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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Internet (interconnection-networking) memiliki peranan penting dalam 

berbagai bidang, seperti: militer, ekonomi-bisnis, sosial, politik, budaya, 

pendidikan, dan lain-lain. Saat ini, internet banyak digunakan dalam dunia 

pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa internet memiliki pengaruh yang 

besar dalam dunia pendidikan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mujib (2013), kegiatan belajar 

melalui media internet yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah atas di Kota 

Yogyakarta cenderung tinggi walaupun masih ada kecenderungan siswa 

menggunakan internet hanya sebatas mencari hiburan (gaming). Hasil penelitian 

Mujib menunjukkan bahwa hasil belajar yang memuaskan diperoleh siswa yang 

menggunakan internet sebagai media belajar dalam intensitas yang tinggi dan 

sebaliknya, hasil belajar yang tidak memuaskan diperoleh siswa yang jarang 

menggunakan internet sebagai media belajar. Seiring dengan perkembangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), telah berhasil dikembangkan 

electronic learning (e-learning) yang dapat membantu pembelajaran matematika. 

Waryanto & Insani (2013: 117) mengatakan bahwa e-learning merupakan salah 

satu aspek penerapan Information Communication Technology  (ICT) di institusi 

pendidikan. 
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Kata e-learning pertama kali muncul pada Oktober 1999 dalam seminar 

CBT Systems di Los Angeles sebagai sebutan pembelajaran online atau 

pembelajaran virtual (Gogos, 2013). Pembelajaran online yang dimaksud adalah 

suatu cara belajar berdasarkan pada penggunaan teknologi baru dengan didukung 

akses online, interaktif, dan melalui internet atau media elektronik lainnya 

(intranet, ekstranet, televisi interaktif, CD-Room, dan lain-lain). Dengan demikian, 

kompetensi peserta didik dapat dikembangkan selama proses pembelajaran 

mandiri dari tempat dan waktu yang berbeda.  

 Hasil laporan State of the Internet Report Q1 2016 yang dirilis pada Juni 

2016 oleh perusahaan penyedia komputasi awan dan pengiriman konten Akamai 

Technologies asal Cambridge, Massachussets, Amerika Serikat mengatakan 

bahwa kecepatan akses internet di Indonesia adalah 4,5 Mbps. Angka ini tumbuh 

110% dibandingkan periode yang sama tahun 2015 dan tumbuh 16% 

dibandingkan kuartal sebelumnya (Panji, 2016). Berdasarkan hasil survey 

penggunaan internet di Indonesia tahun 2016 yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) (2016),  pengguna internet di Indonesia 

mencapai 132,7 juta orang. Angka ini setara dengan 51,8% dari total penduduk 

Indonesia sebanyak 256,2 juta orang. Sebesar 65% penggunanya tinggal di Jawa. 

Banyaknya pelajar yang menggunakan internet yaitu 69,8%. Namun, jenis konten 

internet yang paling banyak diakses adalah media sosial. Setelah media sosial, 

disusul konten yang berupa hiburan dan berita. Sedangkan konten pendidikan 

berada pada urutan keempat. 



3 
 

DIY Learning Gateway merupakan implementasi Digital Goverment Service 

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Peraturan 

Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006). Salah satu permasalahan yang 

melatarbelakangi dibentuk DIY Learning Gateway adalah belum meratanya 

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi di DIY. Layanan 

unggulan "DIY Learning Gateway" atau "Gerbang Pembelajaran" memberikan 

fasilitas kepada masyarakat untuk mendapat kesempatan menikmati pendidikan 

yang baik (khususnya tingkat dasar, menengah dan pendidikan luar sekolah), 

memberikan fasilitas bagi para guru untuk mengembangkan profesinya serta 

memberikan fasilitas kepada semua insan pendidikan (orang tua/wali murid, 

dewan pendidikan, praktisi, dan sebagainya) untuk berkontribusi terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan di DIY.  

Dalam sosialisasi dan pelatihan pengelolaan cluster sekolah berbasis TIK 

(BTKP, 2010) disampaikan bahwa Jogja Virtual School (JVS) merupakan salah 

satu pelengkap program DIY Learning Gateway. JVS ini berdiri sejak tahun 2006 

bersamaan dengan DIY Learning Gateway dengan judul "SEKOLAHKU", namun 

dalam perjalannya JVS belum berkembang seperti yang diharapkan. Dari 14 

sekolah yang tergabung, hanya SD Muhammadiyah Condong Catur, Sleman yang 

tetap mengupdate kontennya. Salah satu produk dari JVS adalah jogjabelajar.org 

yang menyediakan berbagai layanan online meliputi konten pembelajaran 

multimedia, audio dan siaran radio streaming, video, konten-konten budaya dan 

layanan pembelajaran secara online.  
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Selain jogjabelajar.org juga tersedia situs e-learning yang dapat digunakan 

oleh masyarakat umum, yaitu www.elearning-diy.org. Seperti halnya JVS, 

www.elearning-diy.org juga belum berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari update materi terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Tidak berkembangnya 

fasilitas-fasilitas e-learning tersebut dikarenakan tingkat kematangan TIK dari 

aspek sumber daya manusia (SDM), konten pembelajaran, sarana TIK dan/atau 

manajemen sekolah yang rendah (Direktorat Pembinaan SMA, 2011).  

Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008 Nomor 74 tentang guru dijelaskan 

bahwa terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut memuat kemampuan-

kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh guru. Salah satu kemampuan 

minimum guru dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional 

secara berturut-turut adalah mampu memanfaatan teknologi pembelajaran, mampu 

mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan, mampu menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, dan mampu menguasai 

konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan dengan 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran 

yang akan diampu. Untuk itu, guru diharapkan mampu menguasai TIK untuk 

memenuhi keempat kompetensi guru sehingga dapat mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Namun, belum semua guru di SMA Kota Yogyakarta 

memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan untuk mengimplementasikan TIK 

dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran (Surjono & Gafur, 2010: 172).       

http://www.elearning-diy.org/
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Selain guru, aspek yang tidak kalah penting dalam penerapan pembelajaran 

matematika berbasis e-learning adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang 

mendukung. Di SMA Kota Yogyakarta, masih memiliki hambatan 

pengimplementasian TIK dalam pembelajaran matematika berbasis e-learning di 

bidang sarana dan prasarana. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: belum 

semua sekolah memiliki infrastruktur (misalnya kabel LAN ke seluruh ruang 

kelas) secara optimal, belum tersedia gedung atau ruang yang memadai, belum 

semua sekolah memiliki hardware lengkap baik mengenai kualitas maupun 

kuantitas, hardware yang out of date mengalami kesulitan dalam meng-upgrade 

karena sudah tidak kompatibel dengan software mutakhir, dan mahalnya software 

resmi/original (Surjono & Gafur, 2010: 171).       

Penelitian sebelumnya mengenai e-learning telah dilakukan oleh Waryanto 

& Insani (2013: 123). Penelitian tersebut mengukur tingkat kesiapan e-learning. 

Skor tingkat kesiapan dari delapan kategori E-learning Readiness model 

Chapnick, diperoleh skor total E-learning Readiness untuk SMA di Kota 

Yogyakarta sebesar 103,76 yang berarti bahwa SMA di Kota Yogyakarta cukup 

siap untuk implementasi e-learning dalam sistem pembelajaran. 

Dalam penerapan e-learning, tidak hanya dilihat dari segi kesiapannya, 

namun perlu juga dilihat dari segi kematangan (maturity). Menurut Waryanto 

(2012), tingkat kematangan diperlukan untuk mengetahui kategori apa yang telah 

mencapai tingkat maturity yang baik dan kategori apa yang masih perlu 

ditingkatkan maturity-nya supaya tidak mengalami kegagalan sehingga penerapan 

e-learning dapat berjalan seperti yang telah direncanakan. Berdasarkan penelitian 
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Surjono & Gafur (2010: 169-170), pengembangan multimedia di SMA Kota 

Yogyakarta belum terintegrasi dengan sistem pembelajaran. Belum ada misalnya 

produk multimedia untuk seluruh mata pelajaran yang dikemas dalam bentuk 

VCS atau yang di-upload di website. Selain itu, upaya yang dilakukan sekolah 

untuk memanfaatkan TIK baru pada pemanfaatan multimedia sebagai alat bantu 

ajar (teaching aids), suplemen, dan pengayaan. Multimedia belum digunakan 

sebagai sistem yang terintegrasi dengan pengembangan sistem instruksional. Dari 

segi pengelolaan, belum ada kejelasaan penggunaan TIK sebagai sarana sistem 

penyampaian pembelajaran yang terintegrasi dan pengelolaan sistem informasi 

belum dikelola oleh badan atau unit tersendiri. Juga mekanisme peminjaman 

hardware dan software TIK belum berjalan baik. Unit TIK belum sepenuhnya 

mengelola data base sekolah. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat 

kematangan guru matematika dalam menerapkan pembelajaran berbasis e-

learning di SMA Kota Yogyakarta dan ketersediaan sarana dan prasarana yang 

mendukung pembelajaran berbasis e-learnig. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Masih ada kecenderungan siswa menggunakan internet hanya sebatas 

mencari hiburan (gaming).  
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2. Peningkatan kecepatan internet di Indonesia belum dimanfaatkan secara 

maksimal dalam dunia pendidikan. 

3. Fasilitas e-learning di DIY belum berkembang seperti yang diharapkan.  

4. Rendahnya tingkat kematangan TIK sekolah dalam aspek sdm, konten 

pembelajaran, sarana tik dan/atau manajemen sekolah di DIY. 

5. Masih banyak guru matematika yang menerapkan pembelajaran tradisional. 

6. Belum semua guru matematika di SMA Kota Yogyakarta memiliki 

kompetensi sesuai yang diharapkan untuk mengimplementasikan TIK. 

7. Upaya yang dilakukan sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta untuk 

memanfaatkan TIK belum digunakannya multimedia sebagai sistem yang 

terintegrasi dengan pengembangan sistem instruksional, namun baru pada 

pemanfaatan multimedia sebagai alat bantu ajar (teaching aids), suplemen, 

dan pengayaan 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti perlu membatasi 

permasalahan supaya lebih fokus dan optimal dalam penelitian ini. Penelitian ini 

dibatasi dalam hal tingkat kematangan guru matematika dalam menerapkan 

pembelajaran berbasis e-learning di sekolah menengah atas Kota Yogyakarta serta 

meneliti ketersedian sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan 

pembelajaran matematika berbasis e-learning. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kematangan guru matematika dalam menerapkan 

pembelajaran berbasis e-learning di sekolah menengah atas Kota 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung 

penerapan pembelajaran matematika berbasis e-learning di sekolah 

menengah atas Kota Yogyakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan: 

1. Mengetahui tingkat kematangan guru matematika dalam menerapkan 

pembelajaran berbasis e-learning di sekolah menengah atas Kota 

Yogyakarta  

2. Mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung 

penerapan pembelajaran matematika berbasis e-learning di sekolah 

menengah atas Kota Yogyakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta 

a) Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi yang berkaitan dengan 

pembelajaran berbasis e-learning di sekolah. 
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b) Sebagai masukan bagi pengelola e-learning sekolah untuk 

melakukan perbaikan dan pengembangan sistem e-learning. 

c) Sebagai masukan untuk guru dalam menyiapkan materi maupun 

menyelenggarakan pembelajaran matematika yang berbasis e-

learning. 

2. Bagi peneliti 

a) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang e-learning dan 

evaluasinya. 

b) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang evaluasi e-

learning. 

c) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sarana dan 

prasarana yang mendukung penerapan pembelajaran berbasis e-

learning. 


