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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah menengah kejuruan merupakan suatu pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah yang disiapkan untuk mencetak peserta didik agar dapat 

mempersiapkan dirinya untuk siap bekerja di dunia industi. Oleh karena itu dalam 

UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 15 menyatakan bahwa SMK sebagai 

bentuk satuan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program 

kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan 

keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, 

menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, 

memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan 

tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri 

(Peraturan Pemerintah Nomor 22, 2006). 

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

sekarang ini semakin pesat, hal itu ditandai dengan semakin berkembangnya 

kebutuhan dalam bidang pendidikan akan suatu sistem informasi yang 

terkomputerisasi. Sistem pembelajaran saat ini yang memanfaatkan teknologi 

informasi kehusunya internet menjadikan sistem pendidikan jarak jauh yang tidak 

terbatas oleh ruang, jarak dan waktu, sehingga hubungan antara pendidik dan 

peserta didik dapat dilakukan kapan dan dimana saja.  

Khan (2005) mendefinisikan pembelajaran berbasis web atau e-learning 

sebagai media pengajaran yang dapat meyediakan dan memfasilitasi berbagai 

macam lingkungan belajar yang kondusif. Hal senada diungkapkan oleh (Tri 
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Wahyu. 2007:2) bahwa hal yang paling menonjol dari pembelajarna e-learning 

adalah kemampuan siswa untuk dapat belajar secara mandiri. 

E-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan 

komputer atau web sebagai mekanisme media penyimpanan. Di dalamnya 

termasuk pembelajaran online, pembelajar virtual dan pembelajaran berbasis web 

(Naidu, 2006: 1). 

E-learning merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan karena 

merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar. E-

learning adalah salah satu media pembelajara berbasis Learning Management 

System (LMS) yang memvirtualisasikan proses belajar mengajar konvensional 

(Romi, 2008: 3). 

E-learning sudah menjadi suatu kebutuhan dalam proses pembelajaran, 

mengingat karena perubahan strategi pembelajaran yang dari konvensional ke 

learning centerd yang mendorong guru untuk menggunakan pembelajaran e-

learning sebagai salah satu metode pembelajaran yang dapat memotivasi 

peningkatan pembelajaran. Terdapat perbedaan pembelajaran konvensional 

dengan pembelajaran jarak jauh terletak pada bentuk interaksi antara pendidik dan 

peserta didik, karakteristik peserta didik, jenis program, peran sumber daya 

manusia, menajemen dan teknologi (Munir, 2010: 19). 

Sekolah Menengah Kejuran Negeri 1 Cimahi pada kompetensi keahlian 

rekayasa perangkat lunak telah menerapkan pembelajaran berbasis web atau 

dikenal dengan e-learning untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dengan 

adanya proses pembelajaran menggunakan e-learning diharapkan akan 

berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.  

Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (Undang-Undang No 

20 tahun 2003 pasal 31 ayat 1 dan 3) pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan 

pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh 

diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh 

sarana dan layanan belajar serta sistem yang menjamin mutu lulusan sesuai 

dengan standar nasional pendidikan.  
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Seteleh proses implementasi e-Larning dilakukan, maka tahap berikutnya 

adalah evaluasi, pada proses evaluasi melibatkan beberapa komponen yaitu, 

people (guru dan siswa), proses (interaksi proses pembelajaran) dan product 

(content pembelajaran). Namun demikian banyak institusi yang sudah 

menerapkan e-Learning tetapi belum pernah melakukan upaya evaluasi 

pembelajaran e-learning pada tiga komponen tersebut terhadap implementasi e-

learning di lingkungan sekolah. Selanjutnya sistem penilaian yang baik akan 

mendorong guru untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi 

siswa untuk belajar yang lebih baik. 

kualitas pendidikan dapat ditempuh oleh bebarapa cara diantaranya 

melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian, sistem 

pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik, 

begitu juga sistem penilaian yang baik akan menentukan strategi pembelajaran 

yang baik, maka dari itu keduanya meliki saling keterkaitan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan (Mardapi, 2003: 8). 

salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan adalah proses 

pembelajaran, sedangkan faktor evaluasi merupakan salah satu faktor untuk 

mencapai efektivitas pembelajaran baik terhadap proses pembelajaran yang akan 

mendoroong sekolah untuk lebih meiningkatkan fasilitas dan kualitas 

pembelajaran maupun hasil pembelajaran yang akan mendorong  guru dan siswa 

untuk lebih meningkatakan kualitas pembelajaran (Widoyoko, 2008). 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam pembelajaran di butuhkan 

tenaga pendidik yang memiliki kemampuan tidak hanya mengajar tetapi juga 

mampu melakukan evaluasi dengan baik. Evaluasi tidak hanya bertumpu pada 

hasil belajar, tetapi juga perlu terhadap input, output, maupun kuliatas proses 

pembelajran yang dilakukan. 

Menurut undang undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 57 ayat (1), evaluasi dilakukan dalam rangka 

pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 
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penyelenggraan pendidikan pihak pihak yang berkepentingan diantaranya 

terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan.  

keberhasilan program pembelajaran selalu dilihat dari hasil belajar yang 

dicapai, disisi lain evaluasi pada program pembelajaran memerlukan data tentang 

pelaksanaan program pembelajaran dan tingkat ketercapaian. keberhasilan 

program pembelajaran salalu dilihat dari hasil belajar, sementara implementasi 

program pembelajaran di kelas jarang tersentuh kegiatan penilaian (Mardari, 

2003: 8). 

Selama ini pelaksanaan program pembelajar e-learning pada kompetensi 

keahlian rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 Cimahi belum pernah 

dilakukan. Untuk itu perlu dievaluasi secara sitematis sejauhmana pelaksanaan 

program pembelajaran e-learning berlangsung. Model studi evaluasi yang 

digunakan adalah model CIPP dengan harapan dapat mengkaji seberapa besar 

kesiapan dan efektifitas komponen context, input, process dan product dalam 

melaksanakan program pembelajaran E-learning. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Penulis perlu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul 

dalam penelitian ini, agar menjadi jelas dan terarah. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, kemudian diidentifikasi masalah yang terjadi dan menjadi 

perhatian dalam penelitiani ini diantaranya: 

1. Belum diketahui pemanfaatan e-learning untuk peningkatan proses 

pembelajaran di SMK Negeri 1 Cimahi pada kompetensi keahlian 

rekayasa perangkat lunak. 

2. Belum dimanfaatkan kemudahan fasilitas Learning Management 

System (moodle) dalam pengelolaan proses pembelajaran. 

3. Masih banyak guru yang tidak dapat menggunakan internet. 

4. Kurangnya minat guru untuk menggunakan media internet sebagai 

bahan untuk pembelajaran. 
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5. Kurangnya motivasi dalam menggunakan media pembelajaran e-

learning di SMK Negeri 1 Cimahi pada kompetensi keahlian rekayasa 

perangkat lunak. 

6. Kurangnya pemahaman guru terhadap program pembelajaran berbasis 

e-learning. 

7. Sosialisasi penggunaan media pembelajaran e-learning SMK Negeri 1 

Cimahi belum maksimal dan belum mencakup seluruh guru dan siswa 

yang ada di SMK Negeri 1 Cimahi. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang teridentifikasi seperti 

disebutkan diatas, maka masalah yang diteliti akan dibatasi dengan 

mempertimbangkan waktu, tenaga, kemampuan dan aspek lainnya. Adapun 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program 

pembelajaran e-learning pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak di 

SMK Negeri 1 Cimahi diantaranya: 

1. Keterlaksanaan program pembelajaran e-learning pada kompetensi 

rekayasa perangkat lunak dari sisi siswa dan guru. 

2. Kelengkapan sarana dan prasaran pendukung pembelajaran berbasis e-

learning. 

3. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran e-learning pada 

kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 Cimahi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah yang diteliti harus 

dirumuskan agar jelas bagaimana penelitian ini akan dilakukan sehingga 

mempermudah penentuan arah, tujuan, dan metedologi penelitian. 

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 
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1. Bagaimana pelaksanaan program pembelajaran e-learning pada 

kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 

Cimahi dilihat dari sisi guru ? 

2. Bagaimana pelaksanaan program pembelajaran e-learning pada 

kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 

Cimahi dilihat dari sisi siswa? 

3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 

Cimahi terhadap pelaksanaan program pembelajaran e-learning? 

4. Seberapa besar kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan program 

pembelajaran e-learning terhadap belajar siswa? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian Evaluasi  

Tujuan penelitian ini secara khusus untuk mengetahui reaksi dan 

perkembangan peserta didik setelah mengikuti pelaksanaan program pembelajaran 

e-learning serta dampak apa yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan program 

pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan  tujuan  yang  telah  dirumuskan  di  atas,  maka  

diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis  

Evaluasi pelaksanaan program pembelajaran e-learning ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai dasar penilaian pada siswa menengah kejuruan 

pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Menambah 

pengetahuan tersendiri tentang pembelajaran berbasis E-learning. 

2) Manfaat Praktis  

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah referensi dalam khazanah 

pengetahuan tentang evaluasi pelaksanaan program pembelajaran e-
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learning pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak baik bagi 

siswa sebagai peserta didik, maupun guru sebagai pengajar. 

 

G. Sistematika Penulisan  

BAB I   PENDAHULUAN  

berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian.  

BAB II   LANDASAN TEORI  

berisikan tentang materi yang menunjang dan menjawab 

permasalahan pada latar belakang yang dirumuskan dalam 

rumusan masalah .  

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN  

berisikan tentang perumusan penelitian mengenai tempat, 

waktu, desain evaluasi penelitian.  

       BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni pengolahan atau 

analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan 

masalah penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan. 

       BAB V   Kesimpulan dan Rekomendasi  

Kesimpulan dan rekomendasi menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan penelitian hasil analisis temuan peneliti   

 


