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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia yang pada umumnya wajib dilaksanakan oleh setiap negara. 

Pendidikan merupakan program strategis jangka panjang yang pada 

penyelenggaraannya harus mampu menjawab kebutuhan  serta tantangan secara 

nasional. Selain itu, memasuki era globalisasi saat ini, pendidikan juga harus mampu 

menjawab kebutuhan serta tantangan secara global. Era globalisasi tentunya 

menuntut setiap aspek memiliki kemampuan berdaya saing termasuk aspek 

teknologi, manajemen, maupun sumber daya manusia. 

Tingkat pengembangan SDM (Human Development Index-HDI) Indonesia 

berada pada urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), ke-109 (UNESCO, 

1999), ke-108 (UNDP, 2007), dan ke-121 dari 187 (2012) negara yang ada di dunia. 

Kemudian tingkat daya saing SDM Indonesia menempati peringkat 50 dalam daya 

saing antara negara dari 144  negara yang disurvey Forum Ekonomi Dunia lewat 

Global Growth Competitiveness Index (2012). Posisi ini berada dibawah posisi 

negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang menduduki peringkat 2, 

Malaysia peringkat 25, Brunei peringkat 28, dan Thailand yang menempati peringkat 

38. Penurunan peringkat itu memprihatinkan karena mencerminkan kemampuan 

teknologi suatu negara sehingga harus didorong agar kemampuan teknologi kita 

mampu sejajar dengan negara lain. 

Keberadaan kualitas dan daya saing SDM Indonesia yang rendah ini 

tampaknya berkaitan erat dengan kinerja mutu pendidikan. Oleh karena itu, dengan 

perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat 

pada saat ini, dapat mempengaruhi kinerja mutu pendidikan untuk terus mencapai 

kehidupan yang lebih baik. Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan 
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komunikasi dalam dunia pendidikan semakin terasa sejalan dengan adanya 

pergeseran pola pembelajaran dari tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan 

yang lebih terbuka dan bermedia. Pada proses pembelajaran, pendidik sebagai salah 

satu sumber daya manusia tentunya memegang peranan penting akan keberhasilan 

dan keefektifan suatu pembelajaran. Keberhasilan seorang pendidik dalam 

menyampaikan suatu materi pelajaran, tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuannya 

dalam menguasai materi yang akan disampaikan, akan tetapi ada faktor-faktor lain 

yang harus dikuasainya sehingga ia mampu menyampaikan materi secara profesional 

dan efektif. 

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal 

yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang dibuktikan 

dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Kualifikasi akademik tersebut diselenggarakan oleh LPTK 

yang berperan menghasilkan lulusan yang berkualitas yang memiliki kompetensi 

sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 

Sebagai seorang calon pendidik dan tenaga kependidikan profesional, kompetensi 

yang dimiliki mahasiswa harus sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 3 yang menyatakan bahwa 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Penguasaan kompetensi pedagogik 

pada dasarnya tidak terlepas dari pemahaman tentang kurikulum dan pembelajaran. 

Setiap seorang calon pendidik dan tenaga kependidikan selain menguasai 

kemampuan teknis yang relevan dengan tugasnya, harus memiliki kemampuan 

koseptual mengenai kurikulum dan pembelajaran termasuk mengembangkan 

kurikulum yang terus mengalami perbaikan seperti kurikulum 2013 yang akan segera 

diterapkan.   
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Salah satu upaya mengembangkan kompetensi calon pendidik dan tenaga 

kependidikan, maka diperlukan pemahaman dan penguasaan terhadap mata kuliah 

Kurikulum dan Pembelajaran baik secara teoritis maupun praktis. Adapun fungsi 

dari mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran yaitu membekali mahasiswa calon 

pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai pemahaman dan wawasan 

tentang konsep dan praktik yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran 

serta dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. 

Mata Kuliah Kurikulum dan Pembelajaran merupakan mata kuliah yang 

termasuk ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP). Mata kuliah ini 

adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa jalur 

kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia dengan bobot tiga sks. 

Pentingnya meningkatkan kompetensi pedagogik bagi mahasiswa sebagai 

calon pendidik dan tenaga kependidikan di masa yang akan datang merupakan tujuan 

utama bagi LPTK dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Djadja Djadjuri dan kawan-kawan (1990) sebagaimana dikutip 

dari Hernawan (1994) telah menjaring beberapa persepsi mahasiswa belum 

sepenuhnya sesuai dengan tuntutan sistem SKS yang sudah cukup lama 

diberlakukan, dimana kegiatan hanya terbatas pada kegiatan tatap muka terjadwal, 

sedangkan kegiatan lainnya yaitu kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri belum 

terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu, cara penyajian bahan perkuliahan 

masih didominasi oleh metode ceramah, serta kurangnya penggunaan media 

pembelajaran. 

Selain dari data hasil studi di atas, terdapat data lainnya yang berhubungan 

dengan adanya gejala-gejala kurangnya motivasi mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan, khususnya pada kelompok Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) 

Kurikulum dan Pembelajaran di prodi PGSD yang terlihat dari kemampuan awal 

mahasiswa  sebelum perkuliahan yang masih rendah, serta dari hasil assessment awal 

diperoleh informasi bahwa diperlukan adanya media pembelajaran yang 

mempermudah mahasiswa untuk belajar, sehingga dapat meningkatkan motivasi 
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mahasiswa, dengan meningkatnya motivasi mahasiswa diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajarnya.   

Rendahnya hasil belajar mahasiswa disebabkan karena pelaksanaan 

pembelajaran belum optimal. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas 

dari beberapa sumber daya pendukung, diantaranya adalah manajemen pengelola, 

pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media pembelajaran, penggunaan strategi 

dan model-model pembelajaran, kinerja pengajar, pemantauan pelaksanaan sarana 

pembelajaran, dan manajemen peningkatan mutu pendidikan.  

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang dapat ditempuh 

diantaranya perlu adanya bantuan media yang dapat memperkuat hasil belajar 

mahasiswa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau dikenal 

sebagai ICT (Information, Comunication and Technologi) dapat menjadi salah satu 

alternatif media dalam proses pembelajaran, Seiring dengan berkembangnya ICT 

memunculkan berbagai pembelajaran secara online yang menggunakan fasilitas 

internet mengundang banyak istilah dalam pembelajaran.  Banyak definisi tentang 

pembelajaran yang menggunakan internet, seperti, online learning, distance 

learning, web-based learning, e-learning.  

Beberapa penelitian mengungkapkan kegiatan pembelajaran dengan adanya 

dukungan belajar berbasis online memberikan pengaruh yang besar terhadap 

keberhasislan siswa.  Salah satunya diungkapkan dalam sebuah artikel yang ditulis 

Carroll, B. (2003). “ Going hybrid: Online course componentsincrease flexibility of 

on-campus courses. Online Classroom.” melaporkan atas inisiatif seorang profesor 

untuk melengkapi tatap muka program dengan instruksi secara online, sambil 

mempertahankan akreditasi dan standar yang tinggi. Hasil dari bukti program 

pembelajaran sama dengan para pelajar yang telah selesai program tanpa komponen 

online.  

Senada dengan hal itu, terdapat satu penelitian yang dilakukan Rusman dan 

kawan-kawan (2007) mengenai Pengembangan Layanan Pembelajaran Berbasis E-

Learning untuk Mata Kuliah MKDP Kurikulum dan Pembelajaran di Universitas 

Pendidikan Indonesia yang diperoleh kesimpulan bahwa: Pengembangan layanan 
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pembelajaran berbasis e-learning yang digunakan dalam mata kuliah MKDP 

Kurikulum dan Pembelajaran dapat menggunakan model Web Course, Web Centric 

Course, atau model Web Emhanced Course. 

Berkenaan dengan penggunaan media dan metode pembelajaran, guru/dosen 

sebagai pendidik, selayaknya mempertimbangkan konsep-konsep pembelajaran yang 

saat ini berkembang, di mana konsep-konsep tersebut terfokus pada proses-proses 

aktif kognitif dan konstruktif dalam pembelajaran yang bermakna (Anderson dan 

Krathwohl, 2010). Peserta didik diasumsikan sebagai pelaku aktif dalam aktivitas 

belajar. Mereka memilih informasi yang akan mereka pelajari, dan mengkontruksi 

makna berdasarkan informasi. 

Melihat keunggulan penggunaan media pembelajaran e-learning dalam dunia 

pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi menjadi bahan kajian dalam penelitian  

yang akan dilakukan terhadap pemanfaatan model pembelajaran dengan pendekatan 

e-learning sejauh mana peranan dan implikasinya dalam meningkatkan kompetensi 

belajar mahasiswa pada mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran di Universitas 

Pendidikan Indonesia. Untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah Kurikulum dan Pembelajaran dibutuhkan model pembelajaran yang dapat 

mengakomodasi semua kebutuhan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah ini. 

Konteks yang terjadi saat ini adalah pembelajaran mata kuliah Kurikulum dan 

Pembelajaran belum optimal memanfaatkan media informasi dan komunikasi dalam 

pembelajarannya, terbukti dari 42 (empat puluh dua) program studi yang wajib 

mengontrak mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran belum satu kelaspun yang 

memanfaatkan fasilitas LMS UPI sebagai penerapan model blended learning di 

Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan dalam mata kuliah Kurikulum dan 

Pembelajaran ini membutuhkan berbagai  sumber yang mendukung untuk 

meningkatkan hasil mahasiswa dan memberikan pengalaman langsung kepada 

mahasiswa dalam mempraktikkan pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses kapan 

saja dan di mana saja. Dengan demikian, pembelajaran akan memberikan 

pengalaman langsung kepada mahasiswa. 
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B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah   

Berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan di atas, fokus penelitian 

ini berkaitan dengan pemanfaatan model blended learning di lingkungan Universitas 

Pendidikan Indonesia, mengetahui bagaimana efektivitas model blended learning 

berbasis online untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Kurikulum dan Pembelajaran. Rendahnya penguasaan kompetensi belajar mahasiswa 

dipengaruhi oleh rendahnya motivasi belajar mahasiswa. Berdasarkan penelitian 

Alinawati, dkk (2009: 45) bahwa “rendahnya motivasi belajar mahasiswa merupakan 

salah satu penyebab rendahnya hasil belajar mahasiswa serta kecenderungan proses 

belajar yang monoton, sehingga hasil belajar yang dicapai mahasiswa belum 

memuaskan”. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas 

model pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai macam aktivitas dan media 

baik secara fisik maupun  maya untuk dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

yaitu pemanfaatan model pembelajaran blended learning berbasis online untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Kurikulum dan 

Pembelajaran. Model blended learning yang digunakan adalah aplikasi learning 

manajemen sistem (LMS) UPI  yang dapat diakses melalui alamat http://lms.upi.edu/  

dalam pelaksanaannya aplikasi ini diterapkan secara blended learning yakni suatu 

sistem pembelajaran e-learning yang digabungkan dengan pembelajaran tatap muka 

di kelas. Melalui pemanfaatan fasilitas ini diharapkan dapat mengakomodasi 

kebutuhan mahasiswa dalam belajar baik secara face to face ataupun mengakses 

bahan belajar di mana saja dan kapan saja. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan, penelitian ini 

dirumuskan untuk mengetahui “Bagaimana efektivitas model blended learning 

berbasis online untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Kurikulum dan Pembelajaran di Program Studi PGSD UPI?”   

 

http://lms.upi.edu/
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3. Batasan Masalah  

Permasalahan yang diungkapkan mungkin dapat mempengaruhi penafsiran 

dari hasil penelitian ini. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk mencantumkan 

beberapa batasan masalah terkait dengan penelitian ini. Rumusan masalah yang 

diungkapkan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana efektivitas model blended 

learning berbasis online untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Kurikulum dan Pembelajaran di Program Studi PGSD UPI?” Pegujian 

efektivitas hasil belajar mahasiswa difokuskan pada hasil belajar ranah kognitif, 

dikarenakan keterbatasan dan kemampuan peneliti. 

Hasil penelitian akan didukung dengan penyajian data mengenai: kondisi 

proses pembelajaran mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran saat ini di Prodi 

PGSD UPI; Pemanfaatan model blended learning berbasis online pada mata kuliah 

Kurikulum dan Pembelajaran di Prodi PGSD UPI; dan respon mahasiswa Prodi 

PGSD UPI terhadap penerapan model blended learning berbasis online dalam 

pembelajaran. Penjabaran data tersebut digunakan untuk mendukung rumusan 

masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini.  

 

C. Tujuan Penelitian  

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang 

jelas mengenai efektivitas model blended learning berbasis online untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan peranannya dalam proses pembelajaran 

khususnya pada mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran di Prodi PGSD UPI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak secara 

langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik sebagai 

pengembang pendidikan, lembaga pendidikan formal maupun non formal. Secara 

lebih khusus penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk.  

1. Manfaat bagi Praktisi Pendidikan  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada praktisi 

pendidikan (dosen) agar dapat meningkatkan kualitas pengajarannya sebagai 

upaya kreatif, serta alternatif untuk mengembangkan suatu rancangan 

pembelajaran yang berfokus pada peningkatan hasil belajar mahasiswa. 

2. Manfaat bagi koordinator kelompok Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) 

Kurikulum dan Pembelajaran 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa pemanfaatan media 

berbasis online dapat membenahi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan belajar mahasaiswa.   

 

 

3. Manfaat bagi kepentingan Studi Lanjutan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam mengembangkan suatu 

model blended learning berbasis online yang dapat diterapkan untuk 

mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan hasil 

belajar mahasiswa di perguruan tinggi. 


