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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 yangksangatkbesarkdalamkberbagai sisi 

kehidupan, mulai darigpemerintahan, ekonomi,ppendidikan,tdanolain-lain. 

Padacbidang pemerintahan saat ini mulaiydikenalnistilah e-government, 

sedangkan dibidang ekonomi disebut dengan istilah e-commerce,be-business,ve-

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. 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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, sehingga 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 siswa 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. 
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Siswa juga akan merasakan kedekatan yang lebih dengan dosen karena langsung 

bertatap muka di dalam kelas. 

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

psikomotorik. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul “Penerapan Blended Learning pada Mata Kuliah Ibunka Rikai 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan blended learning pada mata kuliah Ibunka Rikai 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? 

2. Bagaimana tanggapan pembelajar terhadap penerapan blended learning 

pada mata kuliah Ibunka Rikai Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta? 

 

C. Batasan Masalah 

Penulis akan membatasi penelitian ini agar pembahasan dapat berfokus pada 

permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun batasan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

      1.  Penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan blended learning pada mata 

kuliah Ibunka Rikai Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

      2.  Penelitian ini hanya dibatasi pada tanggapan pembelajar tentang penerapan 

blended learning pada mata kuliah Ibunka Rikai Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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D. Tujuan 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan blended learning pada mata kuliah 

Ibunka Rikai Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui tanggapan pembelajar terhadap penerapan blended 

learning pada mata kuliah Ibunka Rikai Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

E. Manfaat 

     1.   Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif 

pengetahuan yang inovatif sebagai referensi belajar yang menarik sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

     2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengajar, dapat dijadikan sebagai media pengajaran alternatif yang    

inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. 

   b. Bagi Pembelajar, dapat dijadikan sebagai model pembelajaran alternative     

agar tidak monoton dan membosankan. 

      c. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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F. Definisi Operasional 

     1. Penerapan 

Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan (Van Meter dan Van Horn, 

2008:65). Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja 

yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam 

masyarakat. 

      2. Blended Learning 

   Blended learning merupakan kombinasi berbagai model 

pembelajaran yang ditujukan guna mengoptimalkan proses dan layanan 

pembelajaran baik jarak jauh, tradisional,  bermedia, bahkan berbasis 

komputer (Darmawan, 2014:21). 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka blended learning dikonsepkan sebagai 

gabungan dari beberapa model pembelajaran yang didalamnya memuat 

pembelajaran tradisional di integrasikan dengan kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan media pembelajaran yang berbasis komputer, dimana integrasi 

konsep pembelajaran tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan aktifitas 

pembelajaran yang lebih baik. 

      3. Ibunka Rikai 

Ibunka Rikai merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang 

budaya, baik budaya Jepang maupun Indonesia untuk mengetahui nilai yang 

baik dari budaya yang dipelajari. Pada program studi Pendidikan Bahasa 
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Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mata kuliah Ibunka Rikai 

dipelajari pada semester 7 tingkat IV. 

G. Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penelitian pada skripsi ini dibagi menjadi empat bagian, 

meliputi bagian-bagian berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang metode pembelajaran meliputi pengertian, faktor-faktor 

yang memengaruhi pemilihan metode pembelajaran dan macam-macam metode 

pembelajaran. Adapun Blended Learning meliputi pengertian, macam-macam 

model pembelajaran, kelebihan dan kelemahan, serta peran pengajar dan peserta 

didik dalam Student Centered Learning. Sedangkan model pembelajaran e-

learning meliputi pengertian, langkah-langkah diskusi, kelebihan dan 

kelemahan, serta peran pengajar dan peserta didik dalam model pembelajaran e-

learning. Selain itu, teori mengenai hasil belajar, informasi pembelajaran Ibunka 

Rikai di Program Studi Pendidikan bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, serta beberapa penelitian terdahulu yang mendukung. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, meliputi 

pendekatan penelitian, hipotesis penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang sajian analisis data yang relevan dengan poin-poin yang 

berada pada rumusan masalah meliputi analisis data, dan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian serta saran kepada peneliti 

selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian. 

 


