaran di kelas 

sebagai pemberi materi akan digantikan dengan e-learning dengan hanya 

memberikan materi pada e-learning lalu memantau dari jarak jauh. 
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Akan tetapi jika hanya mengandalkan e-learning dalam sebuah metode 

pembelajaran, siswa tidak akan memperoleh nilai afektif dan psikomotorik yang 

hanya bisa di dapatkan melalui pertemuan di dalam kelas, untuk itu memerlukan 

metode blended learning.  

“Blended learning combines the best aspects of online learning, structured face-

to-face activities, and real world practice. Online learning systems, classroom 

training, and on-the-job experience have major drawbacks by themselves. The 

blended learning approach uses the strengths of each to counter the others’ 

weaknesses.” (Semler, 2005). “Blended learning adalah sebuah kemudahan 

pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model 

pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media 

dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended 

learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung (face-to-face) dan 

pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial.” 

Blended learning merupakan kombinasi metode pembelajaran offline dan 

online, pada kelas offline atau pertemuan tatap muka di dalam kelas pelajar akan 

mendapatkan nilai lebih dengan langsung bertemu dengan pengajar yaitu seperti 

pemberian mata kuliah agama mengingat latar belakang instansi kita adalah 

Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai agama dalam dunia pendidikan. 

Pelajar juga akan merasakan kedekatan yang lebih dengan pengajar karena 

langsung bertatap muka di dalam kelas. 
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Menurut penelitian Hermawanto, S. Kusairi, dan Wartono (2013), 

“Pengaruh Blended Learning terhadap Penguasaan Konsep dan Penalaran Fisika 

Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Batu, Malang”, penerapan metode e-

learning dalam pembelajaran fisika dinyatakan sebagai berikut: 

1. Penguasaan konsep fisika peserta didik yang belajar menggunakan blended 

learning lebih tinggi dibandingkan penguasaan konsep fisika peserta didik 

yang belajar tanpa menggunakan blended learning. 

2. Penalaran fisika peserta didik yang belajar menggunakan blended learning 

lebih tinggi dibandingkan penalaran fisika peserta didik yang belajar tanpa 

menggunakan blended learning. 

Menurut penelitian Aldila (2013), “Efektivitas Media Pembelajaran 

E-Learning Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di 

Sma Negeri 1 Yogyakarta”, penerapan media e-learning dalam 

pembelajaran PAI dinyatakan efektif terhadap prestasi belajar siswa. 

Menurut siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta melalui angket yang disebarkan 

oleh peneliti menunjukkan bahwa e-learning sangat bermanfaat sebagai 

media pendukung dalam pembelajaran PAI. Karena dengan adanya media 

e-learning siswa dapat mempelajari materi PAI secara lebih intensif dan 

mandiri. Selain mudah untuk digunakan e-learning juga memberikan wadah 

diskusi dan juga konten-konten yang sangat berpengaruh pada siswa dalam 

menyerap nilai-nilai tentang materi PAI baik aspek kognitif, aspek afektif, 

maupun aspek psikomotorik. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan teresbut, maka peneliti ingin 

meneliti tentang penerapan dan tanggapan pembelajar terhadap penerapan 

blended learning pada mata kuliah Ibunka Rikai Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

B. Metode Penelitian   

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan berupa 

metode kombinasi yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan 

kajian pemikiran yang sifatnya ilmiah. Kajian ini menggunakan proses 

logico-hypothetico-verifikatif pada langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan. Dari penjelasan dan definisi penelitian kuantitatif menurut para 

ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang menggunakan angka dalam proses penghitungan dan menganalisa hasil 
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penelitian. Anggota yang di diperoleh dalam penelitian jenis ini dengan 

menentukan populasi dan sampel (Suriasumantri, 2005). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed Methods). 

Sugiyono (2015:404) menyatakan bahwa, metode penelitian kombinasi 

adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau 

menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk 

digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga 

diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

obsevasi, angket, dan wawancara. Instrumen tersebut berupa skor angket pada 

mata kuliah Ibunka Rikai dan wawancara pada mahasiswa tingkat IV 

semester 7 Program studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2018-2019. Selanjutnya teknik 

analisis yang digunakan dalam menganalisis data yaitu berupa skala likert 

menggunakan Rumus (TxPn), sehingga ditemukan hasil skor dari 

perhitungan tersebut. Hasil dari wawancara juga akan ditambahkan untuk 

melengkapi data berupa deskripsi. 

 

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

Berdasar hasil analisis data yang didapat melalui observasi, angket, 

dan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa, penerapan Blended learning 

pada mata kuliah ibunka rikai sudah diterapkan dengan baik. Ada 
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kesinambungan antara perkuliahan tatap muka dan perkuliahan e-learning, 

namun perlu ada pengembangan untuk kedepannya agar lebih baik. Hal ini 

akan dipaparkan dalam penjelasan berikut: 

a. Hasil Pertemuan Tatap Muka 

Pertemuan tatap muka dijelaskan bahwa kegiatan diskusi kelompok 

pada mata kuliah ibunka rikai dapat membantu melatih pelajar dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan lintas budaya. Hal ini didukung oleh 

data anget nomor 8 bahwa, sebagian besar responden 74.29% setuju 

permasalahan suatu lintas budaya dapat diselesaikan dengan cara 

berdiskusi dengan anggota kelompok. Data angket nomor 9 sebanyak 

73.57% responden menyatakan setuju bahwa dengan diadakannya kuis 

membuat pelajar terlatih untuk mencari informasi permasalahan budaya 

yang terjadi di suatu negara. Setelah melakukan kegiatan diskusi 

kelompok, pelajar diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

Data angket nomor 6 sebanyak 77.86% responden menyatakan sangat 

setuju dengan melakukan presentasi dapat lebih memahami materi yang 

telah dipelajari. 

Setelah mempelajari nilai budaya positif dari Jepang yang sesuai 

dengan nilai islami pelajar menyatakan pengakuan bahwa telah 

melakukan praktik langsung transfer nilai budaya positif yang telah 

dipelajari dari budaya Jepang. Hal ini didukung oleh data angket nomor 

10 bahwa sebanyak 71.43% responden menyatakan setuju jika mereka 
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telah menerapkan nilai budaya positif dari negara Jepang di kehidupan 

sehari hari. Tentu saja hal ini adalah bagian terpenting tujuan 

mempelajari budaya negara lain. Dengan mencontoh budaya positif 

maka kita telah membuat perubahan budaya positif untuk Indonesia yang 

mungkin sebelumnya kurang baik dan perlu dirubah, mengingat 

Indonesia adalah negara dengan jumlah suku yang banyak, maka akan 

beragam pula budaya yang ada di masyarakat. 

b. Hasil Pertemuan E-Learning 

Pertemuan melalui website e-learning dijelaskan bahwa kegiatan e-

learning sangat menarik dan efektif karena bisa dilakukan dimanapun, 

kapanpun. Hal ini didukung dengan data angket nomor 12 bahwa 74.29% 

responden menyatakan setuju website e-learning sangat mudah diakses 

kapanpun, dimanapun. Pada data angket nomor 13 sebanyak 62.14% 

responden menyatakan setuju bahwa tampilan website e-learning yang 

menarik membuat semangat dalam belajar. Pada data angket nomor 15 

sebanyak 65.71% responden menyatakan setuju bahwa kegiatan diskusi 

online sangat menarik. Pada data angket nomor 16 sebanyak 67.14% 

responden menyatakan setuju bahwa lebih nyaman belajar menggunakan 

media e-learning yang bisa diakses kapanpun tanpa harus datang ke 

kampus. Namun dengan demikian tidak serta merta media e-learning 

lebih baik daripada pertemuan tatap muka karena memang ada ada 

pertemuan yang harus dilakukan dengan tatap muka agar mendapat 

penjelasan yang baik seperti mata kuliah keagamaan yang harus ada 



xxiv 
 

sentuhan dari hati ke hati dan itu hanya bisa dilakukan dengan pertemuan 

tatap muka.  
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D. Penutup 

Berdasarkan hasil pembahasan kegiatan yang telah dibagi menjadi 2 model 

pertemuan, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan Blended Learning pada mata kuliah Ibunka Rikai Studi Deskriptif 

Pada Mahasiswa Tingkat IV Semester 7 Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2018-2019 

dilakukan melalui empat tahapan yaitu: 

a. Kelas Perencanaan 

Pada tahap ini pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, 

membentuk kelompok dengan jumlah sekitar 4-5 orang, memberikan 

stimulasi dengan cara memberikan tanya jawab sesuai dengan topik yang 

didapat, memberi kesempatan pelajar untuk berdiskusi bersama dengan 

kelompoknya, menjelaskan tahap-tahap diskusi kelompok dan online 

dengan baik dan benar, memantau aktifitas mahasiswa, presentasi sesuai 

dengan topik yang dibahas dengan baik dan benar. 

b. Presentasi 

Pada tahap ini setiap anggota kelompok memiliki porsi yang sama 

untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka susun. Pada tahapan 

ini juga merupakan tahapan dimana dari masing-masing kelompok dapat 

menunjukkan hasil penyusunan hasil diskusi mereka di depan kelompok 

lain. Kemudian hasil dari presentasi bisa ditanggapi atau diberikan 

pertanyaan oleh kelompok lain. 
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c. Diskusi online 

Pada tahap ini pelajar akan melakukan diskusi online terkait topik 

yang ditentukan dan juga mengerjakan kuis berupa essay melalui e-

learning. Ada perbedaan dengan diskusi yang dilakukan di kelas, pada 

diskusi online ini dilakukan tanpa ada pertemuan tatap muka namun 

pelajar harus tetap mengkses e-learning sesuai dengan waktu yang 

ditentukan oleh pengajar. 

d. Evaluasi 

Pada tahap ini pengajar mengevaluasi pelajar dan melakukan 

refleksi terhadap pengalaman mahasiswa selama mengerjakan tugas. 

2. Tanggapan pelajar terhadap penerapan Blended Learning pada mata kuliah 

Ibunka Rikai Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

a. Adanya peningkatan motivasi dalam belajar. Hal ini dibuktikan dengan 

angket nomor 6, sebanyak 77.86% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa dengan adanya presentasi dapat membuat pelajar lebih memahami 

materi yang disampaikan 

b. Adanya kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini 

dibuktikan dengan angket nomor 8, sebanyak 74.29% responden 

menyatakan setuju bahwa dengan melakukan diskusi kelompok akan 

menyelesaikan permasalahan lintas budaya. 

c. Adanya pemahaman lintas budaya yang meningkat. Hal ini dibuktikan 

dengan angket nomor 9, sebanyak 73.57% responden menyatakan setuju 

bahwa dengan adanya kuis akan membuat pemahaman budaya meningkat. 

d. Adanya pengaplikasian budaya positif pada kehidupan sehari hari. Hal ini 

dibuktikan dengan angket nomor 10, sebanyak 71.43% responden 

menyatakan setuju bahwa pelajar mengaku telah menerapkan nilai budaya 

positif Jepang pada kehidupan sehari hari. 
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e. Adanya peningkatan dalam kerjasama kelompok. Hal ini dibuktikan 

dengan angket nomor 4, sebanyak 70.71% menyatakan setuju bahwa 

diskusi kelompok dapat meningkatkan kemampuan kerjasama. 

f.  Adanya kemandirian dalam belajar. Hal ini dibuktikan dengan angket 

nomor 19, sebanyak 72.86% menyatakan setuju bahwa dengan adanya e-

learning dapat mempunyai banyak waktu untuk belajar sendiri. 
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