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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) merupakan aktifitas yang paling 

penting, karena melalui proses itulah tujuan pendidikan akan dicapai dalam bentuk 

perubahan perilaku siswa. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 

tahun 2003 pasal 3, yaitu: “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Tercapainya tujuan pendidikan oleh berbagai unsur yang menunjangnya. 

Makmun (1996:3-4) Unsur-unsur yang terdapat dalam proses pembelajaran yaitu: 

1. Siswa, dengan segala karakteristiknya yang berusaha untuk 
mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui kegiatan belajar. 

2. Tujuan, ialah sesuatu yang diharapkan setelah adanya kegiatan belajar 
mengajar. 

3. Guru, selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat (mengajar) 
sehingga memungkinkan bagi terjadinya proses pengalaman belajar. 
 
Pembelajaran di sekolah saat ini pada umumnya masih menekankan pada 

guru sebagai sumber belajar yang dominan (Nasution, 2003:27), proses belajar 

mengajar bersifat informatif, berpusat pada kegiatan mendengarkan dan 

menghafalkan, siswa dipandang sebagai pribadi yang pasif. Berdasarkan observasi 
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dan wawancara penulis dengan beberapa guru SMK Informatika Pelita Nusantara 

Cilegon tahun pelajaran 2009-2010, proses pembelajaran teori mata pelajaran 

produktif masih berlangsung menggunakan ceramah yang diselingi dengan diskusi, 

materi pembelajaran yang dimiliki cenderung statis sebatas yang diperoleh guru 

ketika guru tersebut menempuh pendidikannya, materi-materi penting dicatat atau 

difotokopi oleh siswa.  

Menurut beberapa orang guru  ketersediaan materi/bahan ajar mata 

pelajaran produktif yang relevan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

kurikulum SMK masih jauh dari cukup sedangkan untuk pembelajaran praktek 

siswa mengunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dibuat oleh guru sehingga 

berdampak pada kompetensi lulusan yang rendah. 

Problematika pendidikan di Indonesia selalu dihadapkan dengan empat mata 

rantai yang tak terpisahkan yaitu : pemerataan, kualitas, relevansi dan efisiensi. 

Demikian halnya dengan SMK baik negeri maupun swasta yang merupakan 

lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap terjun ke masyarakat. 

Keempat permasalahan di atas yang paling dominan dan mendapat perhatian 

utama adalah kualitas pendidikan. Suatu realita menunjukan bahwa secara kuantitas 

lembaga pendidikan formal dari satuan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi 

mengalami kemajuan yang signifikan. Ini terbukti berdasarkan Litbang Depdiknas 

tahun 2000, yang memaparkan bahwa lulusan sekolah menengah yang melanjutkan 

ke perguruan tinggi mengalami peningkatan dari sekitar 55% (tahun 1996) menjadi 
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60% (tahun 1997) dan meningkat lagi menjadi 65% (tahun 1998). Ironinya 

peningkatan secara kuantitas ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas.  

Keterpurukan kualitas sumber daya manusia terbukti dari angka yang 

dikemukakan oleh Human Development Index (HDI) tahun 2009 yang dikutip dari 

situs resmi UNDP yaitu http//hdr.undp.org/en/statistic yang memaparkan bahwa 

kualitas mutu pendidikan kita berada pada urutan 111, turun dari peringkat 107 

pada tahun 2007 dan juga  kualitas pendidikan di negeri ini jauh dibawah Negara-

negara Asia seperti Singapore (23), Hongkong (24), Thailand (87), Malaysia (66), 

Philipina (105). (Human Development Report, 2009). 

Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai usaha dan upaya dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan yang pada prinsipnya akan menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Tuntunan SDM yang berkualitas menjadi 

keharusan dalam tatanan dunia global, karena dengan SDM yang berkualitas akan 

diperoleh keuntungan tertentu yang bertujuan untuk menangkal serbuan tenaga 

asing serta mampu bersaing di pasar bebas.  

Pada era globalisasi dewasa ini keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh 

keunggulan setiap personal bangsa itu sendiri, dan keunggulan tersebut secara 

formal harus melalui suatu pendidikan di sekolah. 

Hasil belajar merupakan standar mutu yang nyata dari suatu pendidikan. 

Menurut Wawan S, dkk (2007: 754) bahwa permasalahan yang dihadapi dalam  

penyelenggaraan pendidikan tingkat SD dan sekolah menengah adalah : 



 

4 

 

1. Nilai Ujian Akhir Nasional (UN) relatif masih rendah; 
2. Lulusan belum siap masuk dunia kerja; 
3. Ketidakpuasan berjenjang: pengetahuan yang dimiliki lulusan SD yang 

memasuki SMP belum memadai, demikian pula lulusan SMP yang 
melanjutkan ke SMA/SMK, dan dari lulusan SMA/SMK melanjutkan ke 
perguruan tinggi. 
 
Wawan S, dkk (2007:754) menyatakan bahwa salah satu penyebab 

rendahnya hasil pendidikan adalah kualitas guru yang rendah. Hasil studi berskala 

nasional menunjukan bahwa kemampuan guru SLTP dan SLTA dalam memahami 

aspek-aspek kurikulum dinilai secara rata-rata masih rendah. Pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru di lapangan menunjukan kecendrungan bahwa proses belajar 

mengajar berlangsung secara klasikal dan hanya bergantung pada buku teks dengan 

metode pengajaran yang menitikberatkan proses menghapal daripada pemahaman 

konsep. Sehingga tingkat pemahaman siswa terhadap yang diketahui, ditanya dan 

dibahas oleh guru masih rendah, akibatnya keterampilan intelek siswa kurang 

berkembang. 

Keberhasilan belajar siswa salah satunya sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. 

Demikian pula dengan pembelajaran Teknik Jaringan, kemampuan guru dituntut 

secara optimal mengelola kegiatan pembelajaran, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Kusmayadi (2002:8) menyatakan bahwa: 

Upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam penguasaan materi, penguasaan 
berbagai metode, memilih dan menentukan media pembelajaran, 
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menentukan alat evaluasi, melakukan desain pembelajaran, pengelolaan 
pengajaran dan evaluasi pengajaran. 

 
Penguasaan strategi pembelajaran Teknik Jaringan dengan baik 

memungkinkan peserta didik mampu berpikir kritis dan kreatif, serta tidak 

terbebani oleh tugas-tugas pekerjaan rumah. Belajar Teknik Jaringan harus 

mengikuti aturan atau cara, sistematika secara hirarkis, konsisten dan menggunakan 

nalar secara deduktif. Model pembelajaran yang digunakan harus dapat 

dikembangkan dan sesuai dengan kaidah dan karakteristik yang dimilikinya. 

Memasuki era globalisasi, pembelajaran pada bagaimana membelajarkan 

siswa, dengan menekankan proses aktif, siswa mengkonstruksi sendiri atau 

membangun sendiri pengetahuannya, memposisikan siswa sebagai sumber belajar, 

memberi peluang kepada siswa memanfaatkan sumber belajar. 

Dalam sistem pendidikan, peserta didik dituntut untuk belajar secara 

mandiri, belajar mandiri bukan merupakan usaha untuk mengasingkan peserta didik 

dari teman belajarnya dan dari guru/instrukturnya. Hal yang terpenting dalam 

proses belajar mandiri ialah peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta 

didik dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan orang lain, sehingga pada 

akhirnya peserta didik tidak tergantung pada guru/pendidik, pembimbing, teman 

atau orang lain dalam belajar. Dalam belajar mandiri peserta didik akan berusaha 

sendiri dahulu untuk memahami isi pelajaran yang dibaca atau dilihatnya melalui  
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media pandang dengar. Kalau mendapat kesulitan, barulah peserta didik akan 

bertanya atau mendiskusikannya dengan teman, guru/instruktur, atau orang lain. 

Peserta didik yang mandiri akan mampu mencari sumber belajar yang 

dibutuhkannya. 

Tugas guru/instruktur dalam proses belajar mandiri ialah menjadi fasilitator, 

menjadi orang yang siap memberikan bantuan kepada peserta didik bila diperlukan. 

Terutama bantuan dalam menentukan tujuan belajar, memilih bahan dan media 

belajar, serta dalam memecahkan masalah sulit yang tidak dapat dipecahkan peserta 

didik sendiri.  

Salah satu aplikasi dari proses belajar mandiri adalah pembelajaran berbasis 

web atau Web Based Education (WBE). WBE menawarkan kecepatan dan tidak 

terbatasnya pada tempat dan waktu untuk mengakses informasi. Kegiatan belajar 

dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja 

dirasakan aman oleh peserta didik tersebut. Batas ruang, jarak dan waktu tidak lagi 

menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan. 

Integrasi teknologi informasi kedalam pendidikan salah satunya dalam 

bentuk pembelajaran berbasis web atau Web Based Education (WBE). Terdapat 

berbagai keunggulan penerapan WBE disamping beberapa catatan kelemahannya 

bila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Dalam studi awal penerapan 

WBE diperoleh beberapa catatan penting, antara lain bahwa kesiapan siswa untuk 

menggunakan komputer dan aplikasinya perlu mendapat perhatian. Dalam 
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penerapan WBE yang telah dilakukan, siswa memperoleh manfaat antara lain 

bahwa WBE yang menyajikan simulasi dapat lebih membantu dalam memahami 

fenomena yang dipelajari, disamping itu bagi siswa melalui WBE dapat belajar 

komputer dan mengenal pemanfaatannya dalam pembelajaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian diarahkan untuk memperoleh 

jawaban pengaruh dari pembelajaran modul berbasis web terhadap motivasi belajar 

dan kompetensi dengan rumusan masalah: “Efektivitas media pembelajaran dengan 

menggunakan modul berbasis web untuk meningkatkan motivasi belajar dan 

kompetensi siswa pada mata pelajaran Teknik Jaringan di SMK Informatika Pelita 

Nusantara ”. 

Berdasarkan rumusan  masalah tersebut di atas, dapat dijabarkan menjadi 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana media  pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis 

web dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pembelajaran 

yang tidak memakai modul berbasis web pada mata diklat 

mengoperasikan sistem operasi jaringan berbasis GUI pada mata 

pelajaran Teknik Jaringan  di SMK Informatika Pelita Nusantara. 
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2. Bagaimana pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis web 

untuk meningkatkan kompetensi siswa dengan pembelajaran yang tidak 

memakai modul berbasis web pada mata diklat mengoperasikan sistem 

operasi jaringan berbasis GUI pada mata pelajaran Teknik Jaringan  di 

SMK Informatika Pelita Nusantara. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, untuk menghindari perbedaan persepsi perlu diberi 

ruang lingkup dan batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI semester genap Program 

Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) di SMK Informatika Pelita 

Nusantara Cilegon tahun pelajaran 2009-2010. 

2. Modul yang diberikan adalah mata diklat Mengoperasikan Sistem 

Operasi  Jaringan Berbasis GUI pada mata pelajaran Teknik Jaringan. 

Agar siswa mampu mencapai kompetensi ini, penulis mengembangkan 

modul ini dengan berpatokan kepada tata cara penulisan modul yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (2004). 

3. Aspek-aspek yang diamati yaitu keaktifan siswa dalam mempelajari 

modul berbasis web,  baik teori maupun praktik. 
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4. Kompetensi siswa yang diukur yaitu hasil belajar dalam bentuk 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang terkait dengan 

kompetensi tersebut diatas. 

 

D. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Menurut Chester I. Barnard dalam (Prawirosentono, 1999 : 27), 

menjelaskan bahwa arti efektif adalah sebagai berikut : “When a 

specific desired end is attained we shall say that the action is effective... 

(Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh 

mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. 

Efektivitas media pembelajaran adalah suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan suatu proses belajar mengajar 

menggunakan media. Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat keberhasilan baik kuantitas maupun kulitas 

dari suatu proses tertentu. Suatu media pembelajaran dikatakan efektif 

apabila dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

2. Modul berbasis web  didefinisikan sebagai penyajian modul bahan ajar 

sebagai sumber belajar yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan 
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media komputer sebagai sarana utamanya. Dalam penelitian ini adalah 

pengembangan bahan/media pembelajaran untuk pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

3. Motivasi belajar dalam penelitian ini didefinisikan sebagai : 

“Keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk menimbulkan 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu, maka 

tujuan yang dikehendaki siswa tercapai” (Wingkel, 1983:73). 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara operasional motivasi 

belajar dalam penelitian ini adalah respon siswa kelas XI semester 

genap program keahlian Rekayasa Perangkat Lunak SMK Pelita 

Nusantara Cilegon tahun ajaran 2009-2010 terhadap sejumlah 

pernyataan mengenai keseluruhan usaha yang timbul dari dalam diri 

siswa agar tumbuh dorongan untuk belajar dan tujuan yang dikehendaki 

oleh siswa tercapai.  

Diungkapkan melalui instrumen angket, yaitu : 

a. durasi kegiatan;  

b. frekuensi kegiatan;  

c. persistensi pada kegiatan;  

d. ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam mengahadapi rintangan 
dan kesulitan;  

e. devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan;  
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f. tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang 
dilakukan;  

g. tingkat kualifikasi prestasi atau produk (output) yang dicapai dari 
kegiatan yang dilakukan;  

h. arah sikap terhadap sasaran kegiatan. 

4. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara 

konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, keterampilan 

yang dimiliki peserta didik. (Rusman, 2008:429). Sejalan dengan itu 

Finch and Crunkilton (1979:22) mengartikan “Kompetensi sebagai 

penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan”. Hal ini menunjukan bahwa 

kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang 

dimiliki oleh siswa untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran 

sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi dalam penelitian 

ini yaitu sebagai kemampuan yang harus dimiliki siswa kelas XI 

semester genap program keahlian Rekayasa Perangkat Lunak SMK 

Informatika Pelita Nusantara tahun ajaran 2009-2010 mata diklat 

mengoperasikan sistem operasi jaringan berbasis GUI setelah mengikuti 

pembelajaran. Kemampuan ini mencakup penerapan keterampilan yang 

didukung oleh pengetahuan dan sikap sesuai dengan kondisi yang 

diisyaratkan. Dalam hal  ini untuk mengungkap kompeten dan tidaknya 

atau tinggi rendahnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, 
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dilakukan dengan jalan mengadakan uji kompetensi dalam bentuk tes 

tulis dan tes praktek tentang aspek-aspek kompetensi yang harus 

dikuasai siswa, yaitu tentang menginstalasi sistem operasi jaringan 

berbasis GUI  yang meliputi konsep-konsep mempersiapkan instalasi 

sistem operasi jaringan berbasis GUI,  melaksanakan instalasi sistem 

operasi jaringan sesuai installation manual, mengecek hasil instalasi 

dengan menjalankan sistem operasi jaringan dan melakukan 

troubleshooting sederhana. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Agar dapat dicapai hasil yang optimal dari suatu penelitian, maka terlebih 

dahulu dirumuskan tujuan yang terarah dari penelitian. Adapun tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui efektivitas media  pembelajaran dengan menggunakan 

modul berbasis web untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 

pembelajaran yang tidak memakai modul berbasis web pada mata diklat 

mengoperasikan sistem operasi jaringan berbasis GUI pada mata pelajaran 

Teknik Jaringan  di SMK Informatika Pelita Nusantara. 

2. Untuk mengetahui efektivitas media  pembelajaran dengan menggunakan 

modul berbasis web untuk meningkatkan kompetensi siswa dengan 

pembelajaran yang tidak memakai modul berbasis web pada mata diklat 
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mengoperasikan sistem operasi jaringan berbasis GUI pada mata  pelajaran 

Teknik Jaringan  di SMK Informatika Pelita Nusantara. 

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. 

Ditinjau dari manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan tentang pengembangan modul pembelajaran  untuk mencapai 

kompetensi yang diisyaratkan dalam kurikulum berbasis kompetensi khususnya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK, sedangkan kegunaan 

praktisnya adalah  sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, model pembelajaran dengan menggunakan  modul berbasis 

web sebagai sumber belajar alternatif yang dapat digunakan sendiri atau 

berkelompok, memberikan peluang kepada siswa aktif secara mental 

dan memiliki pengalaman kongkrit, sehingga siswa dapat 

mengefisienkan dan mengefektifkan waktu belajarnya sesuai dengan 

kapasitas/keunikan individu yang dia miliki. 

2. Bagi guru Teknik Jaringan, dapat menggunakan modul berbasis web 

serta pengayaan sumber belajar yang lebih luas. 

3. Bagi sekolah, model pembelajaran dengan menggunakan  modul 

berbasis web sebagai bahan kajian untuk pengembangan sarana dan 

prasarana, terutama untuk mengoptimalkan pemakaian komputer yang 

ada di sekolah. 
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F. Asumsi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada asumsi yang telah 

ditetapkan sebelumnya, beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan sumber 

belajar yang relevan dengan tujuan dan materi pelajaran. 

2. Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dan melaksanakan 

tugas menunjukan kompetensi siswa mengoperasikan sistem operasi 

jaringan berbasis GUI (Graphical User Interface)  dalam penerapan 

modul berbasis web dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Guru yang mengajar di kelas mempunyai kemampuan dan pemahaman 

dalam penerapan modul berbasis web dalam kegiatan belajar mengajar. 

4. Kemampuan dasar siswa antar kelas secara umum adalah sama. 

5. Seluruh siswa pada kelompok eksperimen dapat mengoperasikan 

komputer, terutama untuk operasi internet explorer. 

6. Sarana untuk kegiatan belajar mengajar sudah cukup memadai. 

 

 

G. Hipotesis Penelitian 
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Hipotesis penelitian yang akan di uji kebenarannya dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 untuk motivasi belajar siswa  antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah : 

Ho  :  X1  =   X2  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi 

belajar siswa di kelas kontrol dan  kelas eksperimen.  

HA  :  X1   ≠   X2  terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi 

belajar di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

2. Hipotesis 2 untuk kompetensi siswa  antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah : 

Ho  :  X1  =   X2  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kompetensi siswa di kelas kontrol dan  kelas eksperimen.  

HA  :  X1   ≠   X2  terdapat perbedaan yang signifikan antara kompetensi 

siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Keterangan: X1  =  Rata-rata nilai siswa kelas eksperimen 

X2   =  Rata-rata nilai siswa kelas kontrol 


