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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat luar biasa dalam 

hal penyebaran materi informasi ke seluruh belahan dunia, karena bisa 

melibatkan ribuan orang didalamnya tanpa harus ada kontak fisik, hanya 

dengan berada di depan komputer ataupun gadget masing-masing, 

seseorang dapat terhubung ke dunia virtual global untuk mengakses 

berbagai macam informasi. 

Integrasi teknologi informasi ke dalam dunia pendidikan telah 

menciptakan pengaruh besar. Dengan memanfaatkan kecanggihan 

teknologi informasi, mutu dan efisiensi pendidikan dapat ditingkatkan.  

Menurut Bates (1997) terdapat 4 alasan untuk menggunakan 

teknologi informasi dalam pendidikan yaitu: 

1. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

2. Untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan 

3. Untuk mengurangi biaya pendidikan 

4. Untuk meningkatkan efektifitas biaya pendidikan. 

Salah satu produk integrasi teknologi informasi ke dalam dunia 

pendidikan adalah e-learning. E-learning pada hakikatnya adalah bentuk 

pembelajaran konvensional yang dituang dalam format digital dan 

disajikan melalui teknologi informasi. Secara ringkas, Anwas (2003) 

menyatakan e-learning perlu diciptakan seolah-olah peserta didik belajar 

secara konvensional, hanya saja dipindahkan ke dalam sistem digital 

melalui internet. Keunggulan-keunggulan e-learning yang paling 

menonjol adalah efisiensinya dalam penggunaan waktu dan ruang. 

Di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat standar 

kompetensiMemahami Pengukuran Komponen Elektronika (MPKE). 

Dimana standar kompetensi ini tergolong penting dan membutuhkan 

pemahaman yang baik untuk menunjang keterampilan menggunakan alat 



2 
 

Rizna Nofitasari, 2014 
Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Learning Management System Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Memahami Pengukuran 
Komponen Elektronika Di SMK Al-Falah Bandung  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

ukur listrik, sehingga menuntut adanya keterampilan yang harus dimiliki 

oleh siswa SMK. Namun dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang 

diberikan, ternyata masih terdapat beberapa kendala baik secara internal 

maupun eksternal. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan survey peneliti di SMK Al-

FalahBandung, dalam standar kompetensi Memahami Pengukuran 

Komponen Elektronika (MPKE) masih terdapat beberapa kendala dan 

permasalahan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Tidak adanya buku pegangan maupun jobsheet khusus sebagai sumber 

belajarsiswa pada standar kompetensi Memahami Pengukuran 

Komponen Elektronika (MPKE). 

2. Model pembelajaran kurang bervariasi yang membuat suasana 

pembelajaran menjadi lebih mudah jenuh dan bosan bagi siswa. 

3. Masih kurangnya hasil belajar siswa (dalam ranah kognitif) pada 

standar kompetensi Memahami Pengukuran Komponen Elektronika 

(MPKE). Hal ini dibuktikan dengan nilai ulangan harian siswa yang 

hanya 36% mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dimana 

nilai KKM yang harus dicapai siswa ≥ 70. 

Tabel 1.1. Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi MPKE 

Nilai Jumlah Peserta Didik Persentase 

 

≥ 70 11 36,67 % 

< 70 19 63,33 % 

Jumlah 30 100 % 
Sumber: Nilai Ulangan Harian Pada Standar Kompetensi MPKE Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Dari pemaparan permasalahan yang ditemukan maka diperlukan 

adanya sebuah solusi untuk menekan permasalahan yang dihadapi. Salah 

satu solusi yang memungkinkan adalah penggunaan media pembelajaran 

dan penerapan model pembelajaran yang sesuai sebagai alternatif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran pada mata pelajaran MPKE agar lebih 

efektif.  
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Dalam perkembangannya, penggunaan media pembelajaran 

sebagai alat bantu ajar semakin beragam. Hal ini didukung juga oleh 

adanya teknologi baru seperti keberadaan media ajar onlineE-

Learningdengan model pembelajaran berbasis LMS (Learning 

Management System) yang berkembang cukup pesat. Pengetahuan akan 

perkembangan teknologi komputer baik software maupun hardware akan 

sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas dengan hasil yang lebih baik 

dan dalam waktu yang lebih cepat. Salah satunya terdapat media ajar 

online E-Learning berbasis LMS (Learning Management System) 

menggunakan Moodle yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang 

dapat menunjang proses belajar secara optimal serta dapat menghilangkan 

batasan ruang dan waktu dalam proser belajar.  

Diharapkan dengan penggunaan model pembelajaran ini selain 

guru dan siswa tidak terpaku pada keterbatasan alat yang tersedia, siswa 

dapat meningkatan daya analisis dan memudahkan siswa dalam proses 

memahami materi yang disampaikan oleh guru serta belajar tak hanya 

dapat dilakukan di dalam kelas melainkan dapat dilakukan kapanpun dan 

dimanapun. Maka, secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada 

hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dianggap 

ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

diantaranya yang dilakukan oleh Muhammad Suryadinata (2012) di SMK 

Negeri 12 Bandung. Penelitian Muhammad Suryadinata (2012) tentang 

Penggunaan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Moodle Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan pemahaman siswa dilihat dari hasil belajar ranah kognitif 

siswa pada pembelajaran Menggunakan Alat Ukur Listrik dan Elektronika 

(MAULE) dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Moodle.  

Penelitian Muhammad Suryadinata (2012) hanya menggunakan 

kelas tunggal yaitu kelas eksperimen, dan pada penelitian ini akan 

dikembangkan dengan penelitian yang menggunakan dua kelas sampel 
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yaitu kelas eksperimen (kelas yang menggunakan model pembelajaran 

berbasis Learning Management System) dan kelas kontrol (kelas yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional). 

Berdasarkan atas teori dasar dan fakta-fakta yang telah dipaparkan 

di atas, untuk mengukur dan menentukan perbedaan hasil belajar siswa 

dengan model pembelajaran berbasis LMS dibandingkan model 

pembelajaran konvensional, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

hal yang terkait dengan judul: “Implementasi Model Pembelajaran 

Berbasis Learning Management System untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Standar Kompetensi Memahami Pengukuran 

Komponen Elektronika di SMK Al-Falah Bandung” 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalahsebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar siswa (ranah kognitif) pada standar kompetensi 

Memahami Pengukuran Komponen Elektronika yang hanya 

menggunakan model pembelajaran konvensional saja. 

2. Siswa merasa jenuh dan kesulitan saat menerima materi pelajaran yang 

hanya dengan menggunakan model pembelajaran konvensional, serta 

terbatasnya ruang dan waktu pada proses pembelajaran di dalam kelas 

yang hanya diberi waktu 2x30 menit setiap satu kali pertemuan 

pembelajaran. 

Setiap permasalahan dalam penelitian diperlukan keteraturan 

permasalahan yang dibahas, sehingga jelas apa yang menjadi objek 

penelitian. Berdasarkan kajian latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah diatas, maka untuk memperjelas perlu ada rumusan masalah, 

penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran berbasis Learning Management 

System dapat meningkatkan hasil belajar siswa (ranah kognitif) pada 
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standar kompetensi Memahami Pengukuran Komponen Elektronika 

(MPKE)? 

2. Seberapa besar perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran berbasis Learning Management System dengan siswa 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional pada standar 

kompetensi Memahami Pengukuran Komponen Elektronika (MPKE)? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian hanya difokuskan untuk penerapan model 

pembelajaran berbasis learning management system dengan standar 

kompetensimemahami pengukuran komponen elektronika (MPKE), adapun 

pembatasan masalah pada penelitian, sebagai berikut: 

1. Penelitian dilaksanakan di SMK Al-Falah Bandung. 

2. Penelitian dibatasi pada dua kelas saja yaitu kelas X listrik I digunakan 

sebagai kelas eksperimen (model pembelajaran berbasis learning 

management system), kemudian kelas X listrik II digunakan sebagai kelas 

kontrol (model pembelajaran konvensional). 

3. Jenis perangkat lunak learning management system yang digunakan yaitu 

Moodle. 

4. Penerapan model pembelajaran berbasis learning management system 

pada standar kompetensi MPKE kompetensi dasar memahami peralatan 

ukur komponen elektronika, dalam pemahamannya dibatasi  AVOmeter. 

5. Karena keterbatasan waktu, penelitian hanya difokuskan pada salah satu 

aspek kognitif yang meliputi peningkatan hasil belajar siswa dengan 

penerapanmodel pembelajaran berbasis learning management system. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahuiada atau tidaknya peningkatan hasil belajar siswa dilihat 

dari ranah kognitif, jika pada pembelajaran Memahami Pengukuran 
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Komponen Elektronika (MPKE) diterapkan model pembelajaran 

berbasis LMS (Learning Management System). 

2. Mengetahui berapa besar perbedaan hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran berbasis Learning Management 

Systemdengan siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional pada standar kompetensiMemahami Pengukuran 

Komponen Elektronika (MPKE). 

 

E. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metodekuantitatif dengan Quasi Experimental Designdengan Pretest 

Posttest. Pada desain ini ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

tidak diambil secara acak karena kelompok subjek merupakan satu 

kelompok siswa dalam satu kelas yang secara alami telah terbentuk dalam 

satu kelompok utuh. 

Tahapan pada metode ini yaitu terdapat dua kelas yang diberi 

pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Setelah diberi pretest selanjutnya kelas eksperimen 

diberi perlakuan (treatment) yaitu dengan LMS (Learning Management 

System) sebagai model pembelajaran, sedangkan kelas kontrol tidak diberi 

perlakuan (hanya model pembelajaran konvensional). Kemudian setelah 

itu kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi tes akhir (posttest) untuk 

mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran berbasis 

LMS(Learning Management System) dengan kelas kontrol yang hanya 

menggunakan model pembelajaran konvensional saja. 

 

F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian 

Jika tujuan penelitian ini tercapai, manfaat atau kegunaan hasil 

penelitian yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapatmemberikan alternatif 

penggunaan model pembelajaran bagi guru dan siswa pada standar 

kompetensimemahami pengukuran komponen elektronika dalam proses 

kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa di SMK dengan mengetahui 

efektivitas penggunaannya. 

2. Bagi guru, sebagai alternatif penggunaan model pembelajaran dalam 

proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa di SMK sekaligus 

memberikan keterampilan dan wawasan tersendiri tentang penggunaan 

model pembelajaran berbasis LMS (Learning Management System). 

3. Bagi siswa, penggunaan LMS (Learning Management System) dapat 

mempermudah pemahaman siswa, menghilangkan kejenuhan dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, sebagai alternatif media 

belajar yang dapat digunakan dimanapun tanpa harus terbatas dengan 

ruang dan waktu. 

4. Bagi pengelola lembaga pendidikan, pembelajaran berbasis LMS ini 

diharapkan dapat dijadikan inspirasi untuk mengambil kebijakan dalam 

mengadakan dan memanfaatkan media pembelajaran. 

5. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan modal awal untuk dapat 

mengembangkan dan menggunakan model pembelajaranberbasis LMS 

(Learning Management System). 

 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan dalam sebuah penelitian berperan sebagai 

pedoman penulis agar penulisannya lebih sistematis dan terarah dalam 

rangka menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. Sistematika penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I meliputi latar belakang penelitian, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, 

manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi skripsi. 
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BAB II berisi kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis 

yang berkaitan dengan konsep belajar dan hasil belajar, model 

pembelajaran,standar kompetensi MPKE, model pembelajaran berbasis 

Learning Management System (LMS), perbandingan konvensional dengan 

LMS, penyusunan dan pelaksanaan model pembelajaran berbasis LMS, 

serta kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III membahas tentang lokasi dan subjek populasi/sampel 

penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, 

instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV menjelaskan uraian tentang hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

bagi para pengguna hasil penelitian. 


