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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era global sekarang ini tidak jarang kita selalu berhubungan 

dengan teknologi khususnya teknologi informasi, karena pengetahuan yang 

selalu berkembang mengharuskan kita mengikuti teknologi tersebut. 

Teknologi informasi saat ini yang sedang berkembang adalah proses 

pembelajaran E-Learning. (Electronic Learning) merupakan materi pelajaran 

atau pengalaman belajar disampaikan atau disediakan secara khusus dengan 

menggunakan teknologi elektronik, tidak terbatas pada teknologi web (Kerr, 

Brian. (2007): Blended Learning). Materi bahan ajar  dapat divisualisasikan 

dalam berbagai format dan bentuk yang  lebih dinamis dan interaktif sehingga 

learner atau murid akan termotivasi untuk terlibat lebih jauh dalam proses 

pembelajaran tersebut.  

  SMK Negeri 1 Mojosongo, Boyolali masih memberlakukan 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional yang  dimaksud di 

sini  adalah pembelajaran yang penyampaian materinya  diuraikan oleh guru 

dengan media  pembelajaran yang  standar, misalnya Guru menjelaskan 

secara langsung kepada siswa  atau tanpa  media  pembelajaran kemudian 

memberikan soal (penugasan)  kepada  siswa  dengan materi yang terbatas. 

Memperhatikan hal tersebut, kemungkinan sistem yang digunakan untuk 

menujang pembelajaran kurang efektif sehingga berpengaruh pada hasil 

belajar. 
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Sehingga dari permasalahan diatas, penulis membuat media 

pembelajaran E-Learning untuk mempermudah interaksi antara siswa dengan 

bahan materi, siswa dengan guru maupun sesama siswa. Siswa dapat saling 

berbagi informasi dan dapat mengakses materi belajar setiap saat, dengan 

kondisi yang demikian itu siswa dapat lebih menguasai terhadap materi 

pembelajaran. Secara umum manfaat media pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat diperoleh 

rumusan masalah, yaitu “Bagaimana membuat media pembelajaran berbasis 

web dan efektifitas dukungan aplikasi media pembelajaran antara kelas yang 

menggunakan aplikasi E-Learning dengan kelas konvensional. Bentuk 

hipotesis uji banding dua sampel yaitu : H0 (rataan antara kelas yang 

menggunakan aplikasi E-Learning dengan kelas konvensional sama), H1 

(rataan antara kelas yang menggunakan aplikasi E-Learning dengan kelas 

konvensional berbeda), taraf signifikan (0,05) ” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak terlampau luas dalam pembahasan ini, maka diperlukan 

adanya batasan masalah sehingga pembahasan dapat terarah dan mencapai 

tujuan. Batasan – batasan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Penelitian ini fokus pada pembangunan media  pembelajaran  berbasis  

Web  pada  pelajaran produktif (kejuruan) kelas X Teknologi Pengolahan 
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Hasil Pertanian di SMK Negeri 1 Mojosongo, Boyolali. 

2.  Batasan kompetensi kejuruan : 

a. Menerapkan prosedur kerja GMP (Good Manufacturing Procedure). 

- Mengidentifikasi persyaratan GMP dalam kegiatan pengolahan 

hasil pertanian 

- Menerapkan prosedur praktik yang baik dalam berproduksi 

b. Menerapkan perlaukan pendahuluan terhadap bahan hasil pertanian 

pasca panen. 

- Mengidentifikasi ciri-ciri bahan hasil pertanian siap panen 

- Menentukan saat panen bahan hasil pertanian 

- Menentukan cara dan peralatan panen 

- Memanen bahan hasil pertanian. 

c. Mengemas bahan hasil pertanian dan produk olahan. 

- Mengidentifikasi jenis dan sifat berbagai bahan kemasan 

- Memberi perlakuan pra pengemasan 

- Mengemas bahan hasil pertanian 

- Merancang identitas dan informasi produk dalam kemasan 

d. Menerapkan sanitasi di lingkungan perusahaan pengolahan hasil 

pertanian. 

- Menjelaskan alat-alat, bahan dan teknik sanitasi perusahaan 

pengolahan hasil pertanian 

- Menerapkan teknik sanitasi terhadap bahan 

- Menerapkan teknik sanitasi terhadap peralatan 
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- Menerapkan teknik sanitasi terhadap ruang pengolahan hasil 

pertanian dan lingkungannya 

- Menerapkan teknik sanitasi terhadap pekerja 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun media  pembelajaran E-

Learning  berbasis  Web  pada  pelajaran produktif (kejuruan) kelas X 

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di SMK Negeri 1 Mojosongo, 

Boyolali dan menguji keefektifan metode pembelajaran antara kelas yang me 

nggunakan fasilitas E-Learning dengan kelas konvensional. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

a. Membantu guru dalam melaksanakan  pembelajaran secara  individual, 

interaktif, dan kreatif dengan sumber belajar yang luas. 

b. Guru dapat berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

c. Guru lebih mudah menjelaskan materi pembelajaran pada siswanya 

sehingga siswa pun dapat lebih mudah mengerti. 

2. Bagi Siswa 

a. Siswa dapat melakukan pembelajaran dimana pun dan kapan pun setiap 

saat. 

b. Siswa dapat mengakses ulang materi tersebut melalui internet dan 

mempelajarinya sendiri sehingga membantu siswa mengerti. 

c. Siswa dapat berkomunikasi dengan guru setiap saat. 
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3. Bagi Sekolah 

a. Tersedianya sumber belajar alternatif yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran secara interaktif. 

b. Mendukung pengembangan teknologi di lingkungan sekolah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan 

skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. 

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

1. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil – hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Landasan Teori yang berisi tentang teori yang dijadikan 

landasan dalam penelitian dan pengertian program yang 

digunakan. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab  ini  menguraikan  tentang jenis penelitian yang dilakukan, 

sumber data yang digunakan, bagaimana teknik pengumpulam data 

yang dilakukan, serta analisis semua permasalahan yang ada.  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran  tahapan penelitian  dari sistem pendukung 

keputusan yang dibuat dan analisisnya sehingga didapat bukti kuat 

yang sesuai dengan  hipotesis yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang 

telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada 

pada penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian yang bersifat 

analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar 

untuk mengatasi masalah dan kelemahan dari sistem  yang ada 

sebelumnya. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup 

penelitian. 


