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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan  maraknya penanganan Covid-19 sebagai pandemic pada 

11 maret 2020 telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat 

indonesia. Penyebaran covid-19 telah mengarah pada kewaspadaan 

pandemic global yang disebut social distancing atau physical distancing 

yang menciptakan perubahan besar, tidak hanya dalam interaksi sosial 

namun juga sector pendidikan, physical distancing yang dilakukan untuk 

mengurangi kontak interpersonal dan meminimalkan resiko penyebaran. 

Negara Indonesia, memiliki interaksi sosial di ruang kelas masih 

menjadi prioritas dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Karna 

adanya Covid-19 di Indonesia hal ini menyebabkan sekolah ditutup 

sementara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Nadiem Anwar 

Makarim menegaskan bahawa PJJ menciptakan pengalaman 

pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani dengan 

tuntutan penyelesaian semua pencapaian dari kurikulum. Selama PJJ, 

kegiatan dan tugas yang diberikan oleh pengajar kepada peserta didik 

dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi termasuk 

pengaksesan fasilitas belajar dan mengajar di masa pandemic Covid-19. 

Dengan pembelajaran dalam jaringan, bahan ajar yang disediakan untuk 

peserta didik dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dan dapat 

memberikan metode pembelajaran yang efektif seperti, mengatur rencana 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu 

sendiri. 

Pendidikan abad 21 ditandai adanya era revolusi industry 4.0 yang 

dikenal dengan abad keterbukaan dan globalisasi. Pada masa ini ditandai 

dengan pesatnya kemajuan Teknologi dan Komunikasi (TIK) dalan 

berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Salah satu 

pengaruh besar TIK dalam bidang pendidikan yaitu munculnya trobosan 

baru  yang mulai memanfaatkan jaringan computer dan internet dalam 
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proses pembelajaran yang sering disebut sebagai e-learning atau 

pembelajaran elektronik. E-learning   merupakan suatu pembelajaran yang 

dalam pelaksanaanya menggunakan media atau jasa bantuan perangkat 

elektronika berupa audio, video, perangkat komputer ataupun kombinasi 

ketiganya (Munir, 2010: 203). Dari istilah E-learning kemudian 

berkembang lagi menjadi pembelajaran daring (online learning).  

Globalisasi adalah salahsatu faktor yang mengharuskan menciptakan 

solusi pelatihan  online.  Aparatur Sipil  Negara  yang  berada  di  lokasi  

yang berbeda dan melatih mereka dengan cara tradisional akan memakan 

waktu dan biaya, sedangkan tuntutan kebutuahn instansi terus berubah dan 

meningkat. Karena alas an ini, menjadi penting bagi Aparatur Sipil Negara 

untuk terus diperbaharui tentang pengetahuan dan keteram[ilan melalui 

sarana yang dapat dimanfaatkan, yaitu dengan sarana teknologi informasi. 

Menurut sagala ( 2010: 61 ) pembelajaran merupakan 

membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori 

belajar, merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran 

merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh para pendidik, 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. 

Model pelatihan pada awalnya berkembang pada dunia usaha 

terutama melalui magang tradisional, dalam sebuah magang tradisional 

kegiatan belajar membelajarkan dilakukan oleh seorang warga belajar 

(sasaran didik) dan seseprang sumber belajar (tutor), maka dalam 

perkembangan selanjutnya interaksi edukatif yang terjadi tidak hanya 

melalui perorangan akan tetapi terjadi melalui kelompok warga belajar 

(sasaran didik, sasaran  pelatihan)  yang memiliki  kebutuhan dan  

tujuan  belajar  yang sama dengan seseorang, dua orang, atau lebih 

pelatih (sumber belajar, trainers). salah satu konsep mengapa model 

pelatihan dibangun adalah sangat bergantung pada kondisi itu (warga 

belajar, sasaran didik dan pelatih/tutor). Hal tersebut sangat berbalasan 

karena kebutuhan dan tujuan pelatihan (Allison Rosset, 1987) dapat 

tercapai apabila warga belajar, tutor saling memahami, menghargai, 

pengertian dan saling membelajarkan satu dengan lainnya. (Djudju 
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Sudjana, 1993: 12). Di dalam dunia usaha model pelatihan  (Training)  

dibandingkan  atas  dasar  kebutuhan  oeningkatan  produksi, 

memperluas pemasaran, dan kemampuan perusahaan dalam menetapkan 

pengolaan unit usaha itu sendiri. interaksi edukatif yang terjadi pada 

model pelatihan itu adalah adanaya interaksi edukatif antara tiga 

kelompok orang dalam kegiatan belajarnya. kelompok pertama, adalah 

orang-orang yang telah memiliki keahlian dalam bidang usaha.  

Merekalah  yang  menguasai  pengetahuan  dan  keterampilan  untuk 

meningkatkan  produksi,  pengadaan  bahan  Baku,  dan  pemilikan  Dana  

Kelompok kedua, yakni oenag-orang yang telah memiliki keahlian 

sebagaimana keahlian kelompok pertama. Keahlian itu mereka peroleh 

dengan belajar dari kelompok pertama, namun mereka tidak memiliki 

model usaha, kelompok ketiga adalah orang- orang yang belum memiliki 

keahlian sebagaimana keahlian yang telah dimiliki oleh orang pertama 

dan kedua. Orang-orang  yang termasuk pada kelompok ketiga ini 

sedang belajar dari kelompok pertama dan atau kelompok kedua pada saat 

mereka bekerja di perusahaan. Dengan kata lain mereka belajar sambil 

bekerja. (Djudju Sudjana, 1993:13) kondisi dan perkembangan interaksi 

edukatif tersebut terjadi pada abad  pertengahan,  ketika  dunia  industry  

mulai  berkembang. (Abad pertengahan sampai awal abad ke-19. 

D alam  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  sebagai  

pelaku  utama dalam perkembangan yang mempunyai kemampuan 

memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, harus tetap dilandasi oleh motivasi, disiplin  kerja,  sehat  

jasmani  dan  rohani,  serta  mempunyai  daya  juang,  tanggung jawab, 

kesetiakawanan social, dan mempunyai wawasan ilmu pengetahuan, 

sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional. 

Sumber Daya Manusia (SDM) pada hakekatnya merupakan pelaku 

utama dalam proses pembangunan. Pemerintah sebagai penggerak, 

pembimbing, Pembina dan pencipta iklim yang dapat meningkatkan 

dan menumbuh rasa semangat dalam luas nya ilmu pengetahuan dan 
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teknologi untuk memperteguh akhlak mulia, kreatif, disiplin, bertanggung 

jawab dalam mengembangkan kualitas manusia. 

Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang merupakan sarana 

pembinaan dan pengembangan karir serta salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan. Pada kajian ini penulis memfokuskan pada makna pelatihan. 

Para ahli banyak berpendapat tentang arti dan 

definisi pelatihan, namun dari berbagai pendapat tersebut pada 

prinsipnya tidak jauh berbeda. 

Andrew         E.         Sikula         (1981;145)         mengemukakan         

bahwa: “Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga 

kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja 

dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya 

berinteraksi dengan rencana organisasi”. 

Dengan  ini  berupaya  dalam  pengembangan  sumber  daya  

manusia,  dan pelatihan merupakan suatu proses pendidikan jangka 

pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, 

intensitas, frekuensi, dan durasi waktu tertentu, bersifat continous, 

melibatkan berbagai elemen yang harus dikelola yaitu berupa system yang 

saling berkaitan. Model sistem pelatihan dirancang untuk meningkatkan 

kualitas Sumberdaya Manusia, baik yang ada diperusahaan maupun ada 

pada organisasi,  dengan  sasaran  pelatihannya  adalah  pegawai/karyawan  

maupun masyarakat luas dalam pemenuhan atau peningkatan 

keterampilan. Dalam pelaksanaannya model  pelatihan tidak  menutup  

kemungkinan  dapat  mengadaptasi satu model secara utuh, akan tetapi 

melakukan kolaborasi dari beberapa model yang dianggap  memiliki  

kesesuaian  dengan  jenis   dan  kelompok  sasaran   pelatihan. Pelatihan 

juga merupakan sarana yang tepat untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang 

handal dan profesional dengan demikian, pelatihan sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kualitas SDM yang komprehensif dan kompetitif. 
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“Program pelatihan yang dilaksanakan untuk menghadapi 

peningkatan pengawasan atau kemajuan dimasa yang akan datang. Hasil 

pelatihan akan berpengaruh baik pada kinerja karyawan atau perorangan 

tergantung dari proses pelaksanaan pelatihan itu sendiri (efektivitas).”Paul 

W. grumes, 2011. 

Dalam memperoleh tujuan atau manfaat pelatihan sebagai hasil dari 

Efektifitas Pelatihan, pelatihan tidak akan terlepas dari komponen-

komponen yang saling berkaitan, proses perencanaan pelatihan menjadi 

langkah awal dalam menentukan tujuan akhir. 

 

Antara lain perubahan pengetahuan sikap dan kemampuan. Setiap 

perubahan tingkah laku dapat dipakai sebagai berhasilnya proses 

pendidikan. Itulah sebabnya harapan perubahan tingkah laku tersebut perlu 

dirumuskan dahulu dalam suatu tujuan pendidikan. 

Tingkatan tujuan pendidikan menurut Notoatmojo (2003;42-45) 

BLM DISTALASI yaitu, “Tujuan pendidikan nasional, tujuan 

instutisional, tujuan antara, tujuan instruksional”. Isi rumusan tujuan 

dalam pendidikan harus bersifat komprehensif, artinya mengandung aspek 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Menurut (Notoatmojo, 2003) dalam mencapai ketiga aspek tersebut, 

setidaknya dalam pelaksanaan pelatihan harus memiliki komponen-

komponen diantaranya, materi, metode, media, dan instrument/ 

widyaiswara. 

Dalam proses belajar mengajar termasuk dalam pendidikan dan 

pelatihan selain kurikulum, metode juga merupakan alat pendidikan yang 

turut memegang perang penting. Bagaimanapun pandainya seorang 

fasilitator dalam usahanya mengubah tingkah laku, tidak terlepas dari 

metode dan alat bantu pendidikan yang digunakan. 

Jenis metode pendidikan menurut (I.L Pasaribu, 2013) yaitu: 

ceramah, ceramah dengan Tanya jawab, diskusi kelompok, permainan 

peran (role playing), simulasi, (peniruan), studi kasus, pemecahan 

masalah, brainstorming, diskusi panel, seminar, tutorial, lokakarya, 
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demonstrasi, kunjungan ke lapangan, kerja lapangan, program 

medinstruction, metode resitasi, symposium, team teaching. 

Pendapat tersebut mengemukakan cara pencapaian bahan pengajaran 

kepada sasaran pendidikan dan itu hanya teori. Adapun hasil dari metode 

tersebut masih tergantung pada factor lain yaitu pribadi pengajar yang 

menggunakan metode tersebut. Bagaimanapun modern nya metode 

pengajaran, di dalam proses belajar mengajar tidak terlepas dari metode 

ceramah/kuliah. 

 

Alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh 

fasilitator dalam menyampaikan bahan pendidikan/pengajaran. Alat bantu 

ini lebih sering disebut alat peraga, karena berfungsi untuk membantu dan 

memperagakan suatu dalam proses pendidikan dan pengajaran. Masing-

masing alat peraga ini disusun berdasarkan prinsip, bahwa pengatahuan 

yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap melalui panca 

indra. Semakinbanyak indra yang digunakan untuk menerima sesuatu 

maka semakin banyak dan semakin jelas pula pengetahuan yang diperoleh. 

Dengan kata lain peraga ini dimaksudkan untuk mengarahkan indra 

sebanyak mungkin terhadap suatu objek, sehingga mampu mempermudah 

presepsi.  

Menurut (Notoatmojo, 2003) bahwa, untuk mengukur kemampuan 

atau pengetahuan di dalam proses belajar, peroses evaluasi dalam 

pelaksanaanya dapat dilakukan kepada peserta didik maupun pasa sistem 

yang mendukung proses pelaksanaan pelatihan tersebut seperti evaluasi 

terhadap trainer atau widyaswara maupun evaluasi terhadap penyelenggara 

pelatihan tersebut, evaluasi pelatihan merupakan suatu proses yang 

sifatnya terus menerus dan harus direncanakan bersamaan waktu dengan 

program pelatihan. 

Pengguanaan metode experiental learning diharapkan dapat 

menciptakan proses belajar yang lebih bermakna, dimana peserta peatihan 

mengalami apa yang mereka pelajari. Melalui metode ini, peserta pelatihan 

dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk dijadikan 
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sebagai suatu pengalaman. Hasil dari proses pembelajaran experiental 

learning tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, juga tidak 

seperti teori behavior yang menghilangkan peran pengalaman subjektif 

dalam proses belajar. Pengetahuan yang tercipta dari model ini merupakan 

perpaduan antara memahami dan mentransformasi pengalaman. 

Berdasarkan latar belakan permasalahan tersebut mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian ini, aapun judul penelitian yang akan 

dilakukan adalah “Efektivitas Experiental Learning Cycle Berbasis 

Aplikasi Zoom Meeting Pada Pelatihan Kultur Jaringan Di Balai 

Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di 

atas, maka secara umum dirumuskan masalah yang akan dikaji sebagai 

berikut : 

“Apakah terdapat efektivitas dalam penggunaan dan penyampaiaan 

aplikasi Zoom Meeting terhadap pembelajaran peserta pelatihan?” 

Secara khusus dan terperinci dalam penelitian ini dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pelatihan dengan pembelajaran Experiental 

Learning Cycle berbasis  aplikasi  zoom meeting pada pelatihan kultur 

jaringan di  diklat  Balai  Besar  Pelatihan (BBPP) Lembang? 

2. Bagaimana pelaksanaan  Experiental Learning Cycle berbasis  aplikasi  

zoom meeting pada pelatihan kultur jaringan di  diklat  Balai  Besar  

Pelatihan (BBPP) Lembang? 

3. Bagaimana sistem evaluasi Experiental Learning Cycle berbasis  

aplikasi  zoom meeting pada pelatihan kultur jaringan di  diklat  Balai  

Besar  Pelatihan (BBPP) Lembang? 

4. Bagaimana efektivitas penerapan Experiental Learning Cycle berbasis 

aplikasi  zoom meeting pada pelatihan kultur jaringan diklat  Balai  

Besar  Pelatihan (BBPP) Lembang? 



 

Vega Guna Adhita, 2022 

EFEKTIVITAS EXPERIENTAL LEARNING CYCLE BERBASIS APLIKASI ZOOM MEETING PADA 

PELATIHAN KULTUR JARINGAN 

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan 

umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

Experiental Learning Cycle berbasis Zoom Meeting pada pelatihan kultur 

jaringan. 

Adapun tujuan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut  : 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran Experiental Learning 

Cycle berbasis  aplikasi  zoom meeting di  diklat  Balai  Besar  

Pelatihan (BBPP) Lembang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan  Experiental Learning Cycle berbasis  

aplikasi  zoom meeting di  diklat  Balai  Besar  Pelatihan (BBPP) 

Lembang. 

3. Untuk mengetahui sistem evaluasi pembelajaran Experiental Learning 

Cycle berbasis  aplikasi  zoom meeting di  diklat  Balai  Besar  

Pelatihan (BBPP) Lembang. 

4. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Experiental Learning Cycle 

berbasis aplikasi  zoom meeting pada kualitas dan  hasil  belajar  

peserta  pelatihan kultur jaringan diklat  Balai  Besar  Pelatihan 

(BBPP) Lembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat. Selain bermanfaat dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran pada pelatihan kultur jaringan di Balai Besar pelatihan 

Pertanian (BBPP) Lembang Bandung, penelitian ini diharapkan pula 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang langsung maupun tidak 

langsung terlibat dalam dunia pendidikan sehingga tercipta kemajuan 

dalam bidang pelatihan. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi kepada : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman umum 

mengenai metode Experiential Learning Cycle untuk meningkatkan 
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hasil belajar peserta pelatihan pada materi diklat aparatur Balai Besar 

Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian  tentang  efektivitas dalam  metode  pembelajaran  

berdasarkan  pengalaman terhadap  hasil  belajar  peserta  diklat  

aparatur  Balai  Besar  Pelatihan  Pertanian diharapkan metode ini 

sebagai informasi dan kajian dalam pengembangan pembelajaran 

berdasarkan Experiential Learning. 

b. Bagi Fasilitator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi  

positif kepada fasilitator agar mampu menerapkan kualitas 

pembelajaran dengan mampu menciptakan situasi belajar yang 

memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran. 

c. Bagi peserta, penelitian ini diharapkan membuat peserta pelatihan dapat 

meningkatkan penguasaan konsep  dan keterampilan sehingga mampu 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar aspek pemahaman, penerapan 

dan analisis.  

d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan 

dalam mengembangkan metode penelitian yang berhubungan dengan 

metode pembelajaran sehingga dapat menunjukan proses pembelajaran 

bagi peneliti yang berniat memilih dan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

e. Bagi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, dapat 

menambah kajian keilmuan dalam bentuk pengetahuan atau dapat 

menjadi rujukan atau acuan untuk peningkatan kualitas perkuliahan 

melalui pembelajaran Experiental Learning Cycle dalam peningkatan 

minat mahasiswa. 
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