
1 
 

 
Firman Fathulrohman, 2014 
Penggunaan Mobile Learning Berbasis Media Sosial Dengan Pendekatan Saintifik Terhadap 
Hasil Belajar Siswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Menurut undang-undang No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memliki kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Sementara itu perkembangan teknologi pada saat ini sangat cepat 

diberbagai bidang seperti kedokteran, keamanan, perbankan, pendidikan dan lain 

sebagainya. Dengan teknologi pembelajaran dapat dilakukan dari jarak jauh atau 

disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh (distance learning) yang 

memanfaatkan internet sebagai medianya. Dengan cara seperti ini pembelajaran 

secara online dapat memberikan kemudahan dalam pembelajaran bagi peserta 

didik yang kesulitan secara geografis   dalam mengakses layanan pendidikan. 

Teknologi komputer seperti laptop atau pc dan telepon seluler atau yang 

biasa disebut dengan handphone atau telepon genggam   yang memiliki 

kemampuan untuk berselancar  di internet berkembang dengan pesat dan banyak 

digunakan oleh remaja-remaja indonesia untuk berinteraksi di media sosial seperti 

facebook, twitter, blog, dan lain sebagainya. Sehingga kondisi ini menjadi peluang 

yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Terlebih kondisi dilapangan 

penggunaan media sosial kebanyakan hanya digunakan untuk berkomuniasi saja, 

padahal masih banyak fitur –fitur yang dapat digunakan untuk pembelajaran. 

Penggunaan media sosial ini dapat di manfaatkan untuk  pembelajaran jarak jauh. 

Penelitian tentang mobile learning khususnya tentang pemanfaatan media 

sosial masih terbilang jarang. Padahal dilapangan media sosial banyak digunakan 

untuk berkomunikasi antar siswa. Peluang ini menurut pandangan peneliti dapat 
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dimanfaatkan, sehingga jika selama ini siswa ketika memiliki media sosial hanya 

digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi, maka akan lebih baik jika 

dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran. 

Pada saat ini berkembang pendekatan pembelajaran yang dinamakan 

pendekatan saintifik dimana pendekatan ini diterapkan di kurikulum 2013. 

Pendekatan saintifik ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang baru, 

dimana siswa dapat lebih aktif dalam belajar.  

Berdasarkan penelitian Pertiwi (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Pembelajaran Berbasis Mobile Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar 

Siswa Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas VIII SMP Negeri 2 Singosari” 

mengatakan bahwa hasil belajar siswa menggunakan aplikasi mobile learning 

dalam pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang 

tidak menggunakan aplikasi mobile learning dalam pembelajaran bahasa inggris. 

Menurut penelitian Endar Sudarjat (2013) dengan judul “Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran PPKn Dengan Menggunakan Media 

Elektronik Facebook Guna Memahami Sejarah dan Semangat Komitmen Para 

Pendiri Negara Dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila Sebagai Dasar 

Negara” menyimpulkan bahwa setelah menggunakan media online jejaring sosial 

facebook ternyata melalui media tersebut mampu meningkatkan gairah, semangat 

dan motivasi belajar PPKn siswa, sehingga hasil belajar pada akhir siklus 2 

mencapai rata-rata nilai 77,92. 

 Menurut Nurkamid, dkk (2010) Pada penelitiannya yang berjudul 

“Pemanfaatan aplikasi jejaring sosial facebook untuk media pembelajaran” 

mengatakan bahwa situs jejaring sosial yang sekarang berkembang salah satunya 

seperti facebook dapat dimanfaatkan sebagai e-learning yang merupakan salah 

satu karakteristik dari generasi teknologi web 2.0. Dengan memanfaatkan 

beberapa aplikasi yang ada di facebook, interaktifitas sistem kepada pengguna 

dapat ditingkatkan. 
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Menurut Patria dan Yulianto (2011) pada makalahnya yang berjudul 

“Pemanfaatan facebook untuk menunjang kegiatan belajar mengajar online secara 

mandiri” menyimpulkan bahwa sebagai aplikasi, facebook mempunyai fitur-fitur 

yang dapat dipergunakan untuk menunjang KBM jarak jauh. Fitur-fitur tersebut 

mencakup fitur untuk menyampaikan materi dalam berbagai format seperti text, 

link, file, rekaman video. Fitur untuk berinteraksi secara langsung dan tidak 

langsung seprti message, status &comment atau chatting antara tutor dengan 

peserta atau antar peserta. 

Menurut Tina Lim, dkk (2011) dengan judul penelitian “Mobile Learning 

via SMS at Open University Malaysia : Equitable, Effective, and Sustainable” 

menyatakan bahwa mobile learning dapat mengatasi masalah jarak psikologis 

untuk berkomunikasi dan melakukan pembelajaran yang sering dihadapi para 

mahasiswa yang sering dipisah oleh jarak geografis. Juga dapat membuat 

universitas dapat mencapai pembelajaran untuk dilakukan diluar pembelajaran 

konvensional, dan juga membuat pembelajar tetap terhubung dengan  universitas, 

guru, atau tutor mereka. 

Menurut Resti Fauziah,dkk (2013) dengan judul penelitian “Pembelajaran 

saintifik Elektronika dasar Berorientasi Pebelajaran berbasis masalah” 

mengatakan bahwa tahap-tahap pendekatan saintifik dapat meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan temuannya, sehingga berdampak positif terhadap 

kemampuan soft skillnya.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti membuat skripsi yang berjudul 

“Penggunaan Mobile Learning Berbasis Media Sosial dengan Pendekatan 

Saintifik Terhadap Hasil Belajar Siswa” 

1.2.Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan PPL, peneliti 

menemukan beberapa masalah ketika proses pembelajaran yaitu setiap kali 

pertemuan sangat jarang ada siswa yang berani bertanya. Sehingga diperlukan 
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adanya suatu stimulus agar siswa dapat aktif bertanya bukan hanya di ketika 

bertatap langsung dikelas, namun juga tidak langsung, baik disekolah maupun 

diluar sekolah. 

Terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan, dimana siswa 100% di kelas KPU 1 

memiliki akun media sosial facebook.  Sehingga media sosial peneliti rasa bisa 

dioptimalkan fungsinya, selain untuk kepentingan berkomunikasi tapi juga untuk 

mendukung proses pembelajaran. Hal  ini akan menjadi latar belakang dirasa 

perlunya memanfaatkan media sosial untuk menunjang, mendukung bahkan 

membantu proses pembelajaran siswa disekolah dan luar sekolah.  

1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diselesaikan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Bagaimana pengaruh hasil belajar siswa pada ranah kognitif setelah selesai 

mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan mobile learning 

berbasis media sosial dengan pendekatan saintifik? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada ranah afektif setelah selesai mengikuti 

proses pembelajaran dengan menggunakan mobile learning berbasis media 

sosial dengan pendekatan saintifik? 

3. Berapa besar peningkatan atau gain hasil belajar setelah selesai mengikuti 

proses pembelajaran dengan menggunakan mobile learning berbasis media 

sosial dengan pendekatan saintifik? 

1.4.Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penulis meneliti hanya mencakup pengaruh penggunaan mobile learning 

berbasis media sosial dengan  pendekeatan saintifik terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran MDIPU (Menerapkan Dasar Instrumen Pesawat 

Udara) di SMKN 12 Bandung.  

2. Peneliti  juga hanya menggunakan fitur umum berupa media sosial 

facebook yang sudah ada, sehingga tidak merancang dan mengembangkan. 
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3. Penelitian yang dilakukan hanya pada mata pelajaran MDIPU 

(Menerapkan Dasar Instrumen Pesawat Udara) di kelas XI KPU I SMKN 

12 Bandung. 

4. Pendekatan saintifik yang diteliti hanya pada saat pembelajaran dalam 

mobile learning. 

5. Penilaian yang digunakan hanya pada ranah kognitif sebagai data primer 

dan ranah afektif sebagai data sekunder. 

6. Hipotesis hanya pada ranah kognitif dengan gain minimal 30% 

 

1.5.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya : 

1. Mengetahui hasil belajar siswa pada ranah kognitif setelah selesai 

mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan mobile learning 

berbasis media sosial dengan pendekatan saintifik 

2. Mengetahui hasil belajar siswa pada ranah afektif setelah selesai mengikuti 

proses pembelajaran dengan menggunakan mobile learning berbasis media 

sosial dengan pendekatan saintifik. 

3. Mengetahui peningkatan atau gain hasil belajar setelah selesai mengikuti 

proses pembelajaran dengan menggunakan mobile learning berbasis media 

sosial dengan pendekatan saintifik. 

1.6.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada banyak pihak seperti bagi peneliti, jurusan, sekolah, dan guru-guru 

baik langsung maupun tidak langsung. Seperti menjadi referensi bagi guru-

guru di SMK agar dapat memaksimalkan media sosial yang sering digunakan 

siswa untuk berinteraksi satu sama lain, sehingga dapat dijadikan sebagai 



6 
 

 
Firman Fathulrohman, 2014 
Penggunaan Mobile Learning Berbasis Media Sosial Dengan Pendekatan Saintifik Terhadap 
Hasil Belajar Siswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

media pembelajaran dan berinteraksi antara guru dan siswa. Membiasakan 

siswa agar dapat memanfaatkan media sosial untuk proses pembelajaran.  

2. Manfaat teoritis, dari penelitian ini diharapkan  memberikan sumbangan 

pemikiran baru terhadap kajian pengembangan media pembelajaran yang 

dapat memaksimalkan fungsi telepon seluler, laptop, ataupun PC pada siswa 

melalui media sosial facebook untuk proses pembelajran, sehingga diharapkan 

bermanfaat bagi peneliti lain. 

1.7.Definisi Operasional 

Menurut Surahman (2013) definisi operasional adalah pengertian yang 

digunakan terhadap beberapa hal yang terkait dengan variabel penelitian. 

Definisi operasional di buat bertujuan agar tidak menimbulkan keambiguan 

dalam memahami variabel-variabel dalam penelitian, selain itu untuk 

mempermudah pengembangan instrumen penelitian yang dikembangkan dari 

variabel-variabel penelitiannya.  

Berikut ini beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian yang perlu 

didefinisikan:  

1. Media Sosial 

 Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, 

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Jejaring sosial facebook 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat 

di seluruh dunia.  

2. Hasil belajar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Blog
http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunia_virtual&action=edit&redlink=1
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Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah dia 

menerima dan melakukan  serangkaian perlakuan yang diberikan dengan 

bantuan media oleh peneliti kemudian diberikan tes baik kelompok maupun 

individu. Hasil belajar siswa pada penelitian ini mencakup ranah kognitif dan 

pada ranah afektif. 

3. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang digunakan agar dapat 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami  

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa 

berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah 

dari guru. Pendekatan saintifik ini dapat diterapkan diluar kelas dengan 

menggunakan mobile learning. 

4. Mobile learning 

Mobile learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan 

perangkat mobile. Atau bisa disebut juga merupakan model pembelajaran 

yang dilakukan antar tempat atau lingkungan dengan menggunakan teknologi 

yang mudah dibawa. Dengan berbagai potensi dan kelebihan yang 

dimilikinya, mobile learning diharapkan akan  menjadi sumber belajar 

alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan hasil 

belajar peserta didik di Indonesia di masa yang akan datang. 

1.8.Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memudahkan pemahaman isi dari penelitian ini, maka penulis 

membagi laporan ini menjadi lima bab. Kelima bab tersebut meliputi : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA, PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

Bab ini mengemukakan tentang kajian pustaka yang meliputi teori-teori yang 

mendukung dan relevan dengan permasalahan penelitian ini, kerangka pemikiran 

dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian, variabel penelitian, data dan 

sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan tentang pembahasan dari hasil yang diperoleh dalam 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif setelah 

dilakukannya penelitian. 


