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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Proses pembelajaran manusia terjadi tanpa terikat tempat dan waktu. 

Pembelajaran dapat berasal dari cerita, pengalaman, observasi, dan masih banyak 

lagi. Sekolah bertindak sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan belajar cara-

cara mendapatkan pengetahuan. Pembentukan pengetahuan diajarkan lewat 

konsep-konsep mata pelajaran yang ada di sekolah. Keberhasilan dari proses 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa.  

 Dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru merancang sebuah strategi 

mengajar yang sesuai dengan materi ajar. Tujuan dari strategi ini adalah untuk 

mendorong kemampuan siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar yang 

maksimal. Menurut Djamarah dan Zain (2010, 107) “yang menjadi petunjuk 

bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah daya serap 

terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara 

individual maupun kelompok”. Setiap guru mengharapkan semua anak murid 

yang diajar bisa mencapai ketuntasan standar hasil belajar dan mendapatkan nilai 

yang baik.  

 Dalam proses pembelajaran di kelas, ditemukan bahwa sebagian besar 

siswa kelas 7 kesulitan untuk mencapai ketuntasan hasil belajar yang ditentukan, 

khususnya di mata pelajaran kimia.  Pada saat dilakukan tes di beberapa materi 

sebelumnya, ditemukan bahwa nilai sebagian besar siswa tidak mencapai standar 

hasil belajar dan hanya sedikit siswa yang mendapatkan hasil standar. Ketika 

dilakukan penelusuran lanjutan, fenomena yang terjadi adalah sebagian besar 
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siswa belum tahu mengenai konsep kimia yang diajarkan. Berdasarkan temuan 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa perlu untuk mendorong transfer pengetahuan 

dan konversi pengetahuan apa yang dipahami siswa dan menjadi pemahaman 

yang lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar kelompok.  

 Konsep SECI merupakan salah satu   konstruk teori transfer pengetahuan 

yang tepat untuk membantu siswa membentuk pemahaman baru atas suatu subyek 

sehingga membantu siswa mencapai standar hasil belajar yang diharapkan. Pada 

awalnya, ini dikemukakan oleh seorang jepang, Ikujiro Nonaka.  

 Perkembangan teknologi yang semakin pesat secara langsung 

mempengaruhi dunia pendidikan. Proses pembelajaran lambat laun beralih dari 

model konvensional menjadi model modern. Teknologi menawarkan banyak 

kemudahan kepada para penggunanya, baik siswa maupun guru. Istilah “Learning 

Management System” sudah mulai akrab di telinga  

 Dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi maka 

siswa bisa lebih leluasa untuk mengeksplorasi ide, pengetahuan, pemahaman, 

serta pandangan dari setiap materi yang diperoleh sekolah.   Hasil eksplorasi 

siswa diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru siswa yang berguna dalam 

proses belajar di sekolah.  

 Pemanfaatan teknologi perangkat lunak (software) sedang marak di dunia 

pendidikan. Aplikasi edmodo adalah satu aplikasi yang dikhususkan untuk 

kegiatan pembelajaran.  Menurut Mills yang dikutip oleh Kandappan (2014, 2) 

bahwa guru harus sadar bahwa edmodo dapat menguatkan hubungan dengan 

siswa dan membentuk komunitas kelas yang lebih kuat. Dalam aplikasi ini, 

edmodo berfungsi sebagai alat manajemen pengetahuan, sehingga guru dan siswa 
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dapat dengan mudah berkolaborasi. Hal ini senada dengan pendapat dari 

Witherspoon yang dikutip oleh Kandappan (2014, 2), yaitu edmodo dapat 

dipandang sebagai sistem manajemen pembelajaran yang mampu memfasilitasi 

guru untuk membuat dan mengatur kelasnya dengan lebih mudah.  

 Edmodo dapat dijadikan media pembelajaran dalam mendukung 

penerapan SECI untuk membentuk pengetahuan tacit siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di mata pelajaran kimia.  Oleh karena itu, untuk 

mengatasi masalah yang ditemukan di lapangan, maka akan diterapkan SECI 

dalam kegiatan pembelajaran dengan media edmodo untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Peneliti mencoba menggali informasi awal tentang proses pembelajaran 

yang terjadi setiap hari, khususnya pada mata pelajaran kimia. Masalah- masalah 

yang dihadapi dalam pelajaran kimia adalah sebagai berikut: 

1. Pada kegiatan pembelajaran kimia, banyak siswa yang belum 

mencapai nilai standar (KKM) 

2. Siswa belum memiliki pengetahuan dasar tentang konsep – konsep 

kimia.  

3. Siswa belum mampu melaksanakan eksperimen sesuai prosedur yang 

benar.  

4. Penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran belum maksimal.  

5. Pembagian mata pelajaran IPA menjadi 3 mata pelajaran yang berbeda 

membingungkan siswa. 
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6. Penggunaan bahasa pengantar bahasa inggris menyulitkan siswa untuk 

memahami konsep – konsep dasar kimia. 

7. Minimnya peralatan laboratorium IPA. 

8. Minimnya pengalaman guru dalam menerapkan kurikulum Cambridge. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini dibatasi hanya pada 

penerapan SECI dengan memanfaatkan edmodo untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka secara 

umum permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut 

1. Bagaimana penerapan SECI bersama media aplikasi edmodo dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran di kelas? 

2. Bagaimana penerapan SECI melalui media aplikasi edmodo dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam kelompok? 

3. Bagaimana mengatasi hambatan – hambatan yang muncul dalam proses 

penerapan SECI melalui media aplikasi edmodo sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam kelompok? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis penerapan SECI melalui media aplikasi edmodo dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

2. Menganalisis penerapan SECI melalu media aplikasi edmodo dapat 

meningkatkan hasil belajar: kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. 

3. Mengantisipasi hambatan – hambatan yang terjadi dalam proses penerapan 

SECI melalui media aplikasi edmodo di penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa maupun guru.  

1. Siswa 

Penerapan edmodo mampu membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

khususnya dalam hal membentuk pengetahuan tacit dan mencapai hasil belajar 

sesuai standar yang ditentukan pada mata pelajaran kimia.  

2. Guru  

Penggunaan edmodo sebagai alat manajemen pengetahuan diharapkan mampu 

membantu guru dalam mengajar dan berkomunikasi dengan siswa tentang 

pelajaran kimia. 

3. Sekolah 

Penerapan SECI sebagai model pembelajaran dapat menjadi alat manajemen 

pengetahuan dalam manajemen sekolah, khususnya guru dan staf. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Penulisan tesis ini dipaparkan dalam lima bab. Pada Bab I dipaparkan 

mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  

 Pada Bab II dipaparkan mengenai landasan teori yang mendukung latar 

belakang dilakukannya penelitian ini. Penjelasan mengenai model SECI. Tinjauan 

pustaka tentang Learning Management System dan media aplikasi edmodo 

sebagai sistem dalam pembelajaran. Pengertian tentang hasil belajar kognitif dan 

indikator. Pengertian tentang hasil belajar afektif dan indikator. Pengertian hasil 

belajar psikomotor dan indikator. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian 

ini. Pada bagian akhir Bab II dijelaskan mengenai definisi operasional dan definisi 

konseptual dari model SECI, Learning Management System, edmodo, hasil 

belajar kognitif, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor. 

 Pada Bab III membahas tentang metode penelitian dan desain penelitian, 

yaitu metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Selanjutnya, dipaparkan juga 

mengenai subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, 

teknik dan instrument analisis data.  

 Pada Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan model SECI lewat sistem pembelajaran edmodo yang dilakukan di 

siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis secara deskriptif.  

 Pada Bab V dipaparkan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian, 

saran, dan keterbatasan penelitian. 

 




