
M.AL-Ikhsan Damanja, 2019 
RANCANG BANGUN E-LEARNING PADA MATERI KONSEP JARINGAN DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas Latara belakang penelitian yang digunakan  dalalam penelitian ini : 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu sub-sektor teknologi yang berkembang 

sangat pesat dan aplikasinya sangat luas. Aplikasi TI, misalnya multimedia dan web, dalam 

bidang pendidikan, melahirkan banyak terobosan baru dalam meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas proses pembelajaran. Oleh karenanya banyak negara berkembang tidak ragu-ragu 

melakukan investasi untuk mengembangkan infrastruktur bagi penggunaan TI dalam bidang 

pendidikan (Susanti dan Sholeh, 2008). Dalam penggunaan TI memiliki keterkaitan hubungan 

terhadap jaringan menurut O’Brien (2011: 198) lebih spesifik menyatakan bahwa,” Jaringan 

computer adalah suatu jaringan terdiri dari media komunikasi peralatan-peralatan, dan software 

yang menghubungkan dua atau lebih sistem komputer dan peralatan. 

Salah satu produk integrasi teknologi informasi kedalam dunia pendidikan adalah E-

learning atau elektronik learning. Definisi E-learning itu sendiri menurut Darin E. Hartley yang 

dikutip oleh Wahono (2008) adalah suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar kepada siswa dengan menggunakan media internet, atau media 

jaringan komputer lain. Pada dunia pendidikan saat ini, e-learning yang merupakan hasil dari 

teknologi pendidikan diharapkan dapat dijadikan media pembelajaran serta media komunikasi 

yang dapat membantu proses kegiatan belajar. Dengan e-learning guru bisa menyampaikan 

materi pelajaran melalui jaringan internet sehingga siswa dapat mengakses materi tersebut kapan 

saja dan dari mana saja tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu (Suparno, 2002). 

Hasil observasi yang penulis lakukan di SMK 5 Telkom Banda Aceh saat melakukan 

peraktek lapangan (PPL) terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi jaringan dasar 

di SMK 5 belum lah optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah proses pembelajaran masih 

berlangsung secara konvensional, sehingga membuat siswa merasa jenuh dan tidak aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal ini berdampak pada aktivitas dan hasil belajar siswa. Dan juga di 

temukan di sekolah SMK 5 Banda Aceh memiliki kekurangan dalam segi fasilitas internet.  
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Dalam pelaksanaan kurikulum, sekolah diberi keleluasan untuk merancang, 

mengembangkan dan mengimplementasikan program sekolah sesuai dengan situasi, kondisi dan 

potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan di sekolah (Poerwati, 2013). Misalnya dengan 

menggunakan e-learning di sekolah, guru dapat mengembangkan fasilitas ICT sehingga proses 

pembelajaran berlangsung secara optimal. Hal ini berpijak pada Permendikbud Nomor 65 tahun 

(2013), bahwa Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.  

Di samping itu E-Learning ini lebih  kepada pembelajaran mandiri bagi siswa. E-learning 

mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi pelajaran. Demikian juga 

interaksi antara peserta didik dengan guru maupun antara sesama peserta didik. Peserta didik 

dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran 

ataupun kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Guru dapat menempatkan bahan-bahan 

belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat     tertentu di dalam 

web untuk diakses oleh para peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, guru dapat pula 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu (Wena, 

2009). Jadi dengan menggunakan E-Learning ini, guru tidak lagi sebagai centre atau pelaku 

utama dalam proses belajar mengajar, guru hanya menjadi fasilitator. Dengan kata lain, proses 

belajar mandiri sesungguhnya dapat memberikan manfaat dalam melatih kemandirian siswa agar 

tidak tergantung pada kehadiran atau uraian materi dari pengajar.  

Peran pengajar pada e-learning sesungguhnya adalah sebagai fasilitator yang bertugas 

sebagai perancang proses belajar. Oleh sebab itu untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini 

dapat membantu dan mempermudah dalam penyampaian informasi sehingga dapat menimbulkan 

rangsangan kepada peserta didik untuk lebih memperluas dan memperdalam informasi yang 

diterimanya. 

Diketahui hasil penelitian yang dilakukan Hajji (2006) menunjukkan bahwa penggunaan e-

learning sebagai pelengkap pembelajaran konvensional dapat meningkatkan kualitas, kreativitas, 

dan hasil belajar siswa. Selanjutnya hasil penelitian Patadjenu (2013), menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran model e-learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dimana terjadi 
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peningkatan sebesar 75%-90%. Hal ini dikarenakan bahwa pemanfaatan media elektronik dalam 

pembelajaran dapat merangsang siswa untuk termotivasi dalam belajar. Dengan menggunakan E-

learning diharapkan tercapainya standar kompetensi lulusan dan standar proses yang dituju.  

Dari uraian diatas, peneliti mencoba menerapkan “Penggunaan e-learning untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalan mata pelajaran jaringan dasar pada materi mengenal 

jaringan di SMK”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Desain Rancang Bangun  E-learning Dalam materi WAN? 

b. Bagaimana Peningkatan Hasil Belajar siswa yang dalam pembelajaran menggunakan e-

learning  dalam pembelajaran materi jaringan WAN? 

c. Bagaimana Respon siswa terhadap pembelajaran yang di dalamnya menggunakan e-

learing pada jaringan WAN? 

 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan ini tidak meluas maka penelitian ini dibatasi pada beberapa 

hal diantaranya:: 

a. Materi yang akan dibahas pada multimedia yang di kembangkan ialah materi WAN pada 

mata pelajaran Jaringan Dasar. 

b. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa yang belum mendapatkan ataupun yang sudah 

pernah mendapatkan materi Jaringan Dasar di SMK kelas X. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk mengetahui Desain Pengembangan E-learning dalam materi WAN 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang dalam pembelajaran menggunakan e-learning 

dalam pembelajaran materi jaringan WAN 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap e-learning 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

 Pada penelitian ini peneliti berharap agar nantinya dapat menambahkan   pengetahuan 

tentang E-Learning bagi ilmu perpustakaan dan informasi, mengingat perpustakaan juga 

memiliki peranan yang sangat penting dalam penyediaan sumber-sumber literatur pada e-

learning. 

2. Manfaat Praktis 

 Pada penelitian ini peneliti berharap ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pihak-

pihak yang terkait dalam melakukan penyelenggaraan pembelajaran e-learning di SMK. 

1.6 Definisi  Operasional 

1. E-learning : Metode atau konsep pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas internet dan 

aplikasi elektronik yang berfungsi untuk mendukung proses pembelajaran, seperti 

memungkinkan tersampainya bahan ajar kepada siswa dan tersedianya fasilitas untuk 

diskusi. 

2. Hasil belajar: Hasil yang diperoleh dari pre-test dan post-test tentang materi mengenal 

jaringan di SMK. 

1.7 Sistematika  Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas penjelasan lingkup latar belakang penilitian yang seharusnya 

dilakukan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, 

definisi operasional serta sistematika terhadap penulisan. 

2. Bab II kajian Pustaka 

Di bab II ini akan dijelaskan mengenai penjelasan teori, konsep, dan hasil rancangan 

yang pernah digunakan dalam pembuatan suatu E-Learning.  

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada Bab ini berisi mengenai metode penelitian, langkah-langkah pembuatan rancangan 

suatu perangkat lunak terhadap E-Learning 

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan 
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Di bab IV ini membahas tentang bagaimana sebuah pembahasan  mengenai 

pemrograman E-Learning dan analisis data 

5. Bab V Simpulan dan Saran 

Pada bab V ini berisi tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyatakan 

bagaimana suatu pendapat dan pemaknaan peneliti terhadap suatu hasil analisis temuan 

penelitian sekaligus memberikan pernyataan ataupun pertanyaan hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut 

 

 


