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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jauh sebelum komputer diciptakan pada awalnya ditujukan untuk 

membantu manusia dalam proses perhitungan, menggantikan alat hitung manual¸ 

salah satunya adalah  abacus (sempoa) yang telah diciptakan tepatnya di China  

ribuan tahun sebelum komputer diciptakan. Seiring berkembangnya waktu setelah 

melalui banyak penemuan yang turut mempengaruhi perkembangan teknologi, 

komputer tak hanya dijadikan alat perhitungan saja. Komputer saat ini sudah 

menjadi aspek penting dalam setiap sisi kehidupan, termasuk dalam dunia 

pendidikan. 

Diawali dengan terciptanya jaringan internet, oleh Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat yang saat itu dinamakan proyek ARPA (Advance Research 

Project Agency). Setiap unit komputer pada saat ini bisa saling terhubung dan 

saling berbagi informasi dan data. Hal ini menjadikan jarak bukan lagi menjadi 

hambatan dalam berkomunikasi melalui komputer.  Pada dunia pendidikan sering 

kali menggabungkan antara proses pembelajaran dan pemanfaatan teknologi yang 

telah berkembang seiring berjalannya waktu. 

Pendidikan itu sebenarnya dapat dilakukan setiap orang dimana saja dan 

kapan saja, yaitu baik melalui lembaga formal seperti  sekolah sebagai maupun 

melalui interaksi dengan sesama dan lingkungan sekitar. Seperti pendapat yang 

dikemukakan oleh Carter V.Good dalam Dictionary of Education (Arifin, 2009 : 

38) :  

Pendidikan itu adalah (1) proses perkembangan kecakapan seseorang 

dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya, (2) 

proses sosial ketika seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang 

terpimpin (sekolah), sehingga dia dapat mencapai kecakapan sosial dan 

mengembangkan pribadinya. 

Namun apabila kita menelaah lebih dalam lagi arti dari sebuah pendidikan 

itu sendiri sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 

SISDIKNAS, Bab I Pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa : 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  

Dari kata “usaha sadar dan terencana” yang terdapat pada pengertian 

tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa  pendidikan itu harus dilaksanakan 

oleh seorang pendidik kepada siswa secara sengaja atau sadar dan juga harus    

Kembali kepada dunia pendidikan, faktor-faktor yang menjadi penentu 

keberhasilan pendidikan diantaranya adalah adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas, daya dukung peralatan atau sarana dan prasarana yang memadai serta 

perangkat kebijakan yang mendukung. Dalam perkembangannya media belajar 

telah berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi. Berkembang pesatnya 

teknologi ini berdampak pada proses pendewasaan pembelajaran. 

Menyadari semakin pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan 

dunia pendidikan dalam usaha menyempurnakan proses pembelajaran yang 

efektif. Peneliti tertarik memanfaatkan teknologi yang sedang pesat berkembang 

yaitu Cloud Computing. Dengan beragam teknologi  Cloud Computing dan 

teknologi turunannya. Inilah yang peneliti manfaatkan sebagai teknologi 

pendukung dalam membuat media pembantu pembelajaran. 

Dalam istilah sederhana, Cloud Computing berarti menyimpan dan 

mengakses data dan program melalui internet bukan dari diska perangkat 

penyimpan data komputer pribadi. Dengan infrastruktur yang dibangun oleh 

perusahaan yang memiliki kompetensi dan integritas dibidangnya, perusahaan 

penyedia layanan menjadikan Cloud Computing sebagai sarana menyimpan 

informasi yang aman terutama dari kerusakan teknis. Seperti yang dijelaskan oleh 

(Kurniawan, 2015), “penggunaan cloud computing dapat meminimalkan 

kehilangan data atau informasi yang sifatnya konfidensial dimana lembaga dapat 

menyimpan data di cloud dan disimpan juga secara on-premise atau disimpan juga 

di komputer masing-masing.”  
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Bila diterapkan di lembaga pendidikan seperti halnya sekolah Cloud 

Computing juga dapat meminimalisir biaya infrastruktur. hal ini tertera dalam 

penelitian Chandran (2010), “Penggunaan e-learning di jaringan cloud computing 

juga dianggap sebagai alternatif untuk meminimalkan biaya infrastruktur dan 

sumber daya manusia untuk pengembangan dan proses pemeliharan.” Cloud ini 

hanya metafora untuk internet,  sebagaimana awan yang sering digambarkan di 

diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer 

tersebut.  

Dari semua pemaparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk membuat 

penelitian berjudul "Rancang Bangun Media Pembantu Pembelajaran Berbasis 

Cloud Computing untuk  paket keahlian Teknik Komputer Jaringan”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang 

yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan media pembantu 

pembelajaran berbasis Cloud Computing untuk  paket keahlian Teknik 

Komputer Jaringan? 

2. Bagaimana kelayakan media pembantu pembelajaran berbasis Cloud 

Computing untuk Paket keahlian Teknik Komputer Jaringan yang 

dikembangkan menurut ahli multimedia? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap media pembantu pembelajaran 

berbasis Cloud Computing untuk paket keahlian Teknik Komputer 

Jaringan yang dikembangkan? 

1.3. Batasan Masalah 

Dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti maka penelitian ini dibatasi 

dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berpusat pada pembuatan media pembantu pembelajaran 

berbasis Cloud Computing untuk paket keahlian Teknik Komputer 

Jaringan dan pengujian produk tersebut dilapangan. 
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2. Media  berbasis  Cloud Computing  yang dikembangkan  difokuskan 

untuk membantu kegiatan pembelajaran siswa dalam membahas 

materi pengenalan jenis-jenis jaringan.  Materi yang ada 

diimplementasikan kedalam  media  sesuai dengan  silabus  dan 

kurikulum sekolah, 

3. Subjek penelitian adalah  siswa SMK kelas IX paket keahlian Teknik 

Komputer Jaringan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka peneliti memiliki tujuan sebagai 

berikut :   

1. Untuk mengetahui cara merancang dan mengembangkan media 

pembantu pembelajaran berbasis Cloud Computing. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembantu pembelajaran berbasis 

Cloud Computing yang dikembangkan menurut ahli multimedia. 

3. Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap media pembantu 

pembelajaran berbasis Cloud Computing yang dikembangkan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai beikut: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dalam mengembangkan Media pembantu 

pembelajaran berbasis Cloud Computing dan mengetahui tanggapan 

siswa terhadap media pembantu pembelajaran berbasis Cloud 

Computing  yang dikembangkan. 

2. Bagi Pendidik 

Dapat membantu guru sebagai alat bantu dalam proses belajar 

mengajar dikelas dalam menyampaikan materi ajar. 

3. Bagi Peserta Didik 

Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah motivasi 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas dan juga dapat melatih 
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potensi siswa dalam bidang tertentu yang terkait dengan mata 

pelajaran yang mereka sukai. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 

beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini secara garis besar merupakan substansi yang menjadi 

alasan  peneliti tergugah dan tertarik untuk menyusun skripsi dengan 

judul Rancang Bangun Media Pembantu Pembelajaran Berbasis Cloud 

Computing Untuk Paket Keahlian Teknik Komputer Jaringan. Adapun 

yang melatarbelakangi penelitian ini adalah semakin pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan telah banyak ditemukan 

teknologi-teknologi baru khususnya di bidang teknologi informasi. Hal 

ini  alangkah indahnya bila dimanfaatkan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang baik pula. Kebutuhan proses belajar yang baik 

diharapkan memberikan hasil yang positif pula. Maka tercetuslah salah 

satu jenis temuan teknologi informasi yang disebut Cloud Computing 

untuk dimanfaatkan sebagai media pembantu pembelajaran siswa. 

Pengembangan media pembantu pembelajaran yang bertujuan untuk  

mengetahui cara merancang dan mengembangkan media pembantu 

pembelajaran berbasis Cloud Computing, mengetahui kelayakan media 

pembantu pembelajaran berbasis Cloud Computing yang dikembangkan 

menurut ahli multimedia serta mengetahui tanggapan siswa terhadap 

media pembantu pembelajaran berbasis Cloud Computing yang 

dikembangkan. Karena tidak serta merta segala bentuk penunjang 

pembelajaran dapat diterima oleh siswa. Adapun demikian peneliti tetap 

berharap bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pendidik, peserta didik 

dan khususnya bagi peneliti sendiri. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini memaparkan beberapa teori yang mendukung dalam 

pembuatan penelitian seperti teori tentang pembelajaran, media 

pembelajaran, paket keahlian teknik komputer jaringan, Cloud 

Computing, dan perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam 

penelitian ini. Adapun salah satu teori yang menjelaskan pembelajaran 

dikemukakan oleh Suryosubroto (2002: 3) bahwa, “proses belajar 

mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah.”  

Sedangkan Cloud Computing itu sendiri dimanfaatkan sebagai 

media pembantu pembelajaran yang peneliti kembangkan sebagai 

penunjang dalam proses belajar siswa. Cloud Computing oleh peneliti 

diasumsikan sebagai sebuah teknologi informasi berupa model sumber 

daya teknologi informasi yang dalam memanfaatkannya dalam hal ini 

pengguna, dapat mengaksesnya dengan masif secara bersama-sama dan 

tidak memerlukan perangkat komputer dan penyimpanan data pribadi 

karena sudah ditunjang oleh sistem Cloud Computer itu sendiri. Namun 

hal tersebut hanya asumsi peneliti semata, maka diperlukan landasan 

teori dari para ahli mengenai Cloud Computing agar penelitian ini 

memiliki integritas keilmuan yang tidak hanya asumsi penulis belaka. 

Semua teori yang menjadi rujukan peneliti tertuang dalam BAB III dari 

penyususan skripsi ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan penjabaran dari alur penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. yang terdiri dari metodologi penelitian, desain  penelitian, 

lokasi dan subjek penelitian, instrumen penelitian, serta teknik analisa 

data. Metodelogi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

Research and Development. Sesuai dengan tujuan penelitian ini 

dilakukan yaitu untuk mengetahui kelayakan media pembantu 

pembelajaran dan tanggapan pengguna dalam hal ini siswa sebagai 

pengguna akhir media, yang sebelumnya diuji terlebih dahulu oleh ahli 

media. Pengguna akhir atau siswa yang dimintai tanggapan dalam 

penelitian ini adalah siswa SMK kelas IX paket keahlian Teknik 
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Komputer Jaringan. Dengan teknik pengambilan data sampling 

purposive. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas secara mendalam hal-hal yang akan 

menjawab apa yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah. Terdiri 

bebeerapa sub judul yakni, hasil penelitian, hasil pengujian dan 

pembahasan. Hasil penelitian berupa studi lapangan terhadap 

pengetahuan siswa mengenai perkembangan teknologi khususnya Cloud 

Computing dan ketertarikan siswa untuk memanfaatkan Cloud 

Computing sebagai media pembantu pembelajaran, uji validasi ahli 

media,  terhadap media pembantu pembelajaran yang dikembangkan, 

serta tanggapan siswa setelah menggunkan media pembantu 

pembelajaran yang peneliti kembangkan. Semua data disajikan dalam 

bentuk presentasi dari setiap aspek penilaian disertai analisis peneliti 

terhadap data yang diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan setelah 

dilakukannya penelitian dan analisis data yang diperoleh. Dan saran yang 

diajukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk rekomendasi 

penelitian selanjutnya. 

 

 


