
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan dan perkembangan teknologi pada jaman ini telah membawa 

perubahan yang sangat berpengaruh pada kemajuan dalam dunia pendidikan khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya faktor tersebut, metode dalam 

pembelajaran juga telah banyak mengalami berbagai perubahan, entah dari model 

pembelajaran yang bersifat personal, model pembelajaran maupun terkait pada proses 

pembelajaran tersebut. Salah satu bentuk bagian dari perkembangan teknologi dan 

informasi yang saat ini ramai diterapkan di dunia pendidikan ialah metode E-Learning. 

E-Learning ialah salah satu bentuk inovasi yang mana mempunyai kontribusi cukup 

besar terhadap perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran, dimana pada proses 

belajar mengajar tidak lagi menggunakan metode konvensional yaitu hanya dengan 

mendengarkan uraian materi yang dipaparkan oleh pengajar. 

Salah satu alasan penyebab pandangan siswa yang bersifat negatif siswa terhadap 

pelajaran simulasi digital ialah akibat dari metode konvensional yang digunakan pada 

umumnya serta digunakan pada mata pelajaran yang lainya serta digunakan secara 

terus menerus sehingga siswa merasa bosan. Hal itu merupakan alasan penyebab 

selama pelajaran berlangsung siswa lebih cenderung pasif serta siswa akan menerima 

begitu saja materi pada pelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Bahkan peserta 

didik hanya memperhatikan saja penjelasan dari pengajar dalam menyelesaikan soal-

soal yang dihadapi tanpa mencoba menghubungkan konsep yang telah disampaikan 



 

oleh pengajar, padahal jika diperhatikan secara teliti ialah bukan termasuk siswa yang 

kesulitan dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan secara monoton dan berulang-

ulang bisa membuat siswa merasa bosan dalam mengikuti aktivitas pelajaran.  

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, siswa hanya sekedar mendengar dan 

menyaksikan penjelasan dari pengajar bahkan siswa untuk menyaring materi hanya 

dituntut untuk mencatat apa yang di tulis dan disampaikan oleh pengajar di papan tulis 

ataupun media lain. Dalam hal ini padahal yang diutamakan ialah partisipasi dan  

keaktifan siswa selama proses belajar dapat mempengaruhi serta mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa tentang konsep yang sedang dipelajarinya. Sehingga pengajar 

dalam dunia pendidikan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas sebagai pendidik. 

Tugas pengajar yang dapat dikatakan dapat membuat suasana dalam kegiatan belajar 

mengajar yang efektif, yaitu pengajar dapat menghasilkan sesuatu sesuai yang 

dibutuhkan atau diharapkan. 

SMK Negeri 2 Temanggung sebagai salah satu dari beberapa SMK (Sekolah 

Menengah Kejuruan) di Kabupaten Temanggung juga menerapkan teknologi E-

Learning guna penunjang kegiatan belajar mengajar. E-Learning yang digunakan oleh 

SMK Negeri 2 Temanggung dengan berbagai fitur yang ada didalamnya telah menjadi 

sebuah sistem informasi yang membantu setiap elemen SMK Negeri 2 Temanggung 

dalam pembelajaran. Adapun fitur yang mendukung siswa dalam proses pembelajaran 

sudah mendukung untuk melakukan pembelajaran E-Learning. Namun karena terdapat 

beberapa fitur yang ada di dalamnya maka beberapa pengguna dari E-Learning tersebut 

menganggap bahwa terlalu rumit untuk digunakan dalam pembelajaran. Maka sebagai 



 

sistem informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar harus dikaji tentang 

kesuksesan sistem informasi Elearning yang digunakan di SMK Negeri 2 Temanggung 

untuk meningkatkan motivasi belajar dalam penggunaan E-Learning. 

Dengan dikajinya sistem informasi E-Learning dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pengguna E-Learning atas kelayakan yang digunakan sistem 

informasi tersebut, serta bisa menjadi acuan untuk pengembangan sistem informasi E-

Learning selanjutnya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian 

di SMK Negeri 2 Temanggung yang telah menerapkan E-Learning, dan mengambil 

penelitian dengan judul “EFEKTIFITAS E-LEARNING BERBASIS WEB DI SMK 

NEGERI 2 TEMANGGUNG DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

PADA MATA PELAJARAN SIMULASI DIGITAL KELAS X TKJ”. 

B. Identifikasi Masalah 

Untuk mengetahui efektivitas sistem informasi E-Learning di SMK Negeri 2 

Temanggung jika dilihat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan menjadi beberapa butir masalah yaitu: 

1. Dalam metode pembelajaran masih tetap menggunakan metode konvensional, 

maka dapat mempengaruhi kurang maksimalnya hasil belajar. 

2. Kurang efektifnya kegiatan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran 

simulasi digital apabila menggunakan metode konvesional. 

3. Aktivitas siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

simulasi digital kurang efektif atau kurang maksimal. 



 

4. Belum adanya pemanfaatan secara maksimal pada fasilitas internet yang cukup 

memadai di SMK Negeri 2 Temanggung  dalam proses dalam pembelajaran. 

C. Batasan Masalah 

Dengan paparan identifikasi malasah diatas maka peneliti pada penelitian ini, 

akan membatasi masalah yang akan di lakukan di SMK Negeri 2 Temanggung sebagai 

berikut: 

1. Hasil belajar pada peserta didik pada mata pelajaran simulasi digital dalam 

pengaruh pembelajaran dengan menggunakan metode E-Learning. 

2. Perbedaan pada hasil belajar pada peserta didik antara model pembelajaran 

online E-Learning di bandingkan dengan metode konvensional. 

3. Peningkatan pada hasil belajar peserta didik apabila dibandingkan antara 

menggunakan model pembelajaran E-Learning dengan metode konvensional. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah 

dipaparkan diatas maka dapat diambil rumusan masalah berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar setelah menggunakan model 

pembelajaran E-Learning pada peserta didik dalam mata pelajaran Simulasi dan 

Komunikasi Digital? 

2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik pada mata pelajaran 

Simulasi dan Komunikasi Digital antara peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran E-Learning berbasis Moodle dengan peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional? 



 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan ditentukan oleh peneliti yaitu berdasarkan rumusan 

masalah yang sudah dipaparkan di atas. Maka tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan ini ialah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar pada peserta didik dalam mata pelajaran 

simulasi digital apabila diterapkan dengan metode pembelajaran E-Learning. 

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar pada peserta didik apabila di bandingakan 

antara model pembelajaran E-Learning dengan model pembelajaran 

menggunakan metode konvensional. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan dampak positif pada ilmu dan pengetahuan dalam proses 

pengembangan E-Learning  sebagai media pembelajaran yang inovatif serta dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran, dan diharapkan dapat meningkatkan pada hasil 

belajar peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengguna 

Dengan megetahui bagaimana keberhasilan sistem informasi E-Learning secara 

tidak langsung maka pengguna akan mendapatkan keuntungan dengan kelebihan dan 

kelayakan dari Sistem informasi. 

 

 



 

b. Bagi Peneliti 

1) Peneliti dapat mengetahui keberhasilan sebuah metode pembelajaran E-Learning 

di SMK Negeri 2 Temanggung 

2) Peneliti dapat mengetahui keberhasilan sebuah sistem informasi berdasarkan 

kualitas sistem pada E-Learningdi SMK Negeri 2 Temanggung 

3) Peneliti dapat mengetahui keberhasilan sebuah sistem informasi berdasarkan 

kualitas layanan pada E-Learning di SMK Negeri 2 Temanggung 

4) Peneliti dapat mengetahui keberhasilan sebuah sistem informasi berdasarkan 

kepuasan pemakai pada E-Learningdi SMK Negeri 2 Temanggung 

c. Bagi pembuat sistem 

1) Peneliti dapat mengetahui bagaimana keberhasilan sistem informasi E-Learning 

di SMK Negeri 2 Temanggung 

2) Penggagas dapat mengetahui keberhasilan sistem informasi berdasarkan kualitas 

layanan dan kepuasan pengguna  E-Learning di SMK Negeri 2 Temanggung. 

3) Dengan mengetahui kesuksesan dari sistem E-Learning. Maka penggagas dapat 

mengkaji ulang sistem E-Learning maupun melakukan pengembangan dari 

sistem E-Learning di SMK Negeri 2 Temanggung 

G. Daya Pendukung Penelitian 

1. 5 lab computer yang terdiri dari 1 lab hardware / bengkel TKJ, 4 lab jaringan 

2. Peralatan praktikum pendukung yang komplit dam mutakhir sesuai dengan 

perkembangan jaman 

3. Peralatan praktikum jaringan LAN dengan di dukung dengan router terkini 



 

4. Peralatan praktikum WAN / WIRELESS yang lengkap baik berbasis indoor 

maupun outdoor 

5. Internet akses Up to 100 Mbps di lingkungan Lab TKJ 

6. Pembelajaran berbasis online (Elearning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


