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MOTTO 

 

(6ِإنَّ َمَع ٱْلُعْسِر ُيْسًرا )( 5فَِانَّ َمَع اۡلُعۡسِر ُيۡسًرا )  

Artinya:  

“(5) Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, (6) Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Qs. Al-Insyirah [94]: 5-6). 

                                                           
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 595.  
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ABSTRAK 

Aulia Nur Hayati, 2022: Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada Era 

New Normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Kata kunci: Implementasi, Model Pembelajaran Blended Learning, New Normal. 

Dalam kondisi saat ini seluruh dunia khususnya di negara Indonesia sedang 

mengalami bencana Covid-19 yang berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat, 

terutama dunia pendidikan. Dan seiring berjalannya waktu, kehidupan manusia dalam 

mengatasi risiko wabah ini, membutuhkan perubahan dan tatanan kehidupan yang baru 

atau new normal. Artinya, manusia harus mampu hidup berdampingan dengan Covid-

19. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya anjuran-anjuran untuk mematuhi protokol 

Kesehatan, seperti jaga jarak, memakai makser, hingga melakukan vaksinasi. Pada era 

new normal, pemerintah menyadari besarnya antusiasme para pendidik dan peserta 

didik untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah secara 

langsung. Sehingga sesuai SKB 4 menteri Pembelajaran dapat dilakukan dengan PTM 

terbatas atau perpaduan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring dengan 

kebijakan yang lebih fleksibel serta berkapasitas maksimal 50% atau maskimal perkelas 

terisi 18 peserta didik. Karena kuantitas peserta didik MIN 3 Banyuwangi sangat 

banyak, dan pada masing-masing rambel terdiri dari 29 hingga 35 peserta didik, 

sehingga dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, MIN 3 banyuwangi telah 

menerapkan pembelajaran dengan model blended learning yang tidak monoton, dapat 

memberikan semangat belajar pada peserta didik serta tetap aman dari penyebaran 

Covid-19. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1.) Bagaimana perencanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended learning pada era new normal 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022?. 2) 

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended 

learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi tahun 

pelajaran 2021/2022?. 3) Bagaimana evaluasi pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran blended learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk 

mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran blended learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. 

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles, 

Huberman, dan Saldana. yang terdiri dari data condensation, data display, dan 

conclusion drawing/verification. Lalu keabsahan data yang peneliti gunakan adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Dalam perencanaan pembelajaran 

luring, terdapat kegiatan yang terdiri dari: a. Mempersiapkan skenario pembelajaran 

(kurikulum darurat dan aturan pembagian shift). b. Membuat perangkat pembelajaran 

(silabus dan RPP). Dalam perencanaan pembelajaran daring, juga melakukan kegiatan 

yang sama, hanya saja jika pertemuan dilaksanakan virtual via zoom, maka pendidik 

harus menginformasikan kepada orangtua di 3 hari sebelum KBM. 2) Dalam 



 

x 

pelaksanaan pembelajaran luring, terdapat kegiatan yang terdiri dari: a. Pendahuluan, b. 

Inti, c. Penutup. Di awal pembelajaran, peserta didik membaca asmaul husna dan do’a 

sebelum belajar secara bersama, lalu dilanjutkan dengan kegiatan ice breaking dan 

kegiatan literasi. Terkait media pembelajaran yang digunakan sangat bervariasi, seperti 

musik, gambar, PPT, maupun video. Di akhir KBM, peserta didik menyimpulkan 

pembelajaran serta membaca do’a setelah belajar. Sedangkan dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring juga tidak jauh berbeda, hanya saja dalam membaca asmaul husna 

dilaksanakan secara individu, lalu media pembelajarannya selain WA group juga ada 

zoom, PPT, serta video youtube. Dan, saat menggunakan zoom meeting, peserta didik 

diajak untuk saling membagikan stiker love di akhir KBM. 3) Dalam evaluasi 

pembelajaran luring, terdapat beberapa kegiatan yang terdiri dari: a. Mengukur aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. b. PTS dan PAS dilaksanakan secara 

luring bagi kelas bawah dengan moda Kertas dan Pulpen (KP). c. Kepala madrasah 

melakukan refleksi kinerja pendidik dengan menyediakan jurnal pembelajaran dan 

mengadakan sosialisasi kinerja guru. Lalu, terkait evaluasi pembelajaran daring, juga 

tidak jauh berbeda, hanya saja PTS dan PAS dilaksanakan secara daring bagi kelas atas 

dengan moda Computer Based Test (CBT). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. KONTEKS PENELITIAN  

Pendidikan pada dasarnya tidak terlepas dari kata belajar dan 

pembelajaran. Menurut Siri di dalam bukunya yang berjudul teori belajar dan 

pembelajaran inovatif, belajar memiliki arti berupaya untuk memperoleh 

kepandaian ataupun ilmu.1 Definisi ini memiliki arti bahwa belajar 

merupakan sebuah kegiatan untuk mencari ilmu agar bisa mencapai tujuan 

yang diharapkan. Dalam Buku Baharuddin dan Wahyuni, dijelaskan bahwa 

dengan belajar, manusia bisa mengalami perubahan tingkah laku yang 

menghasilkan aspek perubahan seperti dapat memahami, mengerti, 

melaksanakan, membedakan, serta dapat memiliki keterampilan.2 Jadi, 

manusia dapat dikatakan “telah belajar” apabila dia dapat menunjukan 

perubahan tingkah laku pada dirinya. 

Sedangkan menurut Ahmad Susanto, di dalam bukunya yang berjudul 

Teori Belajar dan Pembelajaran, menjelaskan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu aktivitas pendidik dalam membimbing peserta didik untuk 

mendapatkan, mengubah, ataupun mengembangkan keterampilan sikap, cita-

cita, pengetahuan, serta penghargaan.3 Sehingga dapat diartikan bahwa

                                                           
1 Muhammad Siri Dangnga dan Andi Abd. Muis, Teori Belajar dan Pembelajaran 

Inovatif (Sulawesi Selatan: SIBUKU Makassar, 2015), 11. 
2 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2015), 5. 
3 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2013), 20. 
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pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan seorang pendidik untuk 

membantu peserta didiknya agar dapat melakukan kegiatan belajar. 

Terlebih lagi dalam kondisi saat ini, seluruh dunia, khususnya di 

negara Indonesia sedang mengalami bencana Covid-19 yang berdampak bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Dampak dari adanya bencana Covid-19 ini, 

sangat berpengaruh di berbagai bidang, utamanya bidang pendidikan. Pada 

tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 

COVID-19, dalam SE ini dijelaskan bahwa proses Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran dalam jaringan (daring) 

atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).4 

Seiring berjalannya waktu, kehidupan manusia dalam mengatasi risiko 

wabah ini butuh perubahan dan tatanan kehidupan yang baru (new normal). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa potensi virus 

ini tidak akan segera menghilang atau virus ini akan tetap ada di tengah 

masyarakat.5 Artinya, manusia harus hidup berdampingan dengan Covid-19. 

Dengan itu,  penerapan new normal hingga saat ini dilaksanakan di Indonesia.  

New normal adalah kehidupan normal yang baru, artinya kehidupan yang kita 

                                                           
4 Pusdiklat, “Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)”, 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek, Maret 24, 2020, SURAT 

EDARAN MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN 

PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 

(COVID- 1 9) – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek (kemdikbud. 

go.id) 
5 Ahmad Rosidi dan Edy Nurcahyo, “Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) 

dalam Penanganan Covid-19 sebagai Pandemi dalam Hukum Positif”, Jurnal Ilmiah Rinjani: 

Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, No. 2 (Juli, 2020), 194. 

https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/


3 

 

 

jalani secara normal tetapi dengan tatanan pola hidup yang berbeda atau baru. 

Pola hidup baru itu berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan seperti 

physical distancing atau jaga jarak (pembatasan sosial), rajin cuci tangan 

dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga 

pola makan yang baik hingga bergizi, serta tidak lupa melakukan vaksinasi.6 

Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan BAB I, Pasal 1 ayat 11. Dalam Undang-undang ini 

dijelaskan  bahwa pembatasan sosial merupakan pembatasan kegiatan tertentu 

pada kelompok penduduk di suatu wilayah yang diduga terinfeksi ataupun 

terkontaminasi dengan sebuah penyakit, hal ini dilakukan dengan tujuan 

dapat mencegah penyebaran penyakit tersebut.7 Sedangkan pada era new 

normal saat ini, pembatasan sosial dilakukan dengan tujuan untuk menjegah 

penyebaran Virus Covid-19. 

New normal diberlakukan pada seluruh aspek kehidupan baik itu 

bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun bidang pendidikan. Pendidikan 

era new normal ini tentunya memiliki banyak hal yang perlu dipersiapkan 

terutama dalam penerapan pembelajaran, cara yang digunakan dalam upaya 

pembelajaran tersebut tentunya berbeda dengan proses pembelajaran 

sebelumnya. Cara pengemasan dalam proses belajar yang dirancang pendidik 

untuk peserta didik sangatlah berpengaruh terhadap kebermaknaan suatu 

pembelajaran, sebab kemampuan mengajar pendidiklah yang mampu 

                                                           
6 Heri Dwiyanto, "Menyiapkan Pembelajaran dalam Memasuki New Normal dengan 

Blended Learning", Breaking News, Juni, 04 2020, https://lpmplampung.kemdikbud.go.id/ 

detailpost/menyiapkan-pembelajaran-dalam-memasuki-new-normal-dengan-blended-learning  
7 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 1 ayat (11). 

https://lpmplampung.kemdikbud.go.id/%20detailpost/menyiapkan-pembelajaran-dalam-memasuki-new-normal-dengan-blended-learning
https://lpmplampung.kemdikbud.go.id/%20detailpost/menyiapkan-pembelajaran-dalam-memasuki-new-normal-dengan-blended-learning
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memberikan pengaruh terhadap pencapaian peserta didik. Dengan ini 

pendidik memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan, 

khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah atau madrasah. 

Terlebih dalam masa new normal, pendidik lebih dituntut untuk 

bertransformasi dalam pengimplementasian pengajaran yang kreatif dan 

menyenangkan.   

Pemerintah menyadari besarnya antusiasme para pendidik dan peserta 

didik untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah, 

sehingga empat menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 

Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri dalam Negeri 

(Mendagri) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) guna 

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat digelar, hal ini terlampir dalam surat 

Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MEN-

KES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan penyeleng-

garaan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-

19).8 

Berdasarkan SKB 4 menteri tersebut, terdapat 3 point penting yang 

perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pembelajaran saat ini, di 

antaranya adalah 1) Kesehatan serta keselamatan semua Warga satuan 

pendidikan merupakan sebuah prioritas yang paling utama, 2) Satuan 

pendidikan telah melakukan vaksinasi, serta 3) Penerapan protokol kesehatan 

                                                           
8 Pusdiklat, “Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri dalam Negeri 

(Mendagri), Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19”  

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek, November 20, 2020, 3-5. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia (kemdikbud.go.id)  

https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/blog/2020/11/pemerintah-daerah-diberikan-kewenangan-penuh-tentukan-izin-pembelajaran-tatap-muka
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yang ketat pada satuan pendidikan. Dengan memenuhi syarat atau catatan dari 

keputusan 4 menteri ini, maka satuan pendidikan dapat mengambil kebijakan 

untuk menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.  

Kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Plt. Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 429/4409/429.101/2021 tetang 

Kebijakan Pembelajaran di Satuan Pendidikan di Masa PPKM Level 3, 

bahwa sejak tanggal 31 Agustus 2021 satuan pendidikan jenjang SD atau 

SMP di Banyuwangi telah dapat melakukan PTM terbatas dengan kapasitas 

50% (lima puluh persen) atau pembelajaran jarak jauh berdasarakan 

keputusan empat menteri.9 

Mulyana, dkk di dalam bukunya menyampaikan bahwa dalam 

mengingat kesenjangan infrastruktur teknologi pendidikan dan variasi 

kemampuan akses pelajar Indonesia, Pembelajaran jarak jauh atau daring 

sangatlah sulit untuk dijadikan satu-satunya pilihan moda pembelajaran. 

Namun sebaliknya, model pembelajaran hibrida atau campuran (blended 

learning) yang memadukan antara tatap muka dan jarak jauh merupakan 

pilihan yang realistis bagi beberapa lembaga pendidikan di era kenormalan 

yang baru ini.10 Namun, dalam menerapkan pembelajaran era new normal, 

tentunya tetap harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua 

warga satuan pendidikan dengan memperhatikan hasil evaluasi pemerintah 

terhadap kebutuhan tatap muka dari peserta didik yang telah mengalami 

                                                           
9 Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, “Surat Edaran tetang 

Kebijakan Pembelajaran di Satuan Pendidikan di Masa PPKM Level 3”,  Dispendik 

Banyuwangi, Agustus 31, 2021. 
10 Mulyana, dkk, Pembelajaran Jarak Jauh Era Covid-19 (Jakarta Pusat: LITBANG 

DIKLAT PRESS, 2020), 4.  
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kendala dalam melaksanakan Pembelajaran sebelumnya (Jarak Jauh). Dengan 

itu, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi telah melaksanakan 

pembelajaran dengan model campuran, yang tetap mempertimbangkan serta 

menyesuaikan keadaan. Hal itu relevan dengan Alquran Surat Al-Maidah (5) 

ayat 35, sebagaimana berikut: 

آنَآو آح آل آف آت  آآم آك آل آعَآ,آلَآه آل آي آب آسَآآاآف  آو آد آه آاجَآوَآآةَآلَآي  آس آوَآال آآه آي آلَآأ آآوآغ آت َآاب  آوَآآاآللاَآو آق آاآات  آو آن  آامَآءَآآنَآي آذ آاآال آهَآي  آءَآيَآ
(35)  

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

pada jalan-Nya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan”. (Qs. Al-Maidah 

(5):35)11 

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Islam 

dibutuhkan adanya rangkaian usaha atau model pembelajaran yang tepat guna 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan, karena materi yang baik 

dan benar akan kurang optimal diterima oleh peserta didik apabila tanpa 

penggunaan model pembelajaran yang baik dan tepat pula, sehingga kebaikan 

materi juga harus ditopang oleh kebaikan model pembelajaran yang 

digunakan. Sesuai fungsi hadis, yakni bayan taqrir atau memperjelas isi 

Alqur’an, maka Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari juga 

memperkuat isi kandungan dari Alquran Surah Al-Maidah ayat 35 

sebagaimana berikut : 

                                                           
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 

2010), 403. 
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ُ  آن آأ آآن آح َآالر آآد آب آآعَآبَآأَآآيَآآل آج آرَآآه آلَآآالَآقَآف َآآس آي آخَ آآم آو آي َآآل  آآك آنَآر آك  آذَآي آآللا آآد آب آعَآآانَآكَآآآلَآقاَآ آكَآثَآي  آد آحَآآب آآ
آع آن َآاآَي آمَآآلَآاقَآ.آف َآآم آو آي َآآل آك آآآَتَآث آد آحَآآكَآن آآأَآنَآد آد آوَآلَآوَآآه آي آه آتَآش آنَآوَآ .آم آك آل آم آأ آآن آأَآآة آهيَآا آرَآكَآآآل آأ آآم آك آثَآد  آحَآأ آآن آآأَآن 
آة آمَآآآالس آآةَآيَآاه آرَآكَآآآم آي آالَآآف  آآة آظَآع آو آمَآل آب آآنَآل آو آخَآتَآي َآآانَآكَآآآ-صلىآللاآعليهآوسلم-آللا آآلَآو آس آرَآآن آأ آ
)رواهآالبخارى(آانَآي  آلَآعَآ  

Artinya: “Diriwayatkan bahwa Abdullah Ibnu Mas’ud biasa mengajari orang-

orang pada setiap hari kamis. Kemudian seseorang berkata 

kepadanya, “Wahai ayah Abdurrahman, sungguh aku lebih suka 

apabila anda mengajari kami setiap hari”. Dia menjawab “aku 

tidak berbuat demikian aku khawatir membuat kalian bosan, dan 

karenanya aku memperlihatkkan waktu dalam menasehati kalian 

sebagaimana Nabi saw memperlihatkan waktu dalam menasehati 

kami karena khawatir membuat kami bosan.” (HR. Bukhari).12 

Berdasarkan hadis di atas dalam menyampaikan suatu nasehat atau 

suatu ilmu kepada para sahabat Rasulullah saw, hendaknya menggunakan 

suatu model pembelajaran serta memperhatikan keadaan para shahabat, 

dengan itu peneliti  mencoba untuk menggali relevansi antara model 

pembelajaran dalam hadis riwayat Bukhari dengan situasi dan kondisi pada 

saat ini. Dari hadist tersebut hikmah yang dapat peneliti temukan adalah 

sebagai seorang pendidik dalam menyampaikan sebuah ilmu, hendaknya 

mampu memilih model pembelajaran yang fleksibel dan menyesuaikan 

kondisi ataupun keadaan para peserta didiknya, terlebih lagi pada era new 

normal. Sebab, kondisi pra Pandemi Covid-19 dengan kondisi paska Pandemi 

Covid-19 sangat jelas peredaannya.  

Hal ini selaras dengan kaidah maqashid syariah (tujuan syariah) yang 

ke-4 tentang pengaruh tujuan atau niat terhadap tindakan-tindakannya, yakni: 

                                                           
12 Rifatul Saidah, “Analisis Hadis Riwayat Al-Turmudzi Tentang Metode 

Pebelajaran” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 54. 
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آف ي ه ,آأ ذ َأَلآأ ََلآَمف آ آف ي ه آَيص َبح آَغْي َآَمأ ذ و ن  آَمأ ذ و ن  اَك آَسدَآك ل آف ع ل  َأَقَصَدآآي ة ,آَسَواء آر آثَآة آَغاآل َبة آَأو 
ه آ د  آَذاَكآال َمَأَلآَأم آَلَ آيَ ق ص  آل ل ف ع ل   ال م َمار س 

Artinya: “Semua perbuatan yang diizinkan menjadi tidak diizinkan, 

ketika beralih kepada kemafsadatan yang mayoritas atau kebanyakan, baik 

pelakunya berniat melakukan perbuatan itu ada efeknya ataupun tidak.”13 

Yang mana, kaidah maqashid syariah ini menjelaskan terkait pengaruh 

pertentangan dalam sebuah perbuatan yang memiliki hukum asal boleh 

menjadi tidak diperbolehkan karena memiliki efek atau akibat yang akan 

memunculkan hal negatif atau mafsadat. Seperti halnya, perbuatan yang pada 

mulanya tidak membahayakan orang lain, tetapi seiring berjalannya waktu, 

perbuatan itu ada kemungkinan akan membawa perkara yang fasik (rusak) 

atau mafsadat bahkan membahayakan orang lain, contohnya adalah 

penerapan pembelajaran tatap muka yang sebelumnya (pra Pandemi Covid-

19) diizinkan, namun seiring berjalannya penyebaran Virus Covid-19 hingga 

paska Pandemi Covid-19 atau era new normal, penerapan pembelajaran tatap 

muka menjadi perkara yang tidak dibolehkan atau harus dipertimbangkan lagi 

karena akan memunculkan dampak negatif bagi kesehatan para pihak terkait, 

baik itu pada pendidiknya maupun peserta didiknya. 

Begitu pula pada era new normal seperti ini, terdapat himbauan bagi 

semua pendidik untuk tidak memaksakan pembelajaran kepada peserta 

didiknya, mulai dari pelaksanaannya hingga cara evaluasinya. Sebab pada 

paska pandemi atau era new normal ini, keadaan juga harus dijadikan tolak 

                                                           
13 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid), 

(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 305. 
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ukur dan pertimbangan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan ilmu, 

mulai dari kondisi kesehatan, sosial, serta kondisi ekonomi peserta didik dan 

orangtua.  

Selaras dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

Nomor B-2733.1/DJ.I/PP.00/00.11/08/2021 tentang “Panduan Penyeleng-

garaan Pembelajaran pada Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA/MAK), 

Pesantren, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019”, 

point E yakni Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Madrasah (RA, 

MI, MTs, dan MA/MAK), nomor 4, Prosedur Pemberian rekomendasi 

kesiapan PTM terbatas, sub d, bahwa dalam hal rekomendasi dinyatakan “siap 

PTM Terbatas”, maka orang tua peserta didik tetap dapat memilih 

pembelajaran PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah 

bagi anaknya.14 Dengan ini, pembelajaran di Era new normal menghimbau 

pihak madrasah atau sekolah beserta para pendidik untuk memberikan 

kebijakan yang fleksibel dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM). 

Secara umum ketika membahas soal pembelajaran pada era new 

normal, terlebih di tingkat sekolah dasar, maka mayoritas masyarakat akan 

mengira bahwa KBM di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah tetap akan 

                                                           
14 Kementerian Agama RI, “Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

Nomor B-2733.1/DJ.I/PP.00/00.11/08/2021 tentang “Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran pada Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA/MAK), Pesantren, dan Lembaga 

Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

CoronaVirus Disease 2019”  Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam, Agustus 11, 2021, Daftar Isian Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas (kemenag.go.id) 

https://siapbelajar.kemenag.go.id/#/SuratEdaran
https://siapbelajar.kemenag.go.id/#/SuratEdaran
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dilaksanakan full dalam jaringan (daring) ataupun sebaliknya, full luar 

jaringan (luring). Sebab sesuai dengan pengamatan peneliti, cukup banyak 

lembaga pendidikan yang ada di Banyuwangi telah menerapkan Pembelajaran 

Tatap Muka (PTM) full 100%. Namun berdasarkan hasil pengamatan, hal ini 

dikarenakan kuantitas anggota kelas kurang dari 20 peserta didik.15 

Berbeda dengan kuantitas peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

(MIN) 3 Banyuwangi yang kurang lebih mencapai sekitar 443 peserta didik. 

Artinya, setiap tingkatan kelas di madrasah ini memiliki 2 sampai 3 rombel, 

yang masing-masing rombel memiliki 29 sampai 35 peserta didik. Jadi dalam 

kondisi seperti ini, MIN 3 Banyuwangi tidak mungkin melakukan tatap muka 

kepada seluruh peserta didik dalam satu ruang dan satu waktu.  

Sehingga, madrasah mengambil kebijakan yang masih tetap 

menyeimbangkan antara pentingnya kesehatan peserta didik dengan tingginya 

antusiasme peserta didik untuk melakukan pembelajaran di madrasah. Sebab, 

selain dari segi kuantitas peserta didik, selama penerapan pembelajaran 

daring (pada awal-awal pandemi), MIN 3 Banyuwangi telah mendapatkan 

banyak keluhan dari peserta didik dan walinya, yang sering merasa jenuh, 

bingung, dan letih. Sehingga, solusi yang diambil adalah menerapkan model 

pembelajaran blended learning.16 

Model pembelajaran ini, sangatlah cocok, efektif, dan fleksibel 

utamanya untuk diterapkan dalam masa new normal seperti saat ini. Sebab, 

pendidik dan peserta didik dapat lebih mudah untuk berkomunikasi serta 

                                                           
15 Observasi di SD N 2 Sukonatar Kecamatan Srono dan MI Riyadlotul Islamiyah 

Kecamatan Muncar, 15 September 2021. 
16 Haris Jamroni, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2021. 
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melaksanakan proses pembelajaran dibandingkan dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Hal itu terbukti dengan berjalannya proses 

pembelajaran pada kondisi saat ini, baik pembelajaran dilaksanakan secara 

daring maupun luring. Namun penerapan model pembelajaran blended 

learning ini harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi saat ini, serta 

lingkungan setempat. Terlebih lagi, seluruh tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan harus selesai melakukan vaksinasi terlebih dahulu. 

Sesuai dengan data yang didapatkan peneliti saat MATSAMA (Masa 

Ta’aruf Siswa Madrasah) MIN 3 Banyuwangi pada tanggal 12 Juli 2021, 

dalam penerapan model pembelajaran blended learning, telah memiliki cara 

tersendiri yang disesuaikan dengan masa pandemi saat ini. Misalnya saat 

pembelajaran luring, maka pelaksanaan ini dilakukan secara bergilir, artinya 

tidak 100% jumlah dari peserta didik yang ada di MIN 3 Banyuwangi 

mengikuti pembelajaran luring dalam waktu yang sama, melainkan 50%:50% 

megikuti pembelajaran luring secara bergantian atau shift. Sebab hal ini 

bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Begitupula saat 

pelaksanaan pembelajaran daring, maka pendidik di MIN 3 Banyuwangi 

dapat menggunakan aplikasi WhatsApp, Youtube, Google formulir, bahkan 

Zoom.17 Jadi, berbagai sarana tekhnologi tersebut dapat digunakan dalam 

rangka mempermudah pembelajaran yang berlangsung di era new normal. 

Kelebihan dari model pembelajaran blended learning ini, pendidik 

dapat menyampaikan materi pembelajaran kapan dan dimana saja, variasi 

                                                           
17 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 12 Juli 2021. 
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pembelajaran daring dan luring ini saling melengkapi, sehingga pembelajaran 

tidak monoton, serta pembelajaran tetap fleksibel dan tidak kaku.18 

Sedangkan tujuan penerapan model pembelajaran blended learning yaitu 

supaya peserta didik MIN 3 Banyuwangi lebih mandiri, aktif, semangat 

dalam belajar, serta aman dari rantai penyebaran virus Covid-19.  

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada Era 

New Normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi Tahun 

Pelajaran 2021/2022”. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus 

penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang dicari 

jawabannya melalui proses penelitian. Dan fokus penelitian harus disusun 

secara singkat, jelas, tegas, spesifik, serta operasional yang dituangkan dalam 

bentuk kalimat tanya.19 

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka 

peneliti telah memfokuskan penelitian pada kegiatan proses pembelajaran 

(activity) model pembelajaran blended learning yang diterapkan di 

Madarasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi pada era new normal Tahun 

Pelajaran 2021/2022, dengan rumusan sebagai berikut: 

                                                           
18 Muhammad Taufik Hidayat, Teuku Junaidi, dan Muhammad Yakob, 

“Pengembangan Pembelajaran Blended Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa 

Terhadap Tradisi Lisan aceh”, Jurnal Mimbar Ilmu, No. 3 (Desember 2020): 402, 

http://dx.doi.org/10.23887/mi.v25i3.28913s 
19 Tim penyusun,  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember press, 

2020), 100-101. 
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1. Bagaimana perencanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

blended learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

blended learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

blended learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022?. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.20 

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran blended learning pada era new normal di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran blended learning pada era new normal di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. 

                                                           
20 Tim penyusun,  Pedoman Penulisan..., 101. 
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3. Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran blended learning pada era new normal di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus ralistis.21 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis 

maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Memperkaya konsep tentang model pembelajaran blended learning 

dalam penerapan pembelajaran di SD/MI. 

b. Menambah khazanah keilmuan manajemen kelas dalam hubungannya 

dengan model pembelajaran di SD/MI pada era new normal.  

c. Dapat dijadikan refrensi bagi para peneliti lainnya untuk melakukan 

penelitian yang sejenis secara lebih luas serta mendalam. 

2. Secara Praktis. 

a. Bagi peneliti: Sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang telah 

didapatkan selama proses pembelajaran di UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember serta menambah kemampuan dan keterampilan sebagai 

                                                           
21 Tim penyusun,  Pedoman Penulisan..., 101. 
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calon pendidik yang inovasi dan efektif dalam memanage atau 

mengatur kelas di satuan pendidikan SD/MI. 

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi tambahan literatur atau refrensi bagi UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember serta mahasiswa yang ingin mengembangkan 

kajian ilmiah tentang penerapan model pembelajaran blended learning. 

c. Bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi: Dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan model pembelajaran blended learning 

yang nantinya bisa lebih meningkatkan kreativitas dalam bidang 

manajerial, khususnya dalam pengembangan model pembelajaran di era 

new normal. 

d. Bagi Masyarakat: Diharap hasil penelitian ini dapat memberikan ide 

untuk SD/MI dalam menerapkan model pembelajaran yang aktif, 

efektif, efisien, menyenangkan, serta tidak monoton di era new normal. 

E. DEFINISI ISTILAH 

Untuk menghindari kesalahan artikulasi atau interpretasi, maka perlu 

dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian dengan 

mendefinisikan sebagai berikut:  

1. Implementasi 

Kata Implementasi memiliki arti pelaksanaan ataupun penerapan. 

Sedangkan secara umum, implementasi adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata 

implementasi yang berasal dari bahasa Inggris “to implement” ini, bukan 
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hanya sekadar aktivitas saja, melainkan juga suatu kegiatan yang terencana 

serta dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengacu pada norma-

norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

Dan implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

proses pelaksanaan atau penerapan model pembelajaran blended learning 

berdasarkan dengan rancangan yang telah dimusyawarhkan antara kepala 

madrasah, koorbid kurikulum, wali kelas, serta wali peserta didik untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2. Model Pembelajaran Blended Learning 

Model Pembelajaran merupakan kerangka kerja yang sistematis 

guna untuk melaksanakan pembelajaran agar dapat membantu peserta 

didik belajar serta mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Sedangkan blended learning, secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni 

kata blended dan learning. Kata blended  memiliki makna “campuran”, 

sedangkan learning memiliki arti umum yakni “belajar”. Dengan ini, 

model pembelajaran blended learning dapat diartikan dengan model 

pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan 

antara satu pola dengan pola yang lainnya, yakni pembelajaran daring 

dengan luring.  

3. New Normal (Normal Baru)  

New normal adalah tatanan kehidupan baru yang terwujud sebagai 

akibat perubahan kehidupan sosial masyarakat selama terjadi pandemi 
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Covid-19. Sehingga di era ini, kontak fisik antar individu lebih dibatasi, 

seperti halnya dalam berjabat tangan dan berkumpul.  

Jadi yang dimaksud dengan judul “IMPLEMENTASI MODEL 

PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING PADA ERA NEW NORMAL DI 

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 BANYUWANGI TAHUN 

PELAJARAN 2021/2022”, yaitu segala sesuatu yang telah dirancang atau 

dirumuskan secara musyawarah antara kepala madrasah, koorbid kurikulum, 

wali kelas, serta wali peserta didik, terkait pelaksanaan model pembelajaran 

blended learning dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di MIN 3 

Banyuwangi guna mecapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan pada 

tatanan kehidupan baru yang terwujud sebagai akibat perubahan kehidupan 

sosial masyarakat selama terjadi Pandemi Covid-19.  

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mempermudah dalam pemahaman isi laporan hasil riset, perlu 

adanya gambaran singkat yang telah dirumuskan di dalam sistematika 

pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, adapun sistematikanya sebagai 

berikut: 

Bab Satu. Pendahuluan. Pada bab pertama ini membahas tentang 

konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab Dua. Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang kajian kepustakaan 

yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. 
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Bab Tiga. Metode Penelitian. Dalam Bab ini berisi tentang metode 

penelitian, yang memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. 

Bab Empat. Penyajian Data dan Analisis. Pada Bab ini, menjelaskan 

tentang gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis, serta pembahasan 

temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. 

Bab Lima. Penutup. Untuk Bab ini, berisi tentang kesimpulan dari 

semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus 

penyampaian saran-saran untuk beberapa pihak terkait. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terkait penerapan model pembelajaran blended learning 

cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Kali ini, peneliti 

memfokuskan bagaimana implementasi model pembelajaran blended 

learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. 

Dan pada bagian inilah, peneliti mempresentasikan beberapa hasil dari 

penelitian terdahulu, sebagai ikhtiar memosisikan fokus penelitian. Berikut 

ini adalah beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Windu Sasasi, tahun 2021, dengan judul 

“Implementasi Model Blended Learning dalam Rumpun Mata Pelajaran 

PAI di MI Darul Ulum Tinggarjaya Sidareja Cilacap”, Prodi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan, Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto.22 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait 

penerapan model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran PAI 

di MI Darul Ulum Tinggarjaya Sidareja Cilacap. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh berasal 

dari teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian Windu, ada beberapa perbedaan dengan 

penelitian sekarang, yaitu pengambilan lokasi penelitian yang berbeda 

                                                           
22 Windu Sasasi, “Implementasi Model Blended Learning dalam Rumpun Mata 

Pelajaran PAI di MI Darul Ulum Tinggarjaya Sidareja Cilacap” (Skripsi, Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto, 2021), 42-43. 
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serta terfokus pada mata pelajaran PAI saja, sedangkan fokus penelitian 

yang sedang dilakukan adalah mata pelajaran umum dengan melakukan 

teknik sampling  purposive atau teknik pengambilan sampel. Sedangkan 

persamaannya antara lain, penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 

menggunakan pendekatan penelitian yang sama yaitu pendekatan 

penelitian kualitatif serta sama-sama meneliti penerapan pembelajaran 

blended learning. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkika Dwi Meilinda, tahun 2021, yang 

berjudul “Analisis Pembelajaran Blended Learning di SDN 2 Ngadirenggo 

Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek”, Prodi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Malang.23 Skripsi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis terkait penerapan 

pembelajaran blended learning di SDN 2 Ngadirenggo. Terkait 

pendekatan penelitian yang digunakan, penelitian ini menerapkan 

pendekatan kualitatif jenis deskripstif. 

Berdasarkan penelitian tersebut, ada beberapa perbedaan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan, yaitu lokasi penelitian yang berbeda, 

selain itu dalam fokus penelitian di penelitian terdahulu, telah 

menganalisis kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan 

pembelajaran blended learning, sedangkan pada fokus penelitian yang 

sedang dilakukan, peneliti menganalisis evaluasi penerapan model 

                                                           
23 Rizkika Dwi Meilinda, “Analisis Pembelajaran Blended Learning di SDN 2 

Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek” (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2021), 18-19. 
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pembelajaran blended learning, sehingga tidak hanya menekankan dampak 

negatif dan solusinya saja, melainkan juga menggali informasi terkait 

tingkat keberhasilan dan bagaimana cara memberikan nilai pada peserta 

didiknya di era new normal ini. Sedangkan persamaanya adalah, penelitian 

dari keduanya sama-sama meneliti pembelajaran blended learning, dan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Putra Bagus Eka Wijaya, tahun 

2021, dengan judul “Implementasi Pembelajaran Blended Learning pada 

Mata Pelajaran Tematik Tema 4 Sub Tema 2 Kelas 1 di SDI Bayanul 

Azhar Sumbergempol Tulungagung”, prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institus Agama Islam 

Negeri Tulungagung Skripsi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan terkait penerapan guru dalam pembelajaran tematik kelas 

1 dengan menggunakan model pembelajaran blended learning di SDI 

Bayanul Azhar Sumbergempol Tulungagung, dan terkait pendekatan 

penelitian yang digunakan, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif 

jenis deskripstif.24 

Sesuai dengan penelitian di atas, bahwasanya terdapat persamaan 

dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Perbedaannya adalah tempat lokasi penelitian, fokus penelitian 

terdahulu terpusat pada siswa  SDI kelas 1 mata pelajaran Tematik, Tema 

                                                           
24 Aditya Putra Bagus Eka Wijaya, “Implementasi Pembelajaran Blended Learning 

pada Mata Pelajaran Tematik Tema 4 Sub Tema 2 Kelas 1 di SDI Bayanul Azhar 

Sumbergempol Tulungagung” (Skripsi, Institus Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021), 

99-102. 
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4 Sub Tema 2, sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan, tidak 

terpusat dalam satu kelas saja beserta tidak terpusat pada mata pelajaran 

tematik. Sehingga peneliti melakukan teknik sampling purposive  atau 

teknik pengambilan sampel. Sedangkan persamaannya, sama-sama 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan objek penelitiannya 

adalah peserta didik di satuan pendidikan Sekolah Dasar, serta keduanya 

sama-sama meneliti tentang penerapan pembelajaran blended learning. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Yuliana Akub, tahun 2021, yang 

berjudul “Analisis Penerapan Blended Learning dalam Pembelajaran di 

Sekolah Dasar pada Covid-19 (Studi Kasus pada Peserta Didik Kelas V di 

SD Negeri Karang Jalak 2 di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 

ajaran 2020/2021)”, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas 

Pendididkan Indonesia Kampus Purwakarta.25 

Sesuai dengan penelitian Rina, bahwasanya terdapat persamaan 

dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Persamaannya, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 

dilakukan di satuan pendidikan Sekolah Dasar, dan keduanya sama-sama 

meneliti tentang pembelajaran blended learning, serta tema penelitian 

yang di ambil juga sama-sama di masa pandemi. Sedangkan perbedaannya 

adalah tempat lokasi penelitian, lalu fokus penelitian terdahulu yang 

terpusat hanya pada siswa  SD kelas V, sedangkan pada penelitian yang 

                                                           
25 Rina Yuliana Akub, “Analisis Penerapan Blended Learning dalam Pembelajaran 

di Sekolah Dasar pada Covid-19 (Studi Kasus pada Peserta Didik Kelas V di SD Negeri 

Karang Jalak 2 di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun ajaran 2020/2021)” (Skripsi, 

Universitas Pendididkan Indonesia Kampus Purwakarta, 2021), 36. 
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sedang dilakukan, tidak terpusat dalam satu kelas saja, sehingga peneliti 

melakukan teknik sampling purposive atau teknik pengambilan sampel. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Nadia, tahun 2020, dengan judul 

“Implementasi Pembelajaran Blended Learning di Era New Normal pada 

Mata Pelajaran Matematika Kelas V MI Muhammadiyah 2 Bonjor 

Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2020/2021”, 

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.26 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana metode yang digunakan 

yakni melalui wawancara, oservasi, serta dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa persamaan 

antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu, 

penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sama-sama 

meneliti penerapan model pembelajaran blended learning, kedua 

penelitian ini juga memiliki tema penelitian yang sama yakni pembelajaran 

pada masa new normal, serta objek penelitian yang diteliti pun juga sama, 

yakni sama-sama siswa Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. 

Sedangkan perbedaannya yaitu, pengambilan lokasi penelitian yang 

berbeda, penelitian terdahulu hanya meneliti penerapan blended learning 

pada mata pelajaran matematika kelas V, sedangkan untuk penelitian 

sekarang, (sesuai keadaan yang ada di lapangan) peneliti meneliti 

                                                           
26 Syarifah Nadia, “Implementasi Pembelajaran Blended Learning di Era New 

Normal pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V MI Muhammadiyah 2 Bonjor Kecamatan 

Tretep Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2020/2021” (Skripsi Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Salatiga, 2020), 25. 
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penerapan blended learning secara keseluruhan (baik tingkatan kelas 

maupun mata pelajaran), sehingga metode penelitiannyapun menggunakan 

teknik sampling purposive atau teknik pengambilan sampel. 

Tabel 2.1  

Orisinalitas Penelitian 

No. 
Nama, Tahun, 

Judul 
Perbedaan Persamaan Orisinalitas 

1 2 3 4 5 

1. Windu Sasasi, 

2021, “Imple-

mentasi Model 

Bleded Lear-

ning dalam 

Rumpun Mata 

Pelajaran PAI 

di MI Darul 

Ulum Tinggar-

jaya Sidareja 

Cilacap”. 

Penelitian ini 

mangambil lo-

kasi penelitian 

yang berbeda, 

yakni MI Da-

rul Ulum Ting-

garjaya Sidare-

ja Cilacap dan 

penelitian ini 

terfokus pada 

mata pelajaran 

rumpun PAI 

saja. 

Penelitian ini 

mengguna-

kan pendeka-

tan kualitatif, 

dan meneliti 

tentang pene-

rapan model 

pembelajaran 

blended lear-

ning. 

Penelitian ini 

bersifat me-

ngembangkan. 

Ada kesamaan 

terkait dengan 

penerapan mo-

del blended le-

arning di Ma-

drasah Ibtida-

iyah. Ending 

dari penelitian 

ini bukan ha-

nya diterapkan 

pada pembela-

jaran PAI, me-

lainkan pada 

semua mapel. 

2. Rina Yuliana 

Akub, 2021, 

“Analisis Pe-

nerapan Blen-

ded Learning 

dalam Pembe-

lajaran di Se-

kolah Dasar 

pada Covid-19 

(Studi Kasus 

pada Peserta 

Didik Kelas V 

di SD Negeri 

Karang Jalak 2 

di Kecamatan 

Kesambi Kota 

Cirebon Tahun  

Tempat lokasi 

penelitian dila-

kukan di SD 

Negeri Karang 

Jalak 2 Keca-

matan Kesam-

bi, kota Ci-

rebon, fokus 

penelitian ter-

pusat pada sis-

wa  SD kelas 

V. 

Mengguna-

kan pendeka-

tan peneliti-

an kualitatif, 

dilakukan di 

satuan  Seko-

lah Dasar, 

meneliti ten-

tang pembe-

lajaran blen-

ded learning, 

serta tema 

penelitiannya 

adalah pem-

belajaran di 

masa Pande-

mi Covid-19. 

Penelitian ini 

bersifat me-

ngembangkan. 

Penelitian ini 

ada kesamaan 

terkait dengan 

penerapan mo-

del blended le-

arning di Ma-

drasah Ibtida-

iyah. Ending 

dari penelitian 

ini bukan ha-

nya  diterap-

kan di kelas V 

saja, melain-

kan juga di  
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1 2 3 4 5 

 
ajaran 2020 / 

2021)”. 
  semua kelas. 

3. Rizkika Dwi 

Meilinda, 20-

21, “Analisis 

Pembelajaran 

Blended Lear-

ning di SDN 2 

Ngadirenggo 

Kecamatan 

Pogalan Kabu-

paten Trengga-

lek”. 

Lokasi peneli-

tian berbeda, 

yang mana pe-

nelitian ini me-

ngambil lokasi 

di SDN 2 Nga-

direnggo Ke-

camatan Poga-

lan Kabupaten 

Trenggalek, 

dan salah satu 

fokus peneli-

tiannya adalah 

menganalisis 

kendala dan u-

paya yang da-

pat mengatasi 

permasalahan 

tersebut. 

Penelitian ini 

meneliti mo-

del pembe-

lajaran blen-

ded learning 

dengan pen-

dekatan pe-

nelitian kua-

litatif des-

kriptif. 

 

Penelitian ini 

bersifat me-

nguatkan da-

lam hal mene-

rapkan model 

pembelajaran 

blended lear-

ning. Baik da-

lam konteks 

yang lebih 

khusus (dite-

rapkan saat 

pandemi atau 

era new nor-

mal) maupun 

yang lebih lu-

as (diterapkan 

pada semua 

pembelajaran 

ataupun dite-

rapkan di se-

mua kelas). 

4. Aditya Putra 

Bagus Eka 

Wijaya, 2021, 

“Implementasi 

Pembelajaran 

Blended Lear-

ning pada 

Mata Pelajaran 

Tematik Tema 

4 Sub Tema 2 

Kelas 1 di SDI 

Bayanul Azhar 

Sumber-

gempol 

Tulung-

agung”. 

 

Tempat lokasi 

penelitian  ber-

beda, yakni di-

lakukan di SDI 

Bayanul Azhar 

Sumbergempol 

Tulungagung,  

objek pene-

litian dipusat-

kan pada siswa  

SDI kelas 1 

dengan mata 

pelajaran Te-

matik, Tema 4 

Sub Tema 2. 

Mengguna-

kan pendeka-

tan peneliti-

an kualitatif, 

dilakukan di 

satuan pen-

didikan seko-

lah dasar, dan 

meneliti ten-

tang pembe-

lajaran blen-

ded learning. 

Penelitian ini 

bersifat me-

ngembangkan. 

Penelitian ini 

ada kesamaan 

terkait dengan 

penerapan mo-

del blended le-

arning di Ma-

drasah Ibtida-

iyah. Ending 

dari penelitian 

ini bukan ha-

nya diterapkan 

pada pembela-

jaran tematik  

di kelas 1 saja, 

melainkan ju-

ga pada semua 

mata pelaja- 
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1 2 3 4 5 

    
ran dan ting-

katan kelas. 

5. Syarifah Na-

dia, 2020, 

“Implementasi 

Pembelajaran 

Blended Lear-

ning di Era 

New Normal 

pada Mata 

Pelajaran Ma-

tematika Kelas 

V MI Muham-

madiyah 2 

Bonjor Keca-

matan Tretep 

Kabupaten Te-

manggung Ta-

hun Pelajaran 

2020 / 2021”. 

Lokasi  pene-

litian di Te-

manggung. Pe-

nelitian ini ha-

nya meneliti 

penerapan 

blended le-

arning pada 

mata pelajaran 

matematika 

kelas V. 

Mengguna-

kan pendeka-

tan peneliti-

an kualitatif. 

Meneliti pe-

nerapan mo-

del pembela-

jaran blended 

learning, me-

miliki tema 

penelitian sa-

ma yakni 

pembelajaran 

pada masa 

new normal, 

serta objek 

penelitian 

yang diteliti 

pun juga sa-

ma, yakni sa-

ma-sama sis-

wa Madrasah 

Ibtidaiyah a-

tau Sekolah 

Dasar. 

Penelitian ini 

bersifat me-

ngembangkan. 

Penelitian ini 

ada kesamaan 

terkait dengan 

penerapan mo-

del blended le-

arning di Ma-

drasah Ibtida-

iyah. Ending 

dari penelitian 

ini bukan ha-

nya diterapkan 

pada pembela-

jaran Matema-

tika di kelas V 

saja, melain-

kan juga pada 

semua mata 

pelajaran dan 

semua kelas. 

 

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwa penelitian ini 

didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengakaji  tentang 

pembelajaran blended learning. Namun, tetap memiliki perbedaan baik 

pada teknik penelitian yang digunakan serta perbedaan dalam fokus 

penelitiannya. 

B. KAJIAN TEORI 

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai 

perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian 
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secara lebih luas dan mendalam dapat memperdalam wawasan peneliti dalam 

mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif 

diletakkan sebagai perspektif atau pisau analisis, bukan untuk diuji 

sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. 

1. Implementasi Pembelajaran 

Implementasi pembelajaran terdiri dari dua kata, yakni kata 

implementasi dan kata pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, menurut 

Arinda Firdianti kata Implementasi atau dapat disebut dengan penerapan. 

Kata ini merupakan hal yang sangatlah sederhana dan umum didengar. 

Sedangkan Implementasi menurut Browne dan Wildavsky di dalam buku 

karya Arinda Firidanti yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa” menjelaskan bahwa 

implementasi itu merupakan sistem yang merekayasa.27 Selain itu, Rusydi 

Ananda juga menjelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan dari 

strategi dan penetapan sumber daya.28 Sehingga implementasi dapat 

diartikan sebagai penerapan ataupun operasionalisasi suatu aktivitas guna 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 

Kata kedua adalah pembelajaran, pembelajaran merupakan suatu 

proses interaksi yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik dalam 

                                                           
27 Arinda Firdianti, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Mening-

katkan Prestasi Belajar Siswa, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), 19. https://www. 

google.co.id/books/edition/IMPLEMENTASI_MANAJEMEN_BERBASIS_SEKOLAH/nIp-

DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=implementasi&printsec=frontcover  
28 Rusydi Ananda, Perencanaan Pembelajaran (Medan: Lembaga Peduli Pengem-

bangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), 5. https://core.ac.uk/download/pdf/228074872. 

pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/228074872.%20pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/228074872.%20pdf
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kegiatan belajar-mengajar ataupun dalam lingkungan belajar. Di samping 

itu, Ahmad Susanto menjelaskan di dalam bukunya, bahwa pembelajaran 

merupakan sesuatu aktivitas pendidik dalam membimbing peserta didik 

untuk bisa mendapatkan, mengubah, ataupun mengembangkan 

keterampilan sikap yang dimiliki, cita-cita, pengetahuan, maupun 

penghargaan.29 Sedangkan menurut Ibrahim dan Syaodih, Pembelajaran 

berkenaan dengan kegiatan yang disadari dan direncanakan terkait 

bagaimana pendidik mengajar serta bagaimana peserta didik belajar.30 

Sehingga pembelajaran, dapat kita artikan dengan suatu cara yang 

dilakukan oleh seorang pendidik untuk dapat membantu peserta didiknya 

agar mampu melakukan kegiatan belajar hingga dapat mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan.  

Menurut Ibrahim dan Syaodih, sebagai kegiatan yang disadari dan 

direncanakan, dalam kegiatan pembelajaran menyangkut 3 hal, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.31 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas 

sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang 

akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan 

yang diharapkan. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran yang baik itu 

adalah pembelajaran yang sudah terkemas oleh sebuah perencanaan. 

                                                           
29 Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran, 20. 
30 R. Ibrahim dan Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 50. 
31 Ibrahim dan Syaodih, Perencanaan Pengajaran, 50. 
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Sebab, perencanaan pembelajaran adalah suatu dokumen rasional yang 

disusun berdasarkan hasil analisis sistematis terkait perkembangan 

peserta didik dengan tujuan agara pembelajaran dapat dilaksanakan 

dengan efektif, efisien, serta sesuai dengan tuntutan peserta didik dan 

masyarakat. Sehingga, hal yang paling utama dalam kegiatan 

perencanaan adalah dapat menghasilkan pedoman yang memudahkan 

serta tepat pada sasaran. Perencanaan pembelajaran yang biasanya 

dilakukan para pendidik adalah dengan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, yang terdiri atas: 

1) Memilih dan mengembangkan cara pengajaran 

2) Menyusun silabus dengan menetapkan KD.32 

Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi 

rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang serta kelas 

tertentu. Dan silabus ini merupakan hasil dari seleksi, 

pengelompokan, pengurutan, serta penyajian materi kurikulum 

yang telah dipertimbangkan berdasarkan ciri serta kebutuhan 

daerah setempat. Dan prinsip dalam pengembangan silabus di 

antaranya haruslah ilmiah, sistematis, hingga fleksibel.33 

                                                           
32 Nursobah, Perencanaan Pembelajaran MI/SD, 2. 
33 Farida Jaya, Perencanaan Pembelajaran (Medan: UIN SUMATERA UTARA, 

2019), 89-90. http://repository.uinsu.ac.id/8483/1/Buku%20Perencanaan%20Pembelajaran-

full.pdf  

http://repository.uinsu.ac.id/8483/1/Buku%20Perencanaan%20Pembelajaran-full.pdf
http://repository.uinsu.ac.id/8483/1/Buku%20Perencanaan%20Pembelajaran-full.pdf
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3) Menyususun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan memilih 

KI-KD. 

Menurut Rusydi Ananda, di dalam bukunya yang berjudul 

“Perencanaan Pembelajaran” halaman 20, RPP dirancang bukan 

hanya sebagai pelengkap administrasi saja, namun dirancang 

sebagai bagian integral dari proses pekerjaan profesional. Sehingga 

berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran.”34 

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020, maka di era pandemi, sebagai 

langkah pertama, guru harus mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) daring sesuai kondisi dan ketersediaan sarana 

pembelajaran, selain itu, pendidik juga dihimbau untuk tidak 

memaksakan penuntasan kurikulum serta dihimbau untuk fokus 

pada pendidikan kecakapan hidup.35 

b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah tahap penerapan atas desain 

perencanaan yang telah disusun dan dibuat oleh pendidik atau lembaga 

pendidikan. sebab hakikat dari tahap perencanaan pelaksanaan yaitu 

kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri,  dan pada tahap inilah 

pendidik dan peserta didik melakukan interaksi (dalam kegiatan belajar 

                                                           
34 Ananda, Perencanaan Pembelajaran, 20. 
35 Pusdiklat, “Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penye-

lenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat penyebaran Corona Virus Disease 

(Covid-19)”, Mei 18, 2020, 1. SE NO.15 Tahun 2020, Pedoman Penyelenggaraan Belajar 

Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) 

(kemdikbud.go .id)  

https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/se-no15-tahun-2020-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-19
https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/se-no15-tahun-2020-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-19
https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/se-no15-tahun-2020-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-19
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mengajar) melalui penerapan berbagai strategi, metode, pemanfaat 

seperangkat media, teknik dan taktik yang dikemas dalam sebuah 

model pembelajaran. 

Tahap ini adalah unsur penting dalam proses perencanaan. 

Sebab, apalah artinya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah 

perencanaan, apabila tanpa diimplementasikan dalam kegiatan yang 

nyata.36 Sama seperti tahapan pelaksanaan pembelajaran saat 

menggunakan model pembelajaran yang lain, dalam kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran blended learning, juga terdapat 3 langkah-

langkah dalam proses pelaksanaannya, yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup.37 

1.) Pendahuluan 

Menurut Mukni’ah, dalam kegiatan pembuka atau 

pendahuluan, pendidik harus memiliki alternatif guna menciptakan 

kondisi siap mental. Cara yang dilakukan yaitu dengan kemampuan 

menarik perhatian peserta didik, menumbuhkan motivasi belajar, 

serta memfokuskan perhatian peserta didik untuk ikut aktif dalam 

kegiatan pembelajaran.38 Jadi, Kegiatan pendahuluan merupakan 

sebuah kegiatan dimana seorang pendidik itu perlu untuk 

melakukan beberapa persiapan yang diperlukan oleh para peserta 

didik guna menunjang terlaksananya KBM yang optimal. 

                                                           
36 Ananda, Perencanaan Pembelajaran, 5. 
37 Mukni’ah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 13 (K-13) (Jember: Pustaka Pelajar dan IAIN Jember 

Press, 2016), 86.  
38 Mukniah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai..., 86. 
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2.) Inti 

Kegiatan inti merupakan sebuah kegiatan dalam rangka 

pendidik melaksanakan KBM. Dalam tahap ini, agar perhatian 

peserta didik tetap terarah dan pembelajaran dapat mencapai KD, 

maka pendidik diharap menyajikan materi secara sistematis dan 

sesuai dengan RPP yang disusun.39 Salah satu tujuan akhir dari 

tahap ini adalah terjadinya perubahan tingkah laku baik peserta 

didik yang menyangkut pengetahuan, sikap, keterampilan maupun 

pembiasaan. Sehingga, agar perubahan tingkah laku yang baik 

dapat terjadi pada peserta didik, maka pendidikpun diharap mampu 

memiliki keterampilan menjelaskan (lecturing), keterampilan 

memberikan penguatan (baik verval maupun non verbal), 

keterampilan bertanya, keterampilan membimbing, keterampilan 

mengelola kelas,  dan keterampilan melakukan variasi (terhadap 

gaya mengajar, media, bahan ajar, dan lain sebagainya).40 Tujuan 

dari variasi bahan ajar yang digunakan dapat mendorong 

penggunaan pendekatan pembelajaran yang baru, kreatif, dan 

inovatif. Selain itu juga dapat mendorong terciptanya proses 

pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tujuan belajar dapat 

tercapai secara efektif dan efisien.41 

                                                           
39 Mukni’ah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai..., 86. 
40 Mukni’ah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai..., 86. 
41 Ananda, Perencanaan Pembelajaran.., 238. 
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3.) Penutup 

Menurut Mukniah, kegiatan menutup merupakan aktivitas 

yang dilakukan pendidik untuk mengakhiri pembelajaran. Setiap 

jenis kegiatan yang dilakukan dalam menutup pembelajaran 

tersebut bukanlah tujuan, tetapi itu adalah teknis atau cara. 

Terdapat beberapa cara atau teknis yang dapat dilakukan guru 

dalam kegiatan menutup pembelajaran. Misalnya menutup dengan 

kesimpulan, membuat ringkasan, mengadakan refleksi, umpan 

balik, menyampaikan salam penutup, berdoa, mengonsolidasikan 

perhatian peserta didik agar dapat membangkitkan minat belajar, 

dan lain sebagainya.42 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

kegiatan penutup pembelajaran yang terpenting adalah untuk 

memberikan pengalaman belajar yang utuh terhadap semua materi 

yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran yang 

sebelumnya. 

c. Evaluasi 

Tahap evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur perubahan 

perilaku yang telah terjadi pada peserta didik.43 Sedangkan menurut 

Mukniah, kegiatan evaluasi dilakukan guna untuk mengetahui 

penguasaan para peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, 

antara lain bisa dilakukan dengan tanya jawab singkat, menyuruh 

mendemonstrasikan keterampilan tertentu (sesuai dengan materi yang 

                                                           
42 Mukni’ah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai..., 87. 
43 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 

2017), 17. 
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dipelajari), serta mengerjakan tes tertulis yang harus diselesaikan oleh 

peserta didik.44 Jadi pada tahap inilah pendidik dapat mengetahui taraf 

kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikan yang 

lebih tinggi, apabila peserta didik dianggap siap, maka program 

pendidikan dapat dilaksanakan, dan begitu sebaliknya apabila peserta 

didik dianggap (objektif) belum siap, hendaknya program pendidikan 

tersebut tidak diberikan terlebih dahulu. Selain itu, pendidik juga harus 

mampu memahami kemampuan pada masing-masing peserta didiknya 

sesuai dengan usianya. Fatmaridha Sabani menyampaikan bahwa:  

“Masa kelas rendah SD/MI (kelas 1-3), kira-kira umur 6 tahun 

atau 7 tahun sampai umur 9 tahun atau 10 tahun. Secara khusus 

karakteristiknya adalah waktu reaksinya lambat, koordinasi 

otot tidak sempurna, kurangnya kemampuan pemusatan 

perhatian, kemauan berpikir sangat terbatas, senang menirukan 

sesuatu yang dilihatnya. Sedangkan Masa kelas tinggi SD/MI 

(kelas 4-6), kira-kira umur 9 tahun atau 10 tahun sampai umur 

12 tahun atau 13 tahun. Sedangkan karakteristik anak SD/MI 

pada tingkat tinggi memiliki sedikit persamaan dengan kelas 

rendah. Namun, waktu reaksinya lebih cepat, koordinasi otot 

sempurna, mempunyai kemampuan pemusatan perhatian, 

kemampuan berpikir lebih banyak.”45 

2. Model Pembelajaran Blended Learning 

1) Pengertian Model Pembelajaran Blended Learning 

Istilah model pembelajaran menurut Husamah, di dalam 

bukunya yang berjudul “Pembelajaran Bauran (Blended Learning) 

Terampil Memadukan Keunggulan Pembelajaran Face-To-Face, E-

Learning, Offline-Online dan Mobile Learning”, mempunyai makna 

                                                           
44 Mukniah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai...,8. 
45 Fatmaridha Sabani, “Perkembangan Anak-anak Selama Masa sekolah Dasar (6-7 

Tahun)”, Didaktika: Jurnal Kependidikan, No. 2 (Mei, 2019): 93. https://jurnaldidaktika. 

org/contents/article/view/71  
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yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, ataupun prosedur. 

Istilah model pengajaran mencakup suatu pendekatan pengajaran yang 

luas dan menyeluruh.46 Dalam artian, pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik dalam pembelaran itu dapat diwadahi atau tercermin dalam 

sebuah model pembelajaran. Dan model pembelajaran itu dapat 

berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting antara pendidik dan 

peserta didik, serta memungkinkan untuk dapat mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu dan bukan tujuan pembelajaran yang lain. 

Sedangkan blended learning, secara etimologis berasal dari 

bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, yakni kata blended dan 

learning, blended memiliki arti campuran atau kombinasi yang baik, 

sedangkan learning memiliki arti sebuah pola pembelajaran, sehingga 

makna dari blended learning dapat diartikan dengan pembelajaran 

yang mengombinasikan ataupun mencampurkan pembelajaran tatap 

muka (luar jaringan atau luring) dengan pembelajaran berbasis 

komputer (dalam jaringan atau daring).47 

Menurut Semler, di dalam karyanya yang berjudul “Use 

Blended Learning to Intcrease Leaner Engagement and Reduce 

Training Cost (Online)” dijelaskan bahwa: 

“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 

                                                           
46 Husamah, Pembelajaran Bauran (Blended Learning) Terampil Memadukan 

Keunggulan Pembelajaran Face-To-Face, E-Learning, Offline-Online dan Mobile Learning 

(Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta, 2014), 67-68 
47 Husamah, Pembelajaran Bauran, 12. 
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blended learning approach uses  the strengths of each to 

counter the others’ weaknesses.”48 

Dengan ini, Semler menegaskan bahwa Blended learning 

merupakan model pembelajaran yang mengombinasikan aspek terbaik 

dari pembelajaran online dan aktivitas tatap muka yang terstruktur 

serta kegiatan praktek dunia nyata. Semua kegiatan, entah 

pembelajaran online, latihan pembelajaran di dalam kelas, serta 

pengalaman on-the-job peserta didik akan memberikan pengalaman 

yang berharga untuk dirinya, Blended Learning menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang memberdayakan berbagai sumber 

informasi yang lain, sehingga tidak terpacu dengan satu sumber 

informasi saja.  

Sedangkan menurut Graham “Blended Learning is a model 

that combines online and face-to-face intruction”.49 

Blended Learning menurut Graham adalah sebuah model 

pembelajaran dengan cara mengintegrasikan antara interaksi 

tatapmuka virtual dengan pembelajaran tatapmuka langsung.  Jadi 

model pembelajaran blended learning adalah prosedur atau pola yang 

sistematis untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan dengan mengombinasikan atau 

                                                           
48 S. Semler, “Use Blended Learning to Intcrease Leaner Engagement and Reduce 

Training Cost (Online)” September 21, 2021, http://www.learningsim.com/content/lsnews/ 

blended_learning1.html 
49 Charles R. Graham, “Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, And 

Future Directions”. Bonk, C. J. & Graham, C. R. (Eds.). (in press). Handbook of blended 

learning: Global Perspectives, local designs. (San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2005), 

4. Microsoft Word - graham_intro.doc (curtbonk.com)  

http://www.learningsim.com/content/lsnews/%20blended_learning1.html
http://www.learningsim.com/content/lsnews/%20blended_learning1.html
http://curtbonk.com/graham_intro.pdf
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menyampurkan pembelajaran konvensional atau face to face (di mana 

pendidik dan peserta didik dapat bertemu langsung) dengan 

pembelajaran secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana 

saja oleh pendidik maupun peserta didik. 

2) Tujuan Blended Learning 

Di dalam buku Karya Fatirul Walujo, halaman 65 dijelaskan 

bahwa penerapan model pembelajaran blended learning di sebuah 

madrasah pasti memiliki tujuan. Di antaranya: 1) untuk membantu 

pembelajar berkembang lebih baik dalam proses belajar, 2) 

menyediakan peluang praktis untuk belajar, 3) meningkatkan 

penjadwalan yang fleksibel  untuk pembelajar.”50 

3) Implementasi Blended Learning 

Dalam buku Desain Blended Learning 2020, karya Ahmad 

Noor Fatirul dan Djoko Adi Walujo, dijelaskan bahwa Agar 

pelaksanaan blended learning dapat berjalan dengan optimal, maka 

dalam merancangnyapun hendaknya memperhatikan hal-hal 

sebagaimana berikut: Menentukan macam materi bahan ajar dengan 

baik. 

1) Menetapkan Rancangan blanded learning yang akan diterapkan. 

2) Menetapkan format online yang akan digunakan. 

3) Menyelenggarakan Blended learning dengan konsisten. 

                                                           
50 Ahmad Noor Fatirul dan Djoko Adi Walujo, Desain Blended Learning 2020 

(Surabaya: Scopindo, 2020), 65. 
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4) Menyiapkan kriteria evaluasi pelaksanaan blended learning.51 

Pertama, Pendidik hendaknya terlebih dahulu memahami serta 

menentukan materi bahan ajar mana yang akan disampaikan dan 

dirasa relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran blended learning. 

Dalam artian, pendidik  menentukan mana saja materi yang 

dilaksanakan dengan daring dan materi mana saja yang disampaikan 

saat pembelajaran luring. Bahan ajar dibuat dengan memasukkan 

materi yang penting-penting saja secara singkat. Selain itu, pendidik 

juga harus lebih kreatif dalam memilih bahan ajar, agar dapat 

mendorong terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan, 

efektif, efisien, dan tercapainya tujuan pembelajaran.52 

Kedua, tetapkan rancangan blended learning yang digunakan 

dengan baik, sehingga tidak menyulitkan pendidik dan peserta didik. 

Ketiga, Menentukan format online learning, apakah bahan ajar hendak 

disajikan dalam bentuk PDF, word, video atau yang lainnya. Keempat, 

Melakukan pelaksanaan pembelajaran ini dengan konsisten dan baik, 

sehingga dalam tahap ini, pendidik melakukan sosialisasi tentang 

bagaimana peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran blended 

learning dengan baik dan benar serta melakukan kesepakatan dalam 

pemilihan media pembelajaran.53 Kelima, Menentukan kriteria dalam 

melakukan evaluasi untuk mendukung kemampuan peserta didik 

dalam dunia kerja, seperti kemampuan dalam menyelesaikan masalah, 

                                                           
51 Fatirul dan Walujo, Desain Blended Learning..., 65. 
52 Ananda, Perencanaan Pembelajaran, 238. 
53 Fatirul dan Walujo, Desain Blended Learning..., 55. 
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kemampuan menulis, kreativitas siswa, diupayakan bentuk evaluasi 

dikemas dalam bentuk permasalahan autentik yang sesuai dan yang 

berkembang di lapangan.   

Menurut Arifin, evaluasi dapat dibagi menjadi empat jenis, 

yaitu reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil.  

Evaluasi reflektif mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan 

dijadikan landasan bagi kurikulum. Sedangkan evaluasi rencana 

banyak digunakan orang kerika inovasi mulai diperkenalkan dalam 

pengembangan kurikulum dan setelah teknologi pengembangan 

kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. 

Yang ketiga, Evaluasi proses. Evaluasi proses sering disebut dengan 

evaluasi implementasi kurikulum (kurikulum darurat di MIN 3 

Banyuwangi). Jenis evaluasi ini lebih mencurahkan perhatiannya 

terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan yang mempengaruhinya 

seperti halnya pendidik, peserta didik, lingkungan, sarana pra sarana, 

kondisi dan lain sebagainya. Sedangkan evaluasi hasil biasanya 

disebut dengan penilaian hasil belajar. Dan cakupan evaluasi hasil 

belajar ini berkaitan dengan domain pengetahuan (kognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik).54 

                                                           
54 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 34. 
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3. New Normal (Normal Baru)  

a. Pengertian Normal Baru (New Normal) 

Menurut Dosen Politik Universitas Gajah Mada, Sigit 

Pamungkas, di dalam tulisan karya Andrian Habibi, menjelaskan 

Normal baru adalah suatu cara hidup baru dalam menjalankan 

aktivitas hidup di tengah Pandemi Covid-19 yang belum selesai, dan 

di normal baru ini dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah 

kehidupan selama Covid-19.55 Dengan kata lain, di normal baru ini, 

manusia dituntut untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya 

dengan dibekali tatanan dan aturan hidup yang baru, seperti halnya ke 

mana-mana selalu memakai masker, membawa handsanitizer, sering 

cuci tangan, tidak berkerumunan dan lain sebagainya.   

b. Pembelajaran Masa New Normal 

Memasuki tatanan hidup yang baru, Maka pemerintahpun 

dalam menerapkan kebijakan new normal juga harus 

mempertimbangkan beberapa aspek pendidikan, mulai dari 

pembelajaran, kurikulum, kompetensi guru, serta infrastruktur sekolah 

yang benar-benar harus disiapkan terlebih dahulu. 

1) Sistem Pembelajaran 

 Memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah 

penyebaran Covid-19 adalah hal yang harus dilakukan dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran. Seperti halnya physical 

                                                           
55 Andrian Habibi, “Normal Baru Pasca Covid-19”. Adalah: Buletin & Keadilan, 

No. 1 (16 November 2020): 198, https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15809,  

 

https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15809
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distancing atau jaga jarak, menggunakan masker, serta rutin 

mencuci tangan dengan sabun. Dalam penerapan physical 

distancing, dilakukan dengan cara menjaga jarak tempat duduk 

peserta didik. Sehingga hal ini berdampak pada kapasitas ruang 

kelas ataupun fasilitas Madrasah. Bila sebelumnya, satu ruangan 

bisa diisi dengan jumlah maksimal sesuai standar, maka untuk 

sekarang hanya dapat diisi setengah (50%) atau sepertiga (33%) 

dari jumlah peserta didik (atau maksimal 18 peserta didik 

perkelas).56 Sehingga, perlu sekali madrasah atau sekolah 

merumuskan pola masuk peserta didik ke kelas, apakah diatur 

dengan model shift harian atau model lain yang telah disepakati 

bersama antara pihak sekolah dengan wali peserta didik. Sebab 

wali peserta didik juga memiliki peran yang sangat penting dalam 

pelaksanaan model pembelajaran blended learning, seperti halnya 

membimbing, memotivasi, serta menyediakan kebutuhan anaknya 

dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga, komunikasi yang 

intensif antara pendidik dan orangtua guna saat mendampingi 

anaknya belajar di tengah pandemi sangatlah penting.57 

2) Kurikulum 

Materi yang ada, harus dimodifikasi terlebih dahulu guna 

penyesuaian kurikulum yang ada (kurikulum darurat). Dalam 

                                                           
56 Pusdiklat, “Surat Keputusan Bersama (SKB) ...”, 3.  
57 Susi Desmaryani, Efektivitas Proses Pembelajaran di Masa Pandemi (Sumatra 

Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021), 100, (PDF) EFEKTIVITAS PROSES PEM 

BELAJARAN DI MASA PANDEMI | Hadion Wijoyo - Academia.edu 

https://www.academia.edu/45386128/EFEKTIVITAS_PROSES_PEMBELAJARAN_DI_MASA_PANDEMI
https://www.academia.edu/45386128/EFEKTIVITAS_PROSES_PEMBELAJARAN_DI_MASA_PANDEMI
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menyusun kurikulum darurat, satuan pendidikan dapat melakukan 

modifikasi dan inovasi kurikulum operasional yang disusun dan 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari madrasahnya 

masing-masing, hal ini dapat dimodifikasi dan diinovasi dalam 

bentuk struktur kurikulumnya, beban belajarnya, strategi 

pembelajarannya, model pembelajarannya, penilaian hasil 

belajarnya dan lain sebagainya. Selain itu, dalam “Panduan 

Kurikulum Darurat Pada Madrasah”, juga dijelaskan bahwa 

pendidik juga dapat memilih materi pelajaran esensi saja untuk 

menjadi priorotas dalam pembelajaran, sedangkan untuk materi 

lainnya dapat dipelajari peserta didik secara mandiri.58 

Secara konseptual, kurikulum darurat merupakan kurikulum 

yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa 

darurat, sehingga semua aspek yang berkaitan dengan perencanaan 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran 

disesuaikan dengan kondisi darurat (penyebaran wabah Covid-19) 

yang terdapat dan dirasakan oleh setiap satuan pendidikan 

madrasah. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi darurat di 

lingkungan  madrasah, maka penerapan kurikulum darurat setiap 

satuan pendidikan akan berbeda-beda pula sesuai dengan kondisi 

serta kebutuhan dari masing-masing madrasah. 

                                                           
58 Kementerian Agama RI, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 

2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah”  Kementerian Agama 

Republik Indonesia Direkturat Jenderal Pendidikan Islam. Mei 21, 2020, 6-10. 

https://kemenag.go.id/archive/keputusan-direktur-jenderal-pendidikan-islam-nomor-2791-

tahun-2020-tentang-panduan-kurikulum-pada-madrasah  

https://kemenag.go.id/archive/keputusan-direktur-jenderal-pendidikan-islam-nomor-2791-tahun-2020-tentang-panduan-kurikulum-pada-madrasah
https://kemenag.go.id/archive/keputusan-direktur-jenderal-pendidikan-islam-nomor-2791-tahun-2020-tentang-panduan-kurikulum-pada-madrasah
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3) Kompetensi Pendidik 

Perubahan sistem pembelajaran serta penyesuaian 

kurikulum telah menuntut pendidik untuk siap dan mampu 

menerapkannya dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dan 

sistem pembelajaran pada masa Pandemi Covid-19, banyak sekali 

pendidik yang merasa kesulitan saat menerapkan pembelajaran 

dalam jaringan atau daring. Sehingga dengan ini, dalam penerapan 

pembelajaran pada era New Normal, pendidik harus memiliki 

kompetensi dan kesiapan untuk melaksanakan sistem pembelajaran 

yang ada dengan kreatif, inovatif, serta menyenangkan.59 Selain itu, 

pendidik juga duharapkan bisa menjalin komunikasi yang baik 

dengan wali peserta didik. Sebab, wali peserta didik juga memiliki 

peran penting untuk membimbing, memotivasi, serta menyediakan 

kebutuhan anaknya dalam mengikuti pembelajaran di rumah. 

Namun, mengingat tidak semua orangtua mampu menjalankan 

perannya karena adanya keterbatasan kemampuan, maka dengan itu 

pihak sekolah perlu melakukan komunikasi yang intensif, 

utamanya komunikasi antara pendidik dan orang tua untuk dapat 

memecahkan permasalahan keterbatasannya dalam mendampingi 

anaknya belajar di era new normal.60 

                                                           
59 Kementerian Agama RI, “Keputusan Direktur Jenderal...”, Mei 21, 2020, 11.  
60 Desmaryani, Efektivitas Proses Pembelajaran ..., 100.  
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4) Insfrastuktur Sekolah 

Perubahan sistem pembelajaran telah menuntut setiap 

lembaga untuk menyiapkan infrastruktur pembelajaran yang lebih 

dari pada sebelumnya, sehingga dari infrastruktur yang ada ini, 

lembaga masih perlu : 1) menyediakan sarana dan prasarana 

sanitasi serta kebersihan, 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan 

kesehatan area wajib bermasker, 3) memiliki thermogun dan 

tersedia sarana kesehatan, 4) membuat Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan 

sosialisasi, peningkatan kapasitas di satuan pendidikan, pengadaan 

sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan 

pendidikan. 5) ,emasang dan menyosialisasikan media komu-

nikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan 

(termasuk jaga jarak dengan satu bangku-satu peserta didik). Hal 

ini bertujuan untuk dapat menjalankan protokol kesehatan, physical 

distancing, pembelajaran secara shift secara efisien.61 

 

                                                           
61 Pusdiklat, “Surat Keputusan Bersama (SKB) ...”, 18-20.  



45 

 

 

Bagan 2.1.  Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era New 

Normal 

Perencanaan 

1) Mempersiapkan ske-

nario pembelajaran 

2) Membuat kerangka 

pembelajaran 

 

Pelaksanaan 

- Pendahuluan 

- Inti 

- Penutup 

Implementasi 

Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada Era New Normal di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Model Pembelajaran 

Blended Learning 

Achmad Noor 

Fatirul dan Djoko 

Adi Walujo, 2020. 

“Desain Blended 

Learning”.  

 

Mukni’ah. 2016. 

“Perencanaan Pem-

belajaran Sesuai 

Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Kuri-

kulum 2013 (K-13)”.  

 

 

Zainal Arifin. 

2017. “Evaluasi 

Pembelajaran”.  

 
 

R. Ibrahim dan Nana 

Syaodih S. “Perenca-

naan Pengajaran”. 

Sebagai kegiatan yang 

disadari dan direnca-

nakan, dalam kegi-

atan pembelajaran 

menyangkut 3 hal, 

yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

evaluasi. 

Evaluasi 

- Evaluasi reflektif ki-

nerja pendidik 

- Evaluasi rencana pe-

laksanaan blended le-

arning 

- Evaluasi proses pelak-

sanaan blended lear-

ning 

- Evaluasi hasil belajar 

Peserta didik. 

 



 

46 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 

suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, 

menguraikan dan menggambarkan. Penelitian ini berkarakteristik deskriptif 

sehingga peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, serta 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dalam penelitian ini, peneliti 

berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, 

untuk kemudian digambarkan atau dilukiskan sebagaimana adannya. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Karena yang 

digali adalah entitas tunggal atau fenomena “kasus” dari suatu masa tertentu 

dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, instituisi ataupun 

kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus terjadi. Dalam penelitian 

studi kasus, terdapat dua pendapat yang dapat dipergunakan untuk memahami 

kasus sebagai masalah yang penting untuk diteliti. Pertama, kasus sebagai 

kejadian tunggal yang berpisah atau berbeda secara diskrimintaif dengan 

tingkah laku dan tradisi pada umumnya, sehingga kasus tersebut dipandang 

sebagai penyimpangan atau deviasi sosial. Kedua, kasus yang merupakan 
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tradisi normatif yang bukan sekadar gejala, melainkan sebagai trade mark 

dari keadaan masyarakat tertentu yang dikategorikan sebagai kebudayaan.62 

B. LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi yang berada di desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten 

Banyuwangi. Madrasah ini merupakan satu-satunya Madrasah Ibtidaiyah 

negeri yang ada di wilayah Banyuwangi bagian selatan dengan kualitas baik 

dan kuantitas pendidik serta peserta didik yang banyak (sekitar 443 peserta 

didik). Mereka tidak hanya berasal dari kecamatan Gambiran saja, melainkan 

juga ada yang dari beberapa kecamatan lain, seperti Purwoharjo, Cluring 

hingga Muncar.  

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi atau yang dikenal dengan 

madrasahnya sang juara, menjadi lokasi untuk dijadikan tempat penelitian, 

karena lokasi tersebut merupakan lembaga pendidikan yang telah 

terakreditasi A, Kepala Madrasahnya sangat produktif dan inovatif, serta 

pendidik dan peserta didiknya banyak meraih prestasi akademik dan non 

akademik. Selain itu, madrasah ini juga telah menerapkan model 

pembelajaran Blended Learning di era new normal. Menariknya, telah 

memiliki kurikulum darurat yang mana tidak semua lembaga pendidikan 

tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Banyuwangi 

menerapkan model pembelajaran Blended Learning seperti Madrasah 

                                                           
62 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV 

PUSTAKA SETIA, 2018), 87-88. 
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Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. Hal ini dikarenakan kuantitas peserta 

didiknya tidak sebanyak yang ada di MIN 3 Banyuwangi. 

C. SUBYEK PENELITIAN 

Menentukan subyek penelitian data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik sampling purposive, yaitu dalam proses pengambilan 

data dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu, seperti 

orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Subyek 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Subyek Penelitian 

No. Nama Keterangan 

1. Mohammad Haris Jamroni, M.Pd.I Kepala MIN 3 Banyuwangi 

2. Muhammad Akbar Hariadi, S.Pd.I 
Koorbid kurikulum MIN 3 

Banyuwangi 

3. Dra. Mistiyah Wali Kelas II A 

4. Hamidah, S.Pd.SD Wali Kelas II B 

5. Nur Khofifah S.Pd Wali Kelas V A 

6. Nurpeni Wali peserta didik kelas II 

7. Fathur Rohman Wali peserta didik kelas V  

8. Matilda Aqila Bele Rini Peserta didik kelas V A  

9. Zidni Rahmayanti Peserta didik kelas V A 

10. Maghfira Ratunanda Ramadhani Peserta didik kelas V A  

11. Maulidia Habibah Hasmy Peserta didik kelas II A  

12. Gendis Ferista Kinanti Peserta didik kelas II A  

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Observasi 

Untuk mengetahui proses pelaksanaan model pembelajaran 

Blended Learning, maka peneliti mengunakan metode observasi. Adapun 
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observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif 

(participant observation), di mana peneliti terlibat dengan kegiatan yang 

ada di MIN 3 Banyuwangi. Sehingga, sambil melakukan pengamatan, 

peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan 

ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, maka data 

yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat 

makna dari setiap perilaku yang nampak. 

Sikap dalam melakukan observasi partisipatif ini, peneliti 

melakukan observasi partisipatif moderat. Peneliti berada di posisi yang 

menengah, yakni ikut melibatkan diri dengan aktivitas sosial yang ada di 

MIN 3 Banyuwangi, tetapi untuk hal-hal yang dipandang berkaitan 

langsung dengan penelitian, peneliti memisahkan diri dari keadaan sosial 

yang sebenarnya, dengan posisi sebagai orang luar atau pendatang dan 

atau seorang peneliti. Contohnya di saat kegiatan sosialisasi kinerja guru. 

Sehingga, terkadang peneliti berpartisipasi, terkadang juga tidak, 

bergantung pada pemahamannya tentang kebutuhan pengumpulan data dan 

bersinggungan dengan norma-norma sosial tertentu. Data-data yang 

didapat dari teknik observasi ini antara lain: 

a. Aktifitas peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

- kegiatan do’a dan asma’ul husna 

- kegiatan ice breaking 

- kegiatan literasi 
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- kegiatan pembelajaran daring dan luring (keaktifan dan antusiasme 

belajar peserta didik) 

- kegiatan mengumpulkan tugas/hasil belajar 

- kegiatan melaksanakan physical distancing. 

- kegiatan membagikan stiker love saat pertemuan virtual (via zoom) 

- kegiatan evaluasi pembelajaran (presentasi serta praktik saat daring 

dan luring) 

- kegiatan simulasi PAS moda CBT. 

- kegiatan senyum sapa, salam, sopan, dan santun sebelum masuk 

madrasah. 

- kegiatan pemeriksaan suhu badan sebelum masuk kelas. 

b. Aktifitas pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

- kegiatan sosialisasi kinerja pendidik yang dilaksanakan satu kali 

dalam satu semester. 

c. Kelengkapan sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi 

- Observasi ruangan, infrastruktur madrasah, sanitasi dan air bersih, 

serta alat dan mesin yang ada di Madrasah. 

- Observasi terhadap jurnal Pembelajaran yang ada di kelas 

- Observasi terhadap variasi bahan ajar 

- Observasi terhadap variasi media pembelajaran 

- Observasi kesiapan madrasah terkait sarana prasarana seperti tempat 

cuci tangan, sabun cuci, dan hand sanitizer. 
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- Observasi kesiapan madrasah dalam menerapkan area wajib 

bermasker dan mematuhi protokol kesehatan (Banner). 

2. Wawancara 

Metode  wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam (in-dept interview) atau jenis wawancara tidak tersetruktur. 

Sehingga perlu dilakukan pula sebagai studi permulaan atau penjajahan 

umum di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi guna menentukan 

fokus penelitian. Adapun sumber pertimbangan dari penggunaan metode 

wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Metode ini bersifat 

fleksibel, jadi bahan-bahan pertanyaan dapat dengan mudah diajukan dan 

lebih obyektif, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat diarahkan kepada 

permasalahan yang lebih bersifat spesifik dan dinamis, karena bisa 

berhadapan langsung antara pewawancara dengan orang diwawancarai, 

dengan ini dapat terjadi interaksi yang akrab dan secara keseluruhan 

nampak lebih komunikatif. 

Dalam melakukan wawancara ini, peneliti meminta waktu terlebih 

dahulu, kapan dan dimana bisa melakukan wawancara. Maka dengan cara 

ini, suasana wawancara lebih baik, sehingga data yang diperolehnyapun 

lebih lengkap dan valid.  

Data-data yang telah didapat dari teknik wawancara ini adalah: 
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Tabel 3.2 

Data-data yang didapat dari teknik wawancara 

No. Fokus Penelitian Narasumber Data yang 

diperoleh 

1 2 3 4 

1. 

 

Bagaimana peren-

canaan pembe-

lajaran menggu-

nakan model pem-

belajaran blended 

learning pada era 

new normal di 

Madrasah Ibtida-

iyah Negeri 3 

Banyuwangi tahun 

pelajaran 2021 / 

2022? 

1. Bapak Mohammad 

Haris Jamroni, M.Pd.I  

2. Bu Nur Khofifah S.Pd 

3. Bapak Muhammad 

Akbar Hariadi, S.Pd.I 

Mempersiapkan 

skenario pem-

belajaran beru-

pa kurikulum 

darurat. 

1. Bu Nur Khofifah S.Pd 

2. Bu. Hamidah, S.Pd.SD 

3. Bapak Muhammad 

Akbar Hariadi, S.Pd.I 

Mempersiapkan 

skenario pem-

belajaran beru-

pa pembagian 

shift daring dan 

luring. 

1. Bapak Mohammad 

Haris Jamroni, M.Pd.I  

2. Bu Nurpeni 

3. Bapak Fathur Rohman 

Menyampaikan 

hasil penyusu-

nan skenario 

pembelajaran 

kepada orang 

tua dan permo-

honan izin un-

tuk menerapkan 

model blended 

learning. 

1. Bu Dra. Mistiyah 

2. Bu Nur Khofifah S.Pd 

3. Bapak Muhammad 

Akbar Hariadi, S.Pd.I 

Membuat pe-

rangkat pembe-

lajaran berupa 

silabus. 

1. Bu Dra. Mistiyah 

2. Bu Nur Khofifah S.Pd 

3. Bapak Muhammad 

Akbar Hariadi, S.Pd.I 

4. Bu Hamidah, S.Pd.SD 

Membuat pe-

rangkat pembe-

lajaran berupa 

RPP. 

2. Bagaimana pelak-

sanaan pembela-

jaran menggu-

nakan model pem- 

belajaran blended 

learning pada era 

new normal di 

Madrasah Ibti-

daiyah Negeri 3 

Banyuwangi tahun 

pelajaran 2021 /  

1. Bu Nur Khofifah S.Pd 

2. Bapak Muhammad 

Akbar Hariadi, S.Pd.I 

3. Bapak Mohammad 

Haris Jamroni, M.Pd.I 

Terdapat 3 

kegiatan dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

yaitu: 1) Penda-

huluan 2) Inti, 

3) Penu-tup. 
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1 2 3 4 

 2022?   

  1. Bu Nur Khofifah S.Pd 

2. Bapak Muhammad 

Akbar Hariadi, S.Pd.I 

3. Bapak Mohammad 

Haris Jamroni, M.Pd.I 

 

Kegiatan pen-

dahuluan, be-

rupa membaca 

asma’ul husna 

dan do’a se-

belum belajar. 

1. Bu Nur Khofifah S.Pd 

2. Bu Dra. Mistiyah 

3. Gendis Ferista Kinanti 

Kegiatan Inti,  

berupa literasi. 

1. Bapak Muhammad 

Akbar Hariadi, S.Pd.I 

2. Bu Nur Khofifah S.Pd 

3. Bu Dra. Mistiyah 

Kegiatan Inti, 

berupa adanya 

variasi terhadap  

media dan 

bahan ajar. 

1. Bu Nur Khofifah S.Pd 

2. Bapak Mohammad 

Haris Jamroni, M.Pd.I 

3. Maulidia Habibah 

Hasmy 

Penutup, beru-

pa adanya kegi-

atan mengum-

pulkan tugas 

bagi shift lu-

ring. Sedang-

kan shift da-

ring, adanya 

kegiatan me-

ngingatkan ba-

tas pengum-

pulan tugas 

(23.59). Kemu-

dian dilanjut-

kan dengan me-

nyimpulkan 

materi yang di-

pelajari, serta 

yang terakhir 

adalah pem- 

berian stimulus 

semangat bela- 

jar dan menjaga 

kesehatan. 

(khusus untuk 

daring, saling 

membagikan 

stiker love saat 

pertemuan vir-

tual via zoom). 
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1 2 3 4 

   

Lalu diakhiri 

dengan kegia-

tan  membaca 

do’a setelah 

belajar. 

3. Bagaimana eva-

luasi pembelajaran 

menggunakan mo-

del pembelajaran 

blended learning 

pada era new 

normal di Ma-

drasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyu-

wangi tahun pela-

jaran 2021 / 2022? 

1. Bu Nur Khofifah S.Pd 

2. Zidni Rahmayanti  

3. Maghfira Ratunanda 

Ramadhani 

Kedisiplinan  

peserta didik 

dalam me-

ngumpulkan tu-

gas daring dan 

luring. 

1. Bu Dra. Mistiyah 

2. Bu Hamidah, S.Pd.SD 

3. Bu Nur Khofifah S.Pd 

Evaluasi tugas 

harian melalui 

aspek kognitif, 

afektif, dan 

psikomotorik. 

1. Bapak Muhammad 

Akbar Hariadi, S.Pd.I 

2. Bu Nur Khofifah S.Pd 

3. Bu Dra. Mistiyah 

Evaluasi PTS 

dan PAS 

melalui aspek 

kognitif yang 

dilaksanakan 

dengan moda 

KP dan CBT. 

1. Bu Nur Khofifah S.Pd 

2. Bapak Muhammad 

Akbar Hariadi, S.Pd.I 

3. Bapak Mohammad 

Haris Jamroni, M.Pd.I 

 

Refleksi pen-

didik dengan 

menyediakan 

jurnal pembe-

lajaran dan 

sosialisasi ki-

nerja peserta 

didik. 

 

3. Dokumentasi. 

Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data 

yang berasal dari non manusia. Sumber-sumber informasi non manusia ini 

sering diabaikan dalam penelitian kualitatif, padahal sumber ini 

kebanyakan sudah tersedia. Salah satu bahan dokumentasi adalah foto. 

Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena mampu membuktikan 
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dan menggambarkan peristiwa yang terjadi. Namun, peneliti tidak boleh 

menggunakan kamera tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dari teknik 

dokumentasi ini, dokumen-dokumen yang dikumpulkan juga telah 

membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi 

penelitian dan membantu membuat interpretasi data. Selain itu, dokumen 

dan data-data literatur dapat membantu dalam menyusun teori dan 

melakukan validasi data. 

Data-data yang didapat dari teknik dokumentasi ini antara lain: 

a. Data sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. 

b. Data letak geografis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. 

c. Data Visi, Misi, dan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. 

d. Data profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. 

e. Data tenaga Pendidik, kependidikan dan peserta didik Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. 

f. Aktifitas peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

- Foto kegiatan do’a dan asma’ul husna 

- Foto kegiatan ice breaking 

- Foto kegiatan literasi 

- Foto kegiatan keaktifan dan antusiasme belajar peserta didik (Daring 

dan Luring) 

- Foto kegiatan mengumpulkan tugas/hasil belajar 

- Foto kegiatan melaksanakan physical distancing. 

- Foto kegiatan membagikan stiker love saat pertemuan virtual (via 

zoom) 

- Foto kegiatan evaluasi pembelajaran (presentasi serta praktik saat 

daring dan luring) 

- Foto kegiatan simulasi PAS moda CBT. 
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- Foto kegiatan senyum sapa, salam, sopan, dan santun sebelum masuk 

madrasah. 

- Foto kegiatan pemeriksaan suhu badan sebelum masuk kelas. 

g. Aktifitas pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

- Foto kegiatan sosialiasi kinerja pendidik yang dilaksanakan satu kali 

dalam satu semester. 

h. Kelengkapan sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi 

- Data ruangan, infrastruktur madrasah, sanitasi dan air bersih, serta alat 

dan mesin yang ada di Madrasah. 

- Foto Jurnal Pembelajaran yang ada di kelas 

- Foto Variasi bahan ajar 

- Foto Variasi media pembelajaran 

- Foto kesiapan sarana prasarana seperti tempat cuci tangan, sabun cuci, 

dan hand sanitizer. 

- Foto kesiapan menerapkan area wajib bermasker dan mematuhi 

protokol kesehatan (Banner). 

i. Foto gedung dan lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

j. Foto peneliti melakukan wawancara kepada seluruh narasumber. 

E. ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian, sebab dengan analisis datalah peneliti dapat memberi arti dan 

makna, serta berfungsi sebagai pemecah atas masalah yang sedang diteliti. 

Miles, Huberman dan Saldana mengemukakan bahwa “aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles, Hubermandan 
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Saldana. Aktivitas dalam analisis data yaitu Data Condensation, Data 

Display, dan Conclusion Drawing/Verification.63 

1. Data Condensation  

Tahap ini peneliti melakukan pemilihan, serta memfokuskan terkait 

data-data yang berhubungan dengan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran saat menggunakan 

model pembelajaran Blended Learning di MIN 3 Banyuwangi dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi, 

menganalisis serta menarasikan data yang ditemukan.  

2. Data Dislpay  

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan Data display dengan 

menyusun penyajian yang baik. Tampilan yang disajikan, dibahas dan 

diilustrasikan dengan berbentuk narasi, matriks, bagan, hingga tabel. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk meringkas dan mengakses dengan cepat 

terkait hasil temuan ataupun catatan lapangan dari teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi pada kegiatan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran saat menggunakan 

model pembelajaran Blended Learning di MIN 3 Banyuwangi.   

3. Conclusion Drawing/Verification 

Tahap terakhir yang dilakukan peneliti adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Sehingga setelah data didisplay dan didukung 

                                                           
63 Matthew B. Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data 

Analysis A Methods Sourcebook,(Amerika Serikat: Library of Congress Cataloging-in-Publication 

Data, 2014), 10. 
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oleh data yang kuat, maka selanjutnya peneliti dapat menarik dan 

menjadikan kesimpulan yang kredibel. Untuk Membuat kesimpulan yang 

telah diverifikasi melalui uji kredibilitas data, peneliti melakukan beberapa 

kegiatan seperti halnya 1. Perpanjangan pengamatan, 2. Meningkatkan 

ketekunan, 3. Triangulasi (teknik dan sumber), 4. Menggunakan bahan 

refrensi (rekaman wawancara dan foto atau hasil dokumentasi), 5. 

Mengadakan member check sekaligus meminta tanda tangan kepada 

pemberi data di jurnal kegiatan penelitian agar lebih otentik/faktual. 

Hasil penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti dalam 

penelitian kualitatif ini dapat menjawab fokus penelitian atau rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, yaitu terkait bagaimana perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran saat 

menggunakan model pembelajaran Blended Learning di MIN 3 

Banyuwangi?.  

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlangsung dan terus 

menerus. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data 

merupakan gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian yang 

susul-menyusul. Untuk lebih detail mengenai analisis data model Miles dan 

Huberman yang digunakan peneliti, maka dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini:  
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Gambar 3.1 

Analisis Data Model Miles, Huberman, dan Saldana 

1. Data Condensation 
Mengumpulkan data hasil 

observasi, wawancara, dan 

dokumentasi terkait 

implementasi (perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

evaluasi)model pembelajaran 

blended learning pada era new 

normal di MIN 3 Banyuwangi. 

2. Penyajian Data (data 

display) 

Menyajikan data dengan 

teks yang berbentuk naratif 

terkait kegiatan 

perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran 

dan evaluasi pembelajaran 

saat menggunakan model 

pembelajaran Blended 

Learning di MIN 3 

Banyuwangi. 

3. Penarikan kesimpulan 

(conclusion 

drawing/verification) 

Membuat kesimpulan yang telah 

diverifikasi melalui uji kredibilitas 

data 

(1. Perpanjangan pengamatan, 2. 

Meningkatkan ketekunan, 3. 

Triangulasi (teknik dan sumber), 4. 

Menggunakan bahan refrensi 

(rekaman wawancara dan foto atau 

hasil dokumentasi), 5. Mengadakan 

member check sekaligus meminta 

tanda tangan kepada pemberi data di 

jurnal kegiatan penelitian agar lebih 

otentik/faktual)  
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F. KEABSAHAN DATA 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tringulasi, 

triangulasi dalam pengujian kredibiltas sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara. Adapun peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini menggunakan menggunakan 

trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik, yang berarti membandingkan dan 

mengecek balik antara metode pengumpulan data yang satu dengan metode 

pengumpulan data yang lain. Triangulasi sumber yang diperoleh melalui 

beberapa sumber atau subyek penelitian yang telah dipaparkan pada tabel 3.1. 

Seperti halnya untuk menguji kredibilitas data tentang perencanaan 

pembelajaran blended learning di MIN 3 Banyuwangi pada era new normal, 

maka pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh peneliti dilakukan dari 

kepala sekolah, ke koorbid kurikulum, dan ke guru kelas yang melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang. Sedangkan 

triangulasi teknik dilakukan guna menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti 

halnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala madrasah, koorbid 

kurikulum dan guru kelas yang ada di MIN 3 Banyuwangi, lalu dicek dengan 

teknik observasi dan dokumentasi. 

G. TAHAP-TAHAP PENELITIAN 

Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan, antara lain: 

1. Tahap pra lapangan meliputi: 

a. Menyusun rancangan pra observasi 
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b. Memilih lapangan penelitian dan melakukan studi eksplorasi 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajagi dan melihat keadaan 

e. Menentukan informan 

f. Mempersiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap pelaksaan di lapangan sebagai berikut: 

a. Memahami latar belakang penelitian. 

b. Mengadakan penelitian dan mengumpulkan data. 

3. Tahap paska penelitian di lapangan: 

a. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengelompokkan 

dan analisis. 

b. Menyajikan data dalam bentuk laporan. 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

d. Mengurus surat selesai penelitian 

e. Membuat laporan akhir (final). 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

1. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

Gambiran adalah salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten 

Banyuwangi dengan ketinggian 70 di atas permukaan air laut, dengan luas 

100.62 Km2. Kecamatan Gambiran memiliki enam desa, di antaranya 

adalah Yosomulyo, Gambiran, Jajag, Wringinrejo, Purwodadi, dan 

Wringinagung. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan 

petani. 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Banyuwangi terletak di 

kelurahan Jajag tepat berada di Jalan Raya Jajag, gang Kalimantan, Nomor 

04, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi 

Jawa Timur. Kode Pos 68486. MIN 3 Banyuwangi terletak di tepi jalan 

yang strategis, yaitu jalan yang menghubungkan arus lalu lintas dari 

jember menuju kota Banyuwangi. Letak MIN 3 Banyuwangi di dekat 

terminal Jajag, sehingga cukup ramai dengan lalu lalang orang menuju 

terminal tersebut. Lokasi berdirinya MIN 3 Banyuwangi berdekatan 

dengan TK Khodijah 119, yang dulunya merupakan satu naungan yang 

sama, yaitu di bawah naungan yayasan Darul Ulum di bawah kelola 

Nahdlatul Ulama.64 

                                                           
64 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Letak Geografis Madrasah Ibtidai- 

yah Negeri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
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Terkait Status dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

adalah Negeri, dengan terakreditasi A. Dan Nomor Statistik Madrasah 

(NSM) yakni 111135100001. Sedangkan untuk Nomor Induk Sekolah 

(NIS) atau Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi yaitu 60715879.  

2. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

Berawal dari perkembangan sejarah sebelum pemberontakan PKI 

yang disebut G30S PKI pada tahun 1965, masyarakat Desa Jajag adalah 

masyakat yang memegang teguh tradisi, kepercayaan, dan agama yang 

menjadi landasan kuat di lingkungan masyarakat Jajag secara umum. 

Kesadaran itu tumbuh dan berkembang di masyarakat menjadi sebuah 

tradisi yang terus dilestarikan dalam berbagai hal, termasuk lewat 

pendidikan. 

 Adanya insiden pemberontakan G30S PKI memberi kesadaran 

yang kuat pada masyarakat terutama mereka yang berlatar belakang 

Ahlussunah Wal Jamaah. Imbas kekejaman PKI saat itu sangat terasa 

terutama bagi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kejadian 

tersebut, jawaban dari keresahan yang dialami masyarakat dan sebagai 

sikap untuk bertahan, melanjutkan cita-cita luhur bangsa adalah dengan 

membentengi generasi muda Islam sekaligus generasi bangsa, dengan 

membangkitkan kesadaran melalui pendidikan agama Islam. 

Pada tahun 1963 masyarakat Desa Jajag yang mayoritas penduduk 

Islam Nahdlatul Ulama bersama Kepala Desa (Bapak Suparno) merasa 
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perlu dan membutuhkan sarana pengembangan pendidikan Islam 

mendirikan Yayasan Darul Ulum. Pendidikan keagamaan Islam dengan 

berbasis Ahlussunah Wal Jamaah, Termasuk di dalamnya mendirikan 

Sekalah Dasar (MI) yang bernama MI Darul Ulum. Melihat penduduk 

desa Jajag Khususnya dan umumnya kecamatan Gambiran yang heterogen 

dalam menganut agama dan keyakinan maka sangat berdirinya yayasan ini 

sebagai alat penguat keimanan bagi masyarakat sekitar. 

Pada Tahun 1966 seseorang yang bernama H. Sarwani 

menawarkan sebidang tanah untuk diwakafkan sebagai sarana Pendidikan. 

Bersama tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Jajag, digagaslah pendirian 

Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada tahun 1967 

didirikanlah MI (swasta) di Jajag Gambiran dengan jumlah Siswa 83 anak 

Pria dan Wanita terbagi dua kelas dengan tenaga pengajar 12 orang guru. 

Pada perkembangan selanjutnya masyarakat merasa perlu 

menyerahkan lembaga pendidikan MI Darul Ulum ini agar dikelola oleh 

pemerintah. Selanjutnya melalui proses yang panjang, akhirnya terbitlah 

SK Penegerian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 244 tanggal 25 Oktober 1993, tentang Penegerian Madrasah 

Ibtidaiyah agama Islam sebagai Persiapan Negeri di Kota Jajag Kabupaten 

Banyuwangi, dan menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Jajag- 

Banyuwangi.  Izin operasional MIN Jajag sesuai dengan keputusan Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi No. Kd.13.10/4/pp.00.4/ 

1988/SK/2010. Bisa dikatakan MIN Jajag sebagai MIN Ketiga 
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sekabupaten Banyuwangi yang pada saat ini berubah menjadi MIN 3 

Banyuwangi melalui SK Dirjen Kementrian Agama RI pada Tahun 2018. 

Adapun Kepala Madrasah yang pernah menjabat di MIN 3 

Banyuwangi sebagaimana berikut: 

1. Suryati 1974 

2. Kamali 1984 

3. Afani Zen 2001 

4. MCH. Junus. Am 2003 

5. Sumarlan 2005 

6. Sumarman, S. Ag 2009 

7. Nur Kholis, S. Pd.I 2016 

8. Mohammad Haris Jamroni, M. Pd.I 201965 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

Untuk mencapai tujuan pendidikan, MIN 3 Banyuwangi telah 

merumuskan visi misinya sebagai berikut: 

a. Visi  : “Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam akhlak, 

prestasi, dan peduli terhadap lingkungan” 

b. Misi  : 

1. Membiasakan sikap beriman dan bertaqwa. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan didasari Iman dan Taqwa terhadap Allah SWT.  

                                                           
65 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtida-

iyah Negeri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
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3. Menumbuh kembangkan semangat mandiri disiplin 

tanggung jawab jujur dan mampu memecahkan 

masalah.  

4. Mengembangkan proses pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk 

semua bidang Ilmu Pengetahuan.  

5. Menumbuh kembangkan semangat kerja yang tinggi 

ulet, tekun, teliti dan kritis yang didasari semangat kerja 

sama.  

6. Menjadikan madrasah yang bersih, indah, tertib, sejuk, 

asri, dan menumbuhkan sikap peduli terhadap 

lingkungan. 

c. Tujuan : 

1. Mengembangkan budaya madrasah yang religius 

melalui kegiatan keagamaan 

2. Melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan pada semua mata 

pelajaran 

3. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses 

belajar di kelas berbasis pendidikan karakter bangsa. 

4. Mengenalkan dan mengembangkan proses kegiatan 

pembelajaran berbasis TIK 
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5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang 

menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa 

6. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam 

merealisasikan program madrasah.66 

4. Profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

1. Nama Madrasah  : MI Negeri 3 Banyuwangi 

2. Alamat / desa  : Jajag 

Kecamatan  : Gambiran 

Kabupaten  : Banyuwangi 

Propinsi  : Jawa Timur (Kode Pos : 68486) 

3. No.Telepon  : (0333) 397678 

4. Status Sekolah  : Negeri/Terakreditasi A 

5. Letak Koordinat  : 8026’19.1”S 114010’58.7”E 

 8.438643,114.1829964 

6. No SK Kelembagaan   

NSM  : 111135100001 

NIS/NPSN  : 60715879 

7. Tahun didirikan/beroperasi  : 1993 

8. Status Tanah  : Sertifikat Hak Milik (SHM) 

9. Luas Tanah  : 2634 m² 

10. Nama Kepala Madrasah  : Mohammad Haris Jamroni, M.Pd.I 

11. NIP  : 19780126 200501 1 003 

12. No.SK Kepala Madrasah  : B.II/3/18546.67 

                                                           
66 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Letak Geografis Madrasah Ibtidai- 

yah Negeri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
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5. Data Tenaga Kependidikan dan Pendidik, Serta Peserta Didik 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

Tabel 4.1 

Tenaga Kependidikan dan Pendidik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

3 Banyuwangi 68 

 

No. Indikator Kriteria Jumlah (Orang) 

1 2 3 4 

1. 

 

Kualifikasi 

Pendidikan Guru 

<=SMA Sederajat 6 

D1   

D2   

D3   

D4   

S1 26 

S2 1 

S3   

JUMLAH 33 

2. Sertifikasi Sudah 25 

Belum 8 

JUMLAH 33 

3. Gender Pria 15 

Wanita 18 

JUMLAH 33 

4. 

 

 

Status Kepegawaian PNS 26 

PTT 7 

JUMLAH 33 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangkat/Golongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll a   

ll b 2 

ll c   

ll d   

lll a 2 

lll b 3 

lll c 9 

lll d 8 

lV a 2 

lV b   

Di atas IV b   

Non PNS 7 

JUMLAH 33 

                                                                                                                                                               
67 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
68 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Tenaga Kependidikan dan Pendidik 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
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1 2 3 4 

6 Pegawai Tukang Kebun 1 

Satpam 1 

JUMLAH 2 

 

Tabel 4.2 

Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 69 

 

No. Kelas 

Tahun Pelajaran 

2021/2022 Jumlah Seluruh 

Siswa Per Kelas 
Rombel 

Jumlah 

siswa 

1. I 3 

A = 29 

B = 30 

C = 30 

89 

2. II 3 

A = 31 

B = 29 

C = 29 

89 

3. III 2 
A = 34 

B = 30 

64 

4. IV 2 
A = 32 

B = 35 

67 

5. V 2 
A = 32 

B = 32 

64 

6. VI 2 
A = 35 

B = 35 

70 

Jumlah 14  443 

 

6. Sarana Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

Tabel 4.3 

Ruangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi70 

 

No. Jenis Ruangan 
Jumlah 

Ruangan 

Kondisi 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 2 3 4 5 6 

1. Ruang Kelas 14 14   

                                                           
69 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
70 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Ruangan Madrasah Ibtidaiyah Nege-

ri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
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1 2 3 4 5 6 

2. Ruang Perpustakaan 1 1   

3. Ruang Tata Usaha 1 1   

4. 
Ruang Kepala 

Madrasah 
1 1  

 

5. Ruang Guru 1 1   

6. Ruang UKS 1  1  

7. Ruang Musolla 1 1   

8. Gudang 1 1   

 

Tabel 4.4 

Infrastruktur Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi71 

 

No. Jenis  Jumlah 

Kondisi 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Pagar Depan 1 1   

2. Pagar Samping 1 1   

3. Pagar Belakang 1 1   

4. Tiang Bendera 1 1   

5. Menara air 1 1   

6. Bak Sampah 15 15   

7. Saluran Primer 2 1  1 

8. Sarana olah raga 2 2   

 

Tabel 4.5 

Sanitasi dan Air Bersih Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi72 

 

No. Ruang / Fasilitas Jumlah  

Kondisi 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. KM / WC Siswa Putra 3 3   

2. KM / WC Siswa Putri 3 3   

3. KM / WC Guru 1 1   

 

                                                           
71 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Infrastruktur Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
72 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Sanitasi dan Air Bersih Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 



71 

 

 

 

Tabel 4.6 

Alat dan Mesin Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi73 

 

No. Fasilitas Jumlah 

Pemanfaatan Alat Kondisi 

Dipakai Tidak Jarang Baik 
R

R 

R

B 

1. Komputer 4 2 2   2  

3. Printer 4 2 2   2  

4. Laptop 9 4 5  4   

 

7. Data Ekstrakurikuler dan Kegiatan Penunjang, Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi 

Tabel 4.7 

Data Ekstrakurikuler, Kegiatan Penunjang, dan Literasi  

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 74 

 

No. Ekstra Kulikuler Kegiatan Penunjang 

1. Wajib : Pramuka Pondok Ramadhan, 

Santunan anak Yatim, 

PHBI, PHBN. 

2. Pilihan: Theater/Puisi, Drumband Catur, 

Tenis Meja, 7K dan Literasi, Bulu 

Tangkis, Volly Ball, Sepak Bola, Bela 

Diri, Samroh, Hadrah, Pidato, 

Pengembangan Potensi Akademik, Lukis, 

Kaligrafi, Tahfidzul Qur’an. 

 

 

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dan 

mendukung dalam proses penelitian. Setelah peneliti mengumpulkan data dari 

hasil penelitian yang diperoleh, maka selanjutnya peneliti akan melakukan 

analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut dari penelitian. Dari hasil 

                                                           
73 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Alat dan Mesin Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
74 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi, “Data Ekstrakulikuler dan Kegiatan 

Penunjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi”, 28 Oktober 2021. 
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serangkaian penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, diperoleh 

tentang data-data yang berkaitan dengan Implementasi Model Pembelajaran 

Blended Learning pada Era New Normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022, dengan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Blended Learning Pada Era New Normal di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 

mayoritas masing-masing pendidik menggunakan model pembelajaran 

yang berbeda-beda. Pada umumnya, mereka menentukan model 

pembelajaran yang dipilih dengan didahului melihat beberapa faktor yang 

ada, seperti halnya kondisi kelas atau kondisi lingkungan, kebutuhan 

peserta didik, hingga faktor pendukung atau ketersediaan alat ajar dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Tentu pemilihan serta penerapan sebuah model 

pembelajaran sangatlah penting agar pembelajaran dapat dilaksanakan 

secara optimal, efektif, dan efisien. Sehingga ada beberapa kombinasi 

dalam menyajikan model pembelajaran kepada peserta didik, yakni: 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran.  

Pada hakikatnya, bila suatu  kegiatan direncanakan secara runtut 

terlebih dahulu maka tujuan dari kegiatan tersebut akan lebih terarah dan 

lebih mudah dalam mencapai keberhasilan, baik itu dalam membentuk 
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pemahaman peserta didik, sikap, keterampilan, serta dapat meningkatkan 

mutu pendidikan sesuai dengan visi dan misi dalam suatu lembaga 

pendidikan. 

Peneliti akan menanyakan tentang persiapan-persiapan pendidik 

sebagai perencanaan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta 

didik terkait penerapan model pembelajaran blended learning di MIN 3 

Banyuwangi. Peneliti melakukan wawancara kepada Mohammad Haris 

Jamroni, selaku Kepala MIN 3 Banyuwangi. Beliau mengatakan: 

“Pada saat seperti ini, proses kegiatan belajar mengajar di MIN 3 

Banyuwangi harus tetap disesuaikan dengan intruksi pemerintah 

SKB 4 menteri Mbak, yaitu dengan tatap muka terbatas yang tetap 

menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti panduan 

kurikulum darurat pada madrasah”.75 

Dari data tersebut dijelaskan oleh kepala madrasah, bahwa sebelum 

melakukan pembelajaran di lingkungan MIN 3 Banyuwangi, maka 

madrasah harus tetap menyesuaikan intruksi pemerintah yang telah ada di 

dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri. Dan dalam SKB 

dijelaskan bahwa, penyelenggaraan pembelajaran pada saat ini dapat 

dilakukan dengan dua pilihan, yaitu PTM terbatas dan Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJJ). Dalam menyesuaikan intruksi pemerintah, MIN 3 Banyuwangi 

memilih untuk menerapkan PTM terbatas atau Model pembelajaran 

blended learning. Tentu hal penting yang harus dilakukan madrasah 

terlebih dahulu dalam merencanakan model pembelajaran blended 

learning adalah mempersiapkan kurikulum darurat.  

                                                           
75 Mohammad Haris Jamroni, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 Septem-

ber 2021. 
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Informasi yang didapatkan peneliti saat wawancara dengan kepala 

madrasah diperkuat oleh infromasi dari pendidik MIN 3 Banyuwangi. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Nur Khofifah selaku wali kelas V 

A MIN 3 Banyuwangi, beliau menyatakan: 

“Ada kurikulum darurat di MIN 3 Banyuwangi mbak. Yang jelas 

kurikulum ini bisa berbeda-beda dengan kurikulum yang ada di MI 

lain. Kalau di MIN 3 sendiri ya melakukan modifikasi kurikulum 

yang mana beban belajarnya siswa jelas lebih ringan, pelaksanaan 

pembelajaran serta penilaian hasil belajarnya lebih fleksibel. 

Misalnya, dalam satu hari dibatasi maksimal hanya ada 2 atau tiga 

mata pelajaran yang diajarkan, dan dalam pemilihan materi, guru 

memilih KD esensial saja mbak.”76 

Jadi, MIN 3 Banyuwangi telah memiliki kurikulum darurat. Dan 

kurikulum darurat yang disusun MIN 3 Banyuwangi ini tidaklah sama 

dengan kurikulum yang dimiliki  lembaga lain. Sebab, penyusunan 

kurikulum darurat disesuaikan dengan kondisi sekitar lembaga. Dalam 

memodifikasi kurikulum, beban belajar yang diberikan kepada peserta 

didik lebih ringan dibandingkan kurikulum yang sebelumnya. Pelaksanaan 

KBM pun juga lebih fleksibel. Sebab, pendidik hanya memilih KD 

esensial saja. 

Untuk memperkuat kedua pendapat di atas, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan Muhammad Akbar Hariadi, selaku koorbid 

kurikulum di MIN 3 Banyuwangi. Beliau menyampaikan bahwa: 

“MIN 3 Banyuwangi sebenarnya telah menyiapkan skenario 

pembelajaran mbak. Ada dua kurikulum di MIN 3 Banyuwangi 

yang harus kita siapkan. Yaitu kurikulum normal kita buat dan 

kurikulum darurat ketika masa pandemi juga kita buat. Jadi ketika 

nanti kondisi sudah normal ya kurikulum normal yang kita pakai. 

                                                           
76 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
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Jam tatap mukannya sesuai dengan aturan yang normal. Namun 

karena kondisi pandemi, maka acuannya adalah kurikulum darurat. 

Jam tatap mukanya tidak sama dengan yang normal, serta materi 

yang disampaikan tidak sebanyak aturan yang normal. Seperti 

halnya, kalau dulu anak kelas atas pulangnya sekitar jam 11.30, nah  

sekarang jam 10.35 mbak pulangnya.”77 

Dari informasi yang disampaikan koorbid kurikulum MIN 3 

Banyuwangi telah menunjukkan bahwa madrasah ini telah memiliki 2 

kurikulum, yaitu kurikulum normal dan kurikulum darurat. Kurikulum 

normal akan dipakai pada saat kondisi kembali normal seperti pra 

pandemi. Dan kurikulum darurat akan dipakai di saat kondisi darurat 

seperti saat ini. Tentu di dalam kurikulum normal dan kurikulum darurat 

memiliki banyak perbedaan, dan dalam memakai kurikulum darurat pada 

saat ini waktu pembelajarannya akan lebih singkat dan materi 

pembelajarannya lebih sedikit. Biasanya peserta didik kelas atas pulang 

pukul 11.30, namun dengan menerapkan kurikulum darurat, pulangnya 

lebih awal, yakni 10.35.  

Beberapa keterangan yang didapatkan dari ketiga sumber terlihat 

jelas, bahwa dalam perencanaan model pembelajaran blended learning, 

MIN 3 Banyuwangi harus membuat skenario terlebih dahulu, yang mana 

skenario ini berupa kurikulum darurat yang memiliki aturan yang berbeda 

dengan kurikulum normal. Selain itu, kurikulum darurat yang ada di MIN 

3 Banyuwangi juga tidak akan sama dengan kurikulum yang ada di MI/SD 

lain. Kurikulum darurat di MIN 3 Banyuwangi ini, lebih fleksibel dan 

tidak memberikan beban berat kepada para peserta didiknya. Sebab materi 

                                                           
77 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
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yang disampaikan pun mengacu pada KD esensial atau materi yang dirasa 

penting saja dan tidak perlu diajarkan kembali. Sehingga, waktu belajar 

para peserta didiknyapun tidak membutuhkan waktu yang panjang. Jika 

pembelajaran di kelas atas sebelumnya sampai pukul 11.30, namun saat ini 

hanya sampai pukul 10.35 saja. 

Hasil wawancara dari ketiga sumber, telah diperkuat dengan hasil  

dokumentasi daftar pelajaran di kelas V A MIN 3 Banyuwangi saat 

menerapkan kurikulum darurat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Perencanaan Pembelajaran-Skenario Pembelajaran. 

Selain mempersiapkan skenario berupa kurikulum darurat, MIN 3 

Banyuwangi juga mempersiapkan tatanan pembagian shift untuk para 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring dan luring. Peneliti 

telah melakukan observasi terkait penerapan pembelajaran blended 

learning di MIN 3 Banyuwangi. Penerapan pembelajaran ini telah 

direncanakan secara bertahap guna mematuhi protokol kesehatan dan 

melaksanakan physical distancing atau jaga jarak. Sehingga satu bangku 

hanya untuk satu peserta didik saja. Tahapan ini terdiri dari tahap 
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pembelajaran daring dan tahap pembelajaran luring yang dilaksanakan 

dengan bergilir setiap seminggu sekali. Di MIN 3 Banyuwangi, tahapan ini 

lebih dikenal dengan istilah pembagian shift.78 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti diperkuat dengan hasil 

dokumentasi bahwa masing-masing peserta didik di MIN 3 Banyuwangi 

mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan physical distancing 

dengan duduk “satu bangku - satu peserta didik” dan masuk sesuai 

pembagian shift “daring - luring” setiap seminggu sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Perencanaan Pembelajaran-Skenario Pembelajaran. 

Selain hasil dokumentasi dari kegiatan observasi, data penelitian 

juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama 

Nur Khofifah selaku wali kelas VA di MIN 3 Banyuwangi. Beliau 

menyampaikan sebagaimana berikut: 

“Model kita melakukan pembelajaran itu diblended mbak, atau 

dicampur. Jadi ada yang tatap muka, ada yang daring. Jadi kita bagi 

dalam shift 1 minggu sekali mbak. Misalkan shift 1 itu tatap muka 

di sekolah selama seminggu, maka shift 2 nya daring juga selama 

                                                           
78 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 27 September 2021. 
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seminggu. Seperti itu selanjutnya. Soalnya kita harus jaga jarak, 

jadi duduknya 1 bangku ya 1 anak.”79 

Hasil wawancara yang didapat, menunjukkan bahwa pembelajaran 

di MIN 3 Banyuwangi dilaksanakan dengan cara dicampur antara 

pembelajaran luring dan daring. Sehingga, madrasah harus melakukan 

pembagian shift pada masing-masing kelas dengan bergilir satu pekan 

sekali. Sebab, dalam mematuhi SKB 4 Menteri, madrasah juga harus 

mematuhi protokol kesehatan yang salah satunya adalah jaga jarak, jadi 

setiap bangku kelas di isi satu peserta didik. Sehingga, fasilitas bangku 

madrasah yang ada di kelas, hanya dapat memuat 50% dari keseluruhan 

jumlah peserta didik.  

Selain Nur Khofifah, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

Hamidah selaku wali kelas II B terkait pembagian shift di MIN 3 

Banyuwangi, beliau menyampaikan kepada peneliti sebagaimana bahwa 

“Setiap hari itu separo kelas, masuk mulai senin hingga sabtu. Minggu 

depannya separonya lagi masuk mbak.”80 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Hamidah 

menunjukkan, bahwa masing-masing kelas dibagi menjadi 2 kelompok. 

Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

blended learning, dilakukan dengan sebagian daring-sebagian luring. Dan 

pergantian shift ini dilakukan setiap satu minggu sekali. Kegiatan 

wawancara tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hasil dokumentasi. 

                                                           
79 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
80 Hamidah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 



79 

 

 

 

Informasi dari Hamidah telah diperkuat oleh hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti bersama Muhammad Akbar Hariadi, selaku koorbid 

kurikulum MIN 3 Banyuwangi: 

“Untuk pembagian shift, satu kelas semisal ada 35. Maka absen 1 

sampai 18 masuk shift luring. Nanti yang 19 ke bawah sampai 

akhir masuk shift daring. Jadi untuk pembagian shiftnya adalah 

pembagian absensi bukan untuk pembagian per kelas mbak. 

Masing-masing shift, masuknya adalah per pekan, bukan per 

hari.”81 

Cara dalam mempersiapkan pembagian shift daring dan luring 

untuk seluruh peserta didik di MIN 3 Banyuwangi adalah dengan membagi 

2 kelompok pada jumlah seluruh siswa per kelas. Dan dalam membagi 2 

kelompok ini, disesuaikan dengan urutan absensi dan dilakukan secara 

bergantian setiap pekan. Namun, dalam mempersiapkan skenario yang 

kedua ini, tentu pihak madrasah harus memberitahukan serta meminta 

persetujuan terlebih dahulu kepada wali peserta didik. Seperti halnya yang 

telah disampaikan oleh Muhammad Akbar Hariadi selaku koorbid 

kurikulum di MIN 3 Banyuwangi: 

“Mulai awal pandemi, sebenarnya kita kan sudah menyiapkan 

skenario pembelajaran, dan untuk melakukan skenario ini, haruslah 

ada kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua terlebih 

dahulu mbak. Dari lembaga sendiri, jika ada kegiatan tatap muka 

ataupun daring, serta hal yang lainnyapun, itu harus diawali dengan 

memberikan surat pernyataan, yang mana orang tua nanti mengisi, 

setuju atau tidak setuju.”82 

Menurut koorbid kurikulum MIN 3 Banyuwangi, sejak awal 

Pandemi Covid-19, madrasah sudah mulai menyiapkan skenario 

                                                           
81 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
82 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
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pembelajaran yang tepat. Namun, semua harus sesuai dengan kesepakatan 

bersama. Sehingga, madrasah memberikan surat pernyataan terlebih 

dahulu guna mempertimbangkan serta mengetahui hasil setuju dan tidak 

setuju dari wali peserta didik. Informasi ini telah diperkuat dengan 

pernyataan Bapak Mohammad Haris Jamroni, M.Pd.I, sebagaimana 

berikut: 

“Sebelumnya, saya sebagai ketua tim gugus tugas Covid di MIN 3 

Banyuwangi itu mengumpulkan komite dan korlas atau koordinator 

wali peserta didik yang terdiri dari ketua, wakil, dan bendahara. 

Sebab, kalau semua wali peserta didik tidak mungkin,  sehingga itu 

yang kita kumpulkan di MIN 3 Banyuwangi, mereka kita beri 

arahan tentang prokes, pelaksanaan PTM terbatas dan lain 

sebagainya, kemudian merekalah yang berkewajiban untuk 

menjelaskan serta menyampaikan kepada anggota yang lain. Jadi 

setiap kelas memiliki koordintor masing-masing, 1 A sendiri, 1 B 

sendiri dan seterusnya. Nah.. dari kegiatan saa itu, ada beberapa 

orang tua yang tidak memberikan izin. Nah data itu dapat kita 

ketahui ya dengan cara memberikan surat pernyataan, kita copy 

sesuai dengan jumlah peserta didik. Kemudian diambil oleh wali 

peserta didik, dan kemudian dikembalikan lagi di sini. Lalu kita 

sendirikan, mana yang tidak mengizinkan, mana yang 

mengizinkan, namun banyak yang mengizinkan dan kecil banget 

yang tidak mengizinkan mbak. Namun hal ini juga tetap kami 

maklumi. Sebab, orang tua pasti juga khawatir dengan kesehatan 

anaknya kan mbak.”83 

Jadi, sebelum memutuskan penerapan model pembelajaran Blended 

Learning atau PTM terbatas di MIN 3 Banyuwangi, pihak sekolah tetap 

meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para wali peserta didik. 

Sebab, dalam model pembelajaran Blended Learning atau PTM terbatas di 

tengah pandemi ini, banyak sekali yang harus dipertimbangkan oleh pihak 

sekolah serta orang tua. Utamanya keselamatan anak. Lalu, pihak sekolah 

melakukan rapat koordinasi untuk menindak lanjuti, hal yang dilakukan 

adalah dengan meminta keterangan “mengizinkan” atau “tidak 

                                                           
83 Mohammad Haris Jamroni, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 Septem-

ber 2021. 
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mengizinkan” kepada seluruh wali peserta didik. Tentu dalam penerapan 

model pembelajaran Blended Learning atau PTM terbatas ini, kebijakan 

madrasah harus bersifat lebih fleksibel. Pihak sekolah harus memaklumi 

dan memahami keputusan yang diambil oleh masing-masing wali peserta 

didik, sehingga tidak ada unsur paksaan. Namun, seiring berjalannya 

waktu dan membaiknya kondisi di lingkungan MIN 3 Banyuwangi, semua 

wali peserta didik sudah memberikan izin anaknya untuk belajar di sekolah 

pada era new normal, malah sebagaian besar dari mereka telah 

memberikan dukungan dalam penerapan pembelajaran Blended Learning 

atau PTM terbatas. Hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan 

salah satu wali peserta didik kepada Peneliti. Berdasarkan hasil wawancara 

yang peneliti lakukan bersama Nurpeni, wali peserta didik dari Shafa 

Azzahra salah satu siswa di kelas 2, sebagai berikut: 

“Saya lebih senang pelaksanaan pembelajaran di bagi 2 shift 

seperti ini mbak, yang terpenting tetap mematuhi protokol 

kesehatan. Saya juga lebih senang anak-anak belajar di sekolah. 

Karena apa ya.. Kalau di rumah gak semua wali murid itu kan bisa 

mengajari anak-anak. Kadang-kadang kalau anak-anak belajar di 

rumah dan belajar sama ibunya gak begitu nurut sama ibunya. Ya 

karena penyampainnya mungkin gak selugas ibu guru yang di 

sekolah atau bagaimana. Kadang ya malah berantem.”84 

Informasi yang didapatkan peneliti saat melakukan wawancara 

bersama Nurpeni salah satu wali peserta didik menyatakan bahwa 

dukungan skenario pembelajaran yang telah disiapkan MIN 3 Banyuwangi 

sebagai perencanaan penerapan model pembelajaran blended learning 

telah mendapatkan dukungan dari para wali peserta didik. Karena yang 

                                                           
84 Nurpeni, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 30 September 2021. 
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terpenting, tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, mendampingi 

anak belajar di rumah juga tidak cukup mudah, sehingga wali peserta didik 

juga sangat membutuhkan adanya pembelajaran luring di sekolah. Karena, 

dapat meminimalisir kesulitan belajar siswa saat di rumah. Hal ini 

diperkuat dengan informasi yang disampaikan Fathur Rohman selaku wali 

dari peserta didik atas nama Raska Zaka dari kelas V A: 

“Lebih enak itu mengikuti apa yang sudah diatur di sekolahan. 

Kalau toh nanti separo daring dan separonya offline. Gak masalah. 

Kalau banyak daring, yang kesulitan adalah nanti yang di rumah 

mbak. Kalau ya satu minggu di sekolahan, satu minggu di rumah 

kan bisa seimbang.”85 

Data wawancara yang didapatkan dari Fathur Rohman, 

menunjukkan bahwa para wali peserta didik sangat menerima dan setuju 

dengan kebijakan yang ditawarkan madrasah. Adanya Pembelajaran daring 

dan luring bukan sebuah masalah bagi para wali peserta didik. Justru 

dengan adaya kebijakan ini, dapat menjadi solusi saat ada sebuah kesulitan 

pembelajaran daring. Sehingga, jika ada pembelajaran daring dan luring, 

dapat menyeimbangkan pemahaman para peserta didik. 

Dari informasi yang didapatkan peneliti saat melakukan 

wawancara kepada beberapa sumber terkait perencanaan pembelajaran 

mengggunakan model pembelajaran blended learning di MIN 3 

Banyuwangi, pihak madrasah telah mempersiapkan skenario. Skenario ini 

ada 2, pertama yaitu menyiapkan kurikulum darurat, yang mana 

pembelajaran dan evaluasinya lebih fleksibel dan tidak memberatkan 

                                                           
85 Fathur Rohman, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 30 September 2021. 
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peserta didik. Sedangkan yang kedua adalah menentukan pembagian shift 

daring dan luring kepada seluruh peserta didik, yang mana kegiatannya 

dirancang dengan cara membagi 2 kelompok pada setiap kelas, dan 

masing-masing kelompok disesuaikan dengan urutan absensi. Untuk setiap 

kelompoknya saat masuk shift daring dan luring dilaksanakan dengan 

bergilir setiap satu minggu sekali.  

Dan untuk hasil skenario yang sudah dirancang oleh MIN 3 

Banyuwangi harus tetap disampaikan kepada wali peserta didik. Setelah 

disampaikan, madrasah meminta keterangan menginzinkan atau tidak 

mengizinkan kepada seluruh wali peserta didik. Namun dari hasil yang 

didapatkan, sebagian besar telah memberikan izin. Dan pihak madrasah 

tetap akan memberikan kebijakan yang fleksibel untuk beberapa wali 

peserta didik yang tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran 

secara luring.  

Seiring membaiknya kondisi di lingkungan MIN 3 Banyuwangi 

saat ini, perencanaan penerapan model pembelajaran blended learning atau 

PTM terbatas di MIN 3 Banyuwangi telah mendapatkan respon positif 

serta dukungan yang baik dari para wali peserta didik. Dengan adanya 

dukungan inilah, dapat memberikan stimulus dan motivasi bagi para 

pendidik untuk terus meningkatkan kinerja di era new normal. Dan dengan 

adanya dukungan dari berbagai pihak inilah, tujuan bersama dalam 

pembelajaran akan lebih mudah tercapai. 
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Selain madrasah mempersiapkan skenario pembelajaran, para 

pendidik di MIN 3 banyuwangi juga membuat perangkat pembelajaran 

sebagai perencanaan dalam menerapkan model pembelajaran blended 

learning atau PTM terbatas ini, seperti halnya silabus dan RPP. Hal ini 

telah disampaikan oleh Mistiyah, selaku wali kelas II A di MIN 3 

Banyuwangi, bahwa “Setiap guru jelas diwajibkan untuk membuat silabus 

serta RPP mbak. Silabus yang sudah ada untuk lingkungan Jawa timur 

akan dikembangkan oleh para pendidik. Dan dilanjutkan untuk membuat 

RPP daring serta luring.”86 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mistiyah selaku 

wali kelas II A di MIN 3 Banyuwangi menjelaskan bahwa setiap pendidik 

diwajibkan membuat silabus dan RPP. Terkait pembuatan silabus, masing-

masing pendidik telah mengembangkan silabus yang sudah ada. Hal ini 

sangat didukung dengan informasi Nur Khofifah selaku wali kelas V A, 

beliau menyatakan sebagaimana berikut: 

“Untuk silabus, kami menggunakan silabus yang sudah ada mbak, 

nanti kami kembangkan. Dan kita ambil KD esensial yang penting-

penting. Jadi ya gak usah disampaikan lagi kalau pada pertemuan 

sebelumnya materi tersebut sudah disampaikan. Soalnya kan dalam 

pembelajaran PTM terbatas atau blended learning tadi kita hanya 

punya waktu yang sedikit sekali. Nggak banyak gitu.”87 

Jadi menurut Nur Khofifah, silabus yang sudah ada, oleh para 

pendidik dikembangkan kembali untuk kemudian digunakan dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Dan pendidik cukup 

mengambil KD esensial saja. Sehingga tidak perlu adanya penyampaian 

                                                           
86 Mistiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 03 Oktober 2021. 
87 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 2021. 
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ulang pada materi pembelajaran, sebab pendidik hanya memiliki waktu 

yang sedikit saat menerapkan pembelajaran blended learning. Dari kedua 

informasi di atas diperkuat dengan informasi dari Muhammad Akbar 

Hariadi selaku koorbid Kurikulum di MIN 3 Banyuwangi: 

“Pada dasarnya, silabus itu sudah ada dari pusat, dan kita ya 

mengikuti silabus yang sudah disiapkan untuk wilayah Jawa Timur 

Mbak, nanti baru dikembangkan kembali oleh masing-masing guru. 

Kemudian baru disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. 

Nah namun, di MIN 3 Banyuwangi ini pada tahun pelajaran 2021-

2022, dalam menyampaikan pembelajarannya adalah dengan cara 

permata pelajaran mbak. Jadi Bahasa Indonesia sendiri, 

Matematika Sendiri, IPS sendiri, PPKn ya sendiri. Soalnya kan 

waktu ujian, mereka dapatnya per mata pelajaran. Jadi ya lebih 

memudahkan mereka. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tapi 

catatannya, kita menggunakan KD esensial mbak. Jadi kita ambil 

materi yang penting, dan kita sampaikan materi pembelajaran yang 

memang belum disampaikan, jadi ya nggak perlu mengulang-

ngulang pembelajaran gitu.”88 

Koorbid kurikulum menyampaikan bahwa silabus yang sudah ada, 

perlu dikembangkan oleh para pendidik. Karena di MIN 3 Bnayuwangi 

menggunakan kurikulum darurat madrasah, maka guna memudahkan para 

peserta didik utamanya saat evaluasi pembelajaran, maka dalam 

mengembangkan silabus dan dalam menyampaikan pembelajarannya 

adalah dengan cara permata pelajaran mbak. Jadi Bahasa Indonesia sendiri 

dan lain sebagainya. Yang terpenting, tetap sesuai catatan, bahwa harus 

menggunakan KD esensial dan tidak mengulang-ngulang pembelajaran. 

Dari ketiga informasi yang didapatkan peneliti, para pendidik yang 

ada di MIN 3 Banyuwangi saat melakukan perencanaan model 

pembelajaran blended learning adalah dengan membuat silabus. Untuk 

                                                           
88 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
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silabus ini, mereka mengembangkan silabus yang sudah disiapkan dari 

pusat, lebih tepatnya mereka mengembangkan silabus yang disiapkan 

untuk wilayah Jawa Timur. Dan dalam mengembangkan silabus ini, 

mereka hanya mengambil KD esensial saja, dengan tujuan lebih 

meringankan beban belajar peserta didik, dan dalam menyampaikan 

pembelajaran, MIN 3 Banyuwangi melakukan dengan cara mengajarkan 

materi permuatan atau per mata pelajaran, sehingga silabusnya pun juga 

telah dikembangkan per mata pelajaran.  

Hasil wawancara diperkuat dengan hasil dokumentasi silabus yang 

telah dikembangkan MIN 3 Banyuwangi sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Perencanaan Pembelajaran-Perangkat Pembelajaran. 
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Selain silabus, para pendidik juga diharuskan membuat RPP 

sebagai perencanaan dalam pembelajaran blended learning. Peneliti telah 

melakukan wawancara dengan pendidik MIN 3 Banyuwangi. Dan Nur 

Khofifah selaku wali kelas V A menyampaikan bahwa “Untuk RPP tetap 

harus membuat sebagaimana pelaksanaan pembelajaran pada umumnya 

mbak. Tapi bedanya untuk RPP saat ini lebih fleksibel dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian mbak.”89 

Dari informasi yang disampaikan Nur Khofifah, para pendidik 

tetap diharuskan untuk membuat RPP, dan RPP nya lebih fleksibel. 

Namun selain itu, sebenarnya terdapat 2 jenis RPP yang harus dibuat 

pendidik sebagai perencanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran blended learning atau PTM terbatas. Hal itu diperkuat 

dengan informasi Hamidah selaku wali kelas II A bahwa “Untuk silabus 

dan RPP kita tetap membuat, jadi kita juga membuat RPP daring juga 

membuat RPP luring sebagai acuan proses kegiatan pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Namun kita tetap memperhatikan kemampuan peserta 

didiknya mbak.”90 

Hamidah menyampaikan bahwa RPP yang dibuat oleh pendidik 

MIN 3 Banyuwangi dalam satu pertemuan berjumlah 2 jenis, yaitu 1 RPP 

untuk shift daring dan 1 RPP untuk shift luring. Semua dilakukan sebagai 

acuan kegiatan pembelajaran dan disesuaikan dengan kemampaun para 

peserta didik. 

                                                           
89  Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
90 Hamidah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
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Dalam penyusunan RPP daring serta luring, para pendidik 

menyusun secara per mata pelajaran dan disesuaikan dengan jadwal, jadi 

bukan lagi per pembelajaran dalam sub tema dan per tema. Hal ini selaras 

dengan informasi yang diperoleh peneliti saat melakukan wawancara 

dengan Muhammad Akbar Hariyadi, selaku koorbid kurikulum di MIN 3 

Banyuwangi: 

“Setiap guru, mesti diharuskan membuat RPP mbak, baik itu RPP 

pembelajaran luring maupun daring. Ya hal ini dilakukan biar 

memudahkan guru dan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajarannya mbak. Nah RPP yang dibuat dalam satu 

pertemuan ini juga sedikit berbeda dengan yang lain mbak, ya 

karena kita pembelajarannya disampaikan permata pelajaran, maka 

RPPnya ya per mata pelajaran mbak, soalnya ujiannya anak-anak 

itu permata pelajaran mbak. Bukan tematik. Jadi, RPP yang 

dibuatpun ya RPP permata pelajaran dan RPPnya 2 jenis, yaitu 

RPP pembelajaran daring dan RPP pembelajaran luring. Dan dalam 

pembuatan RPP di masa pandemi saat ini, para guru MIN 3 

Banyuwangi membuat RPP yang satu lembar itu mbak. Baik untuk 

shift daring ataupun shift luring. Semua disesuaikan dengan 

kebijakan dari menteri pendidikan dan kebudayaan, ya tentu semua 

dilakukan karena kita memiliki tujuan, yaitu mengurangi beban 

guru dalam kegiatan administrasi serta dapat meringkas KD yang 

dianggap penting untuk disampaikan peserta didik. Jadi, 

meringankan guru ya meringankan siswa. Dengan pembelajaran 

PTM terbatas ini, guru harus inovatif juga mbak, dengan harapan 

seorang pendidik dapat melakukan penanganan yang baik agar 

anak-anak tetap bisa menyerap materi pembelajaran tanpa bosan, 

ya walaupun tidak semaksimal dari pembelajaran yang 

dilaksanakan sebelum pandemi.”91 

Menurut koorbid kurikulum, dalam menerapkan model 

pembelajaran blended learning, para pendidik harus membuat 2 jenis RPP 

dalam satu pembelajaran. Yaitu daring dan luring. Dan RPP yang disusun 

adalah RPP satu lembar. Dalam pembelajaran, diharap pendidik dapat 

                                                           
91 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
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mengurangi beban belajar siswa dengan memilih KD esensial saja. Para 

pendidik diharap dapat lebih kreatif dan inovatif, sehingga materi 

pembelajaran yang disampaikan tidak membosankan. 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti juga diperkuat dengan 

hasil observasi. Dari data yang didapatkan, menunjukkan bahwa selain 

membuat RPP daring dan luring serta RPP 1 muatan atau satu mata 

pelajaran saja, pendidik juga diupayakan mampu membuat RPP yang 

dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran 

blended learning yang inovatif, menyenangkan, dan bermakna di MIN 3 

Banyuwangi ini telah dikemas di dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) satu lembar. Baik itu untuk shift daring ataupun 

luring, membuat RPP adalah sebuah kewajiban.92 

Untuk memudahkan para pendidik MIN 3 Banyuwangi saat 

membuat RPP daring dan RPP luring dalam satu pertemuan, maka saat 

pembuatan RPP pun di MIN 3 Banyuwangi melakukan dengan cara 

bersama-sama. Seperti halnya informasi yang telah didapatkan peneliti 

saat melakukan wawancara bersama Mistiyah, beliau mengatakan “Dalam 

pembuatan RPP daring dan luring, enaknya kita itu saling bekerja sama 

mbak. Soalnya di MIN 3 Banyuwangi punya Kelompok Kerja Guru atau 

KKG itu.”93 

Menurut Mistiyah, dalam pembuatan RPP terdapat Kelompok 

Kerja Guru (KKG), sehingga para pendidik dimudahkan dan diringankan 

                                                           
92 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 04 Oktober 2021. 
93 Mistiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 2021. 
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dalam penyusunan RPP. Hal ini didukung dengan informasi dari Nur 

Khofifah selaku wali kelas V A di MIN 3 Banyuwangi: 

“Untuk RPP, kita ada kelompok KKGnya mbak. Masing-masing 

dari guru dalam KKG yang sudah dibentuk ini diberikan tugas yang 

berbeda-beda, seperti RPP mata pelajaran A materi 1, tugasnya 

saya.. kemudian tugas guru yang lain buat RPP dengan materi yang 

berbeda. Tapi ya harus menyesuaikan silabus yang sudah memilih 

KD esensial tadi mbak. Dan adanya KKG ini juga agar lebih 

memudahkan para guru lah mbak, jadi nanti kalau tugasnya 

masing-masing guru sudah selesai, tinggal dishare gitu.”94 

Menurut khofifah, dalam pembagian tugas pembuatan RPP di 

KKG, diberikan tugas yang berbeda-beda. Dan apabila setiap pendidik 

telah menyelesaikan tugas sesuai pembagiannya bisa langsung dishare. 

Akan tetapi, penyususunan RPP tetap harus disesuaikan dengan sialbus 

dan memilih KD esensial saja.  

Data dari kedua sumber juga diperkuat oleh hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti bersama Muhammad Akbar Hariyadi, slaku koorbid 

kurikulum di MIN 3 Banyuwangi : 

“Untuk pembuatan RPP mbak, MIN 3 Banyuwangi kan ada 

Kelompok Kerja Gurunya, yang mana KKG ini pengelompokannya 

yaa diambil dari wali kelas di tingkatan kelas yang sama. Guru 

kelas 1 A  berarti kelompoknya ya bersama guru kelas B dan C. 

Baru nanti mereka bagi tugas dalam pembuatan RPP sesuai dengan 

silabus dan KD esensialnya.”95 

Menurut koorbid kurikulum MIN 3 Banyuwangi, adapun untuk 

pembagian Kelompok Kerja Guru (KKG), disesuaikan dengan tingkatan 

kelas. Seperti halnya pendidik kelas satu A sampai C bergabung untuk 

                                                           
94 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 2021. 
95 Muhammad Akbar Hariyadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 

September 2021. 
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membentuk KKG, dan seterusnya. Baru kemudian para anggota setiap 

KKG menyusun RPP sesuai dengan silabus dan KD esensialnya.  

Jadi, informasi yang didapatkan dari ketiga sumber terkait 

penyusunan RPP menunjukkan bahwa untuk mempermudah para pendidik 

membuat RPP daring dan luring adalah dengan membentuk kelompok 

yang disebut dengan KKG. Dan KKG ini dibentuk dalam lingkup MIN 3 

Banyuwangi saja. Dengan adanya KKG ini, bisa meringankan beban 

pendidik satu dengan pendidik yang lainnya, sehingga di dalam KKG ini 

para pendidik yang mengajar di tingkatan kelas yang sama akan saling 

membagi tugas. Dan jika bagian dari masing-masing pendidik selesai, 

akan dishare di dalam group yang tersedia. Hasil wawancara dan 

observasi didukung dengan adanya hasil dokumentasi RPP pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas V A MIN 3 Banyuwangi yang dilakukan peneliti 

untuk pembelajaran daring maupun luring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Perencanaan Pembelajaran-Perangkat Pembelajaran. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan usaha 

keras yang dilakukan MIN 3 Banyuwangi dalam kegiatan perencanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended learning pada 

era new normal.  Usaha yang dilakukan adalah dengan mempersiapkan 

skenario pembelajaran dan membuat perangkat pembelajaran. Dalam 

mempersiapkan skenario pembelajaran, madrasah telah merancang 

kurikulum darurat serta merancang pembagian shift daring dan luring 

untuk seluruh peserta didik. Sedangkan dalam membuat perangkat 

pembelajaran, minimal pendidik membuat silabus dan RPP. 

Kurikulum darurat yang telah dirancang MIN 3 Banyuwangi 

adalah kurikulum yang dipakai untuk melaksanakan pembelajaran pada era 

new normal seperti ini. Sehingga kurikulum darurat ini jelas memiliki 

aturan yang berbeda dengan kurikulum normal. Selain itu, kurikulum 

darurat yang ada di MIN 3 Banyuwangi juga tidak akan sama dengan 

kurikulum yang ada di MI/SD lain. Sebab kurikulum darurat merupakan 

kurikulum yang penyusunannya dibebaskan dan diserahkan kepada 

masing-masing satuan pendidikan. Melihat kondisi serta kebutuhan 

masing-masing satuan pendidikan pun tidak akan sama, maka hal ini 

dilakukan sebagai wujud penerapan manajemen berbasis madrasah 

terutama pada masa new normal. Kurikulum darurat di MIN 3 

Banyuwangi, lebih fleksibel dan tidak memberikan beban berat kepada 

para peserta didik. Sebab materi yang disampaikan pun mengacu pada KD 

esensial. Selain itu, pada kurikulum darurat MIN 3 Banyuwangi memiliki 
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waktu belajar (shift daring dan luring) yang tidak akan memakan waktu 

terlalu panjang dibanding kurikulum normal. Selain itu, pelaksanaan 

penilaiannyapun juga akan lebih fleksibel. 

Sedangkan dalam mempersiapkan penetapan pembagian shift 

daring dan luring untuk seluruh peserta didik yang ada di MIN 3 

Banyuwangi dibagi menjadi 2 kelompok untuk setiap kelasnya. Dan dalam 

membagi 2 kelompok ini, disesuaikan dengan urutan absensi. Apa bila 

dalam satu kelas terdiri dari 35 peserta didik. Maka absen 1 hingga 18 

akan masuk shift luring, sedangkan absen 19 sampai 35 masuk shift 

daring. Dan hal ini dilakukan secara bergantian setiap pekan. Namun, 

dalam mempersiapkan skenario yang kedua ini, tentu pihak madrasah 

harus memberitahukan serta meminta persetujuan terlebih dahulu kepada 

wali peserta didik. 

Untuk mempersiapkan perangkat pembalajaran, MIN 3 

Banyuwangi saat melakukan perencanaan model pembelajaran blended 

learning adalah dengan membuat silabus. Untuk silabus ini, mereka 

mengembangkan silabus yang sudah disiapkan dari pusat, lebih tepatnya 

mereka mengembangkan silabus yang disiapkan untuk wilayah Jawa 

Timur. Dalam mengembangkan silabus, MIN 3 Banyuwangi hanya 

mengambil KD esensial saja, dengan tujuan lebih meringankan beban 

belajar peserta didik, dan dalam menyampaikan pembelajaran. Selain 

silabus, pendidik juga diharuskan membuat RPP. Untuk RPP yang dibuat 

dalam satu pembelajaran adalah 2 jenis RPP, yaitu 1 RPP pembelajaran 
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shift daring dan 1 RPP pembelajaran shift luring. semua RPP, 

merencanakan pembelajaran untuk penyampaian materi dalam 1 pelajaran 

atau 1 muatan saja, jadi bukan disesuikan dengan sub tema ataupun 

tematik. Sebab hal itu, masih ada kaitannya dengan kurikulum darurat 

yang dipakai oleh MIN 3 Banyuwangi guna memudahkan pembelajaran 

serta evaluasi peserta didik. Selain itu, dalam penyususunan RPP juga 

harus mengacu pada KD esensial yang sudah ditentukan, agar materi yang 

diterima peserta didik tidak terlalu banyak dan tidak diulang-ulang. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Blended Learning Pada Era New Normal di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran blended learning ini 

dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh pendidik. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring maupun luring, kegiatan pembelajaran 

memenuhi tiga tahapan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

Namun ada kalanya saat memulai pembelajaran pada shift daring, 

tidak sesuai dengan jam yang tertera pada jadwal. Sebab, pendidik 

terkadang juga lebih fokus dengan pembelajaran pada shift tatap muka 

yang ada di sekolah. Sehingga untuk jamnya, bagi pembelajaran shift 

daring terkadang agak telat. Akan tetapi, meskipun ada keterlambatan jam, 

penyampaian materi pada shift daring tetap disesuaikan jadwal mata 

pelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini selaras dengan informasi yang 
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disampaikan Muhammad Akbar Hariadi selaku koorbid kurikulum MIN 3 

Banyuwangi: 

“Pelaksanaan pembelajaran untuk shift daring, tetap disesuaikan 

dengan jadwal. Namun kadang-kadang ya guru itu lebih fokus 

dengan yang shift tatap muka mbak. Sehingga untuk yang daring, 

mungkin agak telat memberikan materinya. Jadi sesuai jadwal, 

namun untuk jamnya yang agak telat gitu.”96 

Dari informasi yang didapatkan peneliti saat melakukan 

wawancara dengan Muhammad Akbar Hariadi menunjukkan, bahwa 

bukan berarti pendidik menomorduakan peserta didik yang sedang 

kebagian shift daring. Para pendidik tetap melakukan usaha, agar hak yang 

diterima antara peserta didik shift luring dan daring tetap sama dan 

mendapatkan yang terbaik. Nur Khofifah selaku wali kelas dari kelas VA 

juga menyampaikan sebagaimana berikut, “Untuk daring tetap disesuaikan 

dengan jadwal mbak, jadi kita tetap berusaha agar tetap tepat waktu sesuai 

jam.”97 Dari data yang didapatkan menunjukkan usaha pendidik dalam 

menyeimbangkan antara shift daring dan luring agar tetap tepat waktu 

sesuai dengan daftar pelajaran.  

Berikut adalah gambaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

blended learning di MIN 3 Banyuwangi yang memiliki 3 tahapan atau 

sintaks dalam proses pelaksanaannya: 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Pada kegiatan pembelajaran tahap pendahuluan ini, proses KBM 

yang dilakukan di kelas V MIN 3 Banyuwangi adalah sebagai berikut: 

                                                           
96 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 

September 2021. 
97 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
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Kegiatan pembelajaran saat luring diawali dengan pembiasaan 

membaca asmaul husna. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa 

sebelum belajar. Sedangkan shift daring, langsung dibiasakan membaca 

doa sebelum belajar. Biasanya pendidik juga melakukan ice breaking 

sebelum mengawali pembelajaran di dalam kelas, hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar anak-anak mendapatkan emosi yang positif saat 

mengikuti pembelajaran. Baru kemudian dilanjutkan dengan 

penyampaian materi yang akan dipelajari terlebih dahulu. Data tersebut 

diperkuat dengan hasil observasi, bahwa pembelajaran didahului 

dengan pembiasaan membaca do’a sebelum belajar, membaca asmaul 

husna, serta melakukan ice breaking sebelum mengawali 

pembelajaran.98 

Kegiatan observasi dapat dibuktikan dengan adanya hasil 

dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Pelaksanaan Pembelajaran-Pendahuluan 

                                                           
98 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 02 Oktober 2021. 
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Data hasil observasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

peneliti dengan Nur Khofifah selaku wali kelas VA di MIN 3 

Banyuwangi, beliau menyampaikan sebagaimana berikut: 

“Pembelajarannya selalu diawali dengan pembiasaan kepada 

anak-anak untuk membaca asmaul husna dan doa sebelum 

belajar mbak, selain itu biasanya kami juga melakukan ice 

breaking, ya agar anak-anak dapat menerima pembelajaran 

dengan diawali hati yang senang lah mbak”99 

Informasi yang didapatkan peneliti dari Nur Khofifah, dalam 

KBM selalu diawali dengan penanaman pembiasaan seperti membaca 

asmaul husna dan doa sebelum belajar. Dan selain itu, untuk 

menumbuhkan semangat belajar kepada para peserta didik, pendidik 

juga memberikan ice breaking sebelum belajar. Sehingga mereka dapat 

mengawali pembelajaran dengan semangat. 

Pemaparan dari Nur Khofifah juga diperkuat dengan hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu peserta didik kelas V A. Peneliti 

melakukan wawancara dengan Matilda Aqila Bele Rini. Dia 

menyampaikan “Biasanya bunda ngajak membaca asmaul husna sama 

doa sebelum belajar dulu mbak. Terus kadang kita juga diajak tepuk-

tepuk atau tes konsentrasi dulu.” 100 Matilda menyampaikan, bahwa 

pendidik MIN 3 Banyuwangi yang biasanya dipanggil dengan “bunda”, 

selalu mengajak peserta didiknya untuk membaca asmaul husna dan 

doa sebelum belajar, selain itu peserta didik juga diajak untuk tes 

konsentrasi atau relaksasi dengan tepuk-tepuk bersama. 

                                                           
99 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 02 Oktober 2021. 
100 Matilda Aqila Bele Rini, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 

2021. 
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Peneliti juga melakukan wawancara dengan Mohammad Haris 

Jamroni selaku kepala madrasah MIN 3 Banyuwangi untuk 

menanyakan kegiatan pembiasaan membaca asmaul husna dan doa 

sebelum belajar, beliau menyatakan: 

“Mulai kelas satu sampai kelas enam itu dibiasakan membaca 

asmaul husna dan doa sebelum belajar, jadi biar mereka ya.. 

minimal lulus MI selain hafal dengan jus amma, juga tidak akan 

lupa dengan asamul husna. Lagu yang dipakaipun juga sama 

mbak, sehingga pembiasaan membaca asmaul husna ini berlaku 

untuk semua kelas.”101 

Jadi, terkait pembiasaan membaca asmaul husna serta membaca 

doa sebelum belajar, sebenarnya dilakukan oleh seluruh pendidik yang 

ada di MIN 3 Banyuwangi. Sehingga pembiasaan seperti ini, juga 

diberikan kepada seluruh kelas dan seluruh peserta didik. Harapannya, 

setelah para peserta didik lulus dari MIN 3 Banyuwangi tidak hanya 

hafal jus amma saja, melainkan juga tetap mengingat asmaul husna. 

Berdasarkan hasil kegiatan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti terhadap tiga sumber terkait tahap pendahuluan, menunjukkan 

bahwa peserta didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran luring, 

dibiasakan dengan membaca asmaul husna. Kemudian bagi shift luring, 

melanjutkan membaca doa sebelum belajar apabila telah selesai 

membaca asmaul husna. Sedangkan untuk shift daring, pembelajaran 

diawali langsung dengan membaca doa sebelum belajar. Setelah 

kegiatan pembiasaan selesai, barulah pendidik membentuk emosi positif 

                                                           
101 Mohammad Haris Jamroni, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
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dengan bantuan ice breaking  kepada peserta didik yang mengikuti 

pembalajaran shift luring. 

b. Kegiatan Inti 

Pada saat peneliti melakukan observasi, materi yang 

disampaikan adalah materi Bahasa Indonesia tentang “pantun”. Pada 

kegiatan pembelajaran tersebut, baik saat daring maupun luring 

pendidik akan membiasakan peserta didik untuk melakukan literasi 

terlebih dahulu, baru kemudian pendidik menjelaskan materi.102 

Observasi tersebut dapat diperkuat dari hasil dokumentasi jika di 

MIN 3 Banyuwangi mengawali pembelajaran dengan melakukan 

literasi terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Pelaksanaan Pembelajaran-Inti (Literasi KBM luring dan daring) 

                                                           
102 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 05 Oktober 2021. 
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Kegiatan literasi merupakan kegiatan untuk menumbuhkan 

minat baca peserta didik agar keterampilan membacanya dapat lebih 

meningkat, sehingga pengetahuannyapun bisa dikuasai dengan baik. 

MIN 3 Banyuwangi, sudah mengadakan kegiatan literasi sebagai 

kegiatan dalam mengawali pembelajaran di dalam kelas. Peneliti telah 

melakukan wawancara dengan salah satu pendidik di MIN 3 

Banyuwangi. Nur Khofifah, Selaku wali kelas V A menyampaikan 

bahwa: 

“Kapan hari, anak-anak itu saya bangkitkan untuk membuat 

cerita. Karena kami berusaha untuk memulai ada proses literasi 

di sekolah, sehingga itu saya mulai dengan literasi kelas. Saat itu 

saya, buatkan contoh cerita. Kemudian saya kirim, sebuah 

gambar biar anak-anak mencermati. Kemudian menguraikan 

gambar tersebut menjadi sebuah cerita. Dari cerita-cerita 

tersebut, saya pilih mana yang terbaik. Yang terbaik itu dia saya 

tugaskan untuk membaca dan memvideo, kemudian bagaimana 

video itu? Video itu kemudian saya minta anak-anak untuk share 

ke youtubenya masing-masing. Jadi anak-anak sudah ada mulai 

proses ke blended learning. Dari video-video yang sudah 

diupload di youtube tadi, mana yang terbaik saya ambil untuk 

dipromosikan di linknya madrasah.”103 

Dari informasi yang didapatkan, kegiatan literasi sekolah dapat 

diawali dengan literasi kelas, sehingga pemaparan informasi dari Nur 

Khofifah selaku wali kelas V A terkait pelaksanaan literasi kelas juga 

diperkuat dengan pendapat Mistiyah selaku wali kelas II A. Dari 

informasi yang didapatkan sebagai berikut: 

“Suatu kegiatan yang wajib mbak dalam mengawali 

pembelajaran di kelas itu anak-anak membaca materi yang akan 

dipelajari dulu. Ya tujuannya agar anak-anak lebih mudah 

memahami materi yang akan diajarkan. Dengan anak-anak 

                                                           
103 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Oktober 2021. 
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membaca dulu, sedikitnya mereka sudah tahu dasar apa yang 

akan dipelajari pada saat itu.”104 

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa 

literasi dapat memudahkan para peserta didik dalam memahami apa 

yang akan dipelajari hari itu. mereka juga akan mengetahui hal dasar 

terkait materi yang akan dipelajari. Sehingga kegiatan literasi ini 

memang seharusnya dilakukan sebagai langkah awal dalam memulai 

pembelajaran.  

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Gendis Ferista 

Kinanti, salah satu siswa kelas II A, Ia menyatakan “Biasanya bunda 

nyuruh membaca dulu, baru bunda menjelaskan kak.”105 

Setelah melakukan literasi, baru pendidik menjelaskan atau 

memberikan sedikit gambaran terkait materi yang dipelajari. Saat 

peneliti melakukan observasi di kelas  V A, saat itu materi yang 

dipelajari adalah Bahasa Indonesia tentang “pantun”, pendidik 

mengawali kegiatan pembelajaran dengan melakukan kegiatan literasi 

terlebih dahulu, tentu bacaan yang dibaca adalah bahan ajar yang isinya 

akan dipelajari saat itu. saat peneliti melakukan observasi, pendidik 

menggunakan bahan ajar buku cetak serta dikombinasikan dengan 

materi yang ada di internet, baru kemudian materi yang didapatkan dari 

internet dishare melalui projectors. Variasinya bahan ajar yang 

digunakan pendidik merupakan salah satu upaya pendidik dalam 

                                                           
104 Mistiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 2021. 
105 Gendis Ferista Kinanti, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 

2021. 
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menciptakan pembelajaran yang berkreasi, aktif, dan menyenangkan, 

sehingga peserta didiknya pun tidak cepat bosan.106 

Observasi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hasil 

dokumentasi oleh peneliti saat peserta didik melakukan kegiatan literasi 

yang menunjukkan bahan ajar yang dibaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Pelaksanaan Pembelajaran-Inti (Variasi bahan ajar saat luring dan 

daring) 

Selain bahan ajar yang bervariasi, bantuan media pembelajaran 

yang dipakai juga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang tidak 

membosankan. Dalam pembelajaran luring di kelas V A, terkadang 

pendidik memakai PPT yang dishare melalui proyectors, terkadang juga 

dengan bantuan audio, visual, maupun audio visual yang dishare dalam 

                                                           
106 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 27 Oktober 2021. 
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proyectors serta microfont dan sounds. Sedangkan dalam pembelajaran 

daring, biasanya kelas wali kelas V A, juga membuat PTT, dan agar  

peserta didik tidak merasa jenuh, maka pendidik mengombinasikan 

pembelajaran online dengan pertemuan via zoom. 

Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada Muhammad Akbar Hariadi selaku koorbid kurikulum, 

sebagaimana berikut: 

“Kalau diprosentase, anak-anak menerima materi itu 

mengenanya lebih kepada tatap muka, ketika daring aduhh gak 

nyantol sama sekali. Sehingga harus ada trobosan lain mbak, 

yaitu media. Terkait media, kami bebaskan dan tergantung dari 

guru. Dari lembaga sudah memberikan rekomendasi yang 

sekiranya anak-anak bisa menerima dengan baik. Semisal ada 

camtasia, video, power point dan lain sebagainya. Jadi kalau 

daring gak wa saja. Kalau luring gak buku saja.”107 

Dengan ini, perlu adanya usaha lembaga dan pendidik untuk 

memecahkan permasalahan yang dialami peserta didik saat melakukan 

pembelajaran daring ataupun luring, terutama lagi saat pembelajaran 

daring. Selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Muhammad 

Akbar Hariadi, atas kebebasan dan kebijakan guru dalam menentukan 

media pembelajaran yang tidak monoton. Hal ini juga disampaikan oleh 

Mistiyah terkait penyesuaian kepentingan dan kebutuhan para peserta 

didik: “Aplikasi yang digunakan saat pembelajaran untuk shift yang 

daring, menggunakan WA group mbak, kadang juga share vidio, biar 

tidak jenuh lah.”108 

                                                           
107 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 

September 2021. 
108 Mistiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 2021. 
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Media yang digunakan saat pembelajaran daring diupayakan 

lebih bervariasi, tidak monoton WA Group saja, sesekali pendidik juga 

mengshare vidio. Agar peserta didik shift daring tidak cepat bosan. 

Selain itu, pendidik juga dapat mengajak para peserta didik untuk 

melakukan pertemuan virtual seperti memakai via zoom atau google 

meet. Seperti halnya yang disampaikan wali kelas V A MIN 3 

Banyuwangi, Nur Khofifah menyampaikan sebagaimana berikut: 

“Adapun yang dilakukan guru-guru dalam memberikan tugas 

daring itu bermacam-macam mbak. Wali kelas membentuk 

masing-masing rumah untuk belajarnya tiap kelas di whatsapp. 

Yaitu Whatsapp group. Dari situ, guru melakukan inovasi 

bentuk daring. Ada yang dengan share video, ada yang dengan 

share dari link youtube, materi-materi internet, ada juga yang 

melalui zoom meeting kemudian share PPT. Kalau saya sering 

melakukan pembelajaran daring melalui zoom. Tapi saya harus 

menginformasikan 3 hari sebelum pertemuan via zoom mbak. 

Biar orangtua sudah siap. Dan yang sering saya lakukan di 

kelas, ketika anak-anak ini tatap muka di sekolah, bagimana 

penanganan untuk anak-anak yang daring? Mereka langsung 

saya masukkan ke kelas zoom tersebut. Sehingga pertemuan dan 

materinya bisa sama. Tapi bila ada kendala, kan zoom kadang 

juga ada kendala sinyal dan lain sebagainya ya?, maka saya 

lebih menggunakan materi yang daring itu dengan link youtube, 

share video, ataupun petunjuk-petunjuk yang lainnya. 

Sedangkan saat tatap muka di dalam kelas, kadang kami juga 

memadu dengan menggunakan fasilitas proyektor. Nanti, jika 

anak-anak butuh youtube yang ada kaitannya dengan materi 

pembelajaran, ya langsung saya setelkan.”109 

Berdasarkan hasil kegiatan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti diperoleh data bahwa selain bahan ajar yang bervariasi, media 

pembelajaran yang bervariasi pun juga dapat menciptakan KBM yang 

berkreasi, aktif, dan menyenangkan, sehingga peserta didiknya pun 

                                                           
109 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Oktober 2021. 
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tidak cepat jenuh atau bosan. Selain itu, pemilihan variasi media 

pembelajaran juga dilakukan untuk menghadapi kendala saat 

pembelajaran daring, seperti kurang mendukungnya sinyal dan lain 

sebagainya. Dan jika pendidik hendak menggunakan zoom sebagai 

media dalam pembelajaran daring, biasanya pendidik 

menginformasikan kepada orang tua di 3 hari sebelum pelaksanaan. Hal 

itu, dilakukan untuk keefektivan pembelajaran daring saat 

menggunakan media zoom. 

Saat peneliti melakukan observasi terkait pelaksanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran blended learning, saat itu di 

kelas VA shift luring sedang mempelajari materi Bahasa Indonesia 

tentang “pantun”. Setalah melakukan literasi, pendidik memanfaatkan 

fasilitas proyektor, sound, dan microfon sebagai penunjang keaktifan 

siswa di dalam kelas saat mengikuti KBM yang berlangsung. Saat 

mempelajari materi pantun, dengan adanya dukungan alat, media, serta 

metode yang menunjang, tampak optimal antusiasme dan keaktifan para 

peserta didik di kelas V A. 110 

Observasi tersebut dapat dibuktikan adanya hasil dokumentasi 

peneliti yang menunjukkan optimal antusiasme dan keaktifan para 

peserta didik di kelas V A dalam pembelajaran luring. 

 

 

                                                           
110 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 27 Oktober 2021. 
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Gambar 4.8 

Pelaksanaan Pembelajaran-Inti (Luring) 

Sedangkan untuk shift daring, pendidik mengajak para peserta 

didik shift daring untuk join di kelas zoom meeting. Pendidik memulai 

kegiatan pembelajaran pada materi yang sama yaitu pantun, dengan 

mengajak peserta didik untuk melakukan literasi juga. Saat itu, pendidik 

menyiapkan media PPT sebagai bahan penunjang para peserta didik 

belajar di zoom meeting. Dengan kekratifan PPT yang dibuat, serta 

kemampuan pendidik menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, 

hal ini dapat menghilangkan rasa jenuh para peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran daring.111 

Observasi tersebut dapat dibuktikan adanya hasil dokumentasi 

peneliti yang menunjukkan optimal antusiasme dan keaktifan para 

peserta didik di kelas V A dalam pembelajaran daring. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Pelaksanaan Pembelajaran-Inti (Daring) 

                                                           
111 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 28 Oktober 2021. 
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Dari data yang telah dipaparkan tersebut, dapat dipahami 

bahwasanya kegiatan inti saat menerapkan pembelajaran blended 

learning baik itu saat daring maupun luring, pendidik selalu mengawali 

kegiatan pembelajarn dengan literasi terlebih dahulu, sehingga setelah 

peserta didik melakukan literasi terkaiat materi yang akan dipelajari, 

mereka sudah memiliki pemahaman dasar terkait materi tersebut. 

Dalam melakukan kegiatan inti, pendidik juga perlu melakukan variasi 

terhadap bahan ajar serta media pembelajaran, dan variasi bahan ajar 

serta media pembelajaran ini berlaku pada semua shift, entah itu shift 

daring maupun shift luring. Kegiatan itu dilakukan guna menciptakan 

KBM yang berkreasi, aktif, dan menyenangkan, serta tidak cepat jenuh 

dan membosankan. 

c. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup, merupakan sebuah kegiatan dalam 

mengakhiri KBM yang telah usai. Saat pembelajaran luring, sebelum 

membaca doa setelah belajar, peserta didik diminta untuk 

mengumpulkan hasil kerja yang sudah dikerjakan terlebih dahulu, lalu 

dilanjutkan dengan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dipelajari. Sehigga pendidik tidak memberikan PR bagi shift luring. 

Sedangkan saat pembelajaran daring, sesi pengumpulan hasil kerja 

peserta didik berakhir hingga pukul 23.59 WIB. Namun rata-rata, para 

peserta didik MIN 3 Banyuwangi, khususnya kelas V A sportif dan 
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disiplin untuk selalu mengumpulkan hasil kerja siswa dengan tepat 

waktu. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan peserta 

didik kelas V A mengenai pengumpulan tugas dan kedisiplinan peserta 

didik, baik saat shift daring ataupun shift luring. Peserta didik bernama 

Zidni Rahmayanti, menyampaikan sebagaimana bahwa “Saat belajar di 

sekolah saya selalu mengerjakan tugas mbak, soalnya bunda gak ngasih 

PR, kalau saat belajar online juga selalu mengumpulkan tugas ke 

bunda.”112 

Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa peserta didik 

rajin mengumpulkan tugas, terlebih lagi saat luring, sebab pendidik 

tidak membebani belajar peserta didik dengan PR. Jadi, kedispilinan 

dalam mengumpulkan tugas, baik saat shift daring maupun shift luring 

selalu dilaksanakan oleh peserta didik. Pernyataan Zidni Rahmayanti, 

juga diperkuat dengan informasi dari Maghfira Ratunanda Ramadhani 

selaku peserta didik kelas V A, ia telah menyampaikan “Bunda 

Khofifah sering bilang mbak, katanya saya sama anak-anak kelas V A 

selalu disiplin. Gak ada yang telat-telat saat mengumpulkan tugas di 

sekolah atau online.”113 Dari informasi yang didapatkan peneliti saat 

melakukan wawancara dengan Maghfira salah satu peserta didik kelas 

V A, menunjukkan bahwa pendidik memberikan penguatan verbal, atau 

                                                           
112 Zidni Rahmayanti, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
113 Maghfira Ratunanda Ramadhani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 

September 2021. 
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memuji kedisiplinan para peeserta didik dalam mengumpulkan tugas 

harian, baik saat daring ataupun luring. 

Kegiatan wawancara tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 

hasil dokumentasi oleh peneliti saat wawancara terkait kegiatan 

mengumpulkan tugas sebagai penutup pembelajaran. 

Data wawancara tersebut diperkuat dengan hasil dokumentasi 

peneliti saat melakukan observasi yang menunjukkan bahwa sebelum 

pembelajaran diakhiri pada shift luring, peserta didik diminta untuk 

menyelesaikan serta mengumpulkan hasil kerjanya terlebih dahulu.114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 

Pelaksanaan Pembelajaran-Penutup 

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Nur 

Khofifah, selaku wali kelas V A. Beliau memperkuat data wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan menyampaikan bahwa: 

“Untuk daring, ada kalanya butuh kerja sama antara guru dan 

orang tua, jadi usaha kita untuk share kegiatan pembelajaran 

harus sesuai dengan waktunya, begitu pula saat pengumpulan 

tugas mbak, soalnya batas pengiriman tugas ya hari itu juga. 

Namun selama ini, anak-anak sudah saya pantau mbak.. dan 

                                                           
114 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 05 Oktober 2021. 
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mereka selalu disiplin untuk mengirim tugas saat daring, ya 

kecuali yang sakit ya mbak. Kalau saat luring, anak-anak ya bisa 

lah diajak kerjasama.”115 

Jadi, peserta didik di MIN 3 Banyuwangi utamanya di kelas V A 

sangatlah disiplin dalam mengumpulkan tugas. Namun ada kalanya, 

pendidik tetap terus bekerja sama dengan wali peserta didik. Pendidik 

harus telaten dalam mengingatkan para wali peserta didik untuk selalu 

mendampingi anaknya. Sebab dengan adanya kerja sama antara 

pendidik dengan wali peserta didik, dapat mengurangi keterhambatan 

peserta didik dalam mengerjakan tugas daring. Selain itu, dari hasil 

wawancara dan observasi juga didapatkan bahwa peserta didik MIN 3 

Banyuwangi khususnya kelas V A sangat sportif dalam pengumpulan 

tugas, baik saat daring maupun luring.  

Pada kegiatan penutup pembelajaran, setelah peserta didik 

diminta ataupun diingatkan untuk mengumpulkan tugas, maka kegiatan 

selanjutnya adalah menyimpulkan materi pembelajaran dan dilanjutkan 

dengan pembiasaan membaca hamdalah serta doa setelah belajar. 

Selaras dengan informasi yang didapatkan peneliti saat melakukan 

wawancara dengan Maulida Habibah Hasmy, selaku siswa kelas II A, ia 

mengatakan “Setelah belajar, bunda biasanya tanya tentang materi yang 

sudah dipelajari kak, terus kalau selesai biasanya ya disuruh untuk baca 

doa setelah belajar bareng-bareng.”116 Dari data yang diperoleh peneliti 

saat melakukan wawancara dengan Maulida salah satu peserta didik 

                                                           
115 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Oktober 2021. 
116 Maulida Habibah Hasmy, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 

2021. 
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kelas II A menunjukkan bahwa menyimpulkan materi pembelajaran 

serta membaca doa setelah belajar merupakan pembiasaan pendidik 

kepada peserta didik di saat kegiatan penutup. 

Selaras dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Maulida 

Habibah Hasmy, peneliti juga melakukan wawancara dengan Nur 

Khofifah selaku wali kelas V A, hasil wawancara telah memberikan 

penguatan pentingnya pembiasaan di kegiatan penutup, yaitu: 

“Setelah belajar online seperti zoom meeting atau google meet 

serta pembelajaran di sekolah ya mbak, semua siswa biasanya 

diajak untuk menyimpulkan pembelajaran bersama-sama, selain 

itu ada kegiatan yang diwajibkan kepada anak-anak, yaitu 

mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan doa 

setelah belajar. Ya dengan harapan, kita bisa mendapatkan 

barokah atau bertambahnya kebaikan sebuah ilmu yang telah 

dipelajari. jadi meskipun saya tidak memberikan aba-aba, saat 

mereka mendengar bel berbunyi, ya mereka langsung wes reflek 

duduk rapi dan baca doa setelah belajar. Sudah melekat di diri 

mereka gitu mbak.”117 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Nur 

Khofifah menunjukkan bahwa membaca doa setelah belajar merupakan 

sebuah kebiasaan yang telah melekat kepada para peserta didik MIN 3 

Banyuwangi.  Sebab, di saat bel pulang telah bunyi dan pendidik tidak 

memberikan aba-aba untuk membaca doa setelah belajar, para peserta 

didik langsung mengambil posisi duduk rapi, yang kemudian 

dilanjutkan dengan membaca hamdalah serta doa setelah belajar 

bersama-sama. Pembiasaan seperti ini, tidak hanya berlaku untuk 

pembelajaran luring saja, melainkan di saat peserta didik mengikuti 

                                                           
117 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Oktober 2021. 
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pembalajaran daring seperti pertemuan virtual via zoom atau google 

meet, pembiasaan membaca doa setelah belajar juga diterapkan kepada 

para peserta didik.  

Namun, sebelum menyimpulkan materi dan mengajak peserta 

didik untuk membaca doa setelah belajar, biasanya pendidik juga tidak 

lupa untuk mengingatkan peserta didik shift daring agar mengerjakan 

tugas dan dikumpulkan di hari yang sama, kemudian pendidik juga 

tidak lupa mengingatkan kepada mereka agar selalu semangat dan 

selalu menjaga kesehatan. Apabila selesai, baru pembelajaran ditutup 

dengan membaca doa setelah belajar. Hal ini selaras dengan informasi 

yang didapatkan peneliti saat melakukan wawancara dengan 

Mohammad Haris Jamroni selaku kepala MIN 3 Banyuwangi, beliau 

menyampaikan sebagaimana berikut: 

“Dalam kegiatan penutup sebenarnya ya sama dengan kegiatan 

awal atau pendahuluan. Jikalau di kegiatan awal mereka 

dibiasakan membaca asmaul husna dan membaca doa sebelum 

belajar, maka saat kegiatan penutup mereka ya dibiasakan 

membaca doa setelah belajar juga. Jadi imbang mbak antara 

kegiatan sebelum dan sesudah belajar, agar terbiasa mbak. Tapi 

saya bersama bapak koorbid kurikulum juga tidak lelah 

mengingatkan bapak ibu guru mbak, kalau sebelum 

pembelajaran diakhiri jangan sampai bapak ibu guru itu lupa 

untuk mengingatkan anak-anak agar selalu menjaga kesehatan 

dan semangat belajar. Biar mereka tetap semangat dan aman 

dalam kondisi kayak gini.”118 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama 

kepala MIN 3 Banyuwangi dijelaskan bahwa pada kegiatan penutup ini, 

pendidik tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan peserta didik agar 

                                                           
118 Mohammad Haris Jamroni, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
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tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tujuannya tidak lain agar 

peserta didik tetap semangat dan optimis dalam belajar serta selalu 

menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Jika kegiatan ini 

selesai, baru pembelajaran diakhiri dengan membaca hamdalah dan doa 

setelah belajar secara bersama-sama. 

Peneliti melakukan kegiatan observasi untuk shift daring, saat 

pembelajaran daring, pendidik kelas V A biasa mengakhiri 

pembelajaran dengan memberikan motivasi dan semangat belajar 

dengan mengajak anak-anak untuk mengirimkan stiker love saat akan 

mengakhiri pertemuan virtual via zoom. Kegiatan ini dilakukan supaya 

peserta didik dalam mengakhiri KBM disertai dengan rasa penuh 

semangat dalam belajar serta selalu bahagia.119 Peneliti juga melakukan 

kegiatan wawancara dengan wali kelas VA, Nur Khofifah 

menyampaikan sebagaimana berikut: 

“Saat mengakhiri pertemuan via zoom sebelum doa dan salam, 

anak-anak biasanya saya ingatkan untuk selalu semangat belajar 

dan mematuhi protokol kesehatan mbak, selain itu mereka juga 

saya ajak untuk saling membagikan stiker love gitu, kadang 

anak-anak itu kalau sudah waktunya disuruh mengirim stiker, 

wajahnya bahagia semua mbak.”120 

Dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama Nur Khofifah 

menunjukkan bahwa dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran daring 

tidak jauh berbeda saat pembelajaran luring, namun untuk pembelajaran 

daring tepatnya saat pertemuan virtual via zoom, peserta didik  

diberikan motivasi belajar, selalu menjaga kesehatan dan saling 

                                                           
119 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 28 Oktober 2021. 
120 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 Oktober 2021. 
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membagikan stiker love. Hal ini dilakukan agar bisa memberikan kesan 

pembelajaran yang bermakna kepada para peserta didik. Hasil 

wawancara, diperkuat dengan hasil dokumentasi kegiatan observasi 

yang dilakukan peneliti, jika wali kelas V A MIN 3 Banyuwangi selalu 

membiasakan kegiatan membagikan stiker love saat mengakhiri KBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Pelaksanaan Pembelajaran-Penutup 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti terkait kegiatan penutup 

pembelajaran saat menggunakan model pembelajaran blended learning 

atau PTM terbatas di MIN 3 Banyuwangi ini, sebelum membaca 

hamdalah dan doa setelah belajar, peserta didik shift luring diminta 

untuk mengumpulkan hasil kerja yang sudah dikerjakan terlebih dahulu, 

sedangkan untuk peserta didik shift daring diingatkan untuk tidak lupa 

mengerjakan tugas, sebab batas pengumpulan adalah pukul 23.59 di 

hari yang sama. Setelah itu peserta didik tidak lupa diberikan stimulus 

dan kegiatan yang memotivasi, agar mereka selalu semangat belajar, 

selalu bahagia serta selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan tambahan 

untuk shift daring, peserta didik kelas V A mengajak anak-anak untuk 
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saling membagikan stiker love. Baru kemudian pembelajaran diakhiri 

dengan membaca hamdalah dan doa setelah belajar secara bersama-

sama. 

Dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended 

learning pada era new normal di MIN 3 Banyuwangi, peneliti menemukan 

bahwa dalam pelaksanaan pembelajarannya memiliki sintaks atau tahapan-

tahapan pembelajaran. Tahapan ini dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, 

inti, serta penutup. Terkait hasil penemuan peneliti tentang kegiatan 

pendahuluan yaitu para peserta didik shift luring, dibiasakan membaca 

asmaul husna terlebih dahulu. Jika selesai, maka dilanjutkan dengan 

membaca doa sebelum belajar. Sedangkan untuk shift daring, pendidik 

mengawali pembelajaran dengan langsung membaca doa sebelum belajar. 

Setelah kegiatan pembiasaan selesai, barulah pendidik membentuk emosi 

positif dengan bantuan ice breaking  kepada peserta didik yang mengikuti 

pembalajaran shift luring. 

Terkait tahap kegiatan inti, peneliti mendapatkan temuan data 

bahwa dalam menerapkan pembelajaran blended learning baik itu saat 

daring maupun luring, pendidik selalu mengawali kegiatan 

pembelajarannya dengan literasi terlebih dahulu, sehingga setelah peserta 

didik melakukan literasi terkaiat materi yang akan dipelajari, mereka sudah 

memiliki pemahaman dasar terkait materi tersebut. Dalam melakukan 

kegiatan inti, pendidik juga perlu melakukan variasi terhadap bahan ajar 
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serta media pembelajaran, baik saat shift daring maupun shift luring. 

Bahan ajar dapat berupa buku pegangan siswa maupun bacaan dari 

internet. Sedangkan media yang digunakan saat pembelajaran daring dan 

luring tidak monoton. Saat pembelajaran daring, guru tidak hanya 

menggunakan group WA saja, akan tetapi dapat dengan via zoom atau 

google meet, PPT, share video youtube dan lain sebagainya. Sedangkan 

saat pembelajaran luring, guru dapat menggunakan media musik (audio), 

gambar-gambar, PPT (visual), maupun video (audio visual). Dan saat 

pembelajaran luring juga terkadang dibantu dengan alat pembelajaran yang 

menunjang sperti halnya microfont dan sound. Kegiatan itu dilakukan 

guna menciptakan KBM yang berkreasi, aktif, dan menyenangkan, serta 

tidak cepat jenuh dan membosankan. 

Mengenai hasil penelitian terkait tahap kegiatan penutup 

pembelajaran saat menggunakan model pembelajaran blended learning 

atau PTM terbatas di MIN 3 Banyuwangi ini, sebelum membaca hamdalah 

dan doa setelah belajar, peserta didik shift luring diminta untuk 

mengumpulkan hasil kerja yang sudah dikerjakan terlebih dahulu, 

sedangkan untuk peserta didik shift daring diingatkan untuk tidak lupa 

mengerjakan tugas, sebab batas pengumpulan adalah pukul 23.59 di hari 

yang sama. Setelah itu peserta didik tidak lupa diberikan stimulus dan 

kegiatan yang memotivasi, agar mereka selalu semangat belajar, selalu 

bahagia serta selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan tambahan untuk 

shift daring, peserta didik kelas V A mengajak anak-anak untuk saling 
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membagikan stiker love. Baru kemudia pembelajaran diakhiri dengan 

membaca hamdalah dan doa setelah belajar secara bersama-sama. 

3. Evaluasi Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Blended 

Learning Pada Era New Normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Evaluasi dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat penting 

di dalam sebuah kegiatan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelejaran blended learning atau PTM 

terbatas. Evaluasi merupakan sebuah kegiatan dimana seorang pendidik 

mengukur efektifitas sistem pembelajaran (maksudnya pembelajaran 

sebagai sebuah sistem) yang telah berjalan secara keseluruhan. Dalam hal 

ini, pendidik harus mampu mempertimbangkan bahwa peserta didiknya 

sudah mampu atau belum dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikannya.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa 

pendidik MIN 3 Banyuwangi dalam melaksanakan kegiatan evaluasi 

adalah dengan cara  memberikan tugas, latihan maupun praktik. Bentuk 

penilaian harian bagi peserta didik shift daring yaitu pendidik melakukan 

penilaian yang mana setiap peserta didik mengirimkan tugasnya ke 

pendidik melalui chat pribadi (daring), biasanya peserta didik juga diminta 

untuk mengerjakan latihan yang ada di buku paket. Selain itu, tugas daring 

juga biasanya berupa pembuatan project berupa video yang dilakukan 

anak-anak di rumah. Sedangkan penilaian harian bagi shift luring, peserta 
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didik terkadang diajak untuk melakukan praktik di kelas, tanya jawab, 

presentasi, serta pengumpulan tugas saat pembelajaran luring.121 

Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dapat dibuktikan 

dengan adanya hasil dokumentasi kegiatan evaluasi (tugas harian) 

pembelajaran luring di MIN 3 Banyuwangi, 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Evaluasi Pembelajaran-Tugas Harian pembelajaran luring (Presentasi dan 

Praktik). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Evaluasi Pembelajaran-Tugas Harian pembelajaran daring (Presentasi). 

 

                                                           
121 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 20 November 2021. 
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Hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait kegiatan evaluasi 

dalam menggunakan model pembelajaran blended learning telah diperkuat 

dengan pernyataan Mistiyah selaku wali kelas II A di MIN 3 Banyuwangi, 

beliau menyampaikan bahwa: 

“Kalau evaluasi pembelajaran saat daring, guru-guru biasanya 

memberikan tugas harian kepada siswa untuk presentasi jika 

pertemuan virtual, tapi ya sebentar. Selain itu, juga mengerjakan 

soal, mereka tulis tangan terus dikirim. Kadang-kadang ya suruh 

membuat video, kayak praktek pidato ataupun kegiatan lainnya. 

Bisa juga ya berupa foto kegiatan mereka, lalu dikirim pribadi ke 

gurunya. Kalau luring ini ya sama seperti KBM sebelum pandemi 

mbak, bedanya guru tidak memberatkan beban anak-anak. PR-PR 

kayak gitu dikurangi lah, biar gak tambah pusing anaknya dan 

orang tuanya.”122 

Hasil wawancara peneliti bersama Mistiyah menunjukkan bahwa 

dalam kegiatan evaluasi saat daring, pendidik memberikan tugas seperti 

mengerjakan soal-soal ataupun membuat video praktek. Sedangkan saat 

luring, pendidik memberikan tugas yang tidak jauh berbeda dengan KBM 

sebelum pandemi, dengan catatan tidak memberatkan peserta didik. 

Sehingga, pemberian tugas rumah atau PR lebih dikurangi. Informasi dari 

Mistiyah juga didukung dengan pernyataan Hamidah, selaku wali kelas II 

B A. Beliau menginformasikan bahwa: 

“Kalau itu, biasanya kita memberikan soal-soal mbak pas daring. 

Ya kadang juga tugas berupa video. Kalau pas di madrasah 

biasanya ya kita nilai aspek kognitif, efektif dan psikomotoriknya 

kayak biasanya gitu wes. Cuma harus dititeni, kalau guru di saat 

kondisi kayak gini gak boleh memaksa siswa kudu paham terus 

nilainya buagus mbak.”123 

                                                           
122 Mistiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 2021. 
123 Hamidah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
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Jadi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, pendidik dihimbau 

untuk tidak memberartkan para peserta didik, fleksibel adalah cara dalam 

evaluasi pembelajaran di era new normal. Sehingga pendidik tidak boleh 

memaksa dan tidak boleh selalu berpatokan dengan angka. Pendidik harus 

mampu memaklumi dan memahami, bahwa di era new normal seperti ini 

cukup sukar untuk mengejar target dan memaksa peserta didik untuk dapat 

memahami semua materi yang telah disampaikan. Selaras dengan 

penyataan Mistiyah selaku wali kelas II A bahwa “Saat pembelajaran 

seperti ini, kita juga sulit untuk mengejar target mbak. Jadi ya sesuai 

dengan kemampuan anak-anak saja. Karena pembelajarannya kan memang 

belum seefektif dulu.”124 Sehingga, dalam kegiatan evaluasi harian, 

pendidik harus dapat menyesuaikan kemampuan para peserta didik dan 

tidak mengejar target tinggi kepada mereka.  

Selain dengan penilaian harian, pendidik juga mengambil Penilaian 

Tengah Semester serta Penilaian Akhir Semester. Berikut adalah 

pernyataan hasil kegiatan wawancara peneliti bersama Nur Khofifah, 

Selaku wali kelas V A: 

“Biasanya saat luring saya minta peserta didik melakukan praktik 

di kelas, kadang ya tanya jawab, presentasi, serta pengumpulan 

tugas saat pembelajaran luring. Kalau untuk shift daring biasanya 

saya memberikan tugas untuk mengerjakan soal latihan yang ada di 

buku atau melakukan aktivitas berupa praktiklah atau apalah nanti 

dibuktikan dengan hasil dokumentasi atau video yang kemudian 

tugasnya dikirim melalui chat pribadi ke saya mbak. Tapikan untuk 

evaluasi juga ada berbagai macam kan ya mbak, jadi ya di samping 

harian kita juga harus tetap mempersiapkan PTS dan PASnya.”125 

                                                           
124 Mistiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 2021. 
125 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
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Dari hasil kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti bersama 

Nur Khofifah menunjukkan bahwa selain kegiatan evaluasi harian, juga 

terdapat evaluasi akhir. Sepeti Penilaian Tengah Semester (PTS) dan 

Penilaian Akhir Semester (PAS). Terkait pelaksanaan PTS dan PAS saat 

menerapkan model pembelajaran blended learning atau PTM terbatas di 

MIN 3 Banyuwangi pada era new normal ini, madrasah juga mengambil 

sebuah kebijakan yang mana tidak semua peserta didik harus mengikut 

PTS ataupun PAS secara langsung di lembaga. Sebab di tengah pandemi 

seperti ini, harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang mana seluruh 

warga di MIN 3 Banyuwangi harus jaga jarak atau physical distancing.  

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Muhammad Akbar 

Hariadi selaku koorbid kurikulum di MIN 3 Banyuwangi, saat wawancara 

beliau menyampaikan kepada peneliti bahwa: 

“Untuk evaluasi pembelajaran tetap sama seperti sebelum-

sebelumnya, selain evaluasi harian juga ada PTS dan PAS di MIN 

3 Banyuwangi mbak. Ketika pandemi, jelas kita tidak bisa 

mengumpulkan anak-anak kan? Maka ada pelaksanaan PTS yang 

dilaksanakan secara luring di sekolah dan ada juga secara daring 

melalui google form. Untuk yang kelas 1, 2 dan 3 itu pakai KP. 

Sedangkan kelas 4, 5 dan 6 sudah pakai CBT walaupun tidak 

semua pyur pakai komputer ya. Kadang mereka juga ada yang 

pakai HP.”126 

Menurut koorbid kurikulum MIN 3 Banyuwangi, dalam kegiatan 

evaluasi pembelajaran, selain evaluasi harian juga terdapat evluasi akhir 

berupa PTS dan PAS. Karena ada aturan dari SKB 4 Menteri untuk 

melakukan jaga jarak, maka PTS dan PAS dilaksanakan secara daring dan 

                                                           
126 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
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luring. Untuk kelas rendah menggunakan moda Kertas dan Pulpen (KP), 

sedangkan kelas tinggi sudah menggunakan moda Computer Based Test 

(CBT), dengan google form. 

Pernyataan Muhammad Akbar Hariadi dikuatkan oleh pernyataan 

dari Mistiyah selaku wali kelas dari kelas II A: 

“Untuk kelas 2, evaluasinya kita laksanakan dengan tatap muka 

pakai kertas. Karena apa? Kita untuk yang kelas 2, membaca masih 

ada yang belum lancar, menulisnya juga masih ada yang belum 

lancar. Jadi untuk mengetahui kemampuan anak jika dengan 

daring, itu masih belum maksimal. Jadi kita adakan dengan cara 

tulis langsung.”127 

Hasil informasi yang didapatkan peneliti saat melakukan 

wawancara denga Mistiyah menunjukkan bahwa untuk kelas rendah, 

khususnya kelas 2 dalam kegiatan PTS ataupun UAS dilaksanakan secara 

luring atau di sekolah. Sehingga untuk mematuhi protokol kesehatan dan 

melakukan jaga jarak, khusus evaluasi kelas atas di laksanakan dengan 

cara daring. Selain itu, pertimbangan perbedaan moda yang digunakan saat 

evaluasi adalah dilihat dari segi psikomotorik dalam membaca dan 

memahami soal. Kelas rendah masih membutuhkan pendampingan dalam 

membaca dan memahami soal, sedangkan kelas tinggi sudah mahir dalam 

membaca dan memahami soal serta mahir dalam mengaplikasikan CBT. 

Untuk media yang digunakan saat moda CBT adalah dengan 

menggunakan google form. Hal ini didukung dengan hasil kegiatan 

wawancara yang peneliti lakukan bersama Nur Khofifah selaku wali kelas 

dari kelas V A: 

                                                           
127 Mistiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 04 Oktober 2021. 
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“Untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran, nanti yang masuk tatap 

muka dilakukan di sekolah PTS atau PASnya itu kelas 1 sampai 

kelas 3. Sedangkan kelas atas 4 sampai 6, mereka daring. Jadi 

dengan share link. Untuk aplikasi atau media yang digunakan kelas 

atas adalah google form.”128 

Untuk mematuhi protokol kesehatan, MIN 3 Banyuwangi membagi 

2 kelompok dalam pelaksanaan PTS maupun PAS. Kelompok kelas rendah 

melaksanakan PAS dan PTS di madrasah (luring), sedangkan kelompok 

kelas atas melaksanakan PTS dan PAS secara online (daring). Dan dalam 

prosedur penilaian yang dilakukan, tentu lembaga harus mampu 

memahami kondisi daring masing-masing peserta didik dan keluarga yang 

terkadang juga memiliki keterbatasan prasarana untuk mengikuti 

pembelajaran secara daring (bagi kelas atas).  

Tentu kondisi ekonomi dari masing-masing keluarga peserta didik 

berbeda-beda, sehingga tidak semua peserta didik dan wali dari peserta 

didik memiliki komputer ataupun fasilitas yang menunjakkan untuk 

digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan PTS maupun PAS secara 

daring. Dengan ini, Muhammad Akbar Hariadi, selaku Koorbid Kurikulum 

menyampaikan: 

“Mungkin untuk anak-anak juga ada keterbatasan alat, semisal 

tidak punya HP, tidak punya laptop dan lain-lain. Sehingga bisa 

mengambil, dan kita siapkan KP tersebut, kan tiap hari harus 

mengumpulkan, Jadi ya dalam pelaksanaan pembelajaran serta 

penilaian, kita fleksibel saja. Jika tidak punya HP, siswa atau orang 

tua ya mengaambil soal dan mengumpulkan tugas ke madrasah hari 

itu juga. Simpel saja, karena kondisi pandemi banyak yang terkena 

dampak kan mbak.”129 

                                                           
128 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
129 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
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Menurut koorbid kurikulum MIN 3 Banyuwangi, meskipun 

terdapat kebijakan pembagian moda saat pelaksanaan evaluasi, hal ini 

bukan berarti kebijakan bersifat kaku. Melainkan masih bersifat fleksibel 

dan memudahkan. Apabila terdapat kendala saat mengikuti evaluasi 

pembelajaran moda CBT, maka juga diperbolehkan mengikuti evaluasi 

Moda KP. Karena madrasah juga menyiapkan versi moda KP bagi kelas 

tinggi.  

Selain melakukan wawancara dari beberapa sumber, peneliti juga 

melakukan observasi kegiatan evaluasi pembelajaran. Dari hasil observasi 

yang peneliti lakukan, MIN 3 Banyuwangi telah  melaksanakan PAS pada 

tanggal 29 November 2021.  Dan dari hasil yang peneliti dapatkan saat 

observasi, di MIN 3 Banyuwangi tidak memaksa kelas atas (kelas 4 hingga 

kelas 6) untuk melaksanakan PAS secara daring sesuai kebijakan awal, 

sehingga terdapat keringanan dan kebijakan bagi peserta didik yang 

terkendala dengan HP ataupun laptop. Hal ini dibuktikan dengan 

keluarnya jadwal pengambilan soal PAS moda KP untuk kelas atas juga. 

 Bagi kelas IV, pengambilan soal dilakukan pada pukul 07.30 

sampai pukul 08.00 WIB di depan ruang kelas I B. Kemudian untuk kelas 

V, pengambilan soal dilakukan pukul 08.00 sampai pukul 08.30 WIB di 

depan ruang kelas I A. Sedangkan untuk kelas VI, pengambilan soal 

dilakukan pada pukul 08.30 sampai 09.00 di depan ruang 1 B. Hal ini 

dilakukan sesuai dengan jadwal PAS semester ganjil Tahun pelajaran 

2021/2022. Hal itu berlaku bagi seluruh kelas atas (IV samapai VI) yang 
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memiliki kendala pada HP atau laptop yang mengakibatkan tidak dapat 

mengikuti PAS secara daring.130 

Observasi tersebut dikuatkan dengan hasil dokumentasi jadwal 

PAS Moda CBT dan KP. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Evaluasi Pembelajaran-PTS dan PAS (jadwal PAS moda KP dan CBT). 

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terkait kegiatan 

simulasi pelaksanaan PAS di MIN 3 Banyuwangi. Observasi tersebut 

dapat dikuatkan dengan hasil dokumentasi pelaksanaan simulasi PAS 

Moda CBT. 

 

                                                           
130 Observasi di MIN 3 Banyuwangi, 22 November 2021. 
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Gambar 4.15 

Evaluasi Pembelajaran-PTS dan PAS (simulasi PAS moda CBT). 

Dan di dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dengan model 

blended learning di MIN 3 Banyuwangi, tentu semua tidak terlepas 

dengan kebijakan kepala madrasah. Kepala madrasah memiliki peran yang 

sangat penting dalam meningkatkan hasil dari sebuah kegiatan evaluasi 

pendidik terhadap peserta didiknya. Sehingga hal serupa juga diperkuat 

oleh kebijakan yang Mohammad Haris Jamroni (selaku kepala MIN 3 

Banyuwangi) lakukan untuk melakukan refleksi kinerja para pendidik. 

Terkait hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Mohammad Haris 

Jamoroni selaku kepala MIN 3 Banyuwangi, beliau menyampaikan 

sebagaimana berikut: 
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“Untuk evaluasi pelaksanaan pembelajarn blended learning 

sebenarnya butuh yang namanya kegiatan refleksi mbak. 

Tujuannya ya untuk memperbaiki yang sudah lalu. supaya KBM 

yang akan datang lebih baik lah. Dan terkait refleksi ini ada 2, yang 

pertama dengan mengisi jurnal kegiatan mengajar dan yang kedua 

dengan kegiatan sosialisasi penilaian kinerja guru MIN 3 

Banyuwangi”.131 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas, menujukkan 

bahwa dalam melaksanakan kegiatan refleksi kinerja pendidik, kepala 

madrasah memiliki 2 cara, yaitu para pendidik diminta untuk mengisi 

jurnal kegiatan mengajar dan kepala madrasah mengadakan kegiatan 

sosialisasi penilaian kinerja guru MIN 3 Banyuwangi. Informasi 

Mohammad Haris Jamroni diperkuat dengan pernyataan Muhammad 

Akbar Hariadi selaku koorbid kurikulum di MIN 3 Banyuwangi: 

“Oh untuk evaluasi pelaksanaan pembelajaran PTM saat ini, kami 

mengobservasi dengan cara meminta para guru untuk mengisi 

jurnal kegiatan mengajar di dalam kelas. Selain itu, kami mengajak 

para guru-guru di sini untuk mengikuti kegiatan sosialiasi penilaian 

kinerja guru. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam satu 

semester. Untuk kegiatan ini tujuannya adalah menilai kinerja guru 

dalam mengajar mbak. Jadi perangkat pembelajaran dengan PTM 

terbatas ini kita lihat, evaluasi pembelajaran PTM terbatas yang 

dilakukan guru kepada siswanya juga kita lihat, Terus kita beri 

nilai. Sebab, mereka itu adalah guru PNS, sehingga harus 

memenuhi standart sesuai dengan tingkatannya masing-masing 

mbak. Jadi kita bantu lah, biar bisa memenuhi target.”132 

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk kegiatan 

sosialisasi penilaian kinerja guru MIN 3 Banyuwangi sebagai usaha dalam 

mengevaluasi perangkat pembelajaran dengan PTM terbatas yang sudah 

dibuat oleh pendidik akan dilihat oleh kepala sekolah dan koorbid 

                                                           
131 Mohammad Haris Jamroni, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
132 Muhammad Akbar Hariadi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 Septem-

ber 2021. 
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kurikulum MIN 3 Banyuwangi, evaluasi pembelajaran PTM terbatas yang 

dilakukan guru kepada siswanya juga akan dicek, sehingga dari sinilah 

dapat dilakukan penilaian, refleksi, serta perbaikan. Dan pelaksanaan ini 

dilakukan sekali dalam satu semester. Hasil wawancara di atas juga 

diperkuat dengan hasil dokumentasi peneliti terkait pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi penilaian kinerja guru di MIN 3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Evaluasi Pembelajaran-Jurnal Pembelajaran dan Sosialisai Kinerja 

Pendidik 

Selain Muhammad Akbar Hariadi, Nur Khofifah selaku wali kelas 

V A juga menyampaikan bahwa sebagaimana berikut: 

“Setiap masuk kelas dan akan mengajar itu para guru harus mengisi 

jurnal KBM mbak dan kemarin para guru juga diajak pak kepala 

sekolah beserta pak koorbid kurikulum untuk mengikuti kegiatan 

sosialisasi penilaian kinerja guru. Dan kegiatan sosialisasi ini 

benar-benar penting menurut saya, soalnya di sini kan rata-rata 

ASN, jadi ya dibimbing dengan benar untuk dapat melaksanakan 

KBM di tengah pandemi kayak gini.”133 

Dari data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terkait 

evaluasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended 

learning menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran kepada siswa 

                                                           
133 Nur Khofifah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 29 September 2021. 
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dilakukan dengan pemberian tugas harian berupa memberikan tugas, 

latihan, maupun praktik. Hal ini berlaku untuk pembelajaran shift daring 

maupun luring. Selain tugas harian, juga ada PTS dan PAS. Untuk 

mematuhi protokol kesehatan utamanya physical distancing, MIN 3 

Banyuwangi membagi 2 kelompok dalam pelaksanaan PTS maupun PAS. 

Kelompok kelas rendah melaksanakan PAS dan PTS di madrasah (luring) 

moda KP (Kertas dan Pulpen), sedangkan kelompok kelas atas 

melaksanakan PTS dan PAS secara online (daring) moda CBT dengan 

google form. 

Sedangkan evaluasi kepada kinerja guru saat menerapkan model 

pembelajaran blended learning, kepala sekolah melakukan kegiatan 

refleksi kinerja pendidik dengan 2 cara, yang pertama kepala madrasah 

selalu menyediakan jurnal kegiatan pembelajaran di masing-masing kelas 

untuk diisi oleh para pendidik yang masuk kelas. Sehingga dari sinilah, 

kepala madrasah dapat memantau dan mengamati kinerja pendidik selama 

penerapan PTM terbatas atau penerapan model pembelajaran blended 

learning. Selain itu, kepala madrasah bersama para pendidik juga 

melakukan kegiatan “sosialisasi penilaian kinerja guru MIN 3 

Banyuwangi”. Kegiatan ini, dilaksanakan sekali dalam satu semester, 

sehingga dengan adanya kegiatan ini, kepala madrasah beserta para dewan 

guru dapat meningkatkan kinerja, melakukan evaluasi, refleksi, serta 

perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran blended learning atau PTM 

terbatas di MIN 3 Banyuwangi. 
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Tabel 4.8 

Temuan Penelitian 

No. 
Fokus 

Penelitian 
Shift Temuan Penelitian 

1 2 3 4 

1. Bagaimana 

perencanaan 

pembelajaran 

menggunakan 

model pem-

belajaran 

blended le-

arning pada 

era new 

normal di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Negeri 3 Ba-

nyuwangi ta-

hun pelajaran 

2021/2022? 

Luar 

Jaringan 

(Luring) 

Dalam perencanaan pembelajaran luring, 

terdapat beberapa kegiatan yang terdiri 

dari: 

1. Mempersiapkan skenario pembelaja-

ran luring, meliputi: 

- Kepala Madrasah, bersama Koorbid 

kurikulum, dan para pendidik MIN 

3 Banyuwangi merancang kuri-

kulum darurat yang fleksibel untuk 

dilaksanakan saat KBM luring. 

 Tidak memberatkan 

 Mengacu pada KD esensial saja 

 Memiliki waktu belajar yang 

lebih singkat dibanding kuri-

kulum normal. 

 Pembelajaran disampaikan me-

lalui permuatan (permata 

pelajaran) bukan tematik. 

- Membagi aturan shift luring kepada 

seluruh peserta didik MIN 3 

Banyuwangi. 

 Bergilir satu pekan sekali. 

 Setiap kelas dibagi dua 

kelompok. Jadi, jika dalam satu 

kelas terdiri dari 35 peserta 

didik. Maka absen 1 hingga 18 

akan masuk shift luring. 

2. Kelompok Kerja Guru Membuat 

perangkat pembelajaran luring, 

meliputi: 

- Silabus dengan KD esensial 

- RPP luring  

  Dalam 

Jaringan 

(Daring) 

Dalam perencanaan pembelajaran 

daring, terdapat beberapa kegiatan yang 

terdiri dari: 

1. Mempersiapkan skenario 

pembelajaran daring, meliputi: 

- Kepala Madrasah, bersama Koorbid 

kurikulum, dan para pendidik MIN 

3 Banyuwangi merancang 

kurikulum darurat yang fleksibel  



131 

 

 

 

1 2 3 4 

   

- untuk dilaksanakan saat KBM 

daring. 

 Tidak memberatkan 

 Mengacu pada KD esensial saja 

 Memiliki waktu belajar yang 

singkat 

 Pembelajaran disampaikan 

melalui permuatan (permata 

pelajaran) bukan tematik 

- Membagi aturan shift daring kepada 

seluruh peserta didik MIN 3 

Banyuwangi. 

 Bergilir satu pekan sekali. 

 Setiap kelas dibagi dua 

kelompok. Jadi, jika dalam satu 

kelas terdiri dari 35 peserta 

didik. Maka absen 19 hingga 35 

akan masuk shift daring. 

2. Kelompok Kerja Guru Membuat 

perangkat pembelajaran daring, 

meliputi: 

- Silabus dengan KD esensial 

- RPP daring dan materi mengikuti 

apa yang dipelajari oleh shift luring. 

Jika pertemuan dilaksanakan 

virtual, via zoom, pendidik 

menginformasikan kepada orangtua 

di 3 hari sebelum KBM. 

2. Bagaimana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

menggunakan 

model pem-

belajaran 

blended le-

arning pada 

era new 

normal di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Negeri 3 Ba-

nyuwangi ta-

hun pelajaran 

2021/2022? 

Luar 

Jaringan 

(Luring) 

Dalam pelaksanaan pembelajaran luring, 

terdapat beberapa kegiatan yang terdiri 

dari:  

1. Pendahuluan 

- Dibiasakan membaca asmaul 

husna dan doa sebelum belajar 

- Peserta didik diberikan ice 

breaking agar lebih semangat saat 

mengawali pembelajaran luring. 

2. Inti 

- Pendidik memulai pembelajaran 

dengan pembiasaan literasi 

- Pendidik melakukan variasi bahan 

ajar luring, seperti buku paket dan 

bacaan dari internet (dipaparkan 

melalui LCD). 

- Pendidik melakukan variasi media 



132 

 

 

 

1 2 3 4 

   pembelajaran luring, seperti media 

musik (audio), gambar-gambar, 

PPT (visual), maupun video 

(audio visual). Terkadang dibantu 

dengan alat pembelajaran yang 

menunjang seperti halnya 

microfont dan sound. 

3. Penutup 

- Peserta didik shift luring diminta 

untuk mengumpulkan hasil 

kerjanya terlebih dahulu. 

- Dilanjutkan dengan 

menyimpulkan materi secara 

bersama. 

- Peserta didik diberikan stimulus 

semangat belajar dan mematuhi 

protokol kesehatan. 

- Pembelajaran diakhiri dengan 

membaca do’a setelah belajar 

secara bersama. 

  Dalam 

Jaringan 

(Daring) 

Dalam pelaksanaan pembelajaran 

Daring, terdapat beberapa kegiatan yang 

terdiri dari:  

1. Pendahuluan 

- Diingatkan untuk  membaca 

asmaul husna secara mandiri 

- Mengawali KBM dengan 

membaca doa sebelum belajar 

secara bersama. 

- Peserta didik diberikan ice 

breaking agar lebih semangat 

dalam mengawali pembelajaran 

daring. 

2. Inti 

- Pendidik memulai pembelajaran 

dengan pembiasaan literasi 

singkat. 

- Pendidik melakukan variasi bahan 

ajar daring, seperti buku paket dan 

bacaan dari PPT atau internet yang 

telah dishare. 

- Pendidik melakukan variasi media 

pembelajaran daring agar tidak 

monoton, seperti WA Group, via 

zoom atau google meet, PPT, share  



133 

 

 

 

1 2 3 4 

   video youtube dan lain sebagainya. 

- Saat hendak menggunakan zoom 

atau google meet, pendidik 

menginformasikan kepada orangtua 

di 3 hari sebelum pelaksanaan. 

3. Penutup 

- Peserta didik shift daring diingatkan 

terkait batas maksimal 

pengumpulan tugas (maksimal 

23.59). 

- Dilanjutkan dengan menyimpulkan 

materi secara bersama. 

- Kemudian peserta didik diberikan 

stimulus semangat belajar dan 

mematuhi protokol kesehatan. 

Untuk pertemuan virtual via zoom, 

peserta didik diajak untuk saling 

membagikan stiker love. 

- Pembelajaran diakhiri dengan 

membaca do’a setelah belajar 

secara bersama. 

3. Bagaimana e-

valuasi pem-

belajaran 

menggunakan 

model pem-

belajaran 

blended le-

arning pada 

era new 

normal di 

Madrasah Ib- 

tidaiyah Ne-

geri 3 Ba-

nyuwangi ta-

hun pelajaran 

2021/2022?. 

Luar 

Jaringan 

(Luring) 

Dalam evaluasi pembelajaran luring, 

terdapat beberapa kegiatan yang terdiri 

dari: 

1. Mengukur: 

- Aspek Kognitif: Penugasan harian 

KBM luring, PTS, dan PAS.  

- Aspek Afektif: kedisiplinan dan  

ketekunan untuk mengikuti KBM 

luring. 

- Aspek Psikomotorik: Penugasan 

harian KBM luring seperti praktik, 

ataupun presentasi di kelas. 

2. Madrasah membagi dua kelompok 

dalam pelaksnaan PTS dan PAS. PTS 

dan PAS dilaksanakan secara luring 

bagi kelas bawah. Sebab, kelas bawah 

menggunakan moda Kertas dan 

Pulpen (KP). 

3. Kepala madrasah melakukan refleksi 

kinerja pendidik selama KBM luring 

melalui: 

- Menyediakan jurnal pembelajaran 

di dalam kelas 

- Mengadakan sosialisasi kinerja 
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   pendidik terkait pembelajaran 

luring (dilaksanakan sekali dalam 

satu semester). 

  Dalam 

Jaringan 

(Daring) 

Dalam evaluasi pembelajaran daring, 

terdapat beberapa kegiatan yang terdiri 

dari: 

1. Mengukur: 

- Aspek Kognitif: penugasan harian 

KBM daring, PTS, dan PAS.  

- Aspek Afektif: kedisiplinan dan 

ketekunan untuk mengikuti KBM 

daring. 

- Aspek Psikomotorik: Penugasan 

harian KBM daring seperti praktik 

dan membuat produk di rumah 

yang hasilnya didokumentasikan. 

2. Madrasah membagi dua kelompok 

dalam pelaksnaan PTS dan PAS. PTS 

dan PAS dilaksanakan secara daring 

bagi kelas atas. Sebab, kelas atas 

menggunakan moda Computer Based 

Test (CBT). 

3. Kepala madrasah melakukan refleksi 

kinerja pendidik selama KBM daring 

melalui: 

- Mengadakan sosialisasi kinerja 

pendidik terkait pembelajaran 

daring (dilaksanakan sekali dalam 

satu semester). 

 

C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan hasil data yang telah peneliti sajikan dalam penyajian data 

dan analisis sebelumnya, peneliti telah menganalisis data-data, baik itu berupa 

data observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Dan untuk pembahasan 

temuan kali ini, peneliti akan menguraikan serta membahas terkait data yang 

telah peneliti dapatkan dari lapangan dengan beberapa teori yang telah 

disajikan. Pembahasan temuan akan disajikan secara beruntun dan sesuai 
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dengan fokus penelitian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended learning pada Era 

New Normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. Hal ini diperkuat 

dengan teori R. Ibrahim dan Nana Syaodih, bahwa kegiatan pembelajaran 

merupakan kegiatan yang disadari dan direncanakan. Dan sesuatu kegiatan 

yang telah direncanakan akan menyangkut 3 hal, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi.134 Demikian juga halnya dengan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran blended learning pada era new normal di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022.  

1. Perencanaan Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Blended Learning Pada Era New Normal di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, maka dapat digaris bawahi bahwa dalam perencanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended learning di MIN 

3 Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022 telah mempersiapkan dua 

tahapan. Di antaranya: 1) Mempersiapkan skenario pembelajaran, dan 2) 

Membuat perangkat pembelajaran. Berdasarkan pembahasan di atas, data 

tersebut relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Achmad Noor Fatirul 

dan Djoko Adi Walujo di dalam bukunya yang berjudul “Desain Blended 

Learning” halaman 65. Menurut Fatirul dan Walujo, pembelajaran dengan 

model blended learning dapat terlaksana dengan optimal apabila di dalam 

                                                           
134 Ibrahim dan Syaodih, Perencanaan Pengajaran, 50. 
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proses perencanaannya terdapat kegiatan merancang ataupun 

mempersiapkan tahapan-tahapannya terlebih dahulu.135 

Dalam tahap pertama yaitu mempersiapkan skenario pembelajaran, 

madrasah telah merancang kurikulum darurat untuk melaksanakan 

pembelajaran pada era new normal dan merancang pembagian shift 

daring-luring untuk seluruh peserta didik. Sedangkan pada tahap kedua, 

madrasah telah membuat perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP. 

Temuan ini relevan dengan teori Nursobah. Dalam bukunya yang berjudul 

“Perencanaan Pembelajaran MI/SD” ditegaskan bahwa, dalam kegiatan 

merencanakan pembelajaran, biasanya yang dilakukan pendidik adalah 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas: 1) Memilih 

dan mengembangkan cara pengajaran, 2) Menyusun silabus dengan 

menetapkan KD, dan 3) Menyususun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

dengan KI-KD. 136 

Di MIN 3 Banyuwangi, pada tahapan pertama (yaitu mem-

persiapkan skenario pembelajaran) terdapat 2 kegiatan. Tahapan-tahapan 

ini antara lain mempersiapkan kurikulum darurat dan merancang 

pembagian shift daring-luring untuk seluruh peserta didik. Untuk aturan 

kurikulum darurat, lebih fleksibel dari kurikulum normal dan tidak 

memberikan beban berat kepada para peserta didik. Sebab materi yang 

disampaikan mengacu pada KD esensial saja, sehingga tidak menguras 

waktu terlalu panjang dibanding kurikulum normal.  

                                                           
135 Fatirul dan Walujo, Desain Blended Learning, 65. 
136 Nursobah, Perencanaan Pembelajaran MI/SD..., 2. 
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Secara konseptual, kurikulum darurat merupakan kurikulum yang 

disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat, 

sehingga semua aspek yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan 

kondisi darurat (penyebaran wabah Covid-19) yang terdapat dan dirasakan 

oleh setiap satuan pendidikan madrasah. Sehingga dengan memper-

timbangkan kondisi darurat di lingkungan  madrasah, maka penerapan 

kurikulum darurat setiap satuan pendidikan akan berbeda-beda pula sesuai 

dengan kondisi serta kebutuhan dari masing-masing madrasah. Di MIN 3 

Banyuwangi, model pembelajarannya dilakukan dengan sistem campuran 

antara kelas nyata dan kelas virtual) Untuk penyampaian materinya bukan 

disesuaikan dengan sub tema ataupun tematik, melainkan per mata 

pelajaran atau 1 muatan saja. Sebab hal ini, masih ada kaitannya dengan 

kurikulum darurat yang dipakai oleh MIN 3 Banyuwangi guna 

memudahkan pembelajaran serta evaluasi peserta didik. 

Hal ini relevan dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam pada Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat 

pada Madrasah BAB II Pengertian dan Konsep Kurikulum Sub B Konsep 

Kurikulum Darurat yang menerangkan bahwa dalam menyusun kurikulum 

darurat, satuan pendidikan dapat melakukan modifikasi dan inovasi 

kurikulum operasional yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan dari madrasahnya masing-masing, hal ini dapat dimodifikasi 

dan diinovasi dalam bentuk struktur kurikulumnya, beban belajarnya, 



138 

 

 

 

strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, penilaian hasil 

belajarnya dan lain sebagainya. Selain itu, dalam “Panduan Kurikulum 

Darurat Pada Madrasah”, juga dijelaskan bahwa pendidik juga dapat 

memilih materi pelajaran esensi saja untuk menjadi priorotas dalam 

pembelajaran, sedangkan untuk materi lainnya dapat dipelajari peserta 

didik secara mandiri. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi harus selalu 

menetapkan kurikulum yang bersifat nasional, kurikulum yang berlaku 

pada satuan pendidikan penyusunannya dapat diserahkan di tingkat satuan 

pendidikan dalam bentuk kurikulum Satuan Tingkatan Pendidikan (KTSP) 

sebagai wujud penerapan manajemen berbasis madrasah, terutama pada 

masa darurat.137 

Sedangkan  untuk kegiatan pembagian shift pembelajaran daring-

luring, seluruh peserta didik yang ada di MIN 3 Banyuwangi dibagi 

menjadi 2 kelompok untuk setiap kelasnya (kapasitas 50%). Dan dalam 

membagi 2 kelompok, disesuaikan dengan urutan absensi. Jika dalam satu 

kelas terdiri dari 35 peserta didik. Maka absen 1 hingga 18 akan masuk 

shift luring, sedangkan absen 19 sampai 35 masuk shift daring. Dan 

pembagian shift akan bergilir setiap sepekan sekali. Dalam artian, apabila 

kelompok satu masuk shift luring (di lembaga) selama satu minggu 

pertama, maka shift dua masuk shift daring. Dan 2 kelompok tersebut 

bergantian setiap satu minggu sekali. 

                                                           
137 Kementerian Agama RI, “Keputusan Direktur Jenderal...”. 
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Kegiatan ini, relevan dengan SKB 4 Menteri terkait Point I 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Sub 

Point A Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Pendidikan Anak Usia 

Dini serta jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, bahwa  

dalam prosedur pembelajaran Tatap Muka Terbatas di satuan Pendidikan 

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat 

kabupaten/kota sebagaimana “1) Pembelajaran tatap muka dilaksanakan 

secara bergantian, 2) Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas 

(maksimal 18 peserta didik perkelas), dan 3) Lama belajar paling banyak 6 

jam per hari.”138 

Tahap ini merupakan langkah awal lembaga untuk 

menyeimbangkan antara tujuan dengan kepentingan dalam menerapkan 

model pembelajaran blended learning pada era new normal. Tujuan yang 

dimaksud adalah pemenuhan hak belajar peserta didik secara luring di 

sekolah (tetap disesuaikan dengan intruksi pemerintah, yaitu menerapkan 

pembelajaran tatap muka terbatas). Sedangkan kepentingan yang dimaksud 

adalah kepentingan kesehatan di tengah pandemi. Sebab tidak sedikit 

orang tua yang khawatir akan kesehatan anaknya pada era new normal. 

Hal ini selaras dengan teori Fatirul dan Walujo, bahwa: “Tujuan penerapan 

model pembelajaran blended learning adalah 1) untuk membantu 

pembelajar berkembang lebih baik dalam proses belajar, 2) menyediakan 

                                                           
138 Pusdiklat, “Surat Keputusan Bersama (SKB) ...”, 3.  
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peluang praktis untuk belajar, 3) meningkatkan penjadwalan yang fleksibel  

untuk pembelajar.”139 

Dalam menerapkan model pembelajaran blended learning di MIN 

3 Banyuwangi, maka semua rencana harus disiapkan terlebih dahulu dan 

tetap harus mengacu pada syarat-syarat dari pemerintah. Apabila syarat 

sudah terpenuhi maka dapat mengikuti anjuran pemerintah dalam 

menerapkan model pembelajaran blended learning. Semua itu, dilakukan 

agar dapat mencapai sebuah tujuan pendidikan secara optimal. Data ini 

selaras dengan teori Arinda Firidanti tentang istilah penerapan atau 

implementasi yang merupakan suatu kegiatan terencana dan dilakukan 

secara sungguh-sungguh dengan mengacu pada norma-norma tertentu 

untuk mencapai tujuan tertentu.140 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terkait syarat-syarat 

yang harus dipenuhi MIN 3 Banyuwangi dalam menerapkan model 

pembelajaran blended learning, harus disesuaikan dengan SKB 4 Menteri. 

Di dalam SKB 4 Menteri dipaparkan bahwa syarat yang harus dipenuhi 

satuan pendidikan saat menerapkan model pembelajaran blended learning 

yaitu: 1) Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi serta kebersihan, 2) 

Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan area wajib bermasker, 3) 

Memiliki thermogun dan tersedia sarana kesehatan, 4) Membuat Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan 

kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas di satuan pendidikan, 

                                                           
139 Fatirul dan Walujo, Desain Blended Learning, 65. 
140 Firdianti, Implementasi Manajemen Berbasis.., 19. 
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pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan 

pendidikan. 5) Memasang dan menyosialisasikan media komu-nikasi, 

informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan (termasuk 

jaga jarak dengan satu bangku-satu peserta didik).141 

Sebelum melanjutkan proses tahap yang kedua, pihak madrasah 

harus menginformasikan skenario yang dirancang (sebagai tahap awal), 

serta meminta persetujuan terlebih dahulu kepada wali peserta didik. 

Sebab wali peserta didik juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan 

model pembelajaran blended learning kedepannya di MIN 3 Banyuwangi.  

Hal ini, ada relevansinya dengan teori dari Susi Desmaryani, bahwa 

di era new normal, wali peserta didik memiliki peran penting untuk 

membimbing, memotivasi, serta menyediakan kebutuhan anaknya dalam 

mengikuti pembelajaran di rumah. Namun, mengingat tidak semua 

orangtua mampu menjalankan perannya karena adanya keterbatasan 

kemampuan, maka dengan itu pihak sekolah perlu melakukan komunikasi 

yang intensif, utamanya komunikasi antara pendidik dan orang tua untuk 

dapat memecahkan permasalahan keterbatasannya dalam mendampingi 

anaknya belajar pada situasi yang seperti ini.142 

Untuk tahap kedua, yaitu membuat perangkat pembelajaran seperti 

halnya silabus dan RPP. Dari hasil observasi, para pendidik di MIN 3 

Banyuwangi, pada era new normal (yang disebabkan oleh wabah Corona 

Virus Disease (Covid-19) seperti ini) tetap menyiapkan perangkat 

                                                           
141 Pusdiklat, “Surat Keputusan Bersama (SKB) ...”, 18-20. 
142 Desmaryani, Efektivitas Proses Pembelajaran..., 100. 
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pembelajaran berupa silabus dan RPP. Dari silabus yang disiapkan, 

pendidik MIN 3 Banyuwangi telah mengembangkan silabus yang sudah 

ada untuk wilayah Jawa Timur. 

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh temuan Farida Jaya yang 

berjudul “Perencanaan Pembelajaran”, halaman 89-90, bahwa silabus 

merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata 

pelajaran tertentu pada jenjang serta kelas tertentu. Dan silabus ini 

merupakan hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, serta penyajian 

materi kurikulum yang telah dipertimbangkan berdasarkan ciri serta 

kebutuhan daerah setempat. Dan prinsip dalam pengembangan silabus di 

antaranya haruslah ilmiah, sistematis, hingga fleksibel.143 

Selain silabus, pendidik juga harus membuat RPP. RPP merupakan 

penjabaran yang lebih rinci dari silabus yang telah disusun. Dan RPP 

disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan KBM. 

Selaras dengan teori Rusydi Ananda, di dalam bukunya yang berjudul 

“Perencanaan Pembelajaran”, halaman 20, bahwa: “RPP dirancang bukan 

hanya sebagai pelengkap administrasi, namun dirancang sebagai bagian 

integral dari proses pekerjaan profesional. Sehingga berfungsi sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran.”144 

Di masa darurat seperti ini, pendidik MIN 3 Banyuwangi harus 

menyiapkan 2 jenis RPP dalam satu pembelajaran, yaitu RPP daring dan 

RPP luring. Dan materi yang diambil adalah materi esensi saja yang akan 

                                                           
143 Jaya, Perencanaan Pembelajaran, 89-90. 
144 Ananda, Perencanaan Pembelajaran, 20. 
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diajarkan kepada peserta didik. Sehingga RPP yang dibuat di era new 

normal ini lebih sederhana dan fleksibel serta tidak memaksa peserta didik 

untuk mengejar target atau mengejar materi yang banyak. 

Temuan ini, selaras dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020, bahwa sebagai langkah pertama, 

pendidik harus mempersiapkan RPP daring dan luring sesuai kondisi dan 

ketersediaan sarana pembelajaran. selain itu, pendidik juga dihimbau untuk 

tidak memaksakan penuntasan kurikulum serta dihimbau untuk fokus pada 

pendidikan kecakapan hidup.145 

Pemilihan materi esensi saat menerapkan model pembelajaran 

blended learning  di MIN 3 Banyuwangi, juga diperkuat oleh pendapat 

Fatirul dan Walujo. Bahwa, Pendidik hendaknya memahami serta 

menentukan materi bahan ajar mana yang akan disampaikan dan dirasa 

relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran blended learning terlebih 

dahulu. Dalam artian, pendidik menentukan mana saja materi yang 

dilaksanakan dengan daring dan materi mana saja yang disampaikan saat 

pembelajaran luring. Bahan ajar dibuat dengan memasukkan materi yang 

penting-penting saja secara singkat.146 

Jadi, silabus dan RPP PTM terbatas di MIN 3 Banyuwangi saat ini 

telah dirancang untuk lebih sederhana dan fleksibel. Sehingga dalam 

pembelajarannya pun tidak ada unsur memaksa. Selain itu juga tidak ada 

                                                           
145 Pusdiklat, “Surat Edaran Mendikbud No 4...“, 1.  
146 Fatirul dan Walujo, Desain Blended Learning, 65. 
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unsur mengejar target dan memberatkan peserta didik untuk mempelajari 

materi yang banyak. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Blended Learning Pada Era New Normal di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Pelaksanaan pembelajaran di MIN 3 Banyuwangi merupakan suatu 

proses interaksi yang terjadi antara para pendidik dengan peserta didiknya, 

dan hal ini dilakukan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta pada 

dalam lingkungan MIN 3 Banyuwangi guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. Tahap ini, merupakan tahap penerapan atas desain 

perencanaan yang telah disusun dan dibuat oleh pendidik atau MIN 3 

Banyuwangi. Sehingga tahap ini adalah tahap penting setelah melakukan 

sebuah perencanaan. Hal ini relevan dengan teori Rusydi Ananda, bahwa 

tahap pelaksanaan pembelajaran adalah unsur penting dalam proses 

perencanaan. Sebab, apalah artinya sebuah keputusan yang diambil dalam 

sebuah perencanaan, apabila tanpa diimplementasikan dalam kegiatan 

yang nyata.147  

Dalam melaksanaan sebuah pembelajaran tentu terdapat sebuah 

tujuan yang ingin dicapai. Jadi, dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

model blended learning di MIN 3 Banyuwangi pada era new normal ini 

diharap dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada para peserta didik 

dengan baik, sehingga mereka bisa mewujudkan harapan yang telah dicita-

                                                           
147 Ananda, Perencanaan Pembelajaran, 5. 
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citakan. Hal ini, ada korelasinya dengan teori dari Ahmad Susanto, bahwa 

kegiatan pembelajaran merupakan sesuatu aktivitas pendidik dalam 

membimbing peserta didik untuk bisa mendapatkan, mengubah, ataupun 

mengembangkan keterampilan sikap yang dimiliki, cita-cita, pengetahuan, 

maupun penghargaan.148 

Di MIN 3 Banyuwangi pada tahun pelajaran 2021/2022 telah 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

blended learning. Model pembelajaran ini telah mengombinasikan dua 

pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam jaringan (daring) dan 

pembelajaran luar jaringan (luring). Hal ini relevan dengan teori dari 

Husamah, bahwa blended learning secara etimologis berasal dari bahasa 

Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, yakni kata blended dan learning, 

blended memiliki arti campuran atau kombinasi yang baik, sedangkan 

learning memiliki arti sebuah pola pembelajaran, sehingga makna dari 

blended learning dapat diartikan dengan pembelajaran yang 

mengombinasikan ataupun mencampurkan pembelajaran tatap muka (luar 

jaringan atau luring) dengan pembelajaran berbasis komputer (dalam 

jaringan atau daring).149 Teori Charles R. Graham, juga memperkuat 

bahwa “Blended Learning is a model that combines online and face-to-

face intruction”.150 Jadi blended Learning merupakan sebuah model 

pembelajaran dengan cara mengintegrasikan antara interaksi tatap muka 

online dengan pembelajaran tatap muka seacara langsung.  

                                                           
148 Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran, 20. 
149 Husamah, Pembelajaran Bauran (Blended Learning)..., 12 
150 Charles R. Graham, “Blended Learning Systems..”, 4. 
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Dalam pelaksanaannya, tentu para pendidik MIN 3 Banyuwangi 

harus lebih kreatif dan inovatif, hal itu dibuktikan dengan banyaknya 

media, strategi, bahkan sumber belajar yang mereka pilih. Semua 

dilakukan adalah sebagai bentuk upaya pendidik dapat memberikan 

pengalaman yang berharga kepada para peserta didiknya.  

Hal ini senada dengan pernyataan Semler, bahwa: 

“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.”151  

Dengan ini, Semler menegaskan bahwa Blended learning 

merupakan model pembelajaran yang mengombinasikan aspek terbaik dari 

aktivitas pembelajaran daring dan aktivitas pembelajaran luring yang 

terstruktur serta kegiatan praktek dunia nyata. Semua kegiatan, entah 

pembelajaran online, latihan pembelajaran di dalam kelas, serta 

pengalaman on-the-job siswa akan memberikan pengalaman yang 

berharga untuk dirinya, Blended Learning menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang memberdayakan berbagai sumber informasi yang lain, 

sehingga tidak terpacu dengan satu sumber informasi saja. 

Sama halnya dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang lain, 

maka dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran blended learning di MIN 3 Banyuwangi juga terdapat 3 

tahapan (sintaks) dalam proses pelaksanaannya, yaitu tahap pendahuluan, 

                                                           
151 S. Semler, “Use Blended Learning to ...”. 
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inti, dan penutup. Hal ini relevan dengan teori Mukni’ah, bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran telah terbagi dalam tiga, yaitu pendahuluan, 

inti, dan penutup.152 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan merupakan sebuah kegiatan dimana 

seorang pendidik itu perlu untuk melakukan beberapa persiapan yang 

diperlukan oleh para peserta didik guna menunjang terlaksananya 

KBM yang optimal. Kegiatan yang peneliti lakukan pada saat 

observasi dan wawancara sudah tampak jelas, bahwa pendidik 

senantiasa mempersiapkan segala kebutuhan guna menunjang KBM, 

beberapa yang dipersiapkan antara lain perangkat pembelajaran, 

media pembelajaran, hingga kesiapan para peserta didik untuk 

mengikuti KBM, dengan ini KBM dapat berjalan efektif dan efisien, 

baik saat shift daring maupun luring. Dalam kegiatan pendahuluan 

yang dilakukan pendidik MIN 3 Banyuwangi guna menunjang 

kesiapan para peserta didik untuk mengikuti KBM (baik daring 

maupun luring) adalah dengan melakukan pembiasaan membaca 

asmaul husna dan doa sebelum belajar, selain itu juga memberikan ice 

breaking untuk menanamkan emosi positif agar siap dan semangat 

mengikuti pembelajaran. 

Temuan ini didukung dengan teori Mukni’ah, yang 

menyatakan bahwa dalam kegiatan pembuka atau pendahuluan, 

                                                           
152 Mukni’ah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai..., 86. 
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pendidik harus memiliki alternatif guna menciptakan kondisi siap 

mental, yaitu dengan cara mampu menarik perhatian peserta didik, 

menumbuhkan motivasi belajar, membuat acuan, dan membuat 

kaitan.153 Jadi, tahap pendahuluan ini merupakan sebuah kegiatan 

dimana seorang pendidik itu perlu untuk melakukan beberapa 

persiapan yang diperlukan oleh para peserta didik guna menunjang 

terlaksananya KBM yang optimal 

Untuk menunjang kesiapan para peserta didik dalam mengikuti 

KBM (baik daring maupun luring), biasanya pendidik MIN 3 

Banyuwangi mengawali pembelajaran dengan melakukan pembiasaan 

yang positif, seperti membaca asmaul husna dan membaca doa 

sebelum belajar. Dari hasil penelitian di MIN 3 Banyuwangi, setelah 

melakukan pembiasaan membaca asmaul husna dan membaca doa 

sebelum belajar, pendidik melanjutkan kegiatan dengan memberikan 

ice breaking kepada seluruh peserta didik. Kegiatan ini dilakukan 

dengan tujuan untuk membentuk emosi positif sebelum KBM dimulai.  

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti merupakan sebuah kegiatan dalam rangka 

pendidik melaksanakan KBM. Penyajian dalam KBM ini dilakukan 

secara dua tahap, yaitu melalui kegiatan daring dan luring, yang mana 

keduanya sama-sama bertujuan untuk melayani para peserta didik 

dalam mengembangkan karakteristik peserta didik. Dalam kegiatan 
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inti, pendidik selalu mengawali kegiatan pembelajaran dengan literasi 

terlebih dahulu. Selain itu, dalam kegiatan inti, pendidik juga 

melakukan variasi terhadap bahan ajar serta media pembelajaran. 

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori Mukni’ah, bahwa 

dalam kegiatan inti, pendidik diharap mampu memiliki keterampilan 

mengola kelas, keterampilan melakukan variasi (terhadap gaya 

mengajar, media, bahan ajar, dan lain sebagainya), keterampilan 

bertanya, keterampilan membimbing, keterampilan menjelaskan 

(lecturing), serta keterampilan memberikan penguatan (baik verval 

maupun non verbal).154 Sebab, salah satu tujuan akhir dari kegiatan 

inti adalah terjadinya perubahan tingkah laku yang baik pada peserta 

didik, entah menyangkut pengetahuan, sikap, keterampilan maupun 

pembiasaannya. Sehingga, agar perubahan tingkah laku yang baik 

dapat terjadi pada peserta didik, maka pendidik juga harus memiliki 

kemampuan mengelola kelas dengan memberikan pembiasaan baik 

serta mengadakan variasi pada bahan ajar ataupun media 

pembelajaran. Dilakukannya pembiasaan kegiatan literasi sebelum 

pembelajaran dimulai,  bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

membaca dan lebih memudahkan peserta didik untuk memahami 

materi yang akan dipelajari.  

Dalam kegiatan inti, setelah pendidik mengawali KBM dengan 

literasi terlebih dahulu, pendidik juga melakukan variasi terhadap 
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bahan ajar dan media pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan 

pendidik MIN 3 Banyuwangi tidak hanya berpacu pada buku 

pegangan siswa saja, melainkan juga pada bacaan dari internet. 

Variasi bahan ajar ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi rasa 

jenuh pada seluruh peserta didik. 

Hal ini relevan dengan teori Rusydi Ananda, bahwa tujuan dari 

variasi bahan ajar yang digunakan dapat mendorong penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang baru, kreatif, dan inovatif. Selain itu 

juga dapat mendorong terciptanya proses pembelajaran yang 

menyenangkan, sehingga tujuan belajar dapat tercapai secara efektif 

dan efisien.155 

Selain melakukan variasi pada bahan ajar, pendidik MIN 3 

Banyuwangi juga melakukan variasi pada media pembelajaran. Baik 

saat pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Saat 

pembelajaran daring, pendidik tidak hanya menggunakan group WA 

saja, akan tetapi juga memanfaatkan aplikasi zoom atau google meet, 

PPT, video youtube dan lain sebagainya. Media yang dipilih saat 

pembelajaran daring adalah media yang sudah direkomendasikan oleh 

kepala madrasah dan koorbid kurikulum MIN 3 Banyuwangi. Dan 

media-media ini adalah media yang mudah dijangkau, mudah 

diaplikasikan, serta media yang sudah disepakati bersama (antara 
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peserta didik, wali peserta didik serta seluruh pendidik MIN 3 

Banyuwangi).  

Hal ini senada dengan teori dari Ahmad Noor Fatirul dan 

Djoko Adi Walujo, Bahwa:  

“Dalam proses KBM (saat pertemuan online), pendidik  

diberikan kesempatan untuk melakukan komunikasi serta 

kolaborasi sesuai jadwal atau tidak sesuai jadwal, dalam 

komunikasi dan kolaborasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi yang telah disepakati saat pertemuan 

awal, dan aplikasi itu dapat berupa e-mai, Whatsapp, 

Massenger, sms, telepon, Zoom, Google meet, dan lain 

sebagainyal.156 

Sedangkan saat pembelajaran luring atau tatap muka, pendidik 

dan peserta didik melakukan KBM secara langsung di ruangan kelas. 

Pembelajaran tatap muka, merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan 

dengan adanya kehadiran fisik pendidik yang melakukan komunikasi 

bersama. Pendidik MIN 3 Banyuwangi melakukan pembelajaran tatap 

muka guna menyempurnakan pembelajaran daring. Hal ini senada 

dengan pernyataan Husamah, bahwa: 

“Pembelajaran tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran 

berupa proses interaksi langsung antara peserta didik dengan 

pendidiknya. Hal ini mampu mendukung terlaksananya 

pembelajaran berbasih blended learning, hal ini dimaksudkan 

bahwa dengan tatap muka dapat memberikan beberapa rambu-

rambu dalam pelaksanaan pembelajaran, serta mendekatkan 

hubungan emosional antara pendidik dengan peserta didik. 

Sehingga, semua dilakukan untuk memberikan penguatan 

dalam pelaksanaan KBM serta penanaman konsistensi dalam 

mengikuti KBM model blended learning.157 

                                                           
156 Fatirul dan Walujo, Desain Blended Learning, 55. 
157 Husamah, Pembelajaran Bauran.., . 37-38. 
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Dan saat pembelajaran tatap muka luring, pendidik MIN 3 

Banyuwangi biasanya memanfaatkan media musik (audio), gambar-

gambar, PPT (visual), maupun video (audio visual). Terkadang 

dibantu dengan alat pembelajaran yang menunjang seperti halnya 

microfont dan sound. Dalam tatap muka secara langsung di 

Madarasah, seluruh pendidik MIN 3 Banyuwangi juga selalu 

melakukan variasi media. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan 

pembelajaran dan menciptakan KBM yang bermakna serta 

menyenangkan. Sehingga, pendidik diharap dapat kreatif, inovatif, 

mampu menyesuaikan media dengan materi pembelajaran serta tetap 

mempertimbangkan kondisi pada era new normal.  

Hal ini relevan dengan keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam pada Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan 

Kurikulum Darurat pada Madrasah BAB III Pembelajaran pada Masa 

Darurat Sub D Materi, Metode, Media, dan Sumber Belajar. Dalam 

keputusan ini dijelaskan bahwa  

“Di sekitar kita, terdapat banyak benda yang dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran sederhana. Pada prinsipnya segala 

benda yang sesuai dapat dijadikan media pembelajaran. Guru 

diharapkan kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan benda 

tersebut menjadi media agar dapat membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran. Beberapa contoh media pembelajaran 

sederhana antara lain: Gambar, Peta dan Globe, Grafik, Papan 

Tulis, Papan Flanel, Display, Poster, Bagan (Chart), dan 

sebagainya. Pemilihan media disesuaikan dengan materi atau 

tema yang diajarkan dan tagihan sesuai indikator dan tetap 

mempertimbangkan kondisi kedaruratan.”158 

                                                           
158 Kementerian Agama RI, “Keputusan Direktur Jenderal...”, 11.  
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c. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup tidak hanya diartikan sebagai kegiatan akhir 

pembelajaran saja, akan tetapi juga diartikan sebagai kegiatan penting 

untuk memberikan pengalaman belajar yang utuh terhadap semua 

materi yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya.  

Terkait fenomena yang terjadi pada saat kegiatan observasi yang 

dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa sebelum pendidik mengakhiri 

pembelajaran, tampak pendidik meminta peserta didik shift luring 

untuk segera mengumpulkan tugas dan tampak pendidik 

mengingatkan peserta didik shift daring untuk segera mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas di hari yang sama (berakhir pukul 23.59). 

Setelah selesai, pendidik mengajak peserta didik untuk menyimpulkan 

materi pelajaran yang telah dipelajari. Selain itu pendidik juga 

menghimbau para peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan dan 

memotivasi mereka untuk selalu semangat belajar. Bagi shift daring, 

saat pertemuan virtual via zoom juga diajak untuk saling membagikan 

stiker love, sehingga pembelajaran dapat diakhiri dengan penuh 

makna. Yang terakhir, pembelajaran ditutup dengan membaca doa 

setelah belajar. 

Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang diungkapan 

Mukni’ah, bahwa setiap jenis kegiatan yang dilakukan dalam menutup 

pembelajaran tersebut bukanlah tujuan, tetapi itu adalah teknis atau 

cara. Terdapat beberapa cara atau teknis yang dapat dilakukan guru 
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dalam kegiatan menutup pembelajaran. Misalnya menutup dengan 

menyimpulkan, membuat ringkasan, mengadakan refleksi, umpan 

balik, menyampaikan salam penutup, berdoa, mengonsolidasikan 

perhatian peserta didik agar dapat membangkitkan minat belajar, dan 

lain sebagainya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan 

penutup pembelajaran yang terpenting adalah untuk memberikan 

pengalaman belajar yang utuh terhadap semua materi yang telah 

dipelajari dalam kegiatan pembelajaran yang sebelumnya.”159 

3. Evaluasi Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Blended 

Learning Pada Era New Normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang 

harus ditempuh oleh pendidik guna mengetahui taraf kesiapan peserta 

didik dan keefektifan pembelajaran. Berdasarkan dari hasil kegiatan 

penelitian yang dilakukan, MIN 3 Banyuwangi telah melakukan 3 kegiatan 

dalam evaluasi pembelajaran. Yaitu 1) menilai dari aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik, 2) membagi dua kelompok (kelas bawah dan kelas atas) 

dalam pelaksanaan PTS maupun PAS, 3) melakukan refleksi kinerja 

pendidik selama penerapan model pembelajaran blended learning.  

Temuan peneliti diperkuat dengan teori Zainal Arifin, bahwa 

evaluasi dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu reflektif, evaluasi rencana, 

evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Di MIN 3 Banyuwangi ditemukan 

                                                           
159 Mukni’ah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai..., 87. 
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bahwa evaluasi yang digunakan adalah evaluasi proses dan hasil. Evaluasi 

proses sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum (kurikulum 

darurat di MIN 3 Banyuwangi). Jenis evaluasi ini lebih mencurahkan 

perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan yang 

mempengaruhinya seperti halnya pendidik, peserta didik, lingkungan, 

sarana pra sarana, kondisi dan lain sebagainya. Sedangkan evaluasi hasil 

biasanya disebut dengan penilaian hasil belajar. Dan cakupan evaluasi 

hasil belajar ini berkaitan dengan domain pengetahuan (kognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik).160 

a. Menilai dari Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik 

Pada kegiatan ini, penilain dimulai dari aspek pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif), serta keterampilan (psikomotorik). Hal ini 

relevan dengan teori Zainal Arifin, bahwa cakupan evaluasi hasil 

belajar berkaitan dengan domain pengetahuan (kognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik).161 Dalam Penilaian 

pengetahuan yang dilakukan pendidik MIN 3 Banyuwangi 

menggunakan beberapa tes yang berupa tes tulis dan tes lisan. Untuk 

tes tulis biasannya guru menggunakan berupa soal pilihan ganda, 

menjodohkan, soal uraian serta isian yang diambil dari buku siswa. 

Selain itu, pendidik juga menggunakan penilaian keterampilan 

misalnya dari kegiatan praktik, membuat sebuah produk karya hasil 

sendiri maupun presentasi. 

                                                           
160 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 34. 
161 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 34. 
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1.) Pengetahuan/Kognitif 

Kegiatan penilaian pegetahuan yang dilakukan oleh 

seluruh pendidik MIN 3 Banyuwangi, yaitu kelas atas (4 sampai 

6) dan kelas bawah (1 sampai 3) dilaksanakan dengan cara 

mengukur penguasaan dari aspek kognitif (pengetahuan) peserta 

didik. Tekhnik penilaian pengetahuan ini dapat menggunakan 

berupa tes tulis dan tes lisan (tanya jawab). Kegiatan penilaian 

pengetahuan ini pendidik misalnya memberikan tes tulis yang di 

dalamnya dapat berupa mengerjakan soal pilihan ganda, isian, 

menjodohkan serta uraian yang di dalamnya berupa argumentasi 

atau pendapat dari masing-masing peserta didik, sehingga peserta 

didik dapat mengisikan pendapatnya terkait materi yang 

sebelumnya telah dipelajari bersama-sama, hal ini dilakukan 

sebagai penilaian harian, PTS maupun PAS oleh pendidik.  

Hasil temuan dari kegiatan penelitian di atas sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Zainal Arifin, bahwa tes tulis 

merupakan alat penilaian berbasis kelas yang penyajian maupun 

penggunaannya dalam bentuk tertulis, peserta didik memberikan 

jawaban atas pertanyaan ataupun pernyataan yang diberikan. Tes 

tertulis ini dapat berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar-salah, 

isian singkat, serta uraian. Tes tertulis ini biasanya sangat cocok 

untuk hampir semua kompetensi yang terdapat dalam 
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kurikulum.162 Melalui kegiatan tes tulis ini, biasanya dilakukan 

pada saat kegiatan luring maupun daring pada saat peserta didik 

selesai mempelajari materi yang didapatkan pada setiap harinya, 

bahkan tes tulis ini juga dilakukan sebagai penilaian PTS maupun 

PAS.  

Sedangkan tes lisan, para pendidik biasannya mengasah 

kemampuan peserta didik melalui menghafal dan berpikir ketika 

diberi sebuah pertanyaan secara lisan, hal ini bertujuan agar 

peserta didik dapat menumbuhkan mental serta mengembangkan 

sikap percaya dirinya dalam menjawab sebuah pertanyaan secara 

langsung melalui kegiatan tatap muka virual maupun langsung. 

Melalui kegiatan tes lisan ini, dilakukan pada saat kegiatan luring 

maupun daring pada saat kegiatan akhir pembelajaran sebelum 

selesai. Pendidik memberikan pertanyaan sedikit untuk kemudian 

dijawab oleh peserta didik dengan cara melempar pertanyaan 

(menunjuk secara random ataupun yang berani). Penilaian 

penugasan memiliki tujuan yaitu auntuk mengukur kemampuan 

peserta didik dalam mengerjakan sebuah tugas yang diberikan 

oleh pendidik baik secara individu maupun secara kooperatif atau 

kelompok, Penugasan ini dapat dikerjakan oleh peserta didik baik 

saat berada di sekolah (luring) maupun saat berada di rumah 

masing-masing (daring).  

                                                           
162 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 190. 
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2.) Sikap/Afektif 

Penilaian sikap peserta didik pada pembelajaran dengan 

menggunakan model blended learning di MIN 3 Banyuwangi ini 

dilakukan dengan mengamati kedisiplinan para peserta didik 

setiap hari seperti ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas 

ataupun rasa tanggung jawab peserta didik yang selalu rajin 

mengerjakan tugas yang diberikan pendidik. Jadi, kegiatan 

penilaian sikap ini dilakukan dengan penilaian harian, dan 

penilaian ini dapat dilakukan dengan cara observasi serta skala 

sikap, sikap ini memuat penilaian sikap spiritual serta penilaian 

sikap sosial.  

Hasil temuan penelitian di atas sejalan dengan teori Zainal 

Arifin, yaitu penilaian sikap merupakan penilaian yang berkaitan 

dengan berbagai objek sikap, seperti halnya sikap terhadap mata 

pelajaran, sikap terhadap pendidik, sikap terhadap proses KBM , 

serta sikap-sikap yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik 

melalui materi tertentu. Dan untuk pengukuran sikap dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya observasi perilaku, 

pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan skala sikap.163 

3.) Keterampilan/Psikomotorik  

Hasil dari kegiatan observasi, wawancara dan 

dokumentasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat 

                                                           
163 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 191. 
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dijumpai bahwa pendidik MIN 3 Banyuwangi juga melakukan 

kegiatan penilaian yang berupa keterampilan. Penilaian 

keterampilan yang dilakukan oleh pendidik yaitu berupa praktik, 

presentasi (kelas atas), serta pembuatan produk. Misalnya pada 

saat praktik dan membuat sebuah produk karya sendiri, dengan 

materi pantun pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas V 

(saat luring), pendidik meminta peserta didik untuk membuat 

pantun, kemudian beberapa peserta didik ditunjuk untuk maju dan 

saling berbalas pantun hasil karyanya dengan teman sejawatnya. 

Penilaian keterampilan ini, biasanya dilakukan sebagai penilaian 

harian.  

Dari hasil temuan di atas, selaras dengan teori Zainal 

Arifin, bahwa penilaian praktik atau penilaian perbuatan 

dilakukan saat proses KBM berlangung yang memungkinkan 

terjadinya praktik, dan pengamatan dilakukan terhadap perilaku 

peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung.164 dan 

kegiatan praktik ini digunakan pada mata pelajaran yang ada 

kegiatan praktikumnya seperti ipa maupun bahasa.165 

Kegiatan penilaian pendidik MIN 3 Banyuwangi, 

utamanya di kelas V dalam mengambil unjuk kerja/presentasi, 

pendidik meminta peserta didik untuk membaca pantun, membaca 

atau menyampaikan sebuah cerita karyanya dalam mengolah 

                                                           
164 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 190. 
165 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 193. 
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sebuah tugas yang kemudian hasilnya menjadikan sebagai suatu 

keterampilan yang kreatif. 

b. Membagi 2 kelompok dalam pelaksanaan PTS maupun PAS 

MIN 3 Banyuwangi, dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

dengan model blended learning utamanya pada saat tes tulis yaitu 

Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester 

(PAS), telah membagi 2 kelompok. 2 kelompok ini diambil dari kelas 

bawah (1-3) dan kelas atas (4-6). Sebab di era new normal, seperti ini 

semua aktivitas dianjurkan untuk tetap memperhatikan protokol 

kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19, di antaranya 

adalah melakukan kegiatan physical distancing atau jaga jarak, 

menggunakan masker, serta rutin mencuci tangan dengan sabun. 

Dalam penerapan physical distancing, dilakukan dengan cara menjaga 

jarak tempat duduk peserta didik saat PTS ataupun PAS. Sehingga hal 

ini berdampak pada kapasitas ruang kelas ataupun fasilitas Madrasah. 

Bila sebelumnya, satu ruangan bisa diisi dengan jumlah maksimal 

sesuai standar, maka untuk sekarang hanya dapat diisi setengah (50%) 

atau sepertiga (33%) dari jumlah peserta didik, hal ini juga berlaku 

saat pelaksanaan penilaian (PTS dan PAS). 

Kegiatan ini, relevan dengan SKB 4 Menteri terkait Point I 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, 

Sub Point A Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Pendidikan 

Anak Usia Dini serta jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
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Menengah, bahwa  dalam prosedur pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas di satuan Pendidikan disesuaikan dengan peraturan 

perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota sebagaimana “1) 

Pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara bergantian, 2) Jumlah 

peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas (maksimal 18 peserta 

didik perkelas), dan 3) Lama belajar paling banyak 6 jam per hari.”166 

Dalam pelaksanaan PTS dan PAS bagi kelas bawah yaitu kelas 

satu sampai kelas tiga dilaksanakan secara luring dengan 

menggunakan moda Kertas dan Pulpen atau biasa dikenal dengan 

moda KP. Hal ini dilakukan karena kelas bawah membutuhkan 

perhatian dan pendampingan khusus, sebab tidak sedikit dari kelas 

bawah utamanya kelas 2 yang belum lancar membaca dan menulis, 

sehingga untuk PTS dan PAS dilaksanakan secara luring. Dengan 

tujuan, pendidik dapat membimbing dan mendampingi peserta didik 

mengikuti penilaian akhir dengan optimal sesuai dengan waktu yang 

sudah ditentukan. 

Sedangkan untuk kelas atas, yaitu kelas empat sampai enam 

melaksanakan PTS dan PAS secara daring atau menggunakan moda 

Computer Based Test atau biasa dikenal dengan CBT. Penilaian 

dengan moda CBT ini diterapkan di kelas atas karena kelas atas sudah 

memiliki kemampuan membaca serta menulis yang baik, selain itu 

juga sudah mampu mengoperasikan Komputer atau HP dengan baik. 

                                                           
166 Pusdiklat, “Surat Keputusan Bersama (SKB) ...”, 3. 
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Maka dari itu, untuk kelas atas lebih mendukung untuk melaksanakan 

PTS dan PAS secara daring atau menggunakan moda Computer Based 

Test atau biasa dikenal dengan CBT. Hal ini selaras dengan teori 

Fatmaridha Sabani bahwa: 

“Masa kelas rendah SD/MI (kelas 1-3), kira-kira umur 6 tahun 

atau 7 tahun sampai umur 9 tahun atau 10 tahun. Secara khusus 

karakteristiknya adalah waktu reaksinya lambat, koordinasi 

otot tidak sempurna, kurangnya kemampuan pemusatan 

perhatian, kemauan berpikir sangat terbatas, senang menirukan 

sesuatu yang dilihatnya. Sedangkan Masa kelas tinggi SD/MI 

(kelas 4-6), kira-kira umur 9 tahun atau 10 tahun sampai umur 

12 tahun atau 13 tahun. Sedangkan karakteristik anak SD/MI 

pada tingkat tinggi memiliki sedikit persamaan dengan kelas 

rendah. Namun, waktu reaksinya lebih cepat, koordinasi otot 

sempurna, mempunyai kemampuan pemusatan perhatian, 

kemampuan berpikir lebih banyak.”167 

c. Melakukan refleksi kinerja pendidik selama penerapan model 

pembelajaran blended learning. 

Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dengan model blended 

learning di MIN 3 Banyuwangi ini, tidak terlepas oleh kebijakan 

kepala madrasah, sebab kepala madrasah memiliki peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan hasil dari sebuah kegiatan evaluasi 

pendidik terhadap peserta didiknya. Sehingga Mohammad Haris 

Jamroni, memiliki kebijakan untuk melakukan refleksi kinerja para 

pendidik. Beliau menyediakan jurnal kegiatan pembelajaran di 

masing-masing kelas untuk diisi oleh para pendidik yang masuk kelas, 

sehingga dari sini, kepala madrasah dapat memantau dan mengamati 

kinerja pendidik selama penerapan PTM terbatas atau penerapan 

                                                           
167 Fatmaridha Sabani, “Perkembangan Anak-anak...”, 93.  
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model pembelajaran blended learning. Selain itu, kepala madrasah 

bersama para pendidik sana juga melakukan kegiatan “sosialisasi 

penilaian kinerja guru MIN 3 Banyuwangi”, Tentu dengan adanya 

kegiatan ini, kepala madrasah beserta para dewan guru dapat 

melakukan refleksi serta dengan adanya kegiatan ini dapat membekali 

para pendidik dalam meningkatkan kinerja pada saat PTM terbatas 

atau penerapan model pembelajaran blended learning di MIN 3 

Banyuwangi. Apabila ada yang kurang, dengan adanya kegiatan ini 

lembaga bisa lebih refleksi dan segera memperbaikinya. Hasil temuan 

ini, relevan dengan teori Zainal Arifin, bahwa: 

“Evaluasi reflektif memusatkan perhatiannya terhadap dimensi 

kurikulum sebagai ide. Pelaksanaan jenis evaluasi reflektif, 

yaitu (a) pada waktu pertama kali ide dikemukakan, (b) pada 

waktu terjadi proses deliberasi ketika suatu kurikulum sebagai 

rencana akan dikembangkan oleh suatu tim, (c) pada waktu 

kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis, atau (d) pada 

waktu kurikulum sebagai kegiatan sedang dikembangkan”168 

Hasil temuan-temuan di atas sudah dijelaskan bahwa dalam 

melakukan sebuah evaluasi, MIN 3 Banyuwangi sudah melaksanakan 

dengan baik. Pengambilan penilaian yang dilakukan oleh pendidik kelas di 

MIN 3 Banyuwangi memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil belajar 

peserta didik secara keseluruhan serta dapat meningkatkan hasil kualitas 

dalam pembelajaran dan pendidik juga dapat memberikan sebuah tindakan 

apabila selama kegiatan pembelajaran belum mencapai hasil yang 

diharapkan. Selain itu, lembaga juga melakukan refleksi sebagai evaluasi 

pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya. 

                                                           
168 Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 34 
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Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada Era New Normal di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

 

Bagan 4.1 Pembahasan Temuan Perencanaan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perencanaan 

 

2. Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang disadari dan 

direncanakan. Dan suatu kegiatan yang berencana menyangkut tiga hal, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (R. Ibrahim dan Nana Syaodih). 

Mempersiapkan skenario pembelajaran 

Daring-Luring 

Membuat Perangkat Pembelajaran 

Daring-Luring 

 

Merancang kurikulum darurat madrasah 

(Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang 

Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah) 

Merancang pembagian shift  

(Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 

Menteri, tentang Panduan penyelenggaraan 

Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19) 

Silabus 

(Farida Jaya) 

RPP Daring-Luring 

(Rusydi Ananda) 

Pembelajaran model 

blended learning 

dapat terlaksana 

dengan optimal jika 

dalam perencanaannya 

terdapat kegiatan 

merancang / 

mempersiapkan 

beberapa tahapan. 

(Achmad Noor Fatirul 

dan Djoko Adi 

Walujo) 

3. Evaluasi 
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Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada Era New Normal di 
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Bagan 4.2 Pembahasan Temuan Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan 

 

3. Evaluasi 

 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang disadari dan 

direncanakan. Dan suatu kegiatan yang berencana menyangkut tiga hal, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (R. Ibrahim dan Nana Syaodih). 

 

 

 

Dalam pelaksanaan 

pembelajaran (Baik 

daring ataupun 

Luring), telah 

terbagi menjadi tiga 

langkah kegiatan, 

yaitu kegiatan pen-

dahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan 

penutup. 

(Mukni’ah) 

Kegiatan Pendahuluan Daring-

Luring (Mukni’ah) 

Membiasakan membaca asmaul husna 

dan do’a sebelum belajar 

 

Ice breaking sebelum KBM 

 

Kegiatan Inti Daring-Luring 

(Mukni’ah) 

Kegiatan Penutup Daring-Luring 

(Mukni’ah) 

Membiasakan kegiatan literasi 

 

Memvariasikan bahan ajar 

(Rusydi Ananda) 

Memvariasikan media pembelajaran 

(Achmad Noor Fatirul dan Djoko 

Adi Walujo) 

1) Peserta didik diingatkan untuk mengumpulkan tugas.  

2) Peserta didik diajak untuk menyimpulkan materi bersama-sama. 

3) Pendidik memberi himbauan, motivasi, dan memberikan kesan bermakna.  

4) Pembelajaran ditutup dengan membaca doa setelah belajar. 

(Mukni’ah) 

1. Perencanaan 
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Bagan 4.3 Pembahasan Temuan Evaluasi Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan 

 

3. Evaluasi 

 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang disadari dan 

direncanakan. Dan suatu kegiatan yang berencana menyangkut tiga hal, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (R. Ibrahim dan Nana Syaodih). 

Di MIN 3 Banyuwangi, 

ditemukan bahwa evaluasi 

yang digunakan adalah 

evaluasi proses dan hasil. 

Evaluasi proses, 

mengevaluasi dimensi 

kegiatan yang 

mempengaruhi 

keberhasilan kurikulum 

darurat, seperti halnya 

pendidik, peserta didik, 

lingkungan, sarana pra 

sarana, kondisi dan lain 

sebagainya. Sedangkan 

evaluasi hasil. cakupan 

evaluasinya adalah hasil 

belajar peserta didik yang 

berkaitan dengan domain 

kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

(Zainal Arifin) 

Menilai Aspek Kognitif, Afektif, dan 

Psikomotorik saat KBM daring 

ataupun luring. (Zainal Arifin) 

Membagi dua kelompok saat 

pelaksanaan PTS dan PAS 

 ( SKB 4 Menteri, tentang Panduan 

penyelenggaraan Pembelajaran di 

Masa Pandemi Covid-19) 

) 

Kognitif: tes tulis/penugasan, tes lisan 

(tanya jawab). 

(Zainal Arifin) 

Afektif: Observasi sikap 

spiritual dan sikap sosial. 

(Zainal Arifin) 

(Rusydi Ananda) 

Psikomotorik: Praktik, membuat 

karya/produk, Presentasi. 

(Zainal Arifin) 

1. Perencanaan 

 

Melakukan refleksi kinerja pendidik 

selama penerapan model 

pembelajaran blended learning 

(Zainal Arifin) 

Kelas rendah moda Kertas dan 

Pulpen (KP)/luring dan kelas 

tinggi moda Computer Based 

Test (CBT)/daring 

(Fatmaridha Sabani) 
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BAB V 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, 

mengenai judul “Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada Era 

New Normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2021/2022”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam perencanaan pembelajaran luring, terdapat kegiatan yang terdiri dari: a. 

Mempersiapkan skenario pembelajaran (kurikulum darurat dan aturan 

pembagian shift). b. Membuat perangkat pembelajaran (silabus dan RPP). 

Dalam perencanaan pembelajaran daring, juga melakukan kegiatan yang 

sama, dan materi shift daring mengikuti apa yang dipelajari oleh shift luring. 

Jika pertemuan dilaksanakan virtual via zoom, maka pendidik harus 

menginformasikan kepada orangtua di 3 hari sebelum KBM. 

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran luring, terdapat beberapa kegiatan yang 

terdiri dari: a) Pendahuluan, dalam kegiatan ini peserta didik membaca asmaul 

husna, doa sebelum belajar, cek kehadiran, serta melaksanakan ice breaking. 

b) Inti, dalam kegiatan inti peserta didik mengawali KBM dengan literasi, 

penjelasan dari pendidik, tanya jawab, kemudian mengerjakan tugas. c) 

Penutup, pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil 

kerja, menyimpulkan materi, penguatan dari pendidik dan yang terakhir, 

membaca do’a setelah belajar secara bersama. Sedangkan dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring, terdapat beberapa kegiatan yang sama. Hal ini meliputi: 

a) Pendahuluan, dalam kegiatan ini pendidik membagikan link zoom. Kelas 

diawali dengan salam dan do’a sebelum belajar. Lalu cek kehadiran, serta 
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pelaksanaan ice breaking. b) Inti, dalam kegiatan inti peserta didik mengawali 

KBM dengan literasi, penjelasan dari pendidik sesuai dengan PPT yang 

dishare, lalu tanya jawab. c) Penutup, pada tahap ini peserta didik diingatkan 

untuk mengerjakan tugas dan segera dikumpulkan via WA. Lalu peserta didik 

menyimpulkan materi serta dilanjutkan dengan membaca do’a setelah belajar 

secara bersama. 

3. Dalam evaluasi pembelajaran luring, terdapat beberapa kegiatan yang terdiri 

dari: a. Mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. b. 

PTS dan PAS dilaksanakan secara luring bagi kelas bawah dengan moda 

Kertas dan Pulpen (KP). c. Kepala madrasah melakukan refleksi kinerja 

pendidik dengan menyediakan jurnal pembelajaran dan mengadakan 

sosialisasi kinerja guru. Lalu, terkait evaluasi pembelajaran daring, juga tidak 

jauh berbeda, hanya saja untuk pelaksanaan PTS serta PAS dilaksanakan 

secara daring bagi kelas atas dengan moda Computer Based Test (CBT). 

 

B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang 

ingin peneliti sampaikan, sebagai berikut: 

1. Bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

Pembelajaran dengan model blended learning merupakan solusi dan 

penyempurna dari model e-learning. Dengan blended learning, proses 

mengajar dianggap akan lebih efektif dan tidak membuat peserta didik MIN 3 

Banyuwangi merasa cepat bosan, karena tetap memiliki kesempatan 

berkomunikasi dua arah secara langsung. Akan tetapi, dari hasil penelitian 



169 

 

 

yang dilakukan peneliti, telah menunjukkan bahwa penerapan blended learning 

juga masih terdapat beberapa kekurangan yang salah satunya adalah peserta 

didik MIN 3 Banyuwangi kurang didukung sarana dan prasarana yang 

memadai seperti akses internet yang kurang stabil. Sementara bagi pendidik 

MIN 3 Banyuwangi, desain pembelajarannya kurang efisien, sebab harus 

menyusun dua RPP dalam satu pembelajaran serta KBM dilaksanakan di satu 

waktu. Dan alangkah baiknya, jika madrasah mengatur skenario pembelajaran 

pada saat ini dengan membagi dua shift, di pagi dan siang hari. Serta, jika 

kondisi pendemi telah membaik, lebih baik kembali ke pembelajaran normal. 

2. Bagi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

Hendaknya, kepala madrasah dapat memaksimalkan sarana dan 

prasarana dalam menerapkan kegiatan pembelajaran blended learning melalui 

kerja sama dengan provider tertentu guna membantu jalannya kegiatan 

pembelajaran daring. Dan adapun pada saat kegiatan rapat atau sosialisai, 

hendaknya para pendidik yang tidak hadir diberi peringatan tegas agar 

pelaksanaan pembelajaran blended learning dapat optimal. 

3. Bagi Pendidik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

Sebagai pendidik, pada saat pembelajaran blended learning terutama 

saat daring, walaupun KBM hanya memiliki waktu yang sedikit, setidaknya 

pendidik tetap menerapkan pendekatan saintifik 5M (Mengamati, Menanya, 

Mengumpulkan informasi, Mengasosiasikan dan Mengomunikasikan). Selain 

itu, pada saat kegiatan pembelajaran luring, hendaknya pendidik lebih 

mengoptimalkan kembali terkait penertiban protokol kesehatan serta rutin 

mengikuti kegiatan sosialisai terkait penerapan pembelajaran blended learning.  
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4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti yang lain, disarankan hasil penelitian ini dijadikan 

tambahan referensi ketika akan melakukan riset dengan fokus penelitian yang 

sama. 



171 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV 

PUSTAKA SETIA, 2018. 

Akub, Rina Yuliana. “Analisis Penerapan Blended Learning dalam Pembelajaran di 

Sekolah Dasar pada Covid-19 (Studi Kasus pada Peserta Didik Kelas V di SD 

Negeri Karang Jalak 2 di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun ajaran 

2020/2021)”. Skripsi, Universitas Pendididkan Indonesia Kampus Purwakarta, 

2021. 

Ananda, Rusydi. Perencanaan Pembelajaran. Medan: Lembaga Peduli Pengem-

bangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019.  https://core.ac.uk/download/pdf-

/228074872.pdf 

Arifin, Zainal. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 

2017. 

Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. Teori Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2015.  

Dangnga, Muhammad Siri dan Andi Abd. Muis. Teori Belajar dan Pembelajaran 

Inovatif. Sulawesi Selatan: SIBUKU Makassar, 2015. 

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II. Jakarta: Lentera Abadi, 

2010. 

Desmaryani, Susi. Efektivitas Proses Pembelajaran di Masa Pandemi. Sumatra Barat: 

Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021. (PDF) EFEKTIVITAS PROSES PEM 

BELAJARAN DI MASA PANDEMI | Hadion Wijoyo - Academia.edu 

Dwiyanto, Heri. "Menyiapkan Pembelajaran dalam Memasuki New Normal dengan 

Blended Learning", Juli, 22 2021, https://lpmplampung.kemdikbud.go.id-

/detailpost/menyiapkan-pembela jaran-dalam-memasuki-new-normal-dengan-

blended-learning  

Fatirul, Ahmad Noor dan Djoko Adi Walujo. Desain Blended Learning 2020. 

Surabaya: Scopindo, 2020. 

Firdianti, Arinda. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Mening-katkan 

Prestasi Belajar Siswa. Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018. 

https://www.google.co.id/books/edition/IMPLEMENTASI_MANAJEMEN_B

ERBASIS_SEKOLAH/nIpDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=implementasi&p

rintsec=frontcover  

Graham, Charles R. “Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, And 

Future Directions”. Bonk, C. J. & Graham, C. R. (Eds.). (in press). Handbook 

of blended learning: Global Perspectives, local designs. San Francisco, CA: 

Pfeiffer Publishing, 2005. MicrosoftWord –graham _intro.doc(curtbonk.com)  

Habibi, Andrian. “Normal Baru Pasca Covid-19”. Adalah: Buletin & Keadilan, No. 1 

(16 November 2020), 197-204. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1. 15809,  

Hidayat, Muhammad Taufik, Teuku Junaidi, dan Muhammad Yakob. “Pengembangan 

Pembelajaran Blended Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa 

https://core.ac.uk/download/pdf-/228074872.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf-/228074872.pdf
https://www.academia.edu/45386128/EFEKTIVITAS_PROSES_PEMBELAJARAN_DI_MASA_PANDEMI
https://www.academia.edu/45386128/EFEKTIVITAS_PROSES_PEMBELAJARAN_DI_MASA_PANDEMI
https://lpmplampung.kemdikbud.go.id-/detailpost/menyiapkan-pembela%20jaran-dalam-memasuki-new-normal-dengan-blended-learning
https://lpmplampung.kemdikbud.go.id-/detailpost/menyiapkan-pembela%20jaran-dalam-memasuki-new-normal-dengan-blended-learning
https://lpmplampung.kemdikbud.go.id-/detailpost/menyiapkan-pembela%20jaran-dalam-memasuki-new-normal-dengan-blended-learning
https://www.google.co.id/books/edition/IMPLEMENTASI_MANAJEMEN_BERBASIS_SEKOLAH/nIpDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=implementasi&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/IMPLEMENTASI_MANAJEMEN_BERBASIS_SEKOLAH/nIpDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=implementasi&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/IMPLEMENTASI_MANAJEMEN_BERBASIS_SEKOLAH/nIpDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=implementasi&printsec=frontcover
http://curtbonk.com/graham_intro.pdf
https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.%2015809


172 

 

 

Terhadap Tradisi Lisan aceh”, Jurnal Mimbar Ilmu, No. 3 (Desember 2020), 

401-410. http://dx.doi.org/10.23887/mi.v25i3 .28913 

Husamah. Pembelajaran Bauran (Blended Learning) Terampil Memadukan 

Keunggulan Pembelajaran Face-To-Face, E-Learning, Offline-Online dan 

Mobile Learning. Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta, 2014. 

Ibrahim, Duski. Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid). Jogjakarta: 

AR-RUZZ MEDIA, 2019. 

Ibrahim, R. dan Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta, 

2010. 

Jaya, Farida. Perencanaan Pembelajaran. Medan: UIN SUMATERA UTARA, 2019. 

http://repository.uinsu.ac.id/8483/1/Buku%20Perencanaan%20Pem belajaran-

full.pdf  

Kementerian Agama RI, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 

Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah”  

Kementerian Agama Republik Indonesia Direkturat Jenderal Pendidikan Islam. 

Mei 21, 2020. https://kemenag.go.id/archive/keputusan-direktur-jenderal-

pendidikan-islam-nomor-2791-tahun-2020-tentang-panduan-kurikulum-pada-

madrasah  

Kementerian Agama RI. “Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

Nomor B-2733.1/DJ.I/PP.00/00.11/08/2021 tentang “Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran pada Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA/MAK), Pesantren, dan 

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat CoronaVirus Disease 2019”  Kementerian Agama 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Agustus 11, 2021. 

Daftar Isian Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (kemenag.go.id) 

Meilinda, Rizkika Dwi. “Analisis Pembelajaran Blended Learning di SDN 2 

Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek”. Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2021. 

Miles, Matthew B., A Michael Huberman, dan Johnny Saldana. Qualitative Data 

Analysis A Methods Sourcebook. Amerika Serikat: Library of Congress 

Cataloging-in-Publication Data. 2014. 

Mukni’ah. Perencanaan Pembelajaran Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Kurikulum 13 (K-13). Jember: Pustaka Pelajar dan IAIN Jember 

Press. 2016. 

Mulyana, dkk. Pembelajaran Jarak Jauh Era Covid-19. Jakarta Pusat: LITBANG 

DIKLAT PRESS, 2020. 

Nadia, Syarifah. “Implementasi Pembelajaran Blended Learning di Era New Normal 

pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V MI Muhammadiyah 2 Bonjor 

Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020. 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. “Surat Edaran tetang Kebijakan 

Pembelajaran di Satuan Pendidikan di Masa PPKM Level 3”. Dispendik 

Banyuwangi, Agustus 31, 2021. 

http://dx.doi.org/10.23887/mi.v25i3
http://repository.uinsu.ac.id/8483/1/Buku%20Perencanaan%20Pem%20belajaran-full.pdf
http://repository.uinsu.ac.id/8483/1/Buku%20Perencanaan%20Pem%20belajaran-full.pdf
https://kemenag.go.id/archive/keputusan-direktur-jenderal-pendidikan-islam-nomor-2791-tahun-2020-tentang-panduan-kurikulum-pada-madrasah
https://kemenag.go.id/archive/keputusan-direktur-jenderal-pendidikan-islam-nomor-2791-tahun-2020-tentang-panduan-kurikulum-pada-madrasah
https://kemenag.go.id/archive/keputusan-direktur-jenderal-pendidikan-islam-nomor-2791-tahun-2020-tentang-panduan-kurikulum-pada-madrasah
https://siapbelajar.kemenag.go.id/#/SuratEdaran


173 

 

 

Pusdiklat. “Surat Edaran Mendikbud No 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penye-

lenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat penyebaran Corona Virus 

Disease (Covid-19)”, Mei 18, 2020. SE NO.15 Tahun 2020, Pedoman 

Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19) (kemdikbud.go .id)  

Pusdiklat. “Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 

(Covid-19)”. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek, 

Maret 24, 2020. SURAT EDARAN MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020 

TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA 

DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) – 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek (kemdikbud. 

go.id) 

Pusdiklat. “Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri dalam 

Negeri (Mendagri), Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran di Masa 

Pandemi Covid-19”  Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendik 

budristek, November 20, 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » 

Republik Indonesia (kemdikbud.go.id)  

Rosidi, Ahmad dan Edy Nurcahyo. “Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) 

dalam Penanganan Covid-19 sebagai Pandemi dalam Hukum Positif”. Jurnal 

Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani. No. 2 

(Juli, 2020), 193-197. 

S. Semler. “Use Blended Learning to Intcrease Leaner Engagement and Reduce 

Training Cost (Online)”, September 21, 2021. http://www.learningsim.com-

/content/lsnews/ blended_learning1.html 

Sabani, Fatmaridha. “Perkembangan Anak-anak Selama Masa sekolah Dasar (6-7 

Tahun)”, Didaktika: Jurnal Kependidikan, No. 2 (Mei, 2019), 89-100. 

https://jurnaldidaktika. org/contents/article/view/71  

Saidah, Rifatul. “Analisis Hadis Riwayat Al-Turmudzi Tentang Metode Pebelajaran”. 

Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. 

Sasasi, Windu. “Implementasi Model Blended Learning dalam Rumpun Mata 

Pelajaran PAI di MI Darul Ulum Tinggarjaya Sidareja Cilacap”. Skripsi, 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021. 

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan. 

Susanto, Ahmad. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2013. 

Tim penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN Jember press, 2020.  

Wijaya, Aditya Putra Bagus Eka. “Implementasi Pembelajaran Blended Learning pada 

Mata Pelajaran Tematik Tema 4 Sub Tema 2 Kelas 1 di SDI Bayanul Azhar 

Sumbergempol Tulungagung”. Skripsi, Institus Agama Islam Negeri Tulung-

agung, 2021. 

https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/se-no15-tahun-2020-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-19
https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/se-no15-tahun-2020-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-19
https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/se-no15-tahun-2020-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-19
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/blog/2020/11/pemerintah-daerah-diberikan-kewenangan-penuh-tentukan-izin-pembelajaran-tatap-muka
https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/blog/2020/11/pemerintah-daerah-diberikan-kewenangan-penuh-tentukan-izin-pembelajaran-tatap-muka
http://www.learningsim.com-/content/lsnews/%20blended_learning1.html
http://www.learningsim.com-/content/lsnews/%20blended_learning1.html


174 

 

 

LAMPIRAN 

MATRIK PENELITIAN 

JUDUL VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR SUMBER DATA 

METODOLOGI DAN 

PROSEDUR 

PENULISAN 

RUMUSAN MASALAH 

IMPLEMEN-

TASI MODEL 

PEMBELAJA-

RAN BLEN-

DED LEAR-

NING PADA 

ERA NEW 

NORMAL DI 

MADRASAH 

IBTIDAIYAH 

NEGERI 3 

BANYUWA-

NGI TAHUN 

PELAJARAN 

2021 / 2022 

1. Implementasi 

 

 

 

 

 

 

 

2. Model Pembe-

lajaran blen-

ded learning 

 

 

 

 

 

3. Era New Nor-

mal 

a. Implemen-

tasi Pembe-

lajaran 

 

 

 

 

 

b. Sistem 

pembelaja-

ran dengan 

model blen-

ded lear-ning 

 

 

 

c. Penyelengga-

raan pembe-

lajaran pada 

era new nor-

mal 

a.) Perencanaan pem-

belajaran 

b.) Pelaksanaan pem-

belajaran 

c.) Evaluasi pembela-

jaran 

 

 

a.) Pelaksanaan pem-

belajaran Dalam 

Jaringan (Daring) 

b.) Pelaksanaan pem-

belajaran Luar 

Jaringan (Luring) 

 

 

a.) Mengikuti protokol 

kesehatan 

b.) Kesiapan madrasah 

utamanya dalam 

Infrastruktur atau 

ketersediaan sarana 

sanitasi dan keber-

sihan 

c.) Kurikulum. 

d.) Kompetensi Pendi-

dik. 

Data Primer: 

1. Informan 

a. Kepala MIN 3 

Banyu-wangi 

b. Koorbid 

kuriku-lum 

MIN 3 Banyu-

wangi 

c. Wali Kelas II 

dan V 

d. Wali peserta 

didik kelas II 

dan V 

Peserta didik 

kelas II dan V 

2. Observasi 

 

Data Skunder: 

Dokumentasi 

1. Pendekatan dan 

Jenis Penelitian: 

Pendekatan Kua-

litatif Deskriptif 

jenis studi kasus. 

2. Teknik Pengum-

pulan Data: 

a. Observasi Partisi-

patif  

b. Wawancara men-

dalam 

c. Dokumentasi 

3. Teknik Analisis 

Data: 

a. Pengumpulan 

data 

b. Reduksi data 

c. Penyajian data 

d. Penarikan kesim-

pulan. 

4. Keabsahan Data: 

a. Trianggulasi sum-

ber  

b. Trianggulasi tek-

nik 

1. Bagaimana perencana-

an pembelajaran meng-

gunakan model pembe-

lajaran blended lear-

ning pada era new 

normal di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi tahun pe-

lajaran 2021 / 2022?.  

2. Bagaimana pelaksana-

an pembelajaran meng-

gunakan model pembe-

lajaran blended lear-

ning pada era new 

normal di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi tahun 

pelajaran 2021 / 2022?.  

3. Bagaimana evaluasi 

pembelajaran menggu-

nakan model pembela-

jaran blended learning 

pada era new normal di 

Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi 

tahun pelajaran 2021 / 

2022?. 

 



175 

 

 

 



176 

 

 

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman Observasi 

1. Keadaan lokasi penelitian. 

2. Letak geografis penelitian. 

3. Aktifitas peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

4. Aktifitas pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

5. Kelengkapan sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

6. Kegiatan pembelajaran daring dan luring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi. 

B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended 

learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi tahun 

pelajaran 2021/2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended 

learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi tahun 

pelajaran 2021/2022? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended 

learning pada era new normal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi tahun 

pelajaran 2021/2022?. 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Letak geografis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

2. Sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

3. Visi, misi, dan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

4. Profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

5. Data tenaga kependidikan dan pendidik, serta peserta didik Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi 

6. Sarana prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

7. Data ekstrakurikuler dan kegiatan penunjang, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi 



177 

 

 

8. Foto aktivitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

9. Foto aktivitas pendidik dan peserta didik di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi  

10. Foto gedung dan lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi 

11. Foto peneliti melakukan wawancara. 



178 

 

 

 



179 

 

 

 



180 

 

 



181 

 

 

 



182 

 

 



183 

 

 

HASIL OBSERVASI 

CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 10 Juli 2021 07.30- Selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pada pukul 07.30 WIB, peneliti datang ke 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi untuk silaturahmi dan bertemu dengan 

Bapak Mohammad Haris Jamroni, M.Pd.I selaku kepala Madrasah. Kemudian 

peneliti mengutarakan maksud kehadirannya, yaitu ingin melakukan pra observasi 

dengan menyerahkan surat izin pra observasi. Lalu kemudian kepala madrasah 

menerima kehadiran peneliti dengan senang hati dan mempersilahkan peneliti kapan 

saja datang ke Madrasah. Namun, saat itu, para tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi sedang melakukan Work 

Form Home (WFH), sehingga peneliti dapat memulai pra observasi pada hari Senin. 

 

CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 12 Juli 2021 07.30-selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Pada hari Senin 12 Juli 2021 pukul 07.00 WIB, peneliti berkunjung kembali 

ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi untuk melakukan studi eksplorasi 

atau pra observasi guna menjelajahi dan memahami permasalahan yang ada di 

Madarsah. Dari penjelajahan yang dilakukan peneliti ini, didapatkan bahwa madra- 
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1 

sah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi menerapkan model pembelajaran perbaduan 

antara Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Jaringan (Luring) atau blended learning. 

Dari hasil penjelajahan permasalahan ini, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dan berfokus pada kegiatan pembelajaran yang diterapkan 

Madrasah ini. 

 

CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 26 Juli 2021 08.00-selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Pada hari Senin 26 Juli 2021 pukul 08.00 WIB, peneliti berkunjung kembali 

ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi untuk bertemu kepala Madrasah. Lalu, 

peneliti menyerahkan surat penelitian dan menjelaskan konsep penelitian yang akan 

dilaksanakan, yaitu terkait kegiatan pembelajaran yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi pada era new normal. Sesuai hasil pra observasi yang telah 

dilakukan peneliti pada sebelumnya, bahwa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi menerapkan model pembelajaran blended learning. Sehingga, peneliti 

tertarik untuk menggali serta menyelidiki terkait permasalahan ini. Dengan senang 

hati kepala Madrasah mengizinkan dan mempersilahkan peneliti untuk melakukan 

penelitian tersebut.   
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CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 27 September 2021 06.30-selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 06.30 WIB, peneliti tiba di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. Peneliti bermaksud untuk melakukan ob-

observasi terkait kegiatan peserta didik sebelum masuk madrasah dan masuk kelas, 

hingga peneliti mengamati gedung serta halaman madrasah. Dari observasi yang 

dilakukan, peneliti memperoleh data bahwa sebelum masuk madrasah, para pendidik 

membiasakan peserta didik untuk melakukan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan 

Santun), kemudian tidak lupa tenaga kependidikan di sana juga melakukan 

pengecekan suhu dengan menggunakan thermogun. Dan dilanjutkan dengan sebagian 

para pendidik yang mengarahkan peserta didiknya untuk cuci tangan atau memakai 

handsanitizer sebelum masuk kelas. Sehingga, dari sini didapatkan bahwa Madrasah 

ini siap untuk menerapkan pembelajaran di era new normal dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan pada gedung dan 

lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. Dari data yang diperoleh, 

madrasah ini telah menunjukkan kesiapannya dalam memenuhi persyaratan (dengan 

mematuhi protokol kesehatan) untuk menerapkan pembelajaran di era new normal. 

Hal ini, dibuktikan dengan adanya fasilitas sanitasi dan air bersih, serta beberapa 

banner yang dipasang sebagai anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan (seperti 

cuci tangan dengan bersih, jaga jarak, memakai masker, dan lain sebagainya). 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi juga mempersiapkan tatanan pem- 
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1 

bagian shift untuk para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring dan 

luring. Peneliti telah melakukan observasi terkait penerapan pembelajaran blended 

learning di MIN 3 Banyuwangi. Penerapan pembelajaran ini telah direncanakan 

secara bertahap guna mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan physical 

distancing atau jaga jarak. Sehingga satu bangku hanya untuk satu peserta didik saja. 

Tahapan ini terdiri dari tahap pembelajaran daring dan tahap pembelajaran luring 

yang dilaksanakan dengan bergilir setiap seminggu sekali. Di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi, tahapan ini lebih dikenal dengan istilah pembagian shift.   

 

CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 02 Oktober 2021 06.30-selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, tepatnya pukul 06.30 WIB peneliti telah 

tiba di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. Kehadiran peneliti pada hari ini, 

bermaksud untuk melakukan observasi pembelajaran yang ada di kelas atas, tepatnya 

kelas V A. Dalam pembelajaran blended learning ini, terdapat 3 tahapan. yaitu tahap 

pendahuluan, inti, serta penutup. Dalam tahap pendahuluan, kegiatan pembelajaran 

saat luring diawali dengan pembiasaan membaca asmaul husna. Kemudian 

dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Sedangkan shift daring, langsung 

dibiasakan membaca doa sebelum belajar. Biasanya pendidik juga melakukan ice 

breaking sebelum mengawali pembelajaran di dalam kelas, hal ini dilakukan dengan 
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1 

tujuan agar anak-anak mendapatkan emosi yang positif saat mengikuti pembelajaran. 

Baru kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi yang akan dipelajari terlebih 

dahulu. 

 

CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 04 Oktober 2021 07.00-selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Senin, 04 Oktober 2021, peneliti kembali ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi untuk melakukan observasi kembali. Dari data yang diperoleh, saat itu 

materi yang dipelajari adalah materi Bahasa Indonesia tentang “pantun”. Pada 

kegiatan pembelajaran tersebut, baik saat daring maupun luring pendidik akan 

membiasakan peserta didik untuk melakukan literasi terlebih dahulu, baru kemudian 

pendidik menjelaskan materi. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk 

memudahkan para peserta didik dalam memahami materi yang akan dipelajari. Dan 

sesuai dengan data yang didapat pada hari sebelumnya, madrasah ini memiliki 

kurikulum darurat, sehingga dalam pembelajarannya, mereka menyampaikan materi 

permata pelajaran, bukan tematik. Hal ini dimaksudkan, agar lebih meringankan dan 

memudahkan peserta didik saat melaksanakan evaluasi di saat PTS dan PAS. 
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CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 27 Oktober 2021 07.00-selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, tepat pukul 07.00 WIB peneliti 

melakukan observasi terkait pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran 

blended learning, saat itu di kelas VA shift luring sedang mempelajari materi Bahasa 

Indonesia tentang “pantun”. Setalah melakukan literasi, pendidik memanfaatkan 

fasilitas proyektor, sound, dan microfon sebagai penunjang keaktifan peserta didik di 

dalam kelas saat mengikuti KBM yang berlangsung. Saat mempelajari materi pantun, 

dengan adanya dukungan alat, media, serta metode yang menunjang, tampak optimal 

antusiasme dan keaktifan para peserta didik di kelas V A. Selain itu, observasi 

menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran diakhiri pada shift luring, peserta didik 

diminta untuk menyelesaikan serta mengumpulkan hasil kerjanya terlebih dahulu. 

Sehingga, saat di rumah mereka tidak ada PR dan hanya mempelajari materi yang 

akan datang. 

 

 

CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 28 Oktober 2021 07.00-selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, pukul 07.00 WIB, peneliti mela- 
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kukan observasi terkait pembelajaran di shift daring. Dari hasil observasi 

menunjukkan bahwa pendidik mengajak para peserta didik shift daring untuk join di 

kelas zoom meeting. Pendidik memulai kegiatan pembelajaran pada materi yang sama 

yaitu pantun, dengan mengajak peserta didik untuk melakukan literasi juga. Saat itu, 

pendidik menyiapkan media PPT sebagai bahan penunjang para peserta didik belajar 

di zoom meeting. Dengan kekreatifan PPT yang dibuat, serta kemampuan pendidik 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, hal ini dapat menghilangkan rasa 

jenuh para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, data 

observasi untuk shift daring menunjukkan bahwa saat pembelajaran daring, pendidik 

kelas V A biasa mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi dan 

semangat belajar dengan mengajak anak-anak untuk mengirimkan stiker love saat 

akan mengakhiri pertemuan virtual via zoom. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan 

untuk memberikan kebermaknaan mereka setiap belajar daring. 

 

CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 20 November 2021 08.20-selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Hari Sabtu, 20 November 2021 pukul 08.20 WIB, peneliti melakukan 

observasi terkait kegiatan evaluasi pembelajaran di MIN 3 Banyuwangi. Berdasarkan 

data yang diperoleh menunjukkan bahwa pendidik MIN 3 Banyuwangi dalam melak- 
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sanakan kegiatan evaluasi adalah dengan cara memberikan tugas, latihan maupun 

praktik. Bentuk penilaian harian bagi peserta didik shift daring, pendidik melakukan 

penilaian yang mana setiap peserta didik mengirimkan tugasnya ke pendidik melalui 

chat pribadi (daring), biasanya peserta didik juga diminta untuk mengerjakan latihan 

yang ada di buku paket. Selain itu, tugas daring juga biasanya berupa pembuatan 

project berupa video yang dilakukan anak-anak di rumah. Sedangkan penilaian harian 

bagi shift luring, peserta didik terkadang diajak untuk melakukan praktik di kelas, 

tanya jawab, presentasi, serta pengumpulan tugas saat pembelajaran luring. 

 

CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE) 

Subyek Penelitian Tanggal Observasi Waktu 

Kepala Madrasah 22 November 2021 07.00-selesai 

 

Hasil Observasi 

1 

Senin, 22 November 2021 pukul 08.30 WIB, peneliti melakukan observasi 

kembali guna mengetahui sistem melaksanakan PAS yang akan dilaksanakan pada 

tanggal 29 November 2021. Dan dari hasil yang peneliti dapatkan, Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi membagi dua kelompok dalam melaksanakan 

kegiatan PAS. Kelompok ini terdiri dari kelompok kelas atas dan kelompok kelas 

bawah. Untuk kelas atas (4 sampai 6), melaksanakan PAS dengan moda CBT 

(Computer Based Test). Sedangkan kelompok kelas bawah (1 sampai 3) 

melaksanakan PAS dengan moda KP (Kertas dan Pulpen). Akan tetapi, dari hasil ob- 
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servasi yang didapatkan, pihak madrasah juga tidak memaksakan kelas atas untuk 

dapat melaksanakan PAS secara daring sesuai kebijakan awal, sehingga terdapat 

keringanan dan kebijakan tersendiri bagi peserta didik yang terkendala dengan HP 

ataupun laptop. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya jadwal pengambilan soal PAS 

moda KP untuk kelas atas juga. Bagi kelas IV, pengambilan soal dilakukan pada 

pukul 07.30 WIB sampai pukul 08.00 WIB di depan ruang kelas I B. Kemudian untuk 

kelas V, pengambilan soal dilakukan pukul 08.00 WIB sampai pukul 08.30 WIB di 

depan ruang kelas I A. Sedangkan untuk kelas VI, pengambilan soal dilakukan pada 

pukul 08.30 WIB sampai 09.00 WIB di depan ruang 1 B. Hal ini dilakukan sesuai 

dengan jadwal PAS semester ganjil Tahun pelajaran 2021/2022. Hal itu berlaku bagi 

seluruh kelas atas (IV samapai VI) yang memiliki kendala pada HP atau laptop yang 

mengakibatkan tidak dapat mengikuti PAS secara daring atau moda CBT. 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Kepala Madrasah) 

Nama : Mohammad Haris Jamroni, M.Pd.I 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

M : Mohammad Haris Jamroni, M.Pd.I 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Sabtu, 25 September 2021 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Madrasah 

Waktu Wawancara  : 08.00 WIB 

 

HASIL WAWANCARA 

P : “Menurut Pak Haris, dalam menerapkan pembelajaran campuran antara 

luring dan daring ini, apa saja yang harus dilakukan madrasah pak?” 

M : “Pada saat seperti ini, proses kegiatan belajar mengajar di MIN 3 

Banyuwangi harus tetap disesuaikan dengan intruksi pemerintah SKB 4 

menteri Mbak. Yaitu menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas yang 

tetap menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti panduan kurikulum 

darurat pada madrasah.” 

P :  “Jadi disesuaikan dengan SKB 4 menteri dan kurikulum darurat ya pak. 

Lalu bagaimana pihak madrasah menyampaikan hal ini kepada para wali 

peserta didik pak? Sedangkan kondisi tidak memungkinkan untuk 

berkerumunan. ”  

M : “Sebelumnya, saya sebagai ketua tim gugus tugas Covid di MIN 3 

Banyuwangi itu mengumpulkan komite dan korlas atau koordinator wali 

peserta didik yang terdiri dari ketua, wakil, dan bendahara. Sebab, kalau 

semua wali peserta didik kan tidak mungkin, sehingga itu yang kita kum-

pulkan di MIN 3 Banyuwangi, mereka kita beri arahan tentang prokes, 

pelaksanaan PTM terbatas dan lain sebagainya, kemudian merekalah yang 

berkewajiban untuk menjelaskan serta menyampaikan kepada anggota 

yang lain. Jadi setiap kelas memiliki koordintor masing-masing, 1 A 

sendiri, 1 B sendiri dan seterusnya.”  
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Kepala Madrasah) 

Nama : Mohammad Haris Jamroni, M.Pd.I 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

M : Mohammad Haris Jamroni, M.Pd.I 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Rabu, 29 September 2021 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Madrasah 

Waktu Wawancara  : 07.15 WIB 

 

 

P : “Apakah semua wali peserta didik memberikan izin pak?” 

K : “Nah.. dari kegiatan saat itu, ada beberapa orang tua yang tidak 

memberikan izin.”  

P : “Bagaimana madrasah bisa mengetahui data-data wali peserta didik yang 

tidak mengizinkan pak?  

K : ”Data itu dapat kita ketahui ya dengan cara memberikan surat pernyataan, 

kita copy sesuai dengan jumlah peserta didik. Kemudian diambil oleh wali 

peserta didik, dan kemudian dikembalikan lagi di sini. Lalu kita 

sendirikan, mana yang tidak mengizinkan, mana yang mengizinkan, 

namun banyak yang mengizinkan dan kecil banget yang tidak 

mengizinkan mbak. Namun hal ini juga tetap kami maklumi. Sebab, orang 

tua pasti juga khawatir dengan kesehatan anaknya kan mbak.” 

 

HASIL WAWANCARA 

P : “Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

campuran, biasanya apa saja yang dilakukan pendidik pak? ” 

M : “Mulai kelas satu sampai kelas enam itu dibiasakan membaca asmaul 

husna dan doa sebelum belajar, jadi biar mereka ya.. minimal lulus MI 

selain hafal dengan juz amma, juga tidak akan lupa dengan asamul husna.” 
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P : “Jadi pembiasaan membaca asmaul husna sebelum belajar ini berlaku 

untuk semua tingkatan kelas ya pak?” 

M : “Betul mbak, jadi lagu yang dipakaipun juga sama mbak, sehingga 

pembiasaan membaca asmaul husna ini berlaku untuk semua kelas.” 

P : “Tadi terkait kegiatan pembelajaran dalam tahap pendahuluan nggeh pak, 

lantas kalau dalam kegiatan penutupnya apakah ada juga pembiasaannya 

pak? 

M : “Dalam kegiatan penutup sebenarnya ya sama dengan kegiatan awal atau 

pendahuluan. Jikalau di kegiatan awal mereka dibiasakan membaca 

asmaul husna dan membaca doa sebelum belajar, maka saat kegiatan 

penutup mereka ya dibiasakan membaca doa setelah belajar juga. Jadi 

imbang mbak antara kegiatan sebelum dan sesudah belajar, agar terbiasa 

mbak. Tapi saya bersama bapak koorbid kurikulum juga tidak lelah 

mengingatkan bapak ibu guru mbak, kalau sebelum pembelajaran diakhiri 

jangan sampai bapak ibu guru itu lupa untuk mengingatkan anak-anak 

agar selalu menjaga kesehatan dan semangat belajar. Biar mereka tetap 

semangat dan aman dalam kondisi kayak gini.” 

P : “Oh enggeh baik pak. Jadi semua kegiatan diseragamkan nggeh pak. 

Mulai dari kelas satu hingga kelas enam. Jadi apakah di MIN 3 

Banyuwangi ini juga ada kegiatan refleksi terhadap kinerja para pendidik 

dan program pembelajaran  yang dilaksanakan pak?. Kan untuk saat ini, 

MIN 3 Banyuwangi juga telah menerapkan model pembelajaran blended 

learning atau campuran.” 

M :  “Untuk evaluasi pelaksanaan pembelajarn blended learning sebenarnya 

butuh yang namanya kegiatan refleksi mbak. Tujuannya ya untuk 

memperbaiki yang sudah lalu. supaya KBM yang akan datang lebih baik 

lah. Dan terkait refleksi ini ada 2, yang pertama dengan mengisi jurnal 

kegiatan mengajar dan yang kedua dengan kegiatan sosialisasi penilaian 

kinerja guru MIN 3 Banyuwangi.” 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Koorbid Kurikulum Madrasah) 

Nama : Muhammad Akbar Hariadi, S.Pd.I 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

A : Muhammad Akbar Hariadi, S.Pd.I 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Rabu, 29 September 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kepala madrasah 

Waktu Wawancara  : 07.20 WIB 

 

 

  

HASIL WAWANCARA 

P  : “Menurut Pak Akbar, dalam menerapkan pembelajaran campuran 

antara luring dan daring ini, apa saja yang harus dilakukan madrasah 

pak?” 

A : “MIN 3 Banyuwangi sebenarnya telah menyiapkan skenario 

pembelajaran mbak. Ada dua kurikulum di MIN 3 Banyuwangi yang 

harus kita siapkan. Yaitu kurikulum normal kita buat dan kurikulum 

darurat ketika masa pandemi juga kita buat. Jadi ketika nanti kondisi 

sudah normal ya kurikulum normal yang kita pakai. Jam tatap 

mukannya sesuai dengan aturan yang normal. Namun karena kondisi 

pandemi, maka acuannya adalah kurikulum darurat. Jam tatap 

mukanya tidak sama dengan yang normal, serta materi yang 

disampaikan tidak sebanyak aturan yang normal. Seperti halnya, kalau 

dulu anak kelas atas pulangnya sekitar jam 11.30, nah  sekarang jam 

10.35 mbak pulangnya.” 

P : “Baik Pak, kemudian untuk sistem pembagian shiftnya di MIN 3 

Banyuwangi itu bagaimana ?” 

A : “Untuk pembagian shift, satu kelas semisal ada 35. Maka absen 1 

sampai 18 masuk shift luring. Nanti yang 19 ke bawah sampai akhir 

masuk shift daring. Jadi untuk pembagian shiftnya adalah pembagian 

absensi bukan untuk pembagian per kelas mbak. Masing-masing shift, 

masuknya adalah per pekan, bukan per hari.” 
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P : “Lantas, bagaimana cara pihak madrasah menyampaikan skenario yang 

telah disusun kepada para wali peserta didik pak?” 

A :  “Mulai awal pandemi, sebenarnya kita kan sudah menyiapkan skenario 

pembelajaran ini mbak, dan untuk melakukan skenario ini, haruslah 

ada kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua terlebih dahulu 

mbak. Dari lembaga sendiri, jika ada kegiatan tatap muka ataupun 

daring, serta hal yang lainnyapun, itu harus diawali dengan 

memberikan surat pernyataan, yang mana orang tua nanti mengisi, 

setuju atau tidak setuju.” 

P : “Enggeh baik pak. Kemudian terkait pelaksanaan pembelajaran di 

kelas pak. Apa saja perencanaan yang harus disiapkan oleh para 

pendidik?” 

A : “Perangkat pembelajaran. Silabus. Pada dasarnya, silabus itu sudah ada 

dari pusat, dan kita ya mengikuti silabus yang sudah disiapkan untuk 

wilayah Jawa Timur Mbak, nanti baru dikembangkan kembali oleh 

masing-masing guru. Kemudian baru disesuaikan dengan materi yang 

akan diajarkan. Nah namun, di MIN 3 Banyuwangi ini pada tahun 

pelajaran 2021-2022, dalam menyampaikan pembelajarannya adalah 

dengan cara permata pelajaran mbak. Jadi Bahasa Indonesia sendiri, 

Matematika Sendiri, IPS sendiri, PPKn ya sendiri. Soalnya kan waktu 

ujian, mereka dapatnya per mata pelajaran. Jadi ya lebih memudahkan 

mereka. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tapi catatannya, kita 

menggunakan KD esensial mbak. Jadi kita ambil materi yang penting, 

dan kita sampaikan materi pembelajaran yang memang belum 

disampaikan, jadi ya nggak perlu mengulang-ngulang pembelajaran 

gitu.” 

P : “Baik pak, lalu selain silabus apa lagi ya pak yang harus dilakukan 

pendidik?” 

A : “Setiap guru, mesti diharuskan membuat RPP mbak, baik itu RPP 

pembelajaran luring maupun daring. Ya hal ini dilakukan biar memu- 



197 

 

 

dahkan guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya mbak. 

Nah RPP yang dibuat dalam satu pertemuan ini juga sedikit berbeda 

dengan yang lain mbak, ya karena kita pembelajarannya disampaikan 

permata pelajaran, maka RPPnya ya per mata pelajaran mbak, soalnya 

ujiannya anak-anak itu permata pelajaran mbak. Bukan tematik. Jadi, 

RPP yang dibuatpun ya RPP permata pelajaran dan RPPnya 2 jenis, 

yaitu RPP pembelajaran daring dan RPP pembelajaran luring. Dan 

dalam pembuatan RPP di masa pandemi saat ini, para guru MIN 3 

Banyuwangi membuat RPP yang satu lembar itu mbak. Baik untuk 

shift daring ataupun shift luring. Semua disesuaikan dengan kebijakan 

dari menteri pendidikan dan kebudayaan, ya tentu semua dilakukan 

karena kita memiliki tujuan, yaitu mengurangi beban guru dalam 

kegiatan administrasi serta dapat meringkas KD yang dianggap penting 

untuk disampaikan peserta didik. Jadi, meringankan guru ya 

meringankan siswa. Dengan pembelajaran PTM terbatas ini, guru 

harus inovatif juga mbak, dengan harapan seorang pendidik dapat 

melakukan penanganan yang baik agar anak-anak tetap bisa menyerap 

materi pembelajaran tanpa bosan, ya walaupun tidak semaksimal dari 

pembelajaran yang dilaksanakan sebelum pandemi.” 

P : “Lalu, dalam menyusun RPP. Di MIN 3 Banyuwangi ini, para pendidik 

menyusun secara mandiri atau bagaimana pak?” 

A : “Untuk pembuatan RPP mbak, MIN 3 Banyuwangi kan ada Kelompok 

Kerja Gurunya, yang mana KKG ini pengelompokannya yaa diambil 

dari wali kelas di tingkatan kelas yang sama. Guru kelas 1 A  berarti 

kelompoknya ya bersama guru kelas B dan C. Baru nanti mereka bagi 

tugas dalam pembuatan RPP sesuai dengan silabus dan KD 

esensialnya.” 

P : “Baik pak, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran daring dan 

luring pak. Apakah shift daring penyampaian materinya tetap 

disesuaikan dengan jadwal pelajarannya?” 

A : “Pelaksanaan pembelajaran untuk shift daringnya, tetap disesuaikan de- 
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ngan jadwal. Namun kadang-kadang guru itu lebih fokus dengan 

yang muka mbak. Sehingga untuk yang daring, mungkin agak telat 

saat memberikan materinya. Jadi sesuai jadwal, namun untuk jamnya 

yang agak telat gitu.” 

P : “Apakah terdapat perbedaan dalam antusias belajar antara peserta didik 

shift daring dengan shift luring pak?” 

A : “Kalau diprosentase, anak-anak menerima materi itu mengenanya lebih 

kepada tatap muka, ketika daring aduhh gak nyantol sama sekali. 

Sehingga harus ada trobosan lain mbak, yaitu media. Terkait media, 

kami bebaskan dan tergantung dari guru. Dari lembaga sudah 

memberikan rekomendasi yang sekiranya anak-anak bisa menerima 

dengan baik. Semisal ada camtasia, video, power point dan lain 

sebagainya. Jadi kalau daring gak wa saja. Kalau luring gak buku 

saja.” 

P : “Nah selain dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran, lantas dalam 

kegiatan evaluasinya bagaimana nggeh pak?” 

A : “Untuk evaluasi pembelajaran tetap sama seperti sebelum-sebelumnya, 

selain evaluasi harian juga ada PTS dan PAS di MIN 3 Banyuwangi 

mbak. Ketika pandemi, jelas kita tidak bisa mengumpulkan anak-

anak kan? Maka ada pelaksanaan PTS yang dilaksanakan secara 

luring di sekolah dan ada juga secara daring melalui google form. 

Untuk yang kelas 1, 2 dan 3 itu pakai KP. Sedangkan kelas 4, 5 dan 6 

sudah pakai CBT walaupun tidak semua pyur pakai komputer ya. 

Kadang mereka juga ada yang pakai HP” 

P : “Bagaimana jika salah satu peserta didik pada kelompok yang 

menggunakan moda CBT mengalami hambatan, sehingga tidak dapat 

mengikuti PTS ataupun PAS dengan moda CBT Pak?” 

K :  “Mungkin untuk anak-anak juga ada keterbatasan alat, semisal tidak 

punya HP, tidak punya laptop dan lain-lain. Sehingga bisa 

mengambil, dan kita siapkan KP tersebut, kan tiap hari harus 

mengumpulkan, Jadi ya dalam pelaksanaan pembelajaran serta peni- 
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laian kita fleksibel saja. Jika tidak punya HP, siswa atau orang tua ya 

mengaambil soal dan mengumpulkan tugas ke madrasah hari itu juga. 

Simpel saja, karena kondisi pandemi banyak yang terkena dampak 

kan mbak.” 

P : “Selain evaluasi pada peserta didik, apakah juga ada evaluasi terhadap 

kinerja para pendidiknya pak? Soalnya saat ini kan MIN 3 

menerapkan model pembelajaran blended learning atau PTM terbatas 

gitu” 

K : “Oh untuk evaluasi pelaksanaan pembelajaran PTM saat ini, kami 

mengobservasi dengan cara meminta para guru untuk mengisi jurnal 

kegiatan mengajar di dalam kelas. Selain itu, kami mengajak para 

guru-guru di sini untuk mengikuti kegiatan sosialiasi penilaian kinerja 

guru. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam satu semester. Untuk 

kegiatan ini tujuannya adalah menilai kinerja guru dalam mengajar 

mbak. Jadi perangkat pembelajaran dengan PTM terbatas ini kita lihat, 

evaluasi pembelajaran PTM terbatas yang dilakukan guru kepada 

siswanya juga kita lihat, Terus kita beri nilai. Sebab, mereka itu adalah 

guru PNS, sehingga harus memenuhi standart sesuai dengan 

tingkatannya masing-masing mbak. Jadi kita bantu lah, biar bisa 

memenuhi target.” 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Wali kelas V A) 

Nama : Nur Khofifah, S.Pd 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

K : Nur Khofifah, S.Pd 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Rabu, 29 September 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kelas V A 

Waktu Wawancara  : 08.25 WIB 

 

 
HASIL WAWANCARA 

P  : “Menurut Bu Khofifah, dalam menerapkan pembelajaran campuran 

antara luring dan daring ini, apa saja yang harus dilakukan madrasah 

bu?” 

K : “Ada kurikulum darurat di MIN 3 Banyuwangi mbak. Yang jelas 

kurikulum ini bisa berbeda-beda dengan kurikulum yang ada di MI 

lain. Kalau di MIN 3 sendiri ya melakukan modifikasi kurikulum yang 

mana beban belajarnya siswa jelas lebih ringan, pelaksanaan 

pembelajaran serta penilaian hasil belajarnya lebih fleksibel. Misalnya, 

dalam satu hari dibatasi maksimal hanya ada 2 atau tiga mata pelajaran 

yang diajarkan, dan dalam pemilihan materi, guru memilih KD esensial 

saja mbak.” 

P : “Baik bu, kemudian untuk sistem pembagian shiftnya di MIN 3 

Banyuwangi itu bagaimana?” 

K : “Model kita melakukan pembelajaran itu diblended mbak, atau 

dicampur. Jadi ada yang tatap muka, ada yang daring. Jadi kita bagi 

dalam shift 1 minggu sekali mbak. Misalkan shift 1 itu tatap muka di  



201 

 

 

sekolah selama seminggu, maka shift 2 nya daring juga selama 

seminggu. Seperti itu selanjutnya. Soalnya kita harus jaga jarak, jadi 

duduknya 1 bangku ya 1 anak.” 

P : “Baik bu, selanjutnya untuk RPP yang disusun para pendidik itu 

bagaimana ya?” 

K : “Untuk RPP tetap harus membuat sebagaimana pelaksanaan 

pembelajaran pada umumnya mbak. Tapi bedanya untuk RPP saat ini 

lebih fleksibel dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian mbak.” 

P : “Bagaimana usaha pendidik tetap memperhatikan shift daring 

sedangkan pendidik sedang menyampaikan materi pada shift luring?” 

K : “Untuk daring tetap disesuaikan dengan jadwal mbak, jadi kita tetap 

berusaha agar tetap tepat waktu sesuai jam.” 

P : “Tadi terkait pelaksanaan pembelajaran nggeh bu, lalu untuk evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan pendidik bagaimana?” 

K :  “Biasanya saat luring saya minta peserta didik melakukan praktik di 

kelas, kadang ya tanya jawab, presentasi, serta pengumpulan tugas 

saat pembelajaran luring. Kalau untuk shift daring biasanya saya 

memberikan tugas untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku 

atau melakukan aktivitas berupa praktiklah atau apalah nanti 

dibuktikan dengan hasil dokumentasi atau video yang kemudian 

tugasnya dikirim melalui chat pribadi ke saya mbak. Tapikan untuk 

evaluasi juga ada berbagai macam kan ya mbak, jadi ya di samping 

harian kita juga harus tetap mempersiapkan PTS dan PASnya.” 

P : “Terkait prosedur pelaksanaan PTS dan PAS, sesuai data yang peneliti 

dapatkan itu telah dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang daring dan 

ada yang luring. Itu seperti apa ya bu?” 

K :   “Untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran, nanti yang masuk tatap 

muka dilakukan di sekolah PTS atau PASnya itu kelas 1 sampai kelas 

3. Sedangkan kelas atas 4 sampai 6, mereka daring. Jadi dengan share 

link. Untuk aplikasi atau media yang digunakan kelas atas adalah 

google form.” 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Peserta didik kelas V A) 

Nama : Matilda Aqila Bele Rini 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

B : Matilda Aqila Bele Rini 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Rabu, 29 September 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kelas V A 

Waktu Wawancara  : 09.00 WIB 

 

 

  

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

P  : “Biasanya apa yang dilakukan Bele sama teman-teman sebelum 

memulai pembelajaran di kelas?” 

B :  “Biasanya bunda ngajak membaca asmaul husna sama doa sebelum 

belajar dulu mbak. Terus kadang kita juga diajak tepuk-tepuk atau tes 

konsentrasi dulu.” 

P :  “Apakah Bele sudah hafal asmaul husna?” 

B :  “Sudah mbak” 

P : “Selain melakukan evaluasi pada peserta didik, apakah juga ada 

evaluasi terhadap kinerja pendidik saat menerapkan model 

pembelajaran blended learning bu?” 

K :  “Setiap masuk kelas dan akan mengajar itu para guru harus mengisi 

jurnal KBM mbak dan kemarin para guru juga diajak pak kepala 

sekolah beserta pak koorbid kurikulum untuk mengikuti kegiatan 

sosialisasi penilaian kinerja guru. Dan kegiatan sosialisasi ini benar-

benar penting menurut saya, soalnya di sini kan rata-rata ASN, jadi 

ya dibimbing dengan enar untuk dapat melaksanakan KBM di tengah 

pandemi kayak gini.” 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Peserta didik kelas V A) 

Nama : Zidni Rahmayanti 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

Z : Zidni Rahmayanti 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Rabu, 29 September 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kelas V A 

Waktu Wawancara  : 09.10 WIB 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Peserta didik kelas V A) 

Nama : Maghfira Ratunanda Ramadhani 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

HASIL WAWANCARA 

P  :  “Zidni lebih senang belajar di sekolah apa di rumah?” 

Z :  “Di sekolah mbak” 

P :  “Alasannya kenapa?” 

Z : “Kalau di sekolah banyak temannya, bunda juga menjelaskan  

pembelajarannya. Kalau di rumah enggak.” 

P : “Kalau belajar di sekolah seperti ini, Zidni selalu mengerjakan tugas 

apa tidak?” 

Z : “Waktu belajar di sekolah saya selalu mengerjakan tugas mbak, 

soalnya bunda gak ngasih PR, kalau saat belajar online juga selalu 

mengumpulkan tugas ke bunda.” 

P :  “Apa Bele juga senang, jika diajak tepuk-tepuk atau tes konsentrasi?” 

B :  “Hehe, seneng mbak, seru” 
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Keterangan 

P : Peneliti 

R : Maghfira Ratunanda Ramadhani 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Rabu, 29 September 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kelas V A 

Waktu Wawancara  : 09.18 WIB 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Wali kelas II A) 

Nama : Hamidah, S.Pd.SD 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

H : Hamidah, S.Pd.SD 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Rabu, 29 September 2021 

Tempat Wawancara : Ruang guru 

Waktu Wawancara  : 10.10 WIB 

 

 

  

HASIL WAWANCARA 

P  : “Ratu lebih senang belajar online atau di sekolah?” 

R : “Di sekolah kak” 

P : “Alasannya apa?” 

R : “Lebih paham kalau belajar di sekolah soalnya” 

P : “Tapi Ratu rajin mengerjakan tugas nggak? Sama teman-teman kelas 

juga?” 

R :  “Bunda Khofifah sering bilang mbak, katanya saya sama anak-anak 

kelas V A selalu disiplin. Gak ada yang telat-telat saat mengumpulkan 

tugas di sekolah atau online.”  

 

HASIL WAWANCARA 

P : “Bu Hamidah, untuk sistem pembagian masuk shift daring dan luring 

di MIN 3 Banyuwangi itu bagaimana?” 

H : “Setiap hari itu separo kelas, masuk mulai senin hingga sabtu. Minggu 

depannya separonya lagi masuk mbak. 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Wali peserta didik kelas 2, Shafa Azzahra) 

Nama : Nurpeni 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

N : Nurpeni 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Kamis, 30 September 2021 

Tempat Wawancara : Halaman Madrasah 

Waktu Wawancara  : 09.50 WIB 

 

 

  

 

 

HASIL WAWANCARA 

P  : “Menurut ibu, ibu lebih senang anak-anak belajar di rumah saja atau 

pembelajaran sesuai kebijakan sekolah?” 

N :  “Saya lebih senang pelaksanaan pembelajaran di bagi 2 shift seperti ini 

saja ya mbak, yang terpenting tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Saya juga lebih senang anak-anak belajar di sekolah. Karena apa ya.. 

P : “Sedangkan untuk perencanaan pembelajaran, apa saja yang dilakukan 

para pendidik bu?” 

H : “Untuk silabus dan RPP kita tetap membuat, jadi kita juga membuat 

RPP daring juga membuat RPP luring sebagai acuan proses kegiatan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Namun kita tetap 

memperhatikan kemampuan peserta didiknya mbak.” 

P : “Sedangkan sistem evaluasi pembelajaran yang biasanya ibu terapkan 

di kelas bagaimana nggeh bu?” 

H :  “Kalau itu, biasanya kita memberikan soal-soal mbak pas daring. Ya 

kadang juga tugas berupa video. Kalau pas di madrasah biasanya ya 

kita nilai aspek kognitif, efektif dan psikomotoriknya kayak biasanya 

gitu wes. Cuma harus dititeni, kalau guru di saat kondisi kayak gini 

gak boleh memaksa siswa kudu paham terus nilainya buagus mbak.” 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Wali peserta didik kelas V, Raska Zaka) 

Nama : Fathur Rohman 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

F : Fathur Rohman 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Kamis, 30 September 2021 

Tempat Wawancara : Depan Kelas III A 

Waktu Wawancara  : 10.15 

 

 

  

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

P  : “Menurut bapak, bapak lebih senang anak-anak belajar di rumah saja 

atau pembelajaran sesuai kebijakan sekolah?” 

F : “Lebih enak itu mengikuti apa yang sudah diatur di sekolahan. Kalau 

toh nanti separo daring dan separonya offline. Gak masalah. Kalau 

banyak daring, yang kesulitan adalah nanti yang di rumah mbak. Kalau 

ya satu minggu di sekolahan, satu minggu di rumah kan bisa 

seimbang.” 

  Kalau di rumah gak semua wali murid itu kan bisa mengajari anak-

anak. Kadang-kadang kalau anak-anak belajar di rumah dan belajar 

sama ibunya gak begitu nurut sama ibunya. Ya karena penyampainnya 

mungkin gak selugas ibu guru yang di sekolah atau bagaimana. 

Kadang ya malah berantem.” 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Wali kelas VA) 

Nama : Nur Khofifahh, S.Pd 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

K : Nur Khofifah, S.Pd 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Sabtu, 02 Oktober 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kelas V A 

Waktu Wawancara  : 07.00 WIB 

  
HASIL WAWANCARA 

P  :  “Biasanya, kegiatan anak-anak sebelum memulai pembelajaran itu apa 

saja nggeh bu??” 

K :  “Pembelajarannya selalu diawali dengan pembiasaan kepada anak-

anak untuk membaca asmaul husna dan doa sebelum belajar mbak, 

selain itu biasanya kami juga melakukan ice breaking, ya agar anak-

anak dapat menerima pembelajaran dengan diawali hati yang senang 

lah mbak.” 

P : “Untuk bacaan asmaul husna, apakah peserta didik MIN 3 Banyuwangi 

sudah hafal semua?” 

K : “khusus kelas V A, Semua sudah hafal mbak. Karena dibiasakan sejak 

kelas rendah. ” 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Wali kelas III A) 

Nama : Dra. Mistiyah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

Ms : Dra. Mistiyah 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kelas III A 

Waktu Wawancara  : 08.00 WIB 

 

 

  

HASIL WAWANCARA 

P  : “Apa saja yang dilakukan pendidik dalam tahap perencanaan 

pembelajaram dengan model campuran ini bu?” 

Ms :  “Setiap guru jelas diwajibkan untuk membuat silabus serta RPP mbak. 

Silabus yang sudah ada untuk lingkungan Jawa timur akan 

dikembangkan oleh para pendidik. Dan dilanjutkan untuk membuat 

RPP daring serta luring.” 

P : “Dalam membuat RPP, pendidik di MIN 3 Banyuwangi membuat 

secara mandiri atau bersama-sama bu?” 

Ms : “Dalam pembuatan RPP daring dan luring, enaknya kita itu saling 

bekerja sama mbak. Soalnya di MIN 3 Banyuwangi punya Kelompok 

Kerja Guru atau KKG itu.” 

P : “Kemudian dalam tahap pelaksanaan, langkah awal apakah yang 

biasanya diterapkan pendidik kepada para peserta didik?” 

Ms : “Suatu kegiatan yang wajib mbak dalam mengawali pembelajaran di 

kelas itu anak-anak membaca materi yang akan dipelajari dulu. Ya 

tujuannya agar anak-anak lebih mudah memahami materi yang akan 

diajarkan. Dengan anak-anak membaca dulu, sedikitnya mereka sudah 

tahu dasar apa yang akan dipelajari pada saat itu.” 
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P : “Kalau untuk shift daring, biasanya aplikasi apa yang digunakan bu?” 

Ms : “Aplikasi yang digunakan saat pembelajaran untuk shift yang daring, 

menggunakan WA group mbak, kadang juga share vidio, biar tidak 

jenuh lah.” 

P : “Baik bu, sedangkan untuk evaluasi pembelajarannya sendiri, apa yang 

sering diterapkan para pendidik bu?” 

Ms : “Kalau evaluasi pembelajaran saat daring, guru-guru biasanya 

memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal, mereka 

tulis tangan terus dikirim. Kadang-kadang ya suruh membuat video, 

kayak praktek pidato ataupun kegiatan lainnya. Bisa juga ya berupa 

foto kegiatan mereka, lalu dikirim pribadi ke gurunya. Kalau luring 

ini ya sama seperti KBM sebelum pandemi mbak, bedanya guru tidak 

memberatkan beban anak-anak. PR-PR kayak gitu dikurangi lah, biar 

gak tambah pusing anaknya dan orang tuanya.” 

P : “Adakah yang membedakan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan 

pendidik saat ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya?” 

Ms : Saat pembelajaran seperti ini, kita juga sulit untuk mengejar target 

mbak. Jadi ya sesuai dengan kemampuan anak-anak saja. Karena 

pembelajarannya kan memang belum seefektif dulu 

P :  “Terkait pelaksanaan evaluasi pembelajaran, tepatnya PTS dan PAS di 

kelas rendah. Maka pelaksanaannya seperti apa ya bu?” 

Ms :   “Untuk kelas 2, evaluasinya kita laksanakan dengan tatap muka pakai 

kertas. Karena apa? Kita untuk yang kelas 2, membaca masih ada 

yang belum lancar, menulisnya juga masih ada yang belum lancar. 

Jadi untuk mengetahui kemampuan anak jika dengan daring, itu 

masih belum maksimal. Jadi kita adakan dengan cara tulis langsung.” 
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HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Peserta didik kelas II A) 

Nama : Maulidia Habibah Hasmy 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

MH : Maulidia Habibah Hasmy 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kelas III A 

Waktu Wawancara  : 10.05 WIB 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Peserta didik kelas II A) 

Nama : Gendis Ferista Kinanti 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

G : Gendis Ferista Kinanti 

HASIL WAWANCARA 

P  : “Kegiatan apa yang biasa dilakukan Maulidia dan teman-teman saat 

selesai melaksanakan pembelajaran di kelas?” 

MH : “Setelah belajar, bunda biasanya tanya tentang materi yang sudah 

dipelajari kak, terus kalau selesai biasanya ya disuruh untuk baca doa 

setelah belajar bareng-bareng.” 

P : “Maulidia sudah hafal apa belum dengan doa setelah belajar?” 

MH : “Sudah kak” 
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Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kelas III A 

Waktu Wawancara  : 10.20 WIB 

 

 

  

  

 

 

HASIL WAWANCARA 

Biodata Narasumber (Wali peserta didik kelas V A) 

Nama : Nur Khofifah, S.Pd 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

 

Keterangan 

P : Peneliti 

K : Nur Khofifah, S.Pd 

 

Tempat dan Waktu Wawancara 

Hari, Tanggal : Selasa, 05 Oktober 2021 

Tempat Wawancara : Ruang kelas V A 

Waktu Wawancara  : 07.35 WIB 

 

 

  

HASIL WAWANCARA 

P  :  “Dalam kegiatan perencanaan pembelajaran, apakah pendidik tetap 

membuat perangkat pembelajaran seperti halnya silabus bu?” 

K :  “Untuk silabus, kami menggunakan silabus yang sudah ada mbak, 

nanti kami kembangkan. Dan kita ambil KD esensial yang penting-

penting. Jadi ya gak usah disampaikan lagi kalau pada pertemuan 

sebelumnya materi tersebut sudah disampaikan. Soalnya kan dalam 

pembelajaran PTM terbatas atau blended learning tadi kita hanya 

punya waktu yang sedikit sekali. Nggak banyak gitu.” 

 

HASIL WAWANCARA 

P  : “Setahu Gendis, kegiatan yang dilakukan bapak ibu guru sebelum 

menjelaskan materi, biasanya apa?” 

G :  “Biasanya bunda nyuruh membaca dulu, baru bunda menjelaskan 

kak.” 
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P :  “Sedangkan tahap penyusunan RPPnya bagaimana bu?” 

K :  “Untuk RPP, kita ada kelompok KKGnya mbak. Masing-masing dari 

guru dalam KKG yang sudah dibentuk ini diberikan tugas yang 

berbeda-beda, seperti RPP mata pelajaran A materi 1, tugasnya saya.. 

kemudian tugas guru yang lain buat RPP dengan materi yang 

berbeda. Tapi ya harus menyesuaikan silabus yang sudah memilih 

KD esensial tadi mbak. Dan adanya KKG ini juga agar lebih 

memudahkan para guru lah mbak, jadi nanti kalau tugasnya masing-

masing guru sudah selesai, tinggal dishare gitu.” 

P : “Baik. Tadi berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Lalu untuk 

pelaksanaan pembelajarannya seperti apa nggeh bu?” 

K : “Kapan hari, anak-anak itu saya bangkitkan untuk membuat cerita. 

Karena kami berusaha untuk memulai ada proses literasi di sekolah, 

sehingga itu saya mulai dengan literasi kelas. Saat itu saya, buatkan 

contoh cerita. Kemudian saya kirim, sebuah gambar biar anak-anak 

mencermati. Kemudian menguraikan gambar tersebut menjadi sebuah 

cerita. Dari cerita-cerita tersebut, saya pilih mana yang terbaik. Yang 

terbaik itu dia saya tugaskan untuk membaca dan memvideo, 

kemudian bagaimana video itu? Video itu kemudian saya minta anak-

anak untuk share ke youtubenya masing-masing. Jadi anak-anak 

sudah ada mulai proses ke blended learning. Dari video-video yang 

sudah diupload di youtube tadi, mana yang terbaik saya ambil untuk 

dipromosikan di linknya madrasah.” 

P : “Jadi dalam tahapan pendahuluan, peserta didik dibiasakan untuk 

melakukan literasi terlebih dahulu nggeh bu?” 

K : “Iya, betul mbak.” 

P : “Sedangkan pada tahap intinya bu, bagi shift daring. Biasanya kegiatan 

apa yang ibu berikan?” 

K : “Adapun yang dilakukan guru-guru dalam memberikan tugas daring itu 

bermacam-macam mbak. Wali kelas membentuk masing-masing 

rumah untuk belajarnya tiap kelas di whatsapp. Yaitu Whatsapp 

group.  
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  Dari situ, guru melakukan inovasi bentuk daring. Ada yang dengan 

share video, ada yang dengan share dari link youtube, materi-materi 

internet, ada juga yang melalui zoom meeting kemudian share PPT. 

Kalau saya sering melakukan pembelajaran daring melalui zoom. Dan 

yang sering saya lakukan di kelas, ketika anak-anak ini tatap muka di 

sekolah, bagimana penanganan untuk anak-anak yang daring? Mereka 

langsung saya masukkan ke kelas zoom tersebut. Sehingga pertemuan 

dan materinya bisa sama. Tapi bila ada kendala, kan zoom kadang juga 

ada kendala sinyal dan lain sebagainya ya?, maka saya lebih 

menggunakan materi yang daring itu dengan link youtube, share video, 

ataupun petunjuk-petunjuk yang lainnya. Sedangkan saat tatap muka di 

dalam kelas, kadang kami juga memadu dengan menggunakan fasilitas 

proyektor. Nanti, jika anak-anak butuh youtube yang ada kaitannya 

dengan materi pembelajaran, ya langsung saya setelkan.” 

P : “Jadi, untuk shift daring tidak semudah yang disangka ya bu?” 

K : “Untuk daring, ada kalanya butuh kerja sama antara guru dan orang 

tua, jadi usaha kita untuk share kegiatan pembelajaran harus sesuai 

dengan waktunya, begitu pula saat pengumpulan tugas mbak, soalnya 

batas pengiriman tugas ya hari itu juga. Namun selama ini, anak-anak 

sudah saya pantau mbak.. dan mereka selalu disiplin untuk mengirim 

tugas saat daring, ya kecuali yang sakit ya mbak. Kalau saat luring, 

anak-anak ya bisa lah diajak kerjasama.” 

P : “Untuk tahap penutupnya bu, saat daring biasanya apa saja yang 

dilakukan bu?” 

K : “Setelah belajar online seperti zoom meeting atau google meet serta 

pembelajaran di sekolah ya mbak, semua siswa biasanya diajak untuk 

menyimpulkan pembelajaran bersama-sama, selain itu ada kegiatan 

yang diwajibkan kepada anak-anak, yaitu mengakhiri pembelajaran 

dengan membaca hamdalah dan doa setelah belajar. Ya dengan hara- 
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  pan, kita bisa mendapatkan barokah atau bertambahnya kebaikan 

sebuah ilmu yang telah dipelajari. jadi meskipun saya tidak 

memberikan aba-aba, saat mereka mendengar bel berbunyi, ya mereka 

langsung wes reflek duduk rapi dan baca doa setelah belajar. Sudah 

melekat di diri mereka gitu mbak.” 

P : “Sudah terbiasa ya bu? Lalu adakah penguat bagi peserta didik sebelum 

pembelajaran diakhiri bu?” 

K :  “Saat mengakhiri pertemuan via zoom sebelum doa dan salam, anak-

anak biasanya saya ingatkan untuk selalu semangat belajar dan 

mematuhi protokol kesehatan mbak, selain itu mereka juga saya ajak 

untuk saling membagikan stiker love gitu, kadang anak-anak itu kalau 

sudah waktunya disuruh mengirim stiker, wajahnya bahagia semua 

mbak.” 
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HASIL DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Mohammad Haris Jamroni selaku kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Nur Khofifah selaku Wali Kelas V A di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Muhammad Akbar Hariadi selaku 

Koorbid kurikulum di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Hamidah selaku Wali Kelas II B di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Mistiyah selaku Wali kelas II A di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Nurpeni selaku Wali peserta didik kelas 

II di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi. 
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Peneliti melakukan wawancara dengan 

Fathur Rohman selaku Wali peserta didik 

kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Matilda Aqila Bele Rini selaku peserta 

didik kelas V A di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Gendis Ferista Kinanti selaku peserta 

didik kelas III A di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Maulida Habibah Hasmy selaku peserta 

didik kelas III A di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

Zidni Rahmayanti dan Maghfira 

Ratunanda Ramadhani salah satu peserta 

didik kelas V A di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Kegiatan membaca do’a dan asmaul 

husna sebelum belajar di kelas V A 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi. 
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Kegiatan ice breaking sebelum 

mengawali pembelajaran di kelas V A 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 

Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pembiasaan literasi dalam 

mengawali pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Variasi bahan ajar (materi dari internet 

dan buku) yang digunakan pendidik MIN  

3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

Variasi media pembelajaran (visual, 

audio, audio visual) yang digunakan 

pendidik MIN  3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antusiasme dan keaktifan peserta didik kelas V A  MIN 3 Banyuwangi saat 

pembelajaran luring. 
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Antusiasme dan keaktifan peserta didik kelas V A  MIN 3 Banyuwangi saat 

pembelajaran daring. 

 

 

 

 

 

Peserta didik kelas V A  MIN 3 

Banyuwangi mengumpulkan hasil kerja 

sebelum pembelajaran ditutup. 

 

 

 

 

 

Melaksanakan physical distancing 

dengan duduk “satu bangku - satu peserta 

didik”. 

 

 

 

 

 

 

Pembiasaan kegiatan membagikan stiker love saat mengakhiri KBM shift daring. 
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Evaluasi tugas harian kelas V A MIN 3 Banyuwangi saat pembelajaran luring 

(Presentasi dan Praktik). 

 

 

 

 

 

 

 

Simulasi PAS moda CBT kelas atas. 

 

 

 

 

 

Suasana Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi penilaian kinerja pendidik di 

MIN 3 Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

Jurnal kegiatan Belajar Mengajar 
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Pelaksanaan senyum, sapa, salam, sopan, 

dan santun sebelum masuk madrasah. 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan suhu badan sebelum masuk 

kelas pada masing-masing peserta didik 

dengan thermogun. 

 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi dalam menerapkan area wajib 

bermasker dan mematuhi protokol kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi dalam menyediakan sarana 

sanitasi dan kebersihan dengan memiliki air mengalir, sabun cuci tangan, dan 

pembersih tangan (hand sanitizer). 
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RPP DARING 
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RPP LURING 
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