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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan yang amat 

penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih 

menghadapi masalah pendidikan yang berat, terutama berkaitan dengan kualitas, 

relevansi, dan efisiensi pendidikan. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, seharusnya ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni didayagunakan untuk mempengaruhi pola dan sikap serta gaya 

hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat pedesaan guna meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan. Hal ini penting, mengingat sebagian besar masyarakat 

Indonesia hidup di pedesaan dan masih banyak ketimpangan antara masyarakat 

yang hidup di desa dan di kota, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan; 

sedangkan teknologi, terutama teknologi informasi semakin lama semakin 

otonom. Otonomi tersebut mempengaruhi kehidupan dan perkembangan 

masyarakat baik sekarang maupun di masa depan, agar terbentuk masyarakat 

madani yang hanya dapat diwujudkan, bila berbagai aspek (religi, budaya, 

ekonomi, dan teknologi) menunjukkan eksistensi yang mantap (Mulyasa, 2006). 

Menghadapi kondisi masyarakat Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, 

pembangunan pendidikan nasional didasarkan pada visi dan misi: (Mulyasa: 

2006:17-18). 
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Pertama, meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan yang bersamaan dengan peningkatan mutu. 
Bersamaan dengan upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan, semakin kuat pula tuntutan masyarakat dan 
pembangunan nasional akan perlunya pendidikan yang lebih bermutu, relevan, 
adil, manusiawi, dengan menjangkau semua orang dalam semua lapisan dan 
golongan masyarakat. 
Kedua, pengembangan wawasan persaingan dan keunggulan bangsa Indonesia 
harus memiliki keunggulan sehingga dapat bersaing secara global. Kuncinya 
adalah ketersediaannya pendidikan yang bermutu. Wawasan keunggulan 
diperlukan karena masyarakat Indonesia dan dunia terus berubah dalam irama 
yang semakin cepat. Salah satu aspek dari wawasan keunggulan ialah bahwa 
bangsa Indonesia perlu melihat posisinya di tengah bangsa-bangsa lain. 
Ketiga, memperkuat keterkaitan pendidikan agar sepadan dengan kebutuhan 
pembangunan. Pendidikan Nasional harus memiliki keterkaitan dengan 
pembangunan nasional, agar dapat menunjang pembangunan nasional melalui 
penyediaan sumber daya manusia yang lebih bermutu dan dalam jumlah yang 
memadai. 
Keempat, mendorong terciptanya masyarakat belajar. Masyarakat Indonesia 
masa depan, tanpa memandang usia dan tingkat pendidikannya, adalah 
masyarakat yang memiliki kehendak, kemauan, kemampuan untuk belajar atas 
prakarsanya sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga dapat 
meningkatkan pengusaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Kelima, Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan generasi masa kini 
dan sekaligus masa depan. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan yang 
dilakukan pada saat ini bukan semata-mata untuk hari ini, melainkan untuk 
masa depan. 
Keenam, Pendidikan merupakan sarana untuk memperkuat jati diri bangsa 
dalam proses industrialisasi dan mendorong terjadinya perubahan masyarakat 
Indonesia dalam memasuki era globalisasi di abad 21. Pembangunan 
pendidikan harus mampu memantapkan jati diri bangsa Indonesia di tengah 
pergaulan dengan bangsa lain, sehingga dalam keadaan bagaimanapun, tetap 
tampil sebagai bangsa Indonesia dengan segala kepribadiannya. 

 

Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: 

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 bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN 
Tahun 2003 pasal 3). 
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Menghadapi perkembangan era globalisasi dalam memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan pembelajaran. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki kontribusi yang cukup 

besar dalam menentukan pendidikan sebuah bangsa di mana tuntutan globalisasi 

menuntut berbagai kesiapan dalam penguasaan ilmu dan teknologi, kemampuan 

dan keterampilan bekerja, kemampuan bersaing, mempunyai kompetensi 

profesional serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai sosial, budaya,  

moral dan agama, serta mempersiapkan pembelajar menghadapi tantangan dan 

pengalaman dalam kehidupan nyata (Munir, 2009). 

Menurut Stewart, Keagen dan Holmberg (Juhari, 1990) belajar mandiri 

pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa setiap individu berhak 

mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan. Proses pembelajaran 

hendaknya diupayakan agar dapat memberikan kebebasan dan kemandirian 

kepada pembelajar dalam proses belajarnya. Pembelajar bebas secara mandiri 

untuk menentukan atau memilih materi pembelajaran yang akan dipelajari dan 

bagaimana cara mempelajarinya. Dalam pembelajaran konvensional lebih banyak 

berkomunikasi dengan manusia yaitu pengajar atau pembelajar lainnya. 

Pembelajaran jarak jauh lebih banyak berkomunikasi secara intrapersonal berupa 

informasi atau materi pembelajaran dalam bentuk elektronik, cetak maupun non 

cetak. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan 

menerapkan e-learning di antaranya untuk pembelajaran online. Dengan demikian 

e-learning mampu mengembangkan cara belajar mandiri sehingga dapat 

membentuk sikap kemandirian dan daya kritis dari pembelajar dengan 
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memanfaatkan modul Content Management Service (CMS) dengan menerapkan 

aplikasi e-learning berbasis Open Source Moodle (Munir:179-180) 

Visi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu agar 

siswa dapat menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

secara tepat dan optimal untuk mendapatkan dan memproses informasi dalam 

kegiatan belajar, bekerja, dan aktifitas lainnya sehingga siswa mampu berkreasi, 

mengembangkan sikap inisiatif, mengembangkan kemampuan eksplorasi mandiri, 

dan mudah beradaptasi dengan perkembangan yang baru (Kurikulum Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia:2010). 

Pada hakekatnya, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) menyiapkan siswa agar dapat terlibat pada perubahan yang pesat dalam 

dunia kerja maupun kegiatan lainnya yang mengalami penambahan dan perubahan 

dalam variasi penggunaan teknologi. Siswa menggunakan perangkat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mencari, mengeksplorasi, menganalisis, 

dan saling tukar informasi secara kreatif namun bertanggungjawab. Siswa belajar 

bagaimana menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar 

dengan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dari berbagai kalangan 

masyarakat, komunitas, dan budaya. Penambahan kemampuan karena penggunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan mengembangkan sikap inisiatif 

dan kemampuan belajar mandiri, sehingga siswa dapat memutuskan dan 

mempertimbangkan sendiri kapan dan di mana penggunaan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) secara tepat dan optimal, termasuk apa implikasinya saat 

ini dan di masa yang akan datang.  
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Dengan memasukkan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) di sekolah, akan membantu siswa untuk belajar Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK), dan menggunakan segala potensi yang ada untuk 

pengembangan kemampuan diri. Pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) akan memberikan motivasi dan kesenangan kepada siswa 

untuk belajar dan bekerja secara mandiri. Selain itu penguasaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) akan meningkatkan proses pembelajaran pada 

semua tingkatan atau jenjang, dengan menjangkau disiplin ilmu mata pelajaran 

lain.  

Tujuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara umum yaitu 

agar siswa memahami alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara 

umum termasuk komputer (computer literate) dan memahami informasi 

(information literate). Artinya siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pada komputer yang umum 

digunakan. Siswa juga menyadari keunggulan dan keterbatasan komputer, serta 

dapat menggunakan komputer secara optimal. Di samping itu memahami 

bagaimana dan di mana informasi dapat diperoleh, bagaimana cara 

mengemas/mengolah informasi dan bagaimana cara mengkomunikasikannya. 

(Kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia:2010) 

Secara khusus,  tujuan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) adalah:  

1. Menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang terus berubah sehingga siswa termotivasi untuk 
mengevaluasi dan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. 
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2. Memotivasi kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi 
perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga 
siswa bisa melaksanakan dan menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari 
secara mandiri dan lebih percaya diri.  

3. Mengembangkan kompetensi siswa dalam penggunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung kegiatan belajar, 
bekerja, dan berbagai aktifitas dalam aspek kehidupan sehari-hari.  

4. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, 
dan terampil dalam berkomunikasi, mengorganisasi informasi, belajar, 
dan bekerjasama.  

5. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, 
kreatif, dan bertanggungjawab dalam penggunaan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan 
masalah. (Kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Indonesia:2010). 

 
Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional dalam Rencana Strategis 

Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 2010-2014 diuraikan bahwa 

pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diyakini dapat 

menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan 

mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan 

citra publik pendidikan. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

untuk pendidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional dapat memperbaiki akses 

dan mutu serta sekaligus meningkatkan efektifitas tata kelola.  

Mulai tahun 2006 Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 

berkomitmen untuk menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

secara massal, baik untuk keperluan e-pembelajaran maupun e-administrasi. 

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara besar-besaran 

tersebut ditandai dengan dioperasikannya Jejaring Pendidikan Nasional 

(Jardiknas) untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan terbaru Kementrian 

Pendidikan Nasional (Kemendiknas) atau pun modul-modul pembelajaran. 
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Dengan terbangunnya infrastruktur Jardiknas ini, tantangan ke depan adalah 

bagaimana mengembangkan isi e-pembelajaran dan e-administrasi didukung 

melalui berbagai kegiatan: 

a. Perluasan akses Jardiknas, TV Edukasi dan pengembangan konten 

pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

b. Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di pusat dan daerah. 

c. Pengembangan pusat sumber belajar (learning resources center) berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada pendidikan dasar dan 

menengah. 

d. Pengembangan sistem dan model pembelajaran berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) baik pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 

Peran teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sekolah.  Hal ini 

dapat dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah (MA) 

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan memanfaatkan fasilitas e-learning 

dengan menggunakan aplikasi yang mendukung. Fakta yang ada di lapangan di 

mana belum optimalnya memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar untuk mengembangkan 

kemampuan belajar mandiri adalah sebagai berikut (Chaeruman , 2009) : 

1. Jika mengacu pada level pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK)  di sekolah, maka Indonesia masih dalam tahap 
applying menuju integrating. Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK)  dalam konteks pembelajaran di sekolah masih dijadikan sebagai 
obyek yang dipelajari artinya menjadi mata pelajaran yang diajarkan di 
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sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya mata pelajaran Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK)  dalam mata pelajaran nasional.  

2. Problematika Pembelajaran di sekolah, secara umum, fakta yang terjadi 
adalah masih bersifat teacher-centered. Di mana guru masih menjadi 
pemain utama, sementara siswa menjadi penonton utama (datang, duduk, 
catat, dengar, ujian, lulus/tidak) sehingga siswa sulit untuk 
mengembangkan sikap inisiatif dan kemampuan belajar mandiri. 

3. E-learning telah menjadi trend pembelajaran abad 21. Bidang ini 
merupakan peluang tersendiri bagi para teknolog pembelajaran. Dari sisi 
kawasan desain, teknolog pembelajaran berperan dalam melakukan 
analisis kebutuhan e-learning, desain sistem pembelajaran e-learning, 
dan lain-lain. Dari sisi kawasan pengembangan, teknolog pembelajaran 
dapat berperan sebagai pengembang e-learning content atau lebih dikenal 
sebagai learning object (baik yang bersifat text-based maupun 
multimedia-based). dari sisi pengelolaan, teknolog pembelajaran 
berperan dalam mengelola e-learning baik dalam institusi sekolah 
maupun organisasi (corporate). 

 
Teknologi pendidikan meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan 

pembelajaran dan proses belajar. Pengertian yang dirumuskan oleh Association 

for Educational Communications and Technology (AECT) adalah  seperti berikut: 

Teknologi pendidikan adalah suatu proses yang kompleks yang menghubungkan 

manusia, prosedur, ide, alat dan organisasi. Proses tersebut meliputi 

merencanakan, mengelola data, menganalisis data dan menilai untuk membuat 

suatu kesimpulan (Wilkinson, 1980). Pengembangan aplikasi e-learning berbasis 

open source moodle di Indonesia telah dirintis dan sampai saat ini masih terus 

berlangsung di beberapa institusi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.   

Didukung juga dengan penelitian yang sudah ada yaitu mengenai 

pengembangan model LMS (Learning Management System) dengan prinsip 

pedagogis untuk meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa pada mata 

pelajaran fisika kelas X MA (Ghufron, 2009), menunjukkan hasil pembelajaran 

yang signifikan dengan rata-rata α=0,05 di MA NU TBS sejumlah 44 orang siswa, 
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MA Muhammadiyah sejumlah 36 orang siswa, MA NU Banat sejumlah 43 orang 

siswa, dan MAN 2 Kudus sejumlah 28 orang siswa. SMA 1 Bogor 

(www.sma1bogor.sch.id) juga sudah menggunakan aplikasi moodle dalam 

kegiatan pembelajaran. 

The Oxford Institute of Legal Practice (‘‘Oxilp’’) membuka pembelajaran 

menggunakan moodle yang dipergunakan pada tahun 2002. Moodle ini 

direkomendasikan untuk dipergunakan guru privat yang mengajar di kursus 

sehingga dapat terlihat umpan balik dari siswa. Tingkat keberhasilan  di Oxford 

Brookes University dalam perkembangan penilaian sangat baik karena dilengkapi 

sistem yang baik dengan ditandai dengan waktu sehingga data siswa dalam 

mengerjakan tugas dapat termonitor dengan guru. 

The Universities of Heidelberg (by Dorothea Fischer-Hornung) and 

Stuttgart (by Wolfgang Holtkamp) in Germany, and subsequently with students 

from Universities in Australia, Italy, Russia, Switzerland and the United States 

menggunakan pembelajaran internet untuk pendidikan internasional, dalam 

kegiatannya siswa berada diberbagai lokasi untuk mendikusikan materi dalam 

batas ruang dan waktu dengan mengikuti serangkaian kursus secara online. 

Selama orientasi awal murid boleh mengakses silabus, melihat fitur-fitur seperti 

menu ujian, materi kursus, memanfaatkan fitur komunikasi, forum, email, chat 

dan mengakses tugas-tugas yang diberikan, dengan tingkat keberhasilan yang 

sangat baik. 

Universitas Maya Cambridge Mikroskop Elektron membaca sekilas 

(VSEM) adalah satu rangkaian dari internetbased perangkat lunak mendisain 
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untuk menyediakan pengajaran dan pelatihan untuk user yang berpengalaman 

dengan berbasis komputer  yang menyelenggarakan Content Management Service 

(CMS), moodle kursus dengan menggunakan Konten Objek Shareable Model 

referensi (SCORM) dimana objek pengajaran yang dapat ditransfer dibangun 

dengan menempatkan simulator dan ensiklopedia ke dalam Modul SCORM 

bidang pendidikan sesuai konten. Moodle mengisi modul ini, dengan ilmu 

pengetahuan tentang teknik pelatihan canggih. Contoh seorang murid membahas 

teori dan kemudian diuji dengan langsung, hasil penilaian disimpan secara 

otomatis untuk mengetahui kemajuan peserta latihan. Umpan balik murid akan 

dikumpulkan melalui satu survei online.  

Berikut ini merupakan data institusi perguruan tinggi yang 

mengembangkan e-learning berbasis open source moodle. 

 

Tabel 1.1 
Tabel Institusi Perguruan Tinggi Di Indonesia Yang Mengembangkan 

E-Learning Berbasis Open Source Moodle 
 

No Nama Perguruan Tinggi Alamat Website 
1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta http://www.feunj.ac.id/moodle 
2 Scele Universitas Indonesia http://scele.cs.ui.ac.id/s1 
3 Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada http://www.mipa.ugm.ac.id/moo

dle 
4 Digital Learning Institut Teknologi Bandung http://kuliah.itb.ac.id 
5 Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA 

Universitas Negeri Yogyakarta 
http://www.math.uny.ac.id 

6 Fakultas Psikologi Universitas Unika Atma 
Jaya 

http://fpsi.atmajaya.ac.id/moodle 

7 Fakultas Teknik Universitas Unika Atma 
Jaya 

http://ft.atmajaya.ac.id/moodle 

8 E-learning Petra Christian University http://debian.petra.ac.id/moodle 
9 Program Study Arsitektur Institut Teknologi 

Bandung 
http://www.ar.itb.ac.id/moodle 

10 E-learning Institut Teknologi Sepuluh 
November 

http://elearning.its.ac.id 

 

Sumber: http://linux.or.id/node/1406 (diakses tanggal 11 Februari 2011) 
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Fakta yang terjadi di lapangan bahwa pembelajaran masih bersifat teacher-

centered dimana guru masih menjadi pemain utama, sementara siswa menjadi 

penonton utama, masih adanya guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

belum mahir dalam membuat media pembelajaran e-learning menggunakan 

aplikasi moodle, dan kemauan siswa dalam belajar mandiri masih sangat kurang. 

Melihat fakta-fakta yang ada, maka diperlukan sebuah model pembelajaran 

dengan memanfaatkan e-learning dalam kegiatan belajar mengajar sehingga 

diharapkan siswa mampu belajar mandiri dengan menggunakan aplikasi moodle 

sebagai media proses pembelajaran.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Model pembelajaran e-learning 

bagaimanakah yang cocok untuk mengembangkan kemampuan belajar 

mandiri dengan aplikasi moodle pada mata pelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK)? 

 
C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah yaitu: 

1. Penelitian dilaksanakan pada Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah 

Atas di Bandar Lampung  pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) jenjang SMA/MA kelas XI.  
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2. Model pembelajaran e-learning yang dapat mengembangkan kemampuan 

belajar mandiri pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

 
D. Defenisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yaitu model 

pembelajaran e-learning dengan aplikasi moodle, dan pengembangan kemampuan 

belajar mandiri yang dikemukakan sebagai defenisi operasional sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran E-learning dengan Aplikasi Moodle 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

merupakan Course Management System (CMS), juga dikenal sebagai Learning 

Management System (LMS) atau Virtual Learning Environtmen (VLE) adalah 

paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis web atau 

internet yang menggunakan prinsip pedagogy. Moodle merupakan salah satu 

aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan 

teknologi informasi, yang dikenal dengan konsep e-learning dan memiliki fitur-

fitur pembelajaran elektronik dengan prinsip-prinsip pedagogis antara lain: 

a. Fitur manajemen matapelajaran/bahan ajar, penambahan matapelajaran, 

pengurangan atau pengubahan matapelajaran/bahan ajar, silabus, materi 

pelajaran, daftar referensi dan bahan bacaan yang berbasis text atau 

multimedia. 

b. Tersedianya banyak plugin atau modul tambahan yang dapat digunakan untuk 

memperkaya tampilan dan kinerja, seperti modul chat, modul polling, modul 
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forum (forum diskusi dan komunikasi), modul untuk jurnal, modul untuk 

survey dan workshop. 

c. Fitur ujian dan penugasan berupa modul kuis, ujian online, tugas mandiri, 

rapor dan penilaian. 

2. Pengembangan Kemampuan Belajar Mandiri  

Pengembangan kemampuan belajar mandiri adalah kemampuan yang 

didasarkan pada beberapa indikator yaitu minat, inisiatif, dan keinginan 

pembelajar sendiri, sehingga belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri 

ataupun berkelompok, seperti dalam kelompok tutorial. Belajar mandiri adalah 

peningkatan kemauan dan keterampilan pembelajar dalam proses belajar tanpa 

bantuan orang lain. Tugas pengajar hanya sebagai fasilitator atau yang 

memberikan kemudahan atau bantuan kepada pembelajar. Bantuan itu sifatnya 

terbatas seperti dalam merumuskan tujuan belajar, memilih materi pembelajaran, 

menentukan media pembelajaran, serta memecahkan masalah yang dihadapi 

pembelajar.  

 
E. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas diperlukan klarifikasi 

permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam sebuah pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi dan situasi pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) di Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) saat ini? 
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2. Apakah model pembelajaran e-learning dengan aplikasi moodle dapat 

meningkatkan kemampuan belajar mandiri pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)? 

a. Bagaimana desain model pembelajaran e-learning dengan aplikasi 

moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)? 

b. Bagaimana Implementasi model pembelajaran e-learning dengan 

aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri 

pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)? 

c. Bagaimana hasil pembelajaran model pembelajaran e-learning 

dengan aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar 

mandiri pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK)? 

3. Faktor-faktor  pendukung dan penghambat  apa  yang dapat 

mempengaruhi dalam model pembelajaran e-learning dengan aplikasi 

moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)?  

 
F. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah maka                

tujuan penelitian ini adalah  : 

1. Memperoleh informasi, data dan situasi mengenai pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) saat ini. 
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2. Menghasilkan suatu produk, yaitu model pembelajaran e-learning dengan 

aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

a. Menghasilkan desain model Model pembelajaran e-learning dengan 

aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri 

pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

b. Menerapkan model pembelajaran e-learning dengan aplikasi moodle 

untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

c. Menghasilkan output belajar yang baik bagi siswa dengan model  

pembelajaran e-learning dengan aplikasi moodle untuk 

mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

3. Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat 

memengaruhi dalam model pembelajaran e-learning dengan aplikasi 

moodle untuk mengembangkan dan kemampuan belajar mandiri pada 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

 
G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, dapat memberikan kontribusi dengan adanya sebuah 

produk yang dihasilkan berupa model Model pembelajaran e-learning 

dengan aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar 

mandiri pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 
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2. Bagi guru, berguna untuk membantu memecahkan masalah belajar 

mengajar dengan menggunakan model Model pembelajaran e-learning 

dengan aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar 

mandiri pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

3. Bagi siswa, dengan metode-metode pembelajaran yang baru berguna untuk 

membantu siswa dalam proses pembelajaran dan terjadi pembelajaran dari 

mana dan kapan saja (time and place flexibility) dengan menggunakan 

model Model pembelajaran e-learning dengan aplikasi moodle untuk 

mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

4. Bagi Kementrian Agama, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan pelatihan. 

5. Bagi program pengembangan mata pelajaran, berguna untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran e-learning dengan 

aplikasi moodle untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri pada 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

6. Bagi peneliti, diharapkan mampu mengaplikasikan dan 

mengimplementasikan konsep dan produk hasil pengembangan model 

pembelajaran e-learning dengan aplikasi moodle untuk mengembangkan 

kemampuan belajar mandiri pada mata pelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK). 

 

 


