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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran 

     1. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Sugandi (2004:9) menyatakan bahwa pembelajaran 

terjemahan dari kata “instruction” yang berarti self instruction (dari internal) 

dan eksternal instructions (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat 

eksternal antara lain datang dari guru yang disebut teaching atau pengajaran. 

Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan 

sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran berasal dari pengajar dan 

pengajar mempunyai prinsip dalam pembelajaran. 

Ciri–ciri pembelajaran menurut Sugandi (2000: 25) diantaranya adalah: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa 



12 
 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara 

fisik maupun psikologis 

2. Metode Pembelajaran 

    a. PengertiannMetodeaPembelajaran 

            Metode pembelajaran merupakan metode yang mengacu pada cara 

yang akan digunakan oleh pengajar untuk mencapai tujuan dari kegiatan 

belajar mengajar, agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mengacu pada 

pengertian metode pembelajaran ini, maka jelas bahwa metode pembelajaran 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pengajar wajib menguasai seluruh 

pengetahuan tentang metode pembelajaran dan menemukan apa saja jenis 

metode pembelajaran yang cocok untuk diterapkan sesuai dengan tujuan 

pelajaran yang mereka ampu. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya, 

karena sebelum menemukan metode pembelajaran yang terbaik untuk pelajar, 

pengajar juga perlu memperhatikan beberapa hal, termasuk karakteristik 

pelajar. 

    b. Jenis Metode Pembelajaran 

      Metode pembelajaran terbagi menjadi beberapa jenis. Dari beberapa jenis 

metode pembelajaran tersebut, para pengajar bisa memilih dan 

mempraktekkan untuk memaksimalkan materi yang akan diajarkan kepada 

pelajar. 

 

 



13 
 

Adapun jenis-jenis metode pembelajaran adalah sebagai berikut: 

   1) MetodebCeramah 

     Ceramah merupakan metode pembelajaran yang hanya 

mengandalkan pengajar sebagai pusat perhatian. Peran pelajar di dalam 

kelas hanya sebagai pendengar materi saja. Pengajar akan lebih banyak 

berbicara dan berperan dalam semua kegiatan di kelas. Oleh sebab itu, 

metode ini dianggap monoton dan membosankan karena tidak ada variasi 

model kegiatan di dalam proses belajar mengajar. Namun metode ini masih 

relevan digunakan di dalam proses belajar mengajar dengan syarat harus 

dikombinasikan dengan metode lain seperti tanya jawab dan diskusi agar 

pelajar tidak merasa bosan. Dengan menerapkan metode kombinasi seperti 

ini juga akan membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. 

        2) Metode Diskusi 

       Metode diskusi dilakukan dengan cara memberikan sebuah tugas 

dari materi yang disampaikan pengajar, kemudian materi tersebut dibedah 

sendiri oleh pelajar hingga menemukan titik terang penyelesaian dari setiap 

permasalahan yang diberikan. Metode ini dinilai sangat efektif dan efisien 

apabila jika ditambah dengan pemberian tugas setelah selesai penyampaian 

materi. 

       3) MetodejEksperimen 

      Metode eksperimen merupakan bentuk pengaplikasian dari metode 

lain. Melalui metode ini pelajar dapat melakukan pengalaman langsung 

dengan melakukan mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari melalui 
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analisis. Metode ini bertujuan agar pelajar lebih bisa berfikir kreatif, mandiri 

dan inovatif. 

  4) Metode Demonstrasi 

      Metode demonstrasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara 

menunjukkan tata cara suatu proses pembelajaran. Dengan menggunakan 

metode ini pelajar akan lebih bisa mengetahui lebih jelas tentang proses 

pembelajaran. 

       5) Metode Tutorial 

      Metode Tutorial dilakukan dengan cara mempraktikkan metode 

tutorial adalah pengajar memberikan penjelasan materi secara baik lalu 

memberikan tugas kepada pelajar dengan sekaligus melakukan 

pembimbingan. Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan pelajar baik bekerja secara individu atau kelompok. 

       6) Metode Pemberian Tugas 

       Metode pemberian tugas dilakukan dengan diawali penyampaian 

materi oleh pengajar tentang topik tertentu. Diharapkan dengan adanya 

pemberian tugas ini dapat memberikan wawasan baru bagi pelajar.  

       7) Metode Proyek 

    Pada metode proyek menerapkan hal hal yang ada di kehidupan 

sehari hari. Tujuan diterapkannya metode ini adalah untuk membuat pelajar 

semakin memiliki banyak wawasan yang luas. Selain itu juga sebagai 

bentuk pengaplikasian atas ilmu yang sudah dipelajari dengan langsung 

belajar di masyarakat. 
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       8) Metode Latihan Atau Training 

      Metode ini melatih pelajar untuk meningkatkan ketepatan dan 

kecepatan dalam mengerjakan latihan yang diberikan. Tugas yang diberikan 

pun memiliki batas waktu dan tingkat kesulitan tinggi. Tujuannya untuk 

melatih pelajar agar bisa terlatih untuk mengerjakan soal dengan tepat dan 

dalam waktu yang cepat. 

    c. Contoh Metode Pembelajaran 

Banyak metode pembelajaran yang telah ditemukan namun hanya 8 

metode yang sering diterapkan di sekolah Indonesia. Beberapa jenis metode 

pembelajaran tersebut merupakan metode yang relevan diterapkan di sekolah 

Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada temuan metode 

pembelajaran baru jika memang kebutuhan pendidikan semakin tinggi seiring 

dengan perkembangan zaman. 

Blended learning itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis yaitu pembelajaran secara 

tatap muka dan juga pembelajaran online. Pembelajaran tatap muka termasuk 

ke dalam metode ceramah sedangkan pembelajaran online masuk ke dalam 

metode diskusi karena di dalam kegiatan e-learning juga ada diskusi online 

yang membahas suatu topik tertentu yang diberikan oleh pengajar. 

Berikut ini merupakan beberapa contoh metode pembelajaran yang masih 

dikategorikan baru:  
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1) Contoh Metode Pembelajaran Role Play atau Bermain Peran 

Adapun tata cara penerapan metode pembelajaran role play adalah sebagai 

berikut: 

a) Menentukan topik dengan bebas, diusahakan tentang permasalahan 

yang sedang hangat dibicarakan 

b) Menunjuk dua orang pelajar untuk memerankan karakter tertentu di 

depan kelas sekitar 10 hingga 15 menit 

c) Meminta kedua pelajar tersebut untuk bertukar peran 

d) Pada saat kedua pelajar tersebut memperagakan peran, pengajar 

meminta pelajar untuk mengamati dan menuliskan tanggapan mereka 

e) Menghentikan role play apabila kegiatan tersebut telah dirasa cukup 

memuaskan 

Pada akhir kegiatan, pengajar memberikan kesimpulan, evaluasi dan tindak 

lanjut terhadapat kegiatan role play tersebut. 

          2) Contoh Metode Pembelajaran Billboard Ranking 

Metode pembelajaran billboard ranking tepat digunakan untuk 

bidang keilmuan yang berhubungan dengan keagamaan. Adapun langkah 

langkah mempraktikkannya adalah; 

Membuat pelajar menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri 

dari 4-6 peserta. Memberikan materi yang sama untuk setiap kelompok, 

seperti misalnya Hikmah puasa, hikmah sabar, cerita Nabi, dan lain 

sebagainya. Memberikan kertas Post-it kepada setiap kelompok, 

kemudian mintalah mereka untuk menulis setiap item di atas daftar yang 
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ditulis di lembaran terpisah. Mintalah setiap kelompok untuk memilih-

milih lembaran-lembaran. Tujuan utama metode ini adalah agar poin 

terpenting yang dipilih oleh pengajar berada di puncak paling atas daftar, 

kemudian sisanya berada di urutan berikutnya. Tentukan sekaligus 

umumkan kelompok manakah yang telah berhasil menunjukkan pilihan 

urutan rangkingnya, yaitu dengan cara memindahkan catatan Post-it ke 

papan tulis, flip chart, atau lembaran kertas yang lebar. Membuat 

perbandingan dan kontraskan dengan ranking kelompok yang berbeda 

yang sedang dipamerkan secara visual. 

    d. Fungsi Metode Pembelajaran 

Menurut (Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain), metode pembelajaran 

memiliki beberapa fungsi yaitu: 

          1) Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi merupakan suatu dorongan untuk seseorang melakukan        

sesuatu dan bergerak, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi memiliki peranan yang sangat 

penting. Motivasi dapat muncul karena dorongan dari dalam diri sendiri 

maupun dari luar.  Metode pembelajaran bisa menjadi alat motivasi dari luar. 

Karena statusnya yang sangat penting inilah, maka sebuah metode 

pembelajaran yang baik, tentunya harus yang dapat memotivasi pelajar agar 

semangat belajar. 
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         2) Sebagai Strategi Pembelajaran 

      Dalam satu kelas, terdapat banyak pelajar yang dari semuanya 

tersebut memiliki tingkat intelegensi yang berbeda-beda, dari mulai yang 

rendah hingga yang tinggi. Sekalipun kelas tersebut merupakan kelas 

kelompok, seperti kelas unggulan. Daya intelegensi tersebut 

mempengaruhi daya serap pelajar dalam menangkap apa yang 

disampaikan oleh pengajar. Dengan demikian, untuk menyikapi perbedaan 

daya serap yang ada dalam satu kelas, maka diberikannya metode 

pembelajaran sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Dengan 

menerapkan metode pembelajaran yang tepat, maka peserta didik dapat 

menyerap ilmu yang disampaikan oleh pendidik dengan baik. Antara kelas 

satu dan kelas lainnya, antara pelajar satu dan pelajar lainnya mungkin 

akan menemukan metode pembelajaran berbeda-beda. Itulah tugas pelajar 

dalam menemukan metoda apa yang terbaik untuk kelas tersebut, 

khususnya untuk masing-masing pelajar. 

          3) Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan 

Metode pembelajaran merupakan fasilitas pendidikan yang 

memiliki tujuan untuk mengantarkan bahan materi pembelajaran agar 

terserap baik oleh pelajar.  Ini bisa dikatakan bahwa metode pembelajaran 

merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan belajar. Faktanya, bahan 

pelajaran yang disampaikan tanpa memperdulikan pemilihan metode 

pembelajaran, maka dapat mengurangi nilai dari kegiatan belajar mengajar. 

Tidak hanya siswa yang menjadi kurang bersemangat dan termotivasi, 
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tanpa metode pembelajaran, pengajar juga dapat mengalami kesulitan, 

terutama kesulitan penyampaian materi dan mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode pembelajaran sangat penting untuk dipilih dan diterapkan, agar 

kegiatan belajar siswa menjadi menyenangkan. Apabila pelajar merasakan 

kegiatan belajar yang menyenangkan, maka tujuan belajar akan lebih 

mudah tercapai dengan baik. 

2. Pembelajaran Bahasa Jepang 

     a. Pembelajaran Bahasa Jepang 

Pembelajaran bahasa melibatkan tiga disiplin ilmu linguistik, 

psikologi, dan ilmu pendidikan. Ilmu linguistik memberikan informasi 

kepada kita tentang bahasa secara umum dan bahasa-bahasa tertentu. Ilmu 

psikologi menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu, dalam ilmu 

pendidikan memungkinkan seseorang bisa meramu semua keterangan itu 

menjadi satu cara atau metode yang sesuai untuk digunakan di kelas sehingga 

memudahkan proses belajar mengajar bahasa oleh pelajar Ahmad (2010:24). 

Menurut Ogawa (1985:602) pada pembelajaran Bahasa Jepang juga terdapat 

empat keterampilan berbahasa atau dikenal dengan 四技能 yonginou ‘empat 

keterampilan’ yang harus dimiliki oleh pembelajar yaitu: 

1) 聞く技能 kikuginou (keterampilan menyimak) 

2) 話す技能 hanasuginou (keterampilan berbicara) 

3) 読む技能 yomuginou (keterampilan membaca) 
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4) 書く技能 kakuginou (keterampilan menulis) 

Menurut standar Japan Foundation terdapat 3 keterampilan berbahasa yang harus 

dimiliki oleh pembelajar bahasa jepang yaitu: 

1) Kompetensi Linguistik (Penulisan) 

2) Kompetensi Sosiolinguistik (Kemampuan pemilihan kata disesuaikan 

dengan lawan bicara dan situasi) 

3) Kompetensi Pragmatik (Kemampuan menyusun kalimat ataupun 

percakapan utuh sesuai tujuan) 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

bahasa mempunyai instrumen untuk mendukung proses belajar itu sendiri 

agar berjalan dengan baik sesuai dengan target. 

b. Pengoperasian e-learning Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

Situs pembelajaran e-learning ini hanya bisa diakses oleh 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mempunyai nomor 

mahasiswa. Tampilan dari situs pembelajaran e-learning ini sangat sederhana 

dan mudah digunakan. Dari situs e-learning ini kita bisa belajar tentang 

materi perkuliahan, pengerjaan tugas maupun diskusi online tentang topik 

yang diberikan oleh pengajar. Berikut merupakan langkah langkah 

menggunakan e-learning: 
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1) Kunjungi Situs www.learning.lang.umy.ac.id 

Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengunjungi situs 

www.learning.lang.umy.ac.id. Akan terlihat tampilan seperti ini jika 

dilihat dari tampilan komputer. Tersedia tiga bahasa dalam website ini 

yaitu, bahasa arab, bahasa inggris dan bahasa jepang.  

        Gambar 2.1 Halaman Awal E-learning 

 

 

 

 

 

 

2) Klik menu Pendidikan Bahasa Jepang 

Setelah membuka situs e-learning lalu klik menu Pendidikan Bahasa 

Jepang. 

Gambar 2.2 Halaman Daftar Mata Kuliah 

 

 

 

 

  

http://www.learning.lang.umy.ac.id/
http://www.learning.lang.umy.ac.id/
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3) Selanjutnya pilih menu semester yang sedang diambil. 

Gambar 2.3 Halaman Daftar Semester 

 

 

 

 

 

4) Pilih mata kuliah yang akan dipelajari/sedang diambil pada menu yang 

tertera. 

Gambar 2.4 Halaman Mata Kuliah Pilihan 

 

 

 

 

 

5) Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pada halaman ini akan 

menampilkan rincian informasi mata kuliah secara lengkap. 
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Gambar 2.5 Halaman Rincian Informasi Mata Kuliah 

 

 

 

 

 

6) Terakhir akan muncul tampilan soal diskusi yang akan dikerjakan oleh 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. 

Gambar 2.6 Halaman Diskusi Online 

 

 

 

 

 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Media e-learning 

1) Kelebihan media e-learning 

Kelebihan e-learning berbasis web menurut Rusman (2012:299) sebagai 

berikut: 

a) Setiap orang dapat mempelajari materi e-learing apapun, di manapun, 

dan kapanpun tanpa terkendala waktu dan tempat 
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b) Metode pembelajaran yang dilakukan bersifat mandiri, jadi pelajar 

dapat belajar sesuai dengan karakteristik mereka masing masing dan 

langkahnya sendiri melalui pembelajaran e-learning tersebut 

c) Melalui fitur diskusi pelajar dapat bertukar pikiran tentang topik yang 

sedang dibahas 

d) Pelajar akan menjadi lebih aktif dan mandiri di dalam belajar 

e) Menjadi sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan materi pembelajaran 

f) Materi pembahasan dapat diubah sesuai dengan keinginan pengajar 

dengan mudah 

2) Kekurangan media e-learning 

Kekurangan e-learning berbasis web menurut Munir (2009:176-

177) sebagai berikut: 

a) Dengan tidak adanya pertemuan antar pelajar di dalam kelas maka 

menimbulkan kurangnya interaksi 

   b) Lebih sering berfokus pada perkembangan teknologinya 

dibandingkan dengan materi pendidikan yang harus diterapkan 

pada e-learning 

c) Ketika pengajar tidak memahami perkembangan teknologi maka 

akan kurang terurus dengan baik media e-learning tersebut 

d) Sangat dibutuhkan motivasi dan kemampuan belajar mandiri yang 

tinggi dari pembelajar itu sendiri. Keberhasilan e-learning sangat 
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bergantung pada kemauan belajar mandiri dari siswa, sehingga 

motivasi dari pembelajar juga sangat diutamakan dalam hal ini 

e) E-learning tidak akan berjalan dengan lancar ketika semua 

sekolah belum mepunyai fasilitas yang memadai 

f) Materi seperti agama tidak akan bisa disampaikan dengan baik 

hanya melalui e-learning 

b. Pembelajaran Ibunka Rikai 

Pembelajaran Ibunka Rikai di Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ibunka Rikai adalah mata 

kuliah yang membahas dan mengkaji seputar pemahaman budaya Jepang dan 

Indonesia yang bertujuan agar pembelajar bahasa Jepang lebih memahami 

sosiokultur, pola pikir masyarakat Jepang dan Indonesia, dan unsur-unsur 

pendukung dalam komunikasi berbahasa Jepang dan Indonesia melalui 

pemahaman terhadap karakteristik dan fenomena sosiokultur yang terdapat 

dalam kedua negara. 

1) Pencapaian Pembelajaran 

a) Hardskill 

Melalui perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu: 

1) Menguasai konsep teoretis komunikasi dan pemahaman antar budaya 

2) Mengadaptasi budaya Jepang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam ke 

dalam budaya individu 
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b. Softskill 

Melalui perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu: 

1)   Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius 

2) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

3)   Peta Kompetensi Mata Kuliah 

                                       Bagan 2.1 Peta Kompetensi 

 

 

 

 

 

 

Penilaian mata kuliah Ibunka Rikai terdiri dari komponen berikut 

ini. 

Tabel 2.1 Poin Penilaian 

Poin Penilaian Persentase (%) 

Kehadiran 10 

Soft Skills 20 

Presentasi 20 

Makalah dan Resume 20 

Latihan atau Media Diskusi Presentasi 10 
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Forum Diskusi Daring 20 

 

1. Metode Blended Learning Sebagai Metode Pembelajaran 

Colis & Moonen (2001) mengemukakan bahwa model blended  

learning adalah campuran dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran 

online, sehingga memungkinkan pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas 

saja namun juga dapat dilakukan di luar kelas.6 

MacDonald, Janet (2008) mengemukakan “bahwa Blended learning 

biasanya berasosiasi dengan memasukkan media online pada pembelajaran, 

sementara pada saat yang sama juga bisa dilakukan pembelajaran tatap 

muka dengan cara konvensional. Cara ini dilakukan untuk mendukung 

pemahaman pembelajar terhadap tujuan dari pembelajaran. Misalnya 

dengan menggunakan menggabungkan penggunaan teknologi sebagai 

media pembelajaran dan sebagai sumber belajar. Sebagai media 

pembelajaran akan melakukan pembelajaran synchronous seperti 

penggunaan dalam proses pembelajan berupa teks dan audio. Dan sebagai 

sumber belajar dengan melakukan pembelajaran asynhcronous seperti 

pengunaan e-mail, forum diskusi, web pembelajaran.” 

Bersin (2004) mengemukakan bahwa “Blended learning merupakan 

kombinasi berbagai media pembelajaran yang berbeda agar agar tercipta 

program pembelajaran yang optimum. Seperti teknologi, aktifitas dan 

berbagai jenis peristiwa.” 
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Kaczynski, Wood, & Harding (2008) mengungkapkan bahwa 

Blended learning istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari 

dua suku kata, blended dan learning. Blended merupakan metode 

pembelajaran dengan memadukan antara kelas jarak jauh melalui internet 

dan kelas konvensional. Blended learning merupakan pendekatan metode 

pembelajaran yang mengkombinasikan anatara pembelajaran konvensional 

dan e-learning. Pelaksanaan metode pembelajaran ini menggunakan media 

online, namun tetap ada pertemuan tatap muka untuk mata kuliah tertentu 

seperti keagamaan. Dengan demikian akan banyak pilihan metode 

pembelajaran yang dapat memberikan warna baru untuk dunia pendidikan. 

Thorne, K (2003) Blended learning adalah “perpaduan dari 

teknologi multimedia, CD ROM video streaming, kelas virtual, voicemail, 

e mail dan teleconference, animasi teks online dan video streaming.” Dalam 

blended learning, semua itu dikombinasikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu, blended learning menjadi solusi yang tepat dan bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Seperti yang dikemukakan 

Smaldino (2011) bahwa “blended dilakukan ketika cocok dengan situasi 

siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, blended learning sangat berpotensi 

menciptakan pengalaman bagi pembelajar. Karena blended learning 

membantu merepresentasikan keuntungan yang jelas untuk dapat 

menciptakan pengalaman belajar tersebut. Yang mana dari pengalaman 

yang diperoleh pembelajar dapat memberikan pengetahuan, keterampilan 

dan kompetensi bagi pembelajar itu sendiri. Tanpa memerhatikan jarak dan 



29 
 

waktu, blended learning dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa blended learning merupakan suatu 

kombinasi metode pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh e-

learning dengan tujuan untuk mencapai target pembelajaran dengan lebih 

maksimal dan efisien. 

2. Penelitian Terdahulu 

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: 

Penguasaan konsep fisika pengajar yang menggunakan blended learning 

lebih tinggi dibandingkan penguasaan konsep pengajar yang belajar tanpa 

menggunakan blended learning. Penalaran fisika pelajar yang belajar 

menggunakan blended learning lebih tinggi dibandingkan penalaran fisika 

pelajar yang belajar tanpa menggunakan blended learning. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa blended learning ini 

membuat penguasaan konsep dan penalaran fisika peserta didik lebih baik, 

maka disarankan: 

a. Guru menggunakan blended learning, tidak menutup kemungkinan pada 

mata pelajaran yang lain karena pada dasarnya pembelajaran ini dapat 

diterapkan pada semua mata pelajaran. 
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b. Karena peserta didik merasa lelah dengan tema yang di buat oleh 

peneliti, kepada peneliti lain disarankan untuk menggunakan versi 

pembelajaran online (moodle) yang lebih tinggi dengan asumsi fasilitas 

yang ada semakin baik dan lengkap. 

 


