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Abstrak— Teknologi pada zaman ini telah berkembang pesat. Hampir semua aspek 

kehidupan telah menggunakan teknologi, begitu juga dengan Pendidikan Matematika. 

Model blended learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dalam 

penerapannya melibatkan teknologi dan menggabungkan keunggulan dari 

pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran online. Meskipun blended 

learning telah lama populer dan digunakan oleh pendidik di negara-negara maju untuk 

menunjang pembelajaran, masih banyak institusi pendidikan yang kesulitan dalam 

mengimplementasikan blended learning, terutama pada pembelajaran matematika. 

Oleh karena itu dalam artikel ini akan dibahas mengenai rintangan-rintangan yang 

dihadapi dalam mengimplemetasikan blended learning pada pembelajaran 

matematika yang diharapkan nantinya bisa ditemukan solusi untuk mengatasinya. 

Berdasarkan hasil kajian, ada 8 kategori rintangan yang harus dihadapi dalam 

pengimplementasian blended learning pada pembelajaran matematika, yaitu: 

pendanaan, infrastruktur, waktu, pelatihan yang efektif, sikap, keterampilan TIK, 

dukungan teknis, dan pembelajaran matematika.  

 

Kata kunci: Mathematic Blended learning 

 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi pada zaman ini telah berkembang pesat. Hampir semua aspek kehidupan telah menggunakan 

teknologi, begitu juga dalam bidang Pendidikan. Model blended learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dalam penerapannya melibatkan teknologi dengan menggabungkan keunggulan dari 

pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran online. Hal ini sesuai dengan definisi blended 

learning yaitu pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran 

online yang dalam implementasinya memaksimalkan keunggulan dari masing-masing sesi tatap muka dan 

online [1]–[5] 

Penggabungan pembelajaran tradisional tatap muka dengan pembelajaran online pada blended learning 

mengijinkan kedua sifat pembelajaran yakni synchronous (bergantung pada waktu) dan asynchronous 

(tidak tergantung pada waktu) dalam pembelajaran. Dengan pembelajaran bersifat asyncrhonous, 

permasalahan waktu sebagai hambatan dalam pembelajaran tatap muka di kelas dapat diatasi sehingga 

guru dapat mengoptimalkan pembelajaran di kelas untuk memfasilitasi konstruksi pemahaman matematika 

siswa [4]. Blended learning juga telah terbukti membawa pengaruh positif dalam pembelajaran. Karena itu 

Blended learning sebagai model pembelajaran telah banyak digunakan oleh pendidik di negara-negara 

maju. 

Meskipun blended learning  telah lama populer dan digunakan oleh pendidik di negara-negara maju 

untuk menunjang pembelajaran, namun pada pembelajaran matematika blended learning belum banyak 

digunakan. Hal ini terlihat dari penelitian meta-analisis oleh Drysdale, Graham, Spring, dan Halverson [6] 

yang mengindikasikan bahwa penelitian blended learning pada jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah 

Menengah Atas sangatlah sedikit dan lebih sedikit lagi dalam pembelajaran matematika. Banyak guru lebih 

memilih pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru. Padahal siswa saat ini perlu dilibatkan dengan 

pengalaman yang relevan dan otentik melalui keterampilan abad ke-21 yang erat kaitannya dengan 

M-74 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PM-504 

 

teknologi untuk mengembangkan warga global dan digital yang berdaya saing. Lebih lanjut Werth, Werth 

dan Kellerer [7] menemukan bahwa guru yang menggunakan blended learning pada materi matematika 

lebih sedikit dibandingkan pada materi lain. Adapun alasan guru tidak menggunakan blended learning 

adalah karena guru merasa ada banyak rintangan dalam pengimplementasiannya yang tidak dapat diatasi. 

Beberapa artikel telah secara khusus membahas tentang rintangan-rintangan yang dihadapi dalam 

pengimplementasian model blended learning beserta solusinya pada pembelajaran secara umum [8]–[14]. 

Adapun artikel yang membahas tentang rintangan-rintangan dalam pembelajaran matematika adalah [15]–

[19]. Sementara artikel yang membahas tentang implementasi blended learning pada pembelajaran 

matematika adalah [20]–[27]. Namun artikel yang membahas rintangan-rintangan yang dihadapi dalam 

pengimplementasian model blended learning pada pembelajaran matematika masih belum banyak tersedia. 

Penulis hanya mendapatkan satu artikel yang membahas tentang tantangan alat-alat blended learning pada 

pembelajaran matematika [28]. Sehingga penulis merasa rintangan dalam pengimplementasian blended 

learning pada pembelajaran matematika perlu diidentifikasi untuk dipahami agar baik siswa, guru dan 

sekolah dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang dan rintangan-rintangan tersebut dapat diatasi. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Blended learning   

Blended learning  adalah suatu kombinasi pembelajaran tradisional tatap muka dengan pembelajaran 

online yang dirancang untuk melengkapi atau menyempurnakan kelas tradisional dan kelas online [1] –[5]. 

Meski begitu, blended learning lebih dari sekedar kombinasi sederhana pembelajaran tatap muka dengan 

online learning. Integrasi alat komunikasi dengan derajat sinkronisitas (keserentakan) yang berbeda dalam 

skenario pembelajaran membuka berbagai pilihan dalam rancangan skenario pembelajaran. Pada skenario 

blended learning, perpindahan dari pembelajaran asinkron (online learning) ke komunikasi sinkron (face-

to-face learning) terjadi ketika mereka telah menyelesaikan tugas individual mereka pada pembelajaran 

online dan ketika mereka membutuhkan lebih banyak masukan atau timbal balik dari anggota kelompok 

lainnya atau dari guru [29]. Adapun komposisi kombinasi pembelajaran tatap muka dan online sehingga 

dapat dikatakan sebagai blended learning seperti yang tertera dalam tabel berikut ini [30]: 

 

TABEL 1. KARAKTERISTIK BLENDED LEARNING 

Proporsi Materi 

yang disampaikan 

secara Online 

Tipe 

Pembelajaran 
Deksripsi Tipe 

0% Tradisional 
Pembelajaran tanpa penggunaan teknologi online – materi 

disampaikan melalui lisan atau tulisan. 

1 – 29% Berbasis Web 

Pembelajaran yang menggunakan teknologi berbasis web 

untuk memfasilitasi pembelajaran tatap muka. 

Menggunakan CMS (Course Management System) atau 

website untuk mengunggah silabus dan tugas.  

30 - 79% Blended/Hybrid 

Pembelajaran yang menggabungkan penyampaian online dan 

tatap muka. Proporsi penyampaian materi secara online 

biasanya menggunakan diskusi online dan beberapa pertemuan 

tatap muka. 

80 - 100% Online 
Pembelajaran dimana hampir seluruh materi disampaikan 

secara online. Biasanya tidak memiliki pertemuan tatap muka. 

 

Pada implementasinya, ada dua variasi blended learning yang timbul karena rasio waktu 

pembelajaran tatap muka terhadap waktu pembelajaran online, yaitu blended learning dengan model 

replacement dan enhanced. Blended learning dengan model “replacement” yaitu jika waktu 

pembelajaran tatap muka di kelas dialihkan ke pembelajaran online. Sedangkan jika waktu pembelajaran 
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tatap muka di kelas tidak dikurangi atau hanya ditambahkan dengan pembelajaran online maka blended 

learning  ini disebut sebagai model “enhanced” [31] 

Dari definisi di atas maka dapat diketahui bahwa komponen utama blended learning adalah 

pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. 

 

B. Blended learning pada Pembelajaran Matematika 

Reformasi dalam dunia pendidikan matematika dari teacher-centered ke student-centered dan 

berkembangnya pembelajaran digital menunjukkan dua gerakan berkembang dalam dunia pendidikan. 

Pesatnya perkembangan teknologi digital memiliki kemampuan baru yang bahkan dianggap tidak 

mungkin di masa lalu. Meskipun kemajuan dalam teknologi digital telah berkembang pesat, namun 

kombinasi alat fisik dan teknologi digital dalam pendidikan matematika tetap diperlukan [32]. Teknologi 

telah diketahui dapat membantu siswa memvisualisasikan dan memahami matematika, sementara guru 

dapat memperoleh penglihatan yang dalam ke dalam pengetahuan siswa dan membagikan perkembangan 

pekerjaan mereka pada komunitas-komunitas online atau pun offline. 

Pada pembelajaran matematika, siswa seringkali mengalami kesulitan dalam belajar matematika 

karena mereka harus mengerti teori dan menghapalkan rumus. Bahkan dibeberapa kasus, mereka harus 

memvisualisasikan gambar ketika mengaplikasikan teori dan rumus tersebut. Pada pembelajaran 

tradisional tanpa menggunakan teknologi hal tersebut dapat membuat siswa pemula kesulitan yang 

akhirnya berdampak pada kurangnya minat dan motivasi untuk menguasai materi tersebut. Dengan 

keunggulan teknologi, memungkinkan untuk merevolusi cara belajar seseorang dan cara menghadirkan 

informasi yang dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa.] 

Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa blended learning lebih unggul dibandingkan 

dengan pembelajaran tradisional tatap muka atau pembelajaran full-online [4], [29], [33]–[36]. Pada 

pembelajaran matematika blended learning berdampak positif dan signifikan terhadap minat belajar 

siswa, proses belajar, metode belajar, kepercayaan matematika, dan skor sikap matematika. Selain itu 

blended learning juga ditemukan lebih efektif secara signifikan daripada pembelajaran tradisional tatap 

muka [21]. Lebih lanjut, blended learning menunjukkan efek yang signifikan pada pencapaian akademik 

matematika siswa. Blended learning juga dapat membantu siswa untuk belajar matematika dengan cara 

mereka sendiri dan mengekspresikan opini mereka, meningkatkan interaksi antara siswa dan guru, dan 

memfasilitasi diskusi kelompok dan pembelajaran kolaboratif. 

 

C. Rintangan Pengimplementasian Blended learning pada Pembelajaran Matematika 

Meski blended learning telah terbukti memberikan banyak dampak positif terhadap pembelajaran 

matematika, namun dalam pengimplementasiannya masih banyak guru yang belum menggunakan 

blended learning karena ada banyak rintangan dalam pengimplementasiannya [7]. Adapun hasil kajian 

penulis dari berbagai sumber dan menggabungkan rintangan-rintangan dalam pembelajaran matematika 

konvensional dengan blended learning menunjukkan 8 kategori besar rintangan yang harus dihadapi 

dalam pengimplementasian blended learning pada pembelajaran matematika, yaitu: 

1) Pendanaan 

Rintangan utama dalam pengimplementasian blended learning adalah rendahnya pembiayaan yang 

menyebabkan ketidakmampuan untuk mendapatkan peralatan teknologi yang dibutuhkan dan 

ketidakmampuan untuk melatih guru. Sekolah yang siswanya berada pada tingkat ekonomi menengah 

ke bawah seringkali kesulitan untuk membiayai peralatan teknologi untuk blended learning [9]. 

Kurangnya dukungan finansial pada pembelajaran berbasis teknologi merupakan permasalahan yang 

penting dalam implementasi blended learning. Hasil survey juga menunjukkan bahwa implementasi 

blended learning yang membutuhkan biaya tinggi menjadi salah satu rintangan yang menghalangi 

guru untuk menggunakan blended learning [7]. 

Pada pembelajaran matematika, terdapat software-software khusus yang dibutuhkan seperti: 

Geogebra, Autograph, Maple, Mathematica, MathLab, WolframAlpha, Ms. Mathematic, dll yang 

beberapa diantaranya merupakan software berbayar. Materi matematika yang tersedia secara online 

pun beberapa diantaranya berbayar [37]. Sehingga bila pendanaan untuk implementasi blended 

learning ini kurang, maka pembelajaran pun tidak dapat berjalan dengan efektif. 
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2) Infrastruktur 

Pembelajaran online pada blended learning menuntut adanya peralatan teknologi yang mumpuni, 

perangkat lunak yang mudah digunakan, koneksi yang lancar dan stabil, serta staff yang terampil dalam 

mendukung pengoperasiannya yang mana tidak setiap sekolah menyediakan keempat hal tersebut [8]. 

Meski ada bagian blended learning yang mengintegrasikan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 

pada pembelajaran online atau jarak jauh yang terjadi di luar lingkungan sekolah, namun tidak semua 

guru dan siswa memiliki infrastruktur yang memadai untuk melaksanakannya. Mayoritas guru setuju 

bahwa kurangnya infrastruktur TIK di sekolah dan kurangnya waktu untuk mengkaji perangkat lunak 

menghalangi guru dalam menggunakan TIK pada pembelajaran. Lebih lanjut keterbatasan pada akses 

infrastruktur dapat mempengaruhi motivasi guru untuk menggunakan TIK pada pembelajaran [38].  

Di beberapa sekolah guru seringkali merasa kesulitan dalam mengakses komputer di sekolah 

disebabkan harus mengantri dengan guru lain. Kurangnya aksesibilitas infrastruktur TIK tidak hanya 

berkenaan dengan ketidaktersediaan hardware atau software atau alat TIK lain di sekolah. Namun juga 

dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas hardware, ketidaklayakan software, kurangnya jumlah 

komputer, kelambatan sistem TIK, dan ketidaktepatan pemilihan infrastruktur [38]. Adapun rintangan 

lainnya yang terkait dengan kurangnya infrastruktur adalah akses internet di rumah [7].  

Pada pembelajaran matematika, secara umum infrastruktur yang dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan blended learning hampir sama seperti pada pembelajaran lainnya. Sehingga jika 

infrastruktur untuk mengimplementasikan blended learning secara umum tidak memadai, maka akan 

menjadi rintangan dalam mengimplementasikan blended learning pada pembelajaran matematika. 

3) Waktu 

Hasil survey [7] menunjukkan bahwa kurangnya waktu menjadi rintangan utama guru enggan 

menggunakan Blended learning.  Beberapa penelitian mengindikasikan banyak guru yang sebenarnya 

sudah kompeten dan percaya diri untuk menggunakan TIK dalam pembelajaran, namun mereka tidak 

memiliki cukup waktu. Keterbatasan waktu dan kesulitan dalam penjadwalan pembelajaran 

terintegrasi TIK yang cukup merupakan sebuah halangan bagi guru untuk mengimplementasikan 

blended learning. Aspek penggunaan TIK yang memerlukan waktu lebih banyak yaitu waktu yang 

dibutuhkan untuk menemukan sumber di internet, menyiapkan pembelajaran, menjelajahi berbagai 

situs nternet, atau memeriksa berbagai aspek software edukasi dan praktik menggunakan teknologi, 

mengurusi masalah teknis, dan menerima pelatihan yang layak [38].  

Guru membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendesain pembelajaran berbasis teknologi 

daripada menyiapkan pembelajaran tradisional [38]. Sedangkan pada pembelajaran tradisional saja, 

waktu menjadi masalah besar dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang efektif [39]. 

Sehingga waktu menjadi salah satu rintangan dalam pengimplementasian blended learning pada 

pembelajaran matematika. 

4) Pelatihan yang efektif 

Rintangan dalam blended learning berkaitan dengan penggunaan TIK yang paling sering 

diungkapkan dalam literatur adalah kurangnya pelatihan yang efektif. Hasil survey [7] menunjukkan 

bahwa kurangnya pelatihan masuk ke dalam 3 kategori rintangan utama yang dihadapi guru dalam 

implementasi blended learning. Kurangnya pelatihan yang efektif merupakan rintangan yang 

kompleks karena penting untuk mempertimbangkan beberapa komponen yang dapat memastikan 

pelatihan tersebut efektif. Kurangnya pelatihan literasi digital, kurangnya pelatihan didaktis dan 

pedagogis bagaimana mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran matematika, serta kurangnya 

pelatihan berkaitan dengan penggunaan teknologi pada materi matematika atau software matematika 

yang spesifik merupakan rintangan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran.  

Selama ini kebanyakan pelatihan hanya berfokus untuk melatih guru bagaimana menggunakan 

teknologi. Padahal memberikan pelatihan pedagogis terkait TIK untuk guru merupakan hal yang lebih 

penting. Beberapa pelatihan dibutuhkan guru untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan 

sikap yang tepat mengenai penggunaan TIK yang efektif untuk mendukung pembelajaran siswa. Guru 

tidak hanya perlu melek teknologi, tetapi mereka juga perlu mengembangkan keterampilan dalam 

mengintegrasikan penggunaan TIK ke dalam pembelajaran matematika [38]. 

Ketika pelatihan kurang efektif, maka guru tidak dapat mengakses alat dan sumber TIK sehingga 

dapat menjadi rintangan dalam pengimplementasian blended learning pada pembelajaran matematika. 
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5) Sikap 

Beberapa penelitian mengenai rintangan pengintegrasian TIK dalam pendidikan menemukan 

bahwa sikap dan penolakan atas perubahan merupakan rintangan yang signifikan. Pengintegrasian 

teknologi baru kedalam pembelajaran membutuhkan perubahan dan setiap guru menanganinya dengan 

cara yang berbeda. Mempertimbangkan sikap guru yang berbeda pada perubahan adalah hal yang 

penting karena keyakinan guru akan mempengaruhi apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran. 

Salah satu kunci sikap guru terhadap penggunaan teknologi adalah pemahaman mereka tentang 

bagaimana teknologi ini akan menguntungkan pengajaran mereka. Meskipun guru merasa bahwa 

teknologi yang tersedia cukup, beberapa dari mereka kurang yakin bahwa mereka didukung, dipandu, 

atau dihargai dalam mengintegrasikan teknologi pada pengajaran mereka. Bahkan beberapa guru 

menganggap bahwa penggunaan TIK tidak ada untungnya atau tidak jelas untungnya [38].  

Hal yang normal untuk memiliki sikap takut akan suatu hal yang belum diketahui dan menolak 

perubahan. Tetapi bila seseorang mulai akrab dengan teknologi dan menyadari keuntungan 

pengintegrasian teknologi, maka rintangan ini akan menjadi tidak berarti [8]. Penolakan atas 

perubahan merupakan sebuah indikasi bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan kata lain, ada alasan 

mengapa para guru dan siswa menolak untuk berubah. Guru tidak suka menggunakan teknologi pada 

pengajaran mereka jika mereka melihat tidak ada yang perlu diubah dalam pengajaran mereka. Guru 

yang menolak untuk berubah tidaklah menolak perlunya perubahan itu, namun mereka kekurangan 

pendidikan yang dibutuhkan dalam menerima perubahan dan kurang cukup diberikan kesempatan 

untuk menyadari pentingnya teknologi  

Sikap kurangnya kepercayaan diri juga terindikasi merupakan salah satu rintangan yang 

menghalangi guru dalam penggunaan TIK pada pembelajaran matematika. Kurangnya kepercayaan 

diri ini terjadi karena guru takut gagal dan keterbatasan pengetahuan guru tentang TIK. Selain itu 

sikap kurangnya minat siswa dalam penggunaan teknologi juga menjadi salah satu penyebab guru 

enggan menggunakan blended learning [38]. Karena itu, sikap dapat menjadi rintangan dalam 

pengimplementasian blended learning pada pembelajaran matematika. 

6) Keterampilan TIK 

Rintangan dalam pengimplementasian blended learning lainnya merupakan keterampilan 

penggunaan TIK dalam pembelajaran matematika. Ketidakcukupan kuantitas dan kualitas pendidik 

tentang teknologi menjadi permasalahan utama dalam pengimpelementasian blended learning [40]. 

Hasil survey Pelgrum yang melibatkan sampel sekolah dari 26 negara menemukan bahwa guru yang 

kekurangan pengetahuan dan keterampilan merupakan rintangan yang serius untuk menggunakan TIK 

pada sekolah dasar dan menengah.  Bahkan Balanskat et al. mengungkapkan bahwa alasan banyak guru 

yang memilih tidak menggunakan TIK dan media dalam pengajaran adalah lebih kepada karena 

kurangnya keterampilan TIK bukan karena alasan pedagogis/didaktis [38].  

Selain keterampilan TIK guru, keterampilan TIK siswa pun perlu dipertimbangkan. Siswa dengan 

keterampilan TIK rendah cenderung membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempelajari TIK itu 

terlebih dahulu baru kemudian mempelajari materi matematika. Karena itu siswa juga seharusnya 

diberikan pelatihan mengenai keterampilan TIK sebelum pembelajaran matematika dimulai [41]. Hal 

ini agar dalam pembelajaran matematika, siswa dan guru dapat lebih memfokuskan diri dalam 

konstruksi pemahaman matematis, bukan pada keterampilan TIK. Karena itu bila keterampilan TIK 

guru dan siswa rendah, maka dapat menyebabkan pembelajaran matematika menjadi kurang efektif 

dan efisien. Sehingga keterampilan TIK dapat menjadi rintangan dalam pengimplementasian blended 

learning pada pembelajaran matematika 

7) Dukungan Teknis 

Kurangnya dukungan teknis yang tersedia bagi guru yang menolak teknologi baik karena 

pengalaman masa lalu dalam menggunakan TIK atau telah mengembangkan opini negatif karena 

pengalaman orang lain menyebabkan guru tidak mau mengambil risiko [9]. Hasil survey 

menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang permasalahan teknis menjadi alasan guru enggan 

menggunakan Blended learning [7]. Masalah-masalah teknis yang dimaksud yaitu seperti menunggu 

website terbuka, gagal terkoneksi ke Internet, printer yang tidak mencetak, komputer yang eror, dan 

penggunaan komputer lama. Banyak dari responden survey mengindikasikan bahwa kesalahan teknis 

dapat menghilangkan keinginan mereka untuk menggunakan TIK dalam pembelajaran karena takut 

akan merusak peralatan TIK saat pembelajaran [38]. 
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Dukungan atau pemeliharaan TIK di sekolah membantu guru untuk menggunakan TIK dalam 

pembelajaran tanpa menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki permasalahan software atau 

hardware [38], sehingga guru dapat lebih terfokus pada pengajaran matematika mereka. Karena itu 

dukungan teknis yang rendah dapat menjadi rintangan dalam pengimplementasian blended learning 

pada pembelajaran matematika. 

8) Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika sendiri menjadi sebuah rintangan bagi guru dalam 

mengimplementasikan blended learning. Rintangan tersebut antara lain: perencanaan untuk 

pembelajaran matematika, melaksanakan pelajaran matematika dan penilaian matematika [16]. 

Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam perencanaan pengajaran matematika berupa 

permasalahan berkaitan dengan materi dan desain pembelajaran. Dalam perencanaan pengajaran 

matematika, tentunya sumber materi matematika merupakan faktor penting yang berpengaruh. 

Kurangnya pengetahuan tentang sumber materi matematika online menjadi salah satu rintangan yang 

menghalangi guru menggunakan blended learning [7]. Ada banyak sumber yang menyediakan materi 

secara online di internet dan mengizinkan guru dan siswa untuk menggunakannya dalam pembelajaran 

atau mengunduhnya seperti Khan Academy, m-Edukasi, Rumah Belajar, Youtube, classrom 2.0, IXL, 

dsb. Memilih dan mendesain materi pembelajaran secara hati-hati dapat menjadikan sumber-sumber 

ini mengubah pembelajaran matematika di kelas menjadi lebih bervariasi. Selain itu ada juga contoh-

contoh pembelajaran matematika menggunakan TIK yang tersedia di internet. Contoh-contoh tersebut 

mendemonstrasikan strategi, tips, dan teknik pembelajaran matematika yang dapat guru ubah dan 

adaptasi sesuai kebutuhan pengajaran mereka. Guru yang memiliki pengetahuan kurang mengenai 

sumber materi online cenderung tidak percaya diri dalam mengunakan blended learning. Hal ini 

dikarenakan mempersiapkan materi matematika dalam pembelajaran tatap muka saja tidak mudah 

apalagi mempersiapkannya dalam pembelajaran online juga. 

Sementara itu, dalam mendesain pembelajaran, kesulitan yang seringkali dirasakan guru berupa 

kesulitan dalam menentukan: tujuan pembelajaran, metode pembelajaran yang sesuai, alat pengajaran 

dan aktivitas yang sesuai, materi prasyarat, teknik penilaian yang tepat dan waktu yang tepat untuk 

setiap aktivitas. Pemilihan alat teknologi yang sesuai pada bagian online learning merupakan salah 

satu faktor penting. Kesalahan dalam penggunaan teknologi dapat menimbulkan kesulitan dalam 

mempelajari konsep materi matematika yang dapat berakibat rendahnya komunikasi matematis siswa 

[28]. Karena itu dalam menentukan teknologi yang tepat berkaitan dengan materi matematika ada 4 

hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Memenuhi kebutuhan dan kemampuan siswa. 

b. Kejelasan dan kualitas informasi yang dihadirkan. 

c. Struktur yang sesuai untuk pemahaman dan asimilasi yang tepat. 

d. Interaktifitas dengan siswa. 

Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pelajaran matematika antara lain berupa 

kesulitan-kesulitan dalam: memperoleh alat pengajaran yang dibutuhkan, menggunakan komputer  

dalam mengajar matematika, menengahi perbedaan-perbedaan antara siswa, melaksanakan metode 

pengajaran yang direncanakan, menggunakan metode yang direncanakan, menggunakan pola 

pertanyaan yang berbeda selama diskusi kelas, memotivasi siswa dalam belajar matematika, mengatur 

waktu yang telah direncanakan untuk setiap aktivitas, memperkenalkan materi, melaksanakan 

aktivitas dan menggunakan alat yang telah direncanakan dan mendapatkan perhatian siswa saat 

memulai pembelajaran [16]. Umumnya siswa mulai tidak tertarik atau berusaha memalingkan diri 

dengan menundukkan wajah mereka pada saat guru meminta siswa mengerjakan permasalahan 

matematika yang dianggap sulit atau tidak mampu siswa kerjakan. Karena itu dalam pelaksanaan 

pengajaran matematika penting untuk membuat pembelajaran matematika menjadi menyenangkan, 

bukan menakutkan. Dalam blended learning, selain membuat pembelajaran tradisional di kelas 

menjadi menyenangkan, guru juga perlu membuat pembelajaran online menjadi menarik dan 

menyenangkan. Karena itu kesulitan-kesulitan tersebut harus dianalisis dari sudut pandang 

pembelajaran tatapmuka dan pembelajaran online. 

Sementara itu, hambatan yang dihadapi oleh guru dalam penilaian pembelajaran antara lain 

kesulitan dalam: menganalisis hasil ujian secara statistik, menyiapkan pertanyaan yang meningkatkan 

pemikiran matematis, mempersiapkan tes pencapaian, mendiagnosa kesulitan yang dialami siswa 
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selama pembelajaran, diversifikasi teknik penilaian, membantu siswa mengatasi kesulitan belajar 

matematika, menguji prasyarat materi, serta diversifikasi pertanyaan test antara pertanyaan essay dan 

subjektif. Penelitian oleh Pia mengungkapkan bahwa 50% guru menilai pemahaman siswa. 62.5% 

guru memilih bertanya kepada siswa untuk mengukur pemahaman siswa tetapi pada kebanyakan 

kasus teknik bertanya tidak sesuai dan 37,5% guru bahkan tidak memberikan umpan balik atau 

pertanyaan sama sekali. Umumnya siswa tidak diizinkan untuk mengulang atau meminta bantuan 

lebih lanjut jika mereka gagal dalam memahami matematika selama observasi. Kebanyakan guru 

bahkan memberikan hukuman mental atau fisik saat siswa gagal yang menyebabkan siswa menjadi 

tidak menyukai matematika [17]. Dalam blended learning, penilaian pembelajaran tentunya tidak 

dilakukan hanya pada pembelajaran tradisional tatap muka saja, namun pada pembelajaran online juga 

perlu dilakukan penilaian. Pada pembelajaran online, selain penilaian kognitif, penilaian afektif dan 

psikomotorik siswa juga merupakan suatu tantangan besar bagi siswa. Guru perlu mempertimbangkan 

banyak hal dalam memilih teknik dan menetukan indikator dalam menilai ketiga aspek tersebut pada 

pembelajaran online. 

Hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan di atas menjadikan banyak 

guru memilih pembelajaran konvensional untuk pembelajarannya dan mengarahkan siswa menuju 

penyelesaian standar. Menyediakan kegiatan matematika menantang yang siap pakai untuk guru tidak 

cukup dalam pelaksanaannya. Guru harus sadar dan yakin akan pentingnya tantangan matematika 

dalam pengajaran dan pembelajaran matematika [15]. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Blended learning menyediakan kesempatan untuk merevolusi cara belajar siswa dan cara guru 

menghadirkan informasi. Namun masih banyak guru yang belum menggunakan blended learning karena 

ada banyak rintangan dalam pengimplementasiannya. Adapun 8 kategori rintangan yang harus dihadapi 

dalam pengimplementasian blended learning pada pembelajaran matematika, yaitu: pendanaan, 

infrastruktur, waktu, pelatihan yang efektif, sikap, keterampilan TIK, dukungan teknis, dan pembelajaran 

matematika. Kekurangan dan kelemahan dalam 8 hal tersebut dapat menyebabkan implementasi blended 

learning pada pembelajaran matematika menjadi kurang efektif dan kurang efisien. 

B. Saran 

Artikel ini merupakan kajian literatur dari beberapa hasil penelitian yang  mana populasi dari masing-

masing penelitian tersebut berbeda-beda, sehingga besar kemungkinan rintangan yang ada pada populasi 

tertentu tidak berlaku pada populasi lainnya. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

populasi tertentu yang terdefinisi dengan jelas untuk lebih merumuskan rintangan pengimpementasian 

blended learning pada pembelajaran matematika. Selain itu perlu adanya kajian mengenai rintangan yang 

lebih spesifik terkait substansi pembelajaran matematika dalam implementasi blended learning. 
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