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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Trenggalek merupakan sekolah 

rujukan. SMK rujukan adalah sebuah SMK dengan kinerja yang bagus, akses luas 

dan efektif dalam hal pengelolaan institusi. SMK rujukan ini nantinya akan 

menjadi sekolah induk (aliansi) bagi tiga atau empat SMK sejenis yang skalanya 

lebih kecil yang lokasinya tidak berjauhan di suatu daerah. SMKN 2 Trenggalek 

ini menggunanakan Kurikulum 2013. SMKN 2 Trenggalek sudah disediakan LAB 

komputer, wifi, LAN per PC, proyektor, scan, dan fotocopy. Siswa SMKN 2 

Trenggalek terutama kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) B selain wajib 

membawa laptop, semua siswa XI Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) B 

handphone-nya smartphone. Pada semester ganjil tahun 2014 di Kurikulum 2013 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diganti dengan mata 

pelajaran baru yaitu Simulasi Digital yang membahas tentang kelas maya dan 

materi mengenai media pembelajaran social network yang dirancang khusus untuk 

pembelajaran yaitu Edmodo, sebagai wadah bagi guru, siswa, dan orangtua dalam 

berkomunikasi secara aman dan terkontrol. 

Penjelasan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara pada tanggal 24 

November 2014 dengan Wali Kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) B 

SMKN 2 Trenggalek yang juga merupakan guru mata pelajaran Simulasi Digital. 

Selain itu penulis juga mewawancarai guru Matematika yang menyebutkan bahwa 

siswa kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) B SMKN 2 Trenggalek pada 

waktu pembelajaran Matematika berlangsung masih terlihat kurangnya keinginan 

untuk mengikuti pembelajaran terutama pada materi Trigonometri yang 

membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Ini dikarenakan siswa tidak tertarik 

dengan materi yang berhubungan dengan Trigonometri dan siswa beranggapan 

bahwa materi Trigonometi adalah momok yang menakutkan sehingga para siswa 

mengabaikannya. Ketidak-ketertarikan siswa ini yang menyebabkan sulitnya guru 

untuk menyampaikan materi sehingga guru kekurangan waktu dan penyampaian 

materinya ditunda untuk pertemuan berikutnya yang seharusnya materi harus 
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selesai pada hari itu juga. Kendala lainnya adalah ada siswa yang tidak mencatat 

materi pembelajaran sehingga membuat siswa semakin kesulitan untuk 

memahami materi Trigonometri. 

Prasojo dan Riyanto (2011 : 211) menjelaskan bahwa e-learning adalah 

proses instruksi yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik dalam 

menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan, menilai dan 

memudahkan suatu proses belajar mengajar dengan peserta didik sebagai pusatnya 

yang dilakukan secara interaktif kapanpun dan dimanapun. Dari penjelasan 

tersebut dan sesuai dengan hasil observasi, penulis tertarik untuk membuat SMKN 

2 Trenggalek ini lebih maju dan terkenal menggunakan pembelajaran yang 

berbasis e-learning yang memanfaatkan media Edmodo social network. 

Subiyantoro, dkk (2013 : 145-149) menjelaskan bahwa Edmodo adalah 

jejaring sosial pembelajaran (social learning networks) yang diciptakan oleh Jeff 

O’Hara dan Nic Borg pada tahun 2008. Jeff O’Hara adalah seorang administrator 

jaringan bagi Community Unit School District 200 di Wheator, Illnois, sedangkan 

Nic adalah pengembang web bagi Kaneland Community Unit School District 302 

di Maple Park, Illinois, USA. Ide pengembangan Edmodo berasal dari 

kepopuleran Facebook, yang ditambah dengan sebuah fitur untuk menjamin 

keamanan interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Oleh karena semakin 

besarnya kebutuhan akan media pembelajaran daring (online course). Edmodo 

kemudian berkembang menjadi salah satu media/platform dalam pendidikan dasar 

dan menengah yang digunakan oleh lebih dari 29 juta pengguna di dunia. 

Kelebihan Edmodo menurut Subiyantoro, dkk (2013 : 146-149)  

diantaranya adalah : 

1) Edmodo tidak memerlukan syarat umur karena siswa di bawah pengawasan 

seorang guru.  

2) Kelas maya dengan sistem closed group collaboration; hanya mereka yang 

memiliki kode grup yang dapat mengikuti kelas.  

3) Manajemen konten pembelajaran.  

4) Evaluasi pembelajaran.  
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5) Edmodo juga mendukung team teaching, co-teacher, dan teacher 

collaboration dan akses bagi orang tua siswa untuk memantau kegiatan 

pembelajaran siswa ikuti. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membuat 

siswa kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) B SMKN 2 Trenggalek tertarik 

dengan pembelajaran Trigonometri dengan cara memadukan proses pembelajaran 

di kelas tatap muka dengan pembelajaran kelas maya yang menggunakan media 

Edmodo social network. Alasan menggunaan media Edmodo ini dikarenakan 

melihat kebiasaan siswa yang suka menggunakan media social network seperti 

Facebook, Twitter, Line, Whatshap, dan Beetalk. Hampir  tidak ada siswa yang 

tidak mempunyai Facebook, bahkan anak SD sekalipun sudah banyak yang 

punya. Oleh karena itu, situasi seperti ini adalah kesempatan besar untuk 

mengubah cara belajar siswa lebih modern dan selalu update serta guru tidak takut 

akan kekurangan waktu untuk pembelajaran di kelas tatap muka. Dari hasil 

observasi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Pemanfaatan E-Learning Edmodo dalam Pembelajaran Trigonometri 

Kelas XI SMK Negeri 2 Trenggalek”.   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1) Bagaimana pemanfaatan elearning Edmodo dalam pembelajaran Trigonometri 

kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) B SMK Negeri 2 Trenggalek? 

2) Bagaimana keefektifan elearning Edmodo dalam pembelajaran Trigonometri 

kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) B SMK Negeri 2 Trenggalek? 

1.3. Pembatasan Masalah  

Supaya penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, maka penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian yaitu: 

1) Pemanfaatan elearning Edmodo dibatasi pada materi aturan sinus dan kosinus 

serta menerapkannya dalam menentukan luas daerah segitiga. 
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2) Keefektifan elearning Edmodo dilihat dari respon siswa serta hasil nilai tes 

sebelum diberikan Edmodo dan hasil nilai tes setelah diberikan Edmodo. 

3) Penelitian mengambil sampel hanya pada kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak 

(RPL) B. 

1.4. Tujuan Penelitian  

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai meliputi : 

1) Mengetahui pemanfaatan secara teoritis dan praktis penggunaan media 

Edmodo dalam pembelajaran Trigonometri aturan sinus dan kosinus serta 

menerapkannya dalam menentukan luas daerah segitiga. 

2) Mengetahui respon siswa terhadap media Edmodo dalam pembelajaran 

Trigonometri. 

3) Mengetahui keefektifan media Edmodo dalam pembelajaran Trigonometri. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu 

1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menumbahkan rasa 

senang siswa terhadap pemanfaatan media Edmodo social network dalam 

pembelajaran Trigonometri sehingga dapat meningkatkan ketertarikan siswa 

terhadap pembelajaran Trigonometri yang akhirnya akan berdampak pada 

peningkatan prestasi siswa menjadi lebih baik. 

2) Manfaat Praktis  

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan 

guru untuk tambahan/pengayaan pembelajaran di luar jam pelajaran tanpa dibatasi 

oleh ruang dan waktu yaitu diadakannya kelas maya berbasis elearning.  

1.6. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam skripsi ini dimaksudkan supaya tidak terjadi salah 

penafsiran terhadap judul skripsi dan memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 
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1) E-Learning 

E-Learning adalah lingkungan belajar yang  bersifat online dengan 

memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran. 

Teknologi informasi yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan smartphone. 

2) Edmodo 

Edmodo adalah jejaring sosial pembelajaran (social learning networks) 

yang digambarkan menyerupai Facebook. Edmodo digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. Pelaksanaan pembelajaran secara online untuk memadukan antara 

kelas tatap muka dengan kelas maya tanpa batasan ruang dan waktu. 

3) Efektifitas 

Efektifitas adalah adanya kesesuaian antara siswa belajar Trigonometri 

dengan menggunakan Edmodo. Acuan keefektifan Edmodo yang digunakan yaitu 

dikatakan efektif apabila adanya respon positif siswa terhadap pemanfaatan 

Edmodo dalam pembelajaran Trigonometri serta nilai tes setelah diberikan 

Edmodo lebih tinggi dari pada nilai tes sebelum diberikannya Edmodo serta nilai 

tes setelah diberikan Edmodo minimal standart sekolah yaitu 75. 

4) Respon Siswa  

Respon siswa adalah perilaku atau sikap siswa setelah menggunakan 

Edmodo dalam pembelajaran Trigonometri ditunjukkan dengan kemauan untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan di kelas maya seperti kemauan untuk 

menyelesaikan tugas tepat waktu dan kemauan untuk mengikuti diskusi. 

5) Pemanfaatan Elearning Edmodo 

 Pemanfaatan elearning Edmodo adalah kegiatan memanfaatan 

pembelajaran online untuk mewujudkan pembelajaran di kelas maya berjalan 

lancar. Pemanfaatan Edmodo diantaranya adalah melacak aktivitas daring (online 

course) seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya, memastikan waktu 

pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Dikatakan baik dalam 

pemanfaatan Edmodo apabila rata-rata observasi kegiatan pemanfaatan Edmodo 

siswa adalah diatas 2,5. 

 


