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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuntutan akan pendidikan yang menunjang kebutuhan saat era 

globalisasi mulai muncul membuat berbagai pihak yang peduli terhadap 

pendidikan mulai mencari alternatif-alternatif pembelajaran yang mampu 

memenuhi kebutuhan siswa dengan disertai kemampuan guru yang dapat 

memberikan pendidikan layak, kreatif dan terampil. Khususnya pada saat ini 

guru memerlukan pengembangan cara mengajar yang lebih kreatif 

sebagaimana tadi dijelaskan bahwa tuntutan saat ini membuat guru harus 

berpikir inovatif dan ekstra agar mampu menjawab tantangan di era 

globalisasi saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut. Trianto (2010, hlm. 5) 

berpendapat: 

“Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal 

(sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. 
Hal ini tampak dari rerata hasil belajar peserta didik yang senantiasa 
masih sangat memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil 

kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak 
menyentuh aspek dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana 

sebenarnya belajar itu (belajar untuk belajar)”. 

 Dalam arti yang lebih substansial berdasarkan hal tersebut, proses 

pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak 

memberikan akses bagi peserta didik untuk berkembang secara mandiri 

melalui penemuan dalam proses berpikirnya. Sejalan dengan itu, Darmawan 

(2009, hlm.131) berpendapat: 

“Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 
2003, ternyata telah disadari penerimaan pengakuan bahwa sudah 

bukan masanya mengandalkan pendekatan konvensional saja dalam 
menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Bukan hanya di ruang 

tertutup dengan buku dan pendidik yang setiap saat ditemui, dimintai 
tolong menunjukkan sumber informasi peserta didik dapat memenuhi 
hasratnya untuk menjadi lebih pintar, lebih cerdas, lebih baik dan 

lebih sejahtera dalam hidupnya. Bagaimanapun juga transformasi 
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pesan pembelajaran dengan mendayagunakan kemajuan teknologi 

pendidikan kiranya akan lebih memotivasi peserta didik”. 

Berdasarkan pendapat diatas maka pembelajaran yang dikembangkan 

secara kreatif dan inovatif dibandingkan dengan pembelajaran yang masih 

menerapkan dengan pendekatan konvensional, layak untuk diterapkan 

sebagai salah satu alternatif dari berbagai model pembelajaran yang sudah 

banyak dikembangkan, agar tujuan dan keberhasilan siswa dalam belajar 

dapat dicapai. 

Pada saat ini kurikulum yang digunakan dan dikembangkan di 

Indonesia khususnya sekarang memberdayakan siswa sebagai subyek bukan 

obyek atau istilahnya student centered sehingga dalam keberhasilan 

belajarnya berarti kembali lagi pada siswa yang dominan untuk menentukan, 

sementara guru memiliki peran sebagai fasilitator. Maka dari itu sudah 

seharusnya praktik belajar mengajar mulai beranjak dari yang 

memberdayakan pendekatan teacher centered menjadi student centered. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMP Laboratorium 

Percontohan UPI Bandung, pada kelas VII umumnya menggunakan model 

pembelajaran konvensional dengan metode ceramah walaupun kadang-

kadang diselingi dengan model tutorial dan praktik yang disesuaikan dengan 

materi pembelajaran yang akan disajikan atau dipelajari oleh siswa. Seperti 

untuk materi sejarah perkembangan TIK maka biasanya model yang 

digunakan adalah model konvensional sementara untuk materi penggunaan 

pengolah kata biasanya menggunakan model konvensional yang diselingi 

dengan tutorial dan praktik. 

Dari hasil observasi secara langsung karena penulis kebetulan 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Laboratorium 

Percontohan UPI Bandung pada Mata Pelajaran TIK, kondisi yang dialami 

oleh siswa jika model pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah 

cenderung kurang bersemangat dan menimbulkan kejenuhan pada siswa di 
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kelas, sehingga siswa cenderung pasif dalam belajar. Kemudian karena siswa 

tersebut terbiasa dengan metode ceramah, maka kemampuan siswa sangat 

bergantung pada penyampaian guru dalam proses belajar mengajar. Maka 

dari itu, karena kondisi siswa yang  belajarnya kurang semangat dan 

cenderung jenuh berdampak pada hasil belajarnya yang juga rendah. 

Berdasarkan rekapitulasi nilai yang diperoleh pada semester dua tahun ajaran 

2014-2015 untuk kelas VII dari 5 rombel sebanyak 37 siswa dari total 177 

siswa memperoleh nilai ketuntasan belajar dibawah nilai standar ketuntasan 

minimal dengan nilai 80. 

Metode ceramah yang masih digunakan oleh guru dirasa masih kurang 

tepat untuk digunakan pada siswa sebagaimana kondisi yang dialami, karena 

menimbulkan suasana belajar yang mengurangi keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Pada metode tersebut pembelajaran masih terlalu bergantung 

pada guru sehingga kurang memaksimalkan potensi-potensi dan suasana 

belajar pada siswa. Maka dari itu sebagaimana yang penulis akan gagas 

sesuai dengan inti dari penelitian ini, penggunaan model pembelajaran 

kolaboratif menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut karena 

model pembelajaran kolaboratif menekankan kerjasama, interaksi, keaktifan 

serta membuat pembelajaran tidak menjadi satu-satunya berpusat pada guru 

lagi.  

Di sisi lain perkembangan zaman di dunia yang sudah memanfaatkan 

TIK berdampak juga bagi negara Indonesia dan tidak dapat kita tolak 

keberadaannya, maka dari itu harus disiasati dan diarahkan ke arah yang lebih 

baik agar dapat kita manfaatkan untuk kepentingan yang positif. Hasil riset 

yang bersumber dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

pada tahun 2014 menyatakan bahwa selama tahun 2014 data menunjukkan 

pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta. Angka pengguna sebesar 

88,1 juta tersebut disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia sesuai data 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 sebesar 252 juta penduduk. Dari sisi 
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jumlah penduduk, pengguna internet mengalami pertumbuhan 16,2 juta 

pengguna, yaitu dari 71,9 juta pada tahun sebelumnya menjadi 88,1 juta 

pengguna. Dalam penelitian tersebut APJII yang  bekerjasama dengan Pusat 

Kajian Komunukasi (Puskakom), tidak hanya melibatkan pengguna dan data 

isian kuesioner Internet Service Provider (ISP) anggota APJII melainkan 

diikutsertakan juga terhadap 2000 pengguna internet di 42 kota baik urban 

dan rural Indonesia. Penelitian tersebut sekaligus memberikan gambaran 

demografis pengguna internet, perilaku, serta gaya hidup pengguna yang 

secara keseluruhan menggambarkan tren penggunaan internet di Indonesia. 

Penelitian lain yang juga merepresentasikan kondisi penggunaan 

teknologi dan akses internet, khususnya pada jenjang remaja dilakukan oleh 

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2014 dengan 

sampel anak dan remaja usia 10-19 tahun (sebanyak 400 responden) yang 

tersebar di seluruh negeri dan mewakili wilayah perkotaan dan pedesaan. 

Studi dibangun berdasar pada penelitian sebelumnya sehingga didapatkan 

gambaran yang paling komprehensif dan terkini tentang penggunaan media 

digital di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia, termasuk motivasi 

mereka, serta informasi tentang anak remaja berusia 10-19 yang tidak 

menggunakan media digital. Hasil survei tersebut menemukan fakta 

diantaranya setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan 

pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran 

komunikasi yang mereka gunakan dan 80 persen responden yang disurvei 

tersebut, merupakan pengguna internet dengan bukti kesenjangan digital yang 

kuat antara mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. 

Rusman (2010, hlm. 121) menyatakan bahwa:  

“Menggunakan internet dengan segala fasilitasnya akan memberikan 

kemudahan untuk mengakses berbagai informasi untuk pendidikan 
yang secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan siswa bagi 

keberhasilannya dalam belajar. Karena internet merupakan sumber 
data utama dan pengetahuan”.  
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Dari pendapat dan penelitian yang sudah dilakukan diatas dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dan kemudahan akses ke jaringan 

internet khususnya di Indonesia kini sudah semakin berkembang dan sangat 

terasa banyak sekali manfaat serta dampaknya. Maka dari itu sudah 

selayaknya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih bijak agar pendidikan di 

negara kita tidak tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. 

Kemudahan akan akses jaringan internet dan penggunaan teknologi yang 

semakin terbiasa untuk digunakan secara aktif oleh siswa dimulai dari 

perangkat komputer sampai dengan perangkat mobile, perlu dimanfaatkan 

untuk kepentingan yang lebih bijak. Terlebih mengingat saat ini kemudahan 

akses ke jaringan internet akan berbagai konten baik itu yang sifatnya positif 

maupun yang negatif, hampir setiap hari dapat dilakukan baik itu di sekolah, 

di lingkungan masyarakat sampai saat di rumah sekalipun. Maka dari itu 

dengan kondisi tersebut sudah saatnya kemudahan akses dan perkembangan 

teknologi tersebut bisa diarahkan, salah satunya untuk kepentingan 

pembelajaran.  

Di luar dari sistem pembelajaran yang berlangsung di sekolah siswa 

SMP Laboratorium Percontohan UPI hampir semua memiliki perangkat 

telepon genggam. Karena sebagaimana pengamatan langsung di sekolah 

tersebut, siswa tidak diperkenankan untuk membawa telepon genggam ke 

dalam kelas karena dikhawatirkan menggangu proses pembelajaran, 

melainkan dikumpulkan secara kolektif di ruang yang ditentukan. Kemudian 

setelah di telusuri perangkat telepon genggam tersebut hampir secara 

keseluruhan sudah canggih dan dapat mendukung  akses ke internet untuk 

digunakan dalam kepentingan pembelajaran. 

Kemudian dalam kegiatan pembelajaran tentang materi sejarah 

perkembangan TIK kompetensi yang harus dicapai siswa yaitu mampu 

menjelaskan serta mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK. Maka dari itu 
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model pembelajaran kolaboratif dirasa akan cocok digunakan agar mampu 

memberikan keleluasaan bagi siswa untuk berinteraksi melalui cara 

berdiskusi mengenai materi yang diajarkan serta berperan aktif dan saling 

bekerja sama. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka 

perlu dilakukan perbaikan dan variasi model pembelajaran agar pembelajaran 

yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih menarik dan mengembangkan 

keaktifan siswa. Kemudian untuk mengatasi segala keterbatasan guru yang 

tidak dapat secara maksimal memberikan penjelasan kepada semua siswa, 

serta agar memberikan siswa ruang atau keleluasaan untuk saling 

bekerjasama dan belajar secara kolaboratif maka diperlukan aplikasi yang 

mendukung hal tersebut yaitu menggunakan aplikasi schoology.  

Schoology merupakan laman web yang memadukan konsep e-learning 

dengan jejaring sosial yang dapat diakses melalui koneksi internet baik di 

komputer maupun secara mobile dalam bentuk aplikasi ataupun akses 

langsung ke laman web (www.schoology.com). Secara umum fungsi dan 

penggunaan schoology hampir sama dengan aplikasi lainnya misalnya 

edmodo ataupun moodle, namun schoology memiliki keunggulan yang lebih 

dibandingkan aplikasi lainnya yaitu memiliki desain layout yang di setting 

hampir mirip seperti situs jejaring sosial facebook sehingga secara tampilan 

sangat cocok digunakan bagi remaja yang saat ini masih banyak 

memanfaatkan jejaring sosial tersebut. Selain itu, untuk mengembangkan e-

learning, schoology juga lebih menguntungkan bila dibanding menggunakan 

moodle yaitu karena tidak memerlukan hosting serta pengelolaan dan 

pengaturan dalam schoology lebih gampang dan tidak sulit (user friendly). 

Adapun fitur-fitur yang dimiliki oleh schoology diantaranya sebagai berikut: 

Attendance (Absensi), Analytics (Analisis penilaian), Courses 

(Kursus/Pembelajaran), Group Discussion (Diskusi Kelompok), Quiz (Kuis), 
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Resources (Sumber Belajar), Assignment (Tugas), Gradebook (Penilaian), 

dan lain-lain. 

Penggunaan aplikasi schoology tersebut diharapkan mampu membuat 

siswa lebih tertarik dalam pembelajaran karena terdapat fitur kolaboratif, 

mampu diakses secara online serta penggunaanya pun terbilang mudah. 

Sehingga implikasi dari penggunaan aplikasi tersebut dapat membuat siswa 

lebih aktif, dapat bekerja sama, dan mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan bagi siswa khususnya pada materi sejarah perkembangan TIK 

sebagaimana yang akan diteliti. 

Berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi fokus penelitian ini 

terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan sudah 

dilakukan, diantaranya: 

1. Penelitian Tugiyo Aminoto & Hairul Pathoni pada Jurnal Sainmatika Vol 

8 No. 1 2014 dengan judul “Penerapan Media E-learning Berbasis 

Schoology untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Usaha 

dan Energi Di Kelas XI SMAN 10 Kota Jambi” diperoleh hasil bahwa 

penerapan  media  schoology  dapat  meningkatkan  aktivitas  dan  hasil 

belajar siswa   kelas XI SMA Kota Jambi dengan peningkatan rata-rata 

aktivitas 34,84% (siklus I 53.43%, siklus II 82.62%), peningkatan rata-rata 

hasil belajar 32% (siklus I 62,81, siklus II 82,81), peningkatan ketuntasan 

adalah 38,84% (siklus I 14 siswa, siklus II 27 siswa). Aktivitas siswa 

online pada media schoology (siswa belajar dengan online di luar jam 

pelajaran atau dirumah) tidak mengalami kenaikan aktivitas bahkan 

cenderung menurun. 

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Rosyanto dengan judul “Metode 

Online Collaborative Learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran di Universitas 

Pendidikan Indonesia” diperoleh hasil bahwa Metode Online 

Collaborative Learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar 
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mahasiswa pada mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran di Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis ingin meneliti tentang 

“Efektifitas penggunaan model pembelajaran kolaboratif melalui aplikasi 

schoology terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa pada mata pelajaran TIK 

kelas VII di SMP Laboratorium percontohan UPI Bandung” 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka 

secara umum rumusan masalah yang diteliti adalah “Apakah penggunaan 

model pembelajaran kolaboratif melalui aplikasi schoology terhadap hasil 

belajar ranah kognitif siswa lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan 

model pembelajaran konvensional pada materi sejarah perkembangan TIK 

kelas VII di SMP Laboratorium percontohan UPI Bandung?”. Adapun 

rumusan masalah khusus dari penelitian ini: 

1. Apakah terdapat perbedaan efektifitas penggunaan model pembelajaran 

kolaboratif melalui aplikasi schoology terhadap hasil belajar pada ranah 

kognitif aspek ingatan siswa dibandingkan dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional pada materi sejarah perkembangan TIK di 

kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung?. 

2. Apakah terdapat perbedaan efektifitas penggunaan model pembelajaran 

kolaboratif melalui aplikasi schoology terhadap hasil belajar pada ranah 

kognitif aspek pemahaman siswa dibandingkan dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional pada materi sejarah perkembangan TIK di 

kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung?. 

3. Apakah terdapat perbedaan efektifitas penggunaan model pembelajaran 

kolaboratif melalui aplikasi schoology terhadap hasil belajar pada ranah 

kognitif aspek penerapan siswa dibandingkan dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional pada materi sejarah perkembangan TIK di 

kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

secara umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan model pembelajaran kolaboratif melalui aplikasi schoology 

terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa pada Mata Pelajaran TIK materi 

sejarah penggunaan TIK kelas VII di SMP Laboratorium percontohan UPI 

Bandung. Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan efektifitas penggunaan model pembelajaran 

kolaboratif melalui aplikasi schoology terhadap hasil belajar pada ranah 

kognitif aspek ingatan siswa dibandingkan dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional pada materi sejarah perkembangan TIK di 

kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung. 

2. Untuk mengetahui perbedaan efektifitas penggunaan model pembelajaran 

kolaboratif melalui aplikasi schoology terhadap hasil belajar pada ranah 

kognitif aspek pemahaman siswa dibandingkan dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional pada materi sejarah perkembangan TIK di 

kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung. 
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3. Untuk mengetahui perbedaan efektifitas penggunaan model pembelajaran 

kolaboratif melalui aplikasi schoology terhadap hasil belajar pada ranah 

kognitif aspek penerapan siswa dibandingkan dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional pada materi sejarah perkembangan TIK di 

kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang efektifitas penggunaan model pembelajaran 

kolaboratif melalui aplikasi schoology terhadap hasil belajar ranah kognitif 

siswa dibandingkan dengan penggunaan model pembelajaran konvensional 

pada materi sejarah perkembangan TIK kelas VII di SMP Laboratorium 

percontohan UPI Bandung ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan baik secara konsep 

maupun praktek serta kegiatan dalam pembelajaran terutama tentang model 

pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran TIK khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

Memberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi dan hasil 

belajar siswa serta pengalaman belajar yang lebih aktif dan kreatif 

selain itu juga memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap 

materi pelajaran yang telah disampaikan, dan membuat suasana 

belajar lebih nyaman. 

b) Bagi Guru 

Memberikan wawasan maupun pengetahuan sebagai referensi 

bagi guru dalam merencanakan dan menggunakan model 

pembelajaran untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 
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c) Bagi Umum 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan, mutu pendidikan dan 

pengalaman yang berharga serta informasi dalam rangka memberikan 

arah profesionalisme dalam dunia pendidikan 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

Skripsi ini berjudul “Efektifitas penggunaan model pembelajaran 

kolaboratif melalui aplikasi schoology terhadap hasil belajar ranah kognitif 

siswa pada mata pelajaran TIK kelas VII di SMP Laboratorium percontohan 

UPI Bandung”. Penelitian ini merupakan studi kuasi eksperimen terhadap 

siswa kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung. Adapun 

struktur organisasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

2. Bab II Kajian Pustaka 

A. Kajian Teori 

B. Kerangka Pemikiran 

C. Hipotesis 

3. Bab III Metode Penelitian 

A. Lokasi Penelitian 

B. Metode Penelitian 

C. Desain Penelitian 

D. Populasi dan Sampel 

E. Definisi Operasional 

F. Instrumen Penelitian  
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G. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

H. Prosedur Penelitian 

I. Teknik Pengumpulan Data 

J. Teknik Analisis Data 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Deskripsi Data 

B. Pembahasan Data 

5. Bab V Simpulan dan Saran 

A. Simpulan 

B. Saran 


