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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 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. Sebagaimana tercantum dalam (UU RI 

No. 20 Pasal 1 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa melalui 

pendidikan, siswa diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya 

sehingga dapat menjadi bekal dalam menjawab tantangan dunia. Untuk dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki, seseorang harus mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran. Suasana belajar merupakan suatu keadaan 

dimana seseorang ditempatkan pada suatu keadaan yang dikondisikan untuk dapat 

mengembangkan potensi diri dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 

Sejak dekade awal perkembangannya, telah dirasakan manfaat atau 

keuntungan teknologi pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil identifikasi 

Presidential Commision on Instructional Technology tahun 1969 yang 

menyimpulkan adanya enam keuntungan atau kegunaan potensial teknologi 

pembelajaran, yaitu membuat pembelajaran menjadi produktif, individual, ilmiah, 

berdaya mampu tinggi, akrab, dan merata menurut Miarso tahun 1987 dan 

Burton&Lockee pada tahun 2000 (dalam Gafur, 2009). Pendapat yang hampir 

sama dikemukakan oleh Afzalnia tahun 1990 (dalam Gafur, 2009). Afzalnia 

menyebutkan enam keuntungan teknologi pembelajaran: 1. Teknologi dapat 

meningkatkan hasil dari pembelajaran baik secara kualitas maupun secara 

kuantitas. 2. Teknologi dapat memilah-milah alat bantu pembelajaran dan 

pembelejaran itu sendiri 3. Teknologi dapat menempatkan pengembang pada basis 

yang lebih yang ilmiah 4. Teknologi dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal 

untuk mendapatkan tujuan yang telah direncanakan. 5. Teknologi dapat 
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mempercepat proses pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih mudah dari 

pada metode konvensional. 6. Teknologi dapat memberikan akses yang mudah ke 

sumber informasi dan pengetahuan yang ada untuk semua orang diberbagai usia 

dan dengan berbagai kepentingan. 

Dalam laporan analisis statistik untuk Pusat Ilmu Pendidikan Nasional 

(NCES), (DeBell & Chapman, 2006) meneliti penggunaan komputer dan Internet 

oleh Anak-anak dan remaja antara usia 5 dan 17. Laporan ini didasarkan pada data 

yang dikumpulkan di Komputer dan Internet September 2003. DeBell dan 

Chapman menemukan bahwa sekitar 90% anak-anak dan remaja dalam kelompok 

usia itu menggunakan komputer, dengan sekitar 59% menggunakan Internet. 

Meskipun adopsi teknologi ini sangat cepat, penggunaan komputer dan internet 

bervariasi berdasarkan status sosial ekonomi serta ras / etnis dan tingkat 

pendidikan. DeBell dan Chapman menyimpulkan bahwa adanya kesenjangan 

digital. 

Hasil laporan menunjukkan bahwa penggunaan komputer lebih tinggi di 

kalangan anak-anak dan remaja jika dibandingkan dengan para orang tua. Dalam 

penelitian tersebut anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang berpendidikan 

lebih tinggi juga lebih mungkin menggunakan komputer dan internet daripada 

mereka yang tinggal di rumah tangga dengan orang tua dengan tingkat pendidikan 

yang lebih rendah. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa sekitar 80% lulusan 

perguruan tinggi menggunakan Internet; 42% lulusan Senior High School atau 

setara SMA menggunakan Internet dan 17% lulusan sekolah non-SMA 

menggunakan Internet (DeBell & Chapman, 2006). 

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pola penggunaan internet di Indonesia. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1, penggunaan internet paling banyak di 

Indonesia adalah memanfaatkan internet untuk surat elektronik sebanyak 95,75%, 

menggeser posisi layanan media sosial yang mencapai 61,23%. Diikuti 

penggunaan internet untuk mencari berita atau informasi, mencari barang/jasa, 

informasi lembaga pemerintahan dan sosial media. Hal yang perlu digaris bawahi 

dalam survey ini adalah tidak tercantumnya penggunaan internet untuk 

pendidikan yang kemungkinan masuk dalam kategori lainnya dan hanya mencapai 
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4,11%. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilansir dalam 

situs Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(referensi.data.kemdikbud.go.id) menyatakan jumlah peserta didik Pendidikan 

Dasar dan Menengah di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 42,9 juta siswa. 

Dari jumlah tersebut, perbandingan jumlah peserta didik dan penggunaan internet 

untuk pendidikan masih sangat tidak seimbang. Dalam kata lain, pemanfaatan 

internet dalam dunia pendidikan masih sangat minim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1  Pola Penggunaan Internet di Indonesia 

Sumber: APJII (2016) 

Minimnya penggunaan media pembelajaran berbasis internet untuk 

pendidikan disebabkan banyak faktor, diantaranya sarana dan prasarana 

pendidikan yang masih sangat kurang terutama untuk masuknya internet ke 

sekolah. Faktor lainnya yaitu SDM dalam hal ini guru maupun karyawan banyak 

yang masih buta terhadap internet. Tetapi faktor yang paling besar mengapa 

pengaksesan internet untuk pendidikan masih sangat minim adalah karena media 

pembelajaran berbasis web sendiri masih sangat sedikit di Indonesia. Hal ini bisa 

disebabkan karena memang masih jarang pengajar yang mengembangkan media 

pembelajaran berbasis web. 
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Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta 

meluasnya perkembangan infrastruktur infromasi global telah mengubah pola dan 

cara manusia berkegiatan. Anak-anak dan remaja tumbuh dalam dunia yang 

dipenuhi dengan berbagai kemudahan teknologi. Perangkat digital, internet dan 

media interaktif telah menjadi keseharian mereka (Foehr, 2006) (Lenhart, 

Madden, & Hitlin, 2005). Hampir 50% kegiatan pembelajaran dirumah, yang 

meliputi pengerjaan tugas dirumah dilakukan dengan bantuan komputer sembari 

melakukan aktifitas lainnya seperti melakukan pesan instan, mendengarkan musik 

bahkan menonton YouTube (Foehr, 2006). Akibatnya, kaum muda tidak hanya 

menjadi mahir sebagai pengguna perangkat teknologi, tetapi teknologi dan 

lingkungan pembelajaran berbasis teknologi juga berpeluang memperluas 

pengetahuan siswa diluar raung kelas konvensional. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan pendidikan maka 

muncul Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kejuruan dengan bidang 

keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, dan 

Multimedia. Salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Bandung adalah SMK PU 

Negeri Bandung yang memiliki beberapa jurusan, salah satunya adalah Teknik 

Komputer dan Jaringan. Salah satu mata pelajaran wajib di jurusan Teknik 

Komputer dan Jaringan adalah Administrasi Sistem Jaringan. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran di SMK 

PU Negeri Bandung yang terlampir pada lampiran 1, menyatakan bahwa mata 

pelajaran Administrasi Sistem Jaringan merupakan mata pelajaran yang masih 

bersifat abstrak dan tahapan pengerjaannya sangat berkesinambungan dengan 

tahapan lain ataupun tahapan selanjutnya, sehingga siswa akan sangat kesulitan 

jika tertinggal ataupun stuck dalam tahap tertentu karena tidak akan bisa 

melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ketika guru menjelaskan materi tersebut 

dengan menggunakan cara konvensional, siswa cenderung jenuh dan kurang 

termotivasi karena media pembelajaran yang digunakan hanya berupa power point 

dan papan tulis. Sehingga siswa kurang memahami materi yang sedang dipelajari, 

Maka dari itu dalam mata pelajaran administrasi sistem jaringan ini dibutuhkan 

media yang siap menampung media pembelajaran yang digunakan maupun 
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tutorial ataupun teori yang diperlukan selama proses pembelajarannya agar siswa 

termotivasi dan terfasilitasi selama terjadinya proses pembelajaran. 

Tidak diragukan lagi, media digital dan teknologi sedang merevolusi cara, 

dimana dan kapan anak-anak belajar. Dengan berkembangkan inovasi 

transformatif dalam bidang Pendidikan dan pembelajaran, media digital telah 

meningkatkan standar layanan pembelajaran dan memaksa banyak pendidik untuk 

sepenuhnya menata kembali skenario pembelajaran yang mereka gunakan 

(Afterschoolalliance, 2013). Media digital dan teknologi harus dilihat sebagai alat 

yang dapat: 1) memfasilitasi kesempatan belajar yang sama berharga diluar hari 

dan diluar tembok sekolah; 2) memungkinkan siswa untuk belajar dengan langkah 

mereka sendiri; dan 3) memberikan pengalaman interaktif yang memungkinkan 

mereka untuk belajar dalam gaya mereka sendiri dan dengan cara-cara yang 

personal dan menarik (Afterschoolalliance, 2013). 

Kondisi ini memahamkan kita bahwa terdapat ekologi pendidikan lainnya 

yang lebih luas diluar sekolah, seperti rumah, tempat-tempat hang-out, 

perpustakaan, dan lain sebagainya yang berpeluang menjadi tempat anak-anak 

memperdalam pengetahuannya mengenai sesuatu yang telah dipelajarinya 

disekolah. Hal inilah yang menjadi dasar acuan penelitian berkenaan dengan 

pengembangan teknologi untuk mendukung Afterschool Program. Afterschool 

dapat dipahami sebagai kegiatan pendukung pembelajaran disekolah, diantaranya: 

1) pelengkap pembelajaran disekolah; 2) dukungan pada penyelesaian tugas 

sekolah; 3) penyelenggaraan pembimbingan belajar; 4) berpeluang untuk 

menyelenggarakan pembelajaran berbasis pendekatan individu; dan lain 

sebagainya (Blazer, 2016). 

The Importance of Afterschool Programs – Lifelong Learning menjelaskan 

pentingnya Afterschool Programs bagi anak, terlebih ini juga akan sangat baik 

jika diterapkan sejak dini. Durham mengatakan pentingnya menerapkan 

Afterschool Program, diantaranya: 1) Menanamkan konsep pembelajaran seumur 

hidup; 2) Menghidari kerugian (lupanya siswa) terhadap apa yang telah mereka 

pelajari sebelum liburan; 3) Rentang waktu pendek yang memiliki potensi besar 

(Durham, 2019). 
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Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dibutuhkan adanya 

kegiatan pembelajaran yang sudah terancang untuk mendukung apa yang telah 

dipelajari disekolah yaitu Technology for After School Program. Serta 

berdasarkan hasil studi lapangan yang telah dilaksanakan, maka peneliti 

mengambil judul penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu “RANCANG 

BANGUN TECHNOLOGY FOR AFTER SCHOOL PROGRAM BERBASIS WEB 

BASED LEARNING SEBAGAI SARANA PELENGKAP PEMBELAJARAN 

BAGI SISWA SMK”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa 

permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain Technology for After School Program berbasis Web 

Based Learning sebagai sarana pelengkap pembelajaran bagi siswa 

SMK? 

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap keberadaan Technology for After 

School Program berbasis Web Based Learning sebagai sarana 

pelengkap pembelajaran bagi siswa SMK? 

3. Bagaimana pengaruh Technology for After School Program berbasis 

Web Based Learning sebagai sarana pelengkap pembelajaran siswa 

SMK terhadap hasil belajar? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu luas dan menyimpang, maka 

dibuat pembatasan masalah. Adapun batasan dari permasalahan tersebut ialah 

sebagai berikut: 

1. Materi yang akan dikaji yaitu, DHCP pada mata pelajaran 

Administrasi Sistem Jaringan. 

2. Technology for After School yang diterapkan pada web ini yaitu forum 

diskusi, kuis online, gradebook dan library. 

3. Technology for After School berbasis web based learning ini diujikan 

pada siswa kelas XI TKJ SMK PU Negeri Bandung. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Untuk mendapatkan desain Technology for Afterchool berbantuan Web 

Based Learning sebagai media pelengkap pembelajaran. 

2. Untuk mendapatkan tanggapan siswa tentang keberadaan Technology 

for Afterschool berbantuan Web Based Learning dalam menunjang 

kegiatan pembelajaran. 

3. Mengukur pengaruh penggunaan Technology for Afterschool 

berbantuan Web Based Learning dalam kegiatan pembelajaran 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kepada batasan masalah di atas penelitain ini diharapkan 

memberi manfaat bagi peneliti, guru dan murid sebagai berikut : 

1. Peneliti 

Penelitian dan pengembangan ini sebagai usaha untuk mengetahui 

manfaat media pembelajaran berbasis web, serta sebagai rujukan dan 

sumber informasi atau data sekunder bagi penelitian pengembangan 

sejenis. 

2. Guru 

Sebagai alternatif pilihan sumber belajar mata pelajaran administrasi 

sistem jaringan sehingga kegiatan belajar menjadi lebih bervariatif. 

3. Siswa 

Memperoleh sumber belajar baru yang mudah dipahami dan mudah 

diakses. 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang berisi tentang 

kebutuhan media pembelajaran yang menarik untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran diluar jam sekolah. Sulitnya mata pelajaran administrasi 



8 

 

Raden Muhammad C Aldian, 2019 
Rancang Bangun Technology for After School Program Berbasis Web Based Learning Sebagai 
Sarana Pelengkap Pembelajaran Bagi Siswa SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sistem jaringan serta waktu pembahasan disekolah yang tidak mencukup 

menjadi latar belakang dari dibuatnya media ini. Adapun latar belakang 

berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang dijadikan landasan dalam 

penelitian. Teori yang dijelaskan pada bab ini yaitu mengenai technology 

for afterschool program, e-learning, dan web-based learning. Technology 

for afterschool dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah dirancang 

untuk mendukung kegiatan pembelajaran baik diluar maupun didalam 

sekolah setelah jam pelajaran disekolah usai. Teknologi yang diterapkan 

disini yaitu berupa web. Salah satu bagian dari afterschool program yang 

diangkat disini adalah sebagai sarana pelengkap pembelajaran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang metode dan prosedur penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dijelaskan instrument 

yang diperlukan dalam penelitian disertai dengan teknik pengumpulan dan 

analisis data yang digunakan. Adapun tahapan pengembangan multimedia 

pembelajaran yang digunakan yaitu SHM yang diajukan oleh munir dan 

halimah pada tahun 2002. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi dua hal utama, yaitu hasil penelitian yang berdasarkan 

pada hasil pengolahan dan analisis data dengan urutan rumusan 

permasalahan penelitian, juga pembahasan temuan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Pada bab 

ini juga dibahas hasil dari pengimplementasian media serta hasil 

peningkatan belajar siswa setalah menggunakan media yang dibuat oleh 

peneliti sebagai pelengkap pembelajaran disekolah. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian serta 

rekomendasi yang ditujukan untuk pengguna hasil penelitian, dimana 

dapat menjadi bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya.


