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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Berkembangnya suatu bangsa dapat dilihat dari kemajuan tingkat 

pendidikan (Lestari & Yani, 2019). Jika ingin membangun dan berusaha 

memperbaiki keadaan seluruh bangsa, maka haruslah dimulai dari pendidikan, 

sebab pendidikan adalah kunci menuju perbaikan peradaban (Yatimah, 2017). 

Menurut Undang-undang No 20 tahun 2003 Bab II pasal 3, Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dengan adanya pendidikan, kemampuan, watak serta 

peradaban bangsa Indonesia dapat  terbentuk. 

Pada abad ke-21, terasa betapa globalisasi telah mulai menghantam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang pendidikan. 

Menurut Syafaruddin & Nasution (2005) pemanfaatan media teknologi informasi 

dan komunikasi menjadi hal yang fundamental bagi kemajuan bidang pendidikan 

di sekolah-sekolah dewasa ini. Selain itu pemanfaatan komputer, internet dan 

multimedia untuk pembelajaran harus dimulai sejak dini sebagai salah satu 

strategi pembelajaran. Bastian dalam Syafaruddin & Nasution (2005) 

menyebutkan bahwa kemajuan teknologi informasi telah memugkinkan diskusi 

jarak jauh, belajar jarak jauh atau bimbingan jarak jauh dengan salah satu pengajar  

atau pakar pada satu wilayah dengan pihak yang membutuhkannya di wilayah 

lain. Sebagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi, internet diperlukan 

untuk melengkapi kekurangan yang timbul dalam pembelajaran (Tiharita, 2018). 

Internet juga dapat mendukung proses belajar mengajar dengan dilakukannya 

pembelajaran daring (Dimyati, Suwardiyanto, Yuliandoko, & Arief, 2017). 

Riyana (2019) menjelaskan pembelajaran daring pertama kali dikenal 

karena pengaruh dari perkembangan pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) 
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yang diperkenalkan oleh Universitas Illionis melalui sistem pembelajaran berbasis 

komputer. Online learning atau pembelajaran daring merupakan suatu sistem 

yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. 

Melalui fasilitas yang disediakan sistem, siswa dapat belajar kapan dan dimana 

saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Materi pembelajaran yang 

dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya berbentuk verbal, melainkan lebih 

bervariasi seperti visual, audio, dan gerak. 

Meluasnya penularan coronavirus disease (Covid-19) yang kemudian 

menjadi pandemi, mendorong Pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat 

untuk di rumah saja serta menerapkan social distancing atau physical distancing. 

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 

(Covid-19) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, menyatakan bahwa KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dilaksanakan di 

rumah, maka pembelajaran daring tidak dapat dihindari (Mendikbud, 2020). 

Sesuai dengan arahan Pemerintah, SMK Negeri 2 Tasikmalaya memutuskan 

bahwa KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dilaksanakan di rumah dengan proses 

pembelajaran daring/online.  

Adanya peralihan proses kegiatan belajar mengajar dari sistem 

pembelajaran konvensional tatap muka secara langsung menjadi sistem 

pembelajaran daring, tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Sehingga 

efektivitas pembelajaran yang dilakukan perlu menjadi perhatian. Efektivitas 

pembelajaran daring dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, persepsi 

guru dan siswa mengenai efektivitas pembelajaran daring kerap kali berbeda satu 

dengan yang lainnya tergantung dari apa yang diterima dan dirasakan oleh guru 

dan siswa. Dengan demikian, layak untuk diteliti lebih lanjut mengenai persepsi 

guru dan siswa terhadap efektivitas pembelajaran daring.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mengajukan penelitian dengan 

judul “PERSEPSI GURU DAN SISWA TERHADAP EFEKTIVITAS 

PEMBELAJARAN DARING PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK 

INSTALASI TENAGA LISTRIK DI SMK NEGERI 2 TASIKMALAYA”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang mejadi pokok 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi guru terhadap efektivitas pembelajaran daring yang 

dilakukan pada kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di 

SMK Negeri 2 Tasikmalaya ? 

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap efektivitas pembelajaran daring yang 

dilakukan pada kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di 

SMK Negeri 2 Tasikmalaya ? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang cukup luas,  

penulis melakukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada guru dan siswa kompetensi keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 2 Tasikmalaya, tidak 

dilakukan kepada Kepala Sekolah, guru atau siswa diluar kompetensi 

keahlian ini.  

2. Penelitian ini hanya menggali informasi tentang persepsi guru dan siswa 

terhadap efektivitas pembelajaran daring. Persepsi yang digali dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal responden (Thoha, 2003). 

(a) Faktor internal, meliputi perasaan, sikap dan kepribadian individu, 

prasangka, keinginan atau harapan, perhatian atau fokus, proses 

belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga 

minat, dan motivasi. 

(b) Faktor eksternal, meliputi latar belakang keluarga, informasi yang 

diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familier atau 

ketidak asingan suatu objek. 

3. Efektivitas pembelajaran daring yang diteliti meliputi syarat pembelajaran 

daring, proses pelaksanaan pembelajaran daring dan keterlaksanaan 

tujuan pembelajaran. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui persepsi guru terhadap efektivitas pembelajaran daring yang 

dilakukan pada kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di 

SMK Negeri 2 Tasikmalaya. 

2. Mengetahui persepsi siswa terhadap efektivitas pembelajaran daring yang 

dilakukan pada kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di 

SMK Negeri 2 Tasikmalaya.  

 

1.5 Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan dan pihak-pihak terkait. Manfaat yang diharapkan dari penelitian  ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan acuan untuk 

mengembangkan pemanfaatan information technology dalam proses 

pembelajaran. 

2. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan terhadap kinerja 

dan dapat dijadikan evaluasi terhadap kompetensi yang dimiliki. 

3. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan antusiasme dan minat belajar 

dalam pembelajaran daring sehingga hasil belajar terus meningkat. 

4. Bagi penulis, sebagai bentuk langkah nyata dalam mengaplikasikan 

keilmuan dalam bidang pendidikan yang diperoleh dari bangku kuliah. 
 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dikelompokkan ke dalam lima 

bab, dengan rincian masing-masing bahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah yang memberikan latar 

belakang mengenai topik yang akan diteliti, rumusan masalah yang  

merupakan identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti, 

batasan masalah penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat 

yang dapat diperoleh serta sistematika penulisan. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini dibahas tentang landasan teoritis sebagai tolak ukur 

berpikir dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan dan 

kerangka berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisi bagaimana peneliti merancang alur penelitian yang terdiri 

dari desain penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel dan 

skala pengukuran, teknik dan instrumen pengumpulan data, uji validitas 

dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi penyajian data dan temuan yang telah diperoleh  dengan 

menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan pada Bab III, 

terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. 
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