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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 88 juta orang hingga akhir 

tahun 2014. Berdasarkan populasi, jumlah pengguna internet terbanyak berada di 

provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 16.4 juta pengguna. Penggunaan internet 

dewasa ini secara tidak langsung sudah memberikan dampak bagi dunia 

pendidikan. Hasil survey menyatakan bahwa ada empat alasan utama orang 

Indonesia menggunakan layanan internet, yang pertama untuk mengakses sarana 

sosial/komunikasi sebanyak 72%, kedua untuk sumber informasi harian sebanyak 

65%, ketiga untuk mengikuti perkembangan jaman sebanyak 51% dan terakhir 

untuk sarana pendidikan sebanyak 29,3% (APJII, 2015). 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa 

Internet Indonesia, penggunaan internet dalam sarana pendidikan memiliki 

persentase yang rendah. Hal ini menandakan bahwa penggunaan internet di 

Indonesia masih didominasi oleh tujuan hiburan yang kurang memiliki peran 

terhadap kemajuan sumber daya manusianya. Minimnya penguna layanan internet 

dalam mengakses sarana pendidikan juga dirasakan oleh website SMK dan 

menyebabkan banyak informasi yang kurang tersebar. Salah satu upaya yang bisa 

dilakukan untuk meningkatkan minat pengguna dalam mengakses layanan 

internet yang berkaitan dengan sarana pendidikan adalah dengan meningkatkan 

kualitas website sekolah dalam hal ini website SMK. Semakin tinggi kualitas 

suatu web, maka akan semakin banyak pengguna yang mengakses web tersebut. 

Dibutuhkan kriteria website SMK yang ideal agar proses peningkatan 

kualitas website dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kualitas website 

yang tersedia di tiap SMK di Jawa Barat. Maka dari itu, solusi dari permasalahan 

tersebut adalah memberikan informasi mengenai kualitas website SMK yang ada 

di Jawa Barat. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Merujuk apa yang ada pada latar belakang, maka dalam penelitian ini  

perumusan masalah yang timbul adalah: 

1. Bagaimana klasifikasi domain website SMK di Jawa Barat? 

2. Bagaimana ketersediaan tahun pembuatan website SMK di Jawa Barat? 

3. Bagaimana ketersediaan informasi bidang keahlian pada website SMK di 

Jawa Barat? 

4. Bagaimana ketersediaan kriteria isi pada website SMK di Jawa Barat? 

Agar pembahasan penelitian menjadi terfokus, maka dalam rumusan 

masalah perlu adanya pembatasan masalah, diantaranya: 

1. Objek penelitian adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di 

Jawa Barat. 

2. Fokus survei website pada ketersediaan domain website, tahun pembuatan, 

informasi bidang keahlian, kriteria isi website SMK. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas website 

SMKN di Jawa Barat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat ilmiah atau teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

sumbangan pemikiran dan memberikan informasi mengenai perkembangan 

ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang analisis website SMKN di Jawa 

Barat. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman 

dan pelajaran tentang bagaimana website SMK yang ideal. Yakni dengan 

berkembangnya informasi dalam dunia internet, akan membuat civitas 

akademik dari sekolah tersebut semakin cakap akan perkembangan 

teknologi dan informasi, sehingga mampu menyesuaikan diri di era global. 



3 

 

 
Handa Subagja, 2016 
ANALISIS WEBSITE SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI JAWA BARAT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Penelitian ini disusun sedemikian rupa agar dapat tersaji secara sistematis. 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan sebagai 

berikut yaitu Bab 1 membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi. 

Pada Bab 2 membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan website, 

pendidikan teknologi dan kejuruan (SMK), sistem informasi dan website SMK 

yang ideal di posisi staf administrasi pusat dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat. 

Pada Bab 3 membahas mengenai metode penelitian yang mencakup waktu 

dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi penelitian, pengumpulan data 

dan prosedur penelitian. 

Pada Bab 4 membahas mengenai temuan penting dan pembahasan yang 

mencakup analisis website SMKN di Jawa Barat khususnya terkait kriteria 

website SMK. 

Pada Bab 5 membahas tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi dari 

pembahasan mengenai analisis website SMKN di Jawa Barat. 


