
 

1 
 

Amaliana, 2017 
EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING BASED GROUP 
NETWORKING DENGAN MEDIA EDMODO DI SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI LEMBANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Belajar merupakan rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya yang menyangkut unsur cipta, rasa dan 

karsa serta ranah kognitif, afektif, dan psikomotor (Sardiman, 2011). SMK 

(Sekolah Menengah Kejuruan) merupakan salah satu satuan pendidikan di 

Indonesia, menurut PP 19 tahun 2005 pasal 26 ayat 3 SMK bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengan kejuruannya. Tujuan pembelajaran SMK dirumuskan dalam dua puluh 

tiga Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang merupakan outcome tuntutan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia 

usaha dan dunia industri (Sudira, 2006). 

Salah satu program keahlian yang ada di SMK Pertanian Pembangunan 

Negeri Lembang adalah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian yang lulusannya 

ditujukan untuk kebutuhan dunia usaha dan dunia industri pada bidang 

pengolahan hasil pertanian dan pangan. Pesatnya perkembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memasuki berbagai bidang kehidupan 

termasuk bidang pendidikan. Dunia pendidikan dituntut agar selalu berkembang 

seiring dengan perkembangan teknologi global. Tujuan penggunaan teknologi 

informasi dalam proses pembelajaran yaitu untuk mendorong penyelenggaraan 

pembelajaran yang efektif seperti yang tercantum di dalam isi Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 tentang pemanfaatan teknologi 

informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Salah satu 

hal yang dituntut dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi ini adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah. 

Model pembelajaran yang digunakan oleh guru pada proses pembelajaran akan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan oleh sekolah. Selain itu, keterampilan guru dalam menerapkan 
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model pembelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung akan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran,
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karena setiap guru memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerapkan model 

pembelajaran. 

SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang adalah salah satu sekolah 

rujukan program Provinsi Jawa Barat yaitu JABAR Smart School. JABAR Smart 

School adalah program integrasi teknologi informasi dan komunikasi serta 

peningkatan manajemen mutu (pada aspek pembelajaran, manajerial, supporting 

system) dalam lingkup satuan pendidikan dengan menggunakan teknologi 

digital  di wilayah Jawa Barat. Media pembelajaran yang digunakan untuk 

mendukung program JABAR Smart School adalah aplikasi Edmodo. Edmodo 

merupakan platform media sosial, seperti facebook yang dikembangkan khusus 

untuk siswa dan guru dalam suatu ruangan kelas virtual yang dapat berfungsi 

untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan mudah digunakan (Tim 

Seamolec, 2013). Penerapan aplikasi Edmodo di SMK Pertanian Pembangunan 

Negeri Lembang digunakan untuk kelas X, XI dan XII, namun untuk kelas X dan 

X1 belum seluruh guru menggunakan aplikasi Edmodo, sebagian guru hanya 

menggunakan Edmodo untuk mengupload materi yang digunakan pada proses 

pembelajaran. Penerapan Edmodo di kelas XII yaitu untuk siswa yang sedang 

melaksanakan Praktik Kerja Industri yang penggunaannya lebih berfokus pada 

ujian dalam jaringan (UDJ).  

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan guru mata pelajaran 

produktif di kelas X TPHP di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang 

sebagai bentuk observasi awal diketahui bahwa pada proses pembelajaran belum 

pernah menggunakan media pembelajaran Edmodo. Adanya media pembelajaran 

Edmodo memungkinkan guru dan siswa dapat berkomunikasi secara terarah 

dalam kelas virtual, salah satunya yaitu dengan penerapan model pembelajaran 

Blended Learning Based Group Networking. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Nurmayani (2016) penerapan model pembelajaran Blended 

Learning Based Group Networking dapat mengkondisikan seluruh siswa agar 

dapat terlibat dalam interaksi di Edmodo dan memastikan mereka telah mengakses 

materi yang diberikan oleh guru sehingga pada saat pembelajaran di kelas siswa 

menjadi lebih siap. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmayani (2016) 
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dengan penerapan model pembelajaran Blended Learning Based Group 

Networking adalah ketuntasan belajar siswa mencapai 100%. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui 

efektivitas serta kekurangan dan kelebihan penggunaan media Edmodo dalam 

penerapan model pembelajaran Blended Learning Based Group Networking oleh 

dua orang guru pada proses pembelajaran di kelas program keahlian Teknologi 

Pengolahan Hasil Pertanian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Blended 

Learning Based Group Networking dengan Media Edmodo di SMK Pertanian 

Pembangunan Negeri Lembang”. 

 

1.2  Batasan Masalah Penelitian 

          Batasan masalah dari penelitian ini difokuskan pada : 

1. Penerapan model pembelajaran Blended Learning Based Group Networking 

dengan Media Edmodo di kelas X TPHP 1 pada mata pelajaran Dasar 

Proses Pengolahan Hasil Pertanian dan X TPHP 2 pada mata pelajaran 

Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian. 

2. Menganalisis efektivitas penerapan model pembelajaran Blended Learning 

Based Group Networking dengan Media Edmodo melalui pengamatan 

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan wawancara serta 

hasil belajar siswa dilihat dari aspek kognitif dan afektif. 

3. Menganalisis kekurangan dan kelebihan penggunaan media Edmodo dalam 

penerapan model pembelajaran Blended Learning Based Group Networking 

di kelas X TPHP 1 pada mata pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil 

Pertanian dan X TPHP 2 pada mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu 

Hasil Pertanian. 
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1.3    Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Blended Learning Based Group 

Networking dengan Media Edmodo oleh guru program keahlian Teknologi 

Pengolahan Hasil Pertanian di kelas X TPHP? 

2. Bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran Blended Learning 

Based Group Networking dengan Media Edmodo oleh guru program 

keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di kelas X TPHP? 

3. Bagaimana kekurangan dan kelebihan penggunaan media Edmodo dalam 

penerapan model pembelajaran Blended Learning Based Group Networking 

oleh guru program keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di kelas 

X TPHP? 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Blended Learning Based 

Group Networking dengan Media Edmodo oleh guru program keahlian 

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di kelas X TPHP 1 pada mata 

pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian dan X TPHP 2 pada 

mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian. 

2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran Blended 

Learning Based Group Networking dengan Media Edmodo oleh guru 

program keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di kelas X TPHP 1 

pada mata pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian dan X TPHP 

2 pada mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian. 

3. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan penggunaan media Edmodo 

dalam penerapan model pembelajaran Blended Learning Based Group 

Networking oleh guru program keahlian Teknologi Pengolahan Hasil 

Pertanian di kelas X TPHP. 
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. 

1.5   Manfaat Penelitian 

1.     Manfaat Teoritis : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

manfaat penggunaan Edmodo di SMK. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia yaitu untuk memberikan 

informasi dan menambah pengetahuan baru tentang pemanfaatan internet 

khususnya Edmodo sebagai sarana pembelajaran dan perkembangan 

dunia pendidikan. 

b. Bagi SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang yaitu memberi 

masukan mengenai model pembelajaran yang cocok digunakan dengan 

media Edmodo untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

c. Bagi siswa yaitu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai 

pemanfaatan Edmodo untuk mempermudah dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di dalam dan di luar kelas. 

d. Bagi peneliti yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka 

menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Indonesia dan untuk 

memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan Edmodo dalam 

pengembanan pendidikan. 

 

1.6 Struktur Organisasi  

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:   

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar 

belakang   masalah,   identifikasi   masalah,   batasan   masalah,   rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi.  
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2. BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan tentang teori- 

teori  yang mendukung proses penelitian  yang menjadi  landasan  dalam 

melakukan penelitian. 

3. BAB III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan tentang lokasi 

penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, prosedur 

penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis 

data.  

4. BAB IV Temuan dan Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan 

temuan yang ada pada saat penelitian dan membahas temuan tersebut.  

5. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Pada bab ini berisi 

mengenai kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang sudah dibahas, 

serta berisi mengenai rekomendasi yang ditujukan untuk sekolah 

berdasarkan temuan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


