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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era digital ini, pemberlajaran bersifat otentik dan berbasis individu 

sehingga siapapun bisa belajar kapan saja dan dimana saja, sehingga pembelajaran 

yang dulunya hanya bisa diberikan didalam kelas, kini sudah dapat digantikan 

dengan cara online .Online  learning dapat diartikan sebagai upaya 

menghubungkan pembelajaran (peserta didik) dengan sumber belajarnya 

(database, pakar/instruktur, perpustakaan) yang secara fisik terlimpah atau bahkan 

berjauhan namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi atau berkolaborasi 

secara langsung (synchronous) dan secara tidak langsung (asynchronous) 

(Michael Molinda ,2005, hlm. 182).  

Selain pembelajaran online , yang sedang marak saat ini adalah model 

pembelajaran blended learning. Blended learning  adalah cara untuk mendidik 

dan belajar dengan ‘mengkombinasikan’ beberapa metode dan gaya pembelajaran 

yang berbeda.  Blended learning  berbasis pada kombinasi antara pembelajaran 

yang bersifat online  dan tatap muka. Cara belajar seperti ini memberikan 

beberapa keuntungan yang bersifat fleksibel bagi dosen dan mahasiswa.  

Mehmet Akif Ocak (2010) melakukan penelitian persepsi dosen tentang 

penggunaan blended learning dalam proses pembelajaran, hasil dari penelitian ini 

adalah 88,7% dosen  setuju dengan pembelajaran blended learning. selain itu 87%  

dosen merasa puas dengan pembelajaran blended learning. kira-kira 92,1% dari 

sampel penelitian menyatakan setuju untuk melanjutkan pembelajaran dengan 

menggunakan blended learning tapi 3,2% tidak setuju. Selain itu, blended 

learning membuat mahasiswa bisa belajar mandiri, mengembangkan pemikiran 

kritis dan membantu meningkatakan keterampilan mengatur waktu. Permasalahan 

yang sering ditemui oleh dosen dalam penerapan blended learning, yaitu dalam 

aspek proses pembelajaran (55.47%), dukungan dan peran fakultas (28.9%) dan 

kesalahan teknis dalam pelaksanaan blended learning (15.61%).  
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Mata kuliah Telaah Kurikulum Dan Perencanaan Pembelajaran Teknik 

Elektro (sebelum tahun 2013 nama mata kuliah ini adalah Perencanaan 

Pembelajaran Teknik Elektro) merupakan mata kuliah yang ada didalam 

kurikulum Departemen Pendidikan Teknik Elektro (DPTE) Fakultas Pendidikan 

Teknologi dan Kejuruan (FPTK) UPI Bandung. Mata kuliah ini merupakan mata 

kuliah yang bersifat teoritik, mata kuliah ini diberikan pada semester enam dengan 

nilai kredit tiga SKS. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah pembelajaran 

bidang studi yang sangat penting dalam menunjang mata kuliah evaluasi 

pembelajaran teknik elektro. 

Pada dasarnya penerapan blended learning dalam proses pembelajaran 

mata Telaah Kurikulum Dan Perencanaan Pembelajaran Teknik Elektro mulai 

diterapkan pada tahun 2012. Strategi pembelajaranyang sebelumnya diterapkan 

pada mata kuliah ini adalah metode tradisional, yaitu pembelajaran dipusatkan 

pada kegiatan didalam kelas dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. 

Dalam strategi pembelajaran ini, proses belajar mahasiswa terikat oleh dimensi 

ruang dan waktu, artinya mahasiswa harus berada didalam ruang dan waktu yang 

sama dengan dosen untuk melakukan kegiatan pembelajaran.  

Penggunaan blended learning yang dipakai pada mata kuliah telaah 

kurikulum dan perencanaan pembelajaran taknik elektro, lebih berpusat pada 

mahasiswa (student centered learning). Artinya mahasiswa lebih dituntut untuk 

mandiri dalam mempelajari materi, kemandirian ini termasuk pada mencari materi 

perkuliahan tambahan, ini akan memperluas pengalaman mahasiswa dalam proses 

pembelajaran, dan mahasiswa bisa menambah wawasannya dan dapat memahami 

materi secara mendalam dan proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan 

efesien.  

Penggunaan blended learning untuk mahasiswa selain untuk melatih 

kemandirian mahasiswa juga sebagai pengalaman belajar yang menjadi referensi 

pada saat mengajar di sekolah. Pengelaman belajar dengan blended learning, 

penglaman ini dibagi menjadi 4 tujuan, yaitu efektivitas latihan dengan 

menggunakan laboratorium maya, pencapaian tujuan pembelajaran, perbandingan 

pembelajaran laboratorium maya dengan metode konvensional serta penilaian 
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keseluruhan pembelajaran yang dijabarkan sebagai berikut : (Pilar Sancho dkk., 

2005) 

1. Persepsi siswa tentang efektivitas latihan laboratorium maya dalam 

memperoleh keterampilan dari indikator yang telah ditetapkan terdapat 

indikator-indikator yang mewakili efektivitas latihan laboratorium maya 

dalam memperoleh keterampilan dengan hasil masing-masing indikator, 67%, 

72% dan 81% siswa mengatakan setuju, 30%, 22% dan 15% menyatakan 

netral serta 3%, 6% dan 4% menyatakan tidak setuju 

2. Persepsi siswa tentang bagaimana tujuan pembelajaran dapat dicapai, dari 

indikator yang telah ditetapkan terdapat indikator yang mewakili pencapaian 

tujuan pembelajara dengan hasil masing-masing indikator 89%, 84% dan 71% 

siswa setuju bahwa tujuan pembelajaran tercapai, 11%, 16% dan 26% siswa 

menyatakan netral dan 0%, 0% dan 3% menyatakan tidak setuju.  

3. Persepsi siswa tentang perbandingan belajar laboratorium maya dengan 

metode konvensional. kebanyakan 90% siswa  berfikir bahwa melakukan 

latihan dengan menggunakan laboratorium maya mereka bisa mendapatkan 

pengetauan teoritis dan keahlian praktis tidak bisa mereka dapatkan dari 

pembelajaran konvensional dan buku pelajaran. 83% siswa setuju bahwa 

pembelajaran berdasarkan sistem virtual adalah pelengkap penting untuk 

pendidikan konvensional. namun, ketika mereka ditanya apakah mereka 

percaya bahwa laboratorium maya akan ada gunanya jika tidak didukung oleh 

pembeljaran konvensional, jawaban mereka adalah 34% setuju, 29% netral 

dan 36% tidak setuju. dan pada akhirnya 68% siswa menyatakan bahwa dalam 

beberapa topik pelajaran, laboratorium maya dapat menggantikan 

pembelajaran konvensional.  

4. persepsi siswa tentang penilaian keseluruhan pembelajaran, dari indikator 

yang telah ditetapkan terdapat indikator yang mewakili penilaian keseluruhan 

pembelajaran dengan hasil masing-masing indikator 90%, 88% dan 92% siswa 

menyatakan setuju bahwa pembelajaran memiliki banyak keuntungan, 9%,9% 

dan 8% menyatakan netral dan 1%,2% dan 0% menyatakan tidak setuju.  
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Merujuk pada deskripsi diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

pengalaman mahasiswa belajar dengan format blended learning pada mata kuliah 

Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Teknik Elektro.  

 

B. Rumusan  Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana respon  mahasiswa belajar dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis blended learning pada mata kuliah Telaah Kurikulum dan 

Perencanaan Pembelajaran Teknik Elektro?  

2. Bagaimana pengaruh pengalaman belajar mahasiswa dengan format blended 

learning dapat mempengaruhi nilai mata kuliah? 

3. Dari hasil penelitian, berapa kolompok mahasiswa yang terbentuk dengan 

menggunakan format blended learning? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mendapat pengalaman belajar mahasiswa dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis blended learning pada mata kuliah Telaah Kurikulum 

dan Perencanaan Pembelajaran Teknik Elektro. 

2. Mengetahui hubungan antara pengalaman belajar dengan format blended 

learning terhadap hasil belajar mahasiswa. 

3. Mendapat deskripsi kelompok mahasiswa yang terbentuk dengan belajar 

dengan menggunakan format blended learning.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis baik 

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang ingin mengembangkan penelitian 

ini lebih lanjut. Adapun manfaat tersebut, yaitu: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan antara 

teori yang berhubungan dengan blended learning dengan kenyataan prkaktek 

dilapangan. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bergunana sebagai perbandingan 

pelaksanaan proses pembelajaran e-learning.  

3. Untuk lembaga yang bersangkutan dengan dilaksanakan penelitian ini 

diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan penelitian 

sebagai masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Agar penelitian ini mudah dipahami, penelitian ini terdiri dari lima bab 

yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini mengungkap latar belakang masalah, identifikasi dan 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Pada bagian ini dibahas tentang landasan teoritis dan empiris yang 

mendasari variabel-variabel dalam penelitian sebagai tolak ukur berpikir 

dalam penelitian ini, anggapan dasar, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bagian ini dibahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi 

tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengambilan 

sampel, variabel dan paradigma penelitian, definisi operasional variabel 

penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrument penelitian dan kisi-kisi instrumen penelitian, pengujian uji 

coba instrumen penelitian dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini menyajikan hasil pengolahan, analisis hasil pengolahan 

data, dan penafsiran data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian penutup, penulis mencoba memberikan simpulan dan saran 

sebagai akhir dari tulisan ini. 

 


