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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi informasi terbaru saat ini dapat mengacu pada cara 

berkehidupan yang serba mudah, hanya dengan menggunakan fasilitas elektronik. 

Dengan kemudahan dalam teknologi informasi sangat besar tersebut meningkatkan 

adanya perubahan dan juga manfaat dalam berbagai bidang. Pesatnya pertumbuhan 

dalam bentuk kegiatan berbasis e (electronic) seperti hal nya e-commerce, e-

laboratory, e-learning, e-library, e-journal, e-medicene, dan kegiatan berbasis e- 

(electronic) pendidikan yang disebut dengan e-learning. 

Globalisasi memicu pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan 

tatap muka yang konvensioanal ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Pendidikan 

yang lebih flexible, terbuka dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa 

pandang faktor jenis, usia maupun pengalaman pendididkan sebelumnya. Menurut 

Hamzah dan Nina (2010:60) kecenderungan pergeseran dunia pendidikan di 

indonesia di masa mendatang adalah berkembangnya pendidikan terbuka dengan 

modus belajar jarak jauh (distance learning), sharing resource bersama antar 

lembaga pendidikan, Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti 

CD-ROM multimedia, dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi 

dan video. 

Menurut Munir (2009:169) istilah e-learning dapat pula didefinisikan 

sebagai sebuah bentuk informasi yang diterapkan dibidang pendidikan dalam 

bentuk dunia maya. Definisi e-learning sendiri sebenarnya sangatlah luas bahkan 

sebuah portal yang menyediakan informasi sebuah topik dapat mencakup dalam 

lingkup e-learning ini. Namun istilah e-learning lebih tepat ditunjukkan sebagai 

usaha untuk membuat sebuah  transformasi proses pembelajaran yang ada 

disekolah atau perguruan tinggi kedalam bentuk digital yang dijembatani oleh 

teknologi. 



2 

 

Seiring dengan berkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, 

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis Teknologi 

Informasi (TI) menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang di kenal dengan sebutan 

e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan 

konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi maupun sistemnya. Saat ini 

konsep e-learning sudah banyak di terima oleh masyarakat, terbukti dengan  

maraknya implementasi e-learning dalam dunia pendidikan. 

Perubahan pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran e-learning 

memiliki kekurangan dan kelebihan yang tentunya juga harus segera 

ditanggulangi agar tujuan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan target, 

kemudian prestasi siswa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Lantip Diat Prasojo dan Riyanto (2011:222), adapun kelebihan 

dan kekurangan dalam pemanfaatan e-learning sebagai berikut: Kelebihan dalam 

pemafaatan e-learning adalah (a) Pengalaman pribadi dalam pembelajaran, (b) 

Mengurangi biaya, (c) Mudah dicapai, (d) Kemapumpuan bertanggung jawab. 

Kekurangan dalam pemanfaatan e-learning sebagai berikut: (a) Kurangnya 

interaksi antara pelajar dengan pegajar, (b) Kecenderungan mengabaikan aspek 

akademik atau aspek sosial, dan sebalikanya mendorong tumbuhnya aspek 

bisnis/komesial, (c) Proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan dari pada 

pendidikan, (d) Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, (e) Kurangnya 

mereka mengetahui dan memiliki keterampilan tentang internet (f) Kurangnya 

penguasaan bahasa komputer. 

Dalam Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa: serangkaian 

perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, dan 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 

mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi  elektronik.  

Dari Undang-Undang tersebut, diharapkan teknologi informasi bisa 

digunakan sesuai dengan hakikat dan tujuannya. Dengan tujuan mengolah dan 

mentransfer informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima informasi. 
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Begitupun dengan e-learning yang berbasis teknologi informasi dapat berfungsi 

ganda, sebagai pembelajaran dan layaknya teknologi informasi yang dipadukan. 

Tidak merubah tujuannya hanya cara pelaksanaannya yang mulai flexible dengan 

e-learning. 

Menurut hasil penelitian Mawar Ramadhani (2012) menunjukkan bahwa 

media pembelajaran e-Learning berbasis web efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi Perangkat Lunak Pembuat Presentasi Kelas X SMA 

Negeri 1 Kalasan. Apriliani Diny (2011) menunjukkan bahwa ada  pengaruh 

penggunaan model e-learning berbasis MOODLE dengan pendekatan CTL 

(Constextual Teaching and Learning) terhadap hasil belajar kimia siswa pada 

materi Larutan Elektrolit dan Konsep Redoks. 

Namun demikian, penelitian dari Kafit, M (2009) mengemukakan bahwa 

dengan mengunakan media pembelajaran komputer ternyata banyak keuntungan 

yang diperoleh namun juga terdapat keterbatasan pembelajaran pula, yakni: (a) 

keterbatasan bentuk dialog atau komunikasi antara guru dengan siswa, dan siswa 

dengan siswa lainnya, (b) Keterseringan menggunakan komputer dapat 

menyebabkan ketergantungan yang berakibat kurang baik bagi siswa, terutama 

dalam hal kebiasaan membaca buku, (c) Mengurangi sikap interaksi sosial yang 

seharusnya merupakan bagian penting dalam pendidikan.  

Dari uraian penelitian diatas menunjukkan e-learning mampu memberikan 

pengaruh yang positif pada prestasi siswa. Penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai alat pembelajaran, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, 

efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kenyamanan belajar, dengan subjeknya 

adalah layanan pembelajaran yang lebih baik, menarik, interaktif, dan atraktif. 

Namun juga memiliki hambatan yang memungkinkan kurang atau tidak adanya 

pengaruh e-learning terhadap proses pembelajaran. Hasil akhir yang diharapkan 

adalah peningkatan prestasi dan kecakapan akademik peserta didik. Tingkat 

efektivitas pemanfaatan e-learning di harapkan mampu mengubah suasana dalam 

pembelajaran, ketertarikan siswa lebih tinggi dengan e-learning ini sehingga minat 
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belajar akan lebih tinggi, dan dengan mudah siswa mendapatkan nilai bagus 

sehingga meningkatkan prestasi siswa.  

Sebagai salah satu sekolah yang menerapkan e-learning dalam pelajaran 

kewirausahaan kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Siswa tidak lagi 

mencatat materi dibuku, hanya dengan tablet yang di sediakan SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo sudah dapat mengakses semua informasi atau bahan 

yang dibutuhkan. Semua yang di butuhkan materi dan modul sudah di sediakan 

dalam tablet. Yang melatarbelakangi penggunaan tablet ini adalah  kelas XII di 

Smk Muhammadiyah 1 Sujoharjo membuat tablet. Karena kelas XII mampu 

membuat tablet untuk pengaplikasiaanya maka di buatlah kurikulum berbasis e-

learning. Dengan pembelajaran e-learning diharapkan dapat menumbuhkan minat 

belajar siswa, karena lebih mudah mengakses berbagai sumber materi sehingga 

dapat meningkatkan prestasi siswa. 

Menurut Munir (2012:178) penerapan e-learning membutuhkan 

kedisiplinan, kesadaran, dan motivasi tinggi dari para pelajar untuk belajar mandiri 

secara online, dan tidak meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan tugas-

tugasnya. Yang umum terjadi pada pelajar atau peserta didik adalah kebiasaan 

menyonteknya. Meskipun SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sudah menyiapkan 

modul pembelajaran didalam tablet tetap perlu pengawasan dalam pelaksanaan e-

learning itu sendiri agar tercapainya kedisiplinan, kesadaran, dan motivasi tinggi 

dari para pelajar 

Dalam penerapan e-learning di beberapa institusi pendidikan seperti SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran  2016-2017  kelas X guna untuk 

memajukan dan meningkatkan prestasi siswa. Setiap siswa kelas X mendapatakan 

1 buah tablet untuk belajar di dalam kelas. Tablet ini di berikan sebagai alat 

pembelajaran berbasis e-learning. Penerapan e-learning ini belum menyeluruh 

untuk semua matapelajaran. Hanya sebagian matapelajaran saja. Salah satu mata 

pelajaran yang menggunakan pembelaran e-learning adalah kewirausahaan.  
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Menurut Munir (2012:178) efektivitas e-learning dalam pembelajaran 

sangat tergantung berbagai aspek. Misalkan e-learning yang diterapkan dalam 

pembelajaran yang terpisah antara pelajar dan pengajar atau tanpa tatap muka sama 

sekali maka pada pembahasan materi pembelajaran memerlukan daya nalar dan 

pemkiran yang tinggi seperti sains atau matematika masih tetap memerlukan 

penjelasan bimbingan atau pengawasan dari pengajar atau tutor. Untuk itu 

pertemuan tatap muka secara langsung masih perlu dilakukan untuk memberikan 

bimbingan atau pengawasan yang ketat dalam mengerjakan tugas atau ujian. 

Di SMK Muhammadiyah 1 Sokoharjo pemanfaatan tablet dalam proses 

pembelajaran kewirausahaan dan penerapan e-learning guna meningkatkan 

prestasi siswa berbeda dengan sekolah konvensional. Untuk itu perlu diteliti 

efektivitas pemanfaatan dan penerapan e-learning terhadap prestasi siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

Berdasarkan gambaran umum yang telah dipaparkan, penelitian dengan 

judul “EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DAN PENERAPAN E-LEARNING 

PADA MATAPELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN 

TERHADAP PRESTASI SISWA KELAS X SMK MUHAMMADIYAH 1 

SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016-2017”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Perubahan model pembelajaran menggunakan e-learning pada kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo matapelajaran kewirausahaan. 

2. Tingkat efektivitas pemanfaatan e-learning dan penerapan e-learning didalam 

kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

3. Tingkat pemahaman dan prestasi siswa dalam menggunakan media 

pembelajaran e-learning. 
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C. Pembatasan Masalah 

  Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak telalu jauh dari tujuan 

penelitian, maka penelitian dibatasi sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

2. Penelitian hanya difokuskan pada matapelajaran prakarya dan kewirausahaan 

kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

3. Penelitian ini dibatasi pada varieabel efektivitas pemanfaatan dan penerapan e-

learning pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. 

4. Prestasi siswa diukur dari nilai ujian akhir sekolah ditinjau dari aspek kognitif 

saja. 

D. Rumusan Masalah  

Bedasarkan dari latar belakang diatas maka masalah yang akan diteliti 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh secara parsial efektivitas pemanfaatan e-learning pada 

matapelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap prestasi siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016-2017 ? 

2. Apakah ada pengaruh secara parsial penerapan e-learning pada matapelajaran 

prakarya dan kewirausahaan terhadap prestasi siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016-2017? 

3. Apakah ada pengaruh secara simultan efektivitas pemanfaatan dan penerapan  e-

learning pada matapelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap prestasi 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016-2017 ? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial efektivitas pemanfaatan e-learning 

pada matapelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap prestasi siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016-2017. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial penerapan e-learning pada 

matapelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap prestasi siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan efektivitas pemanfaatan dan 

penerapan  e-learning pada matapelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap 

prestasi siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016-

2017. 

F. Manfaat Penelitian  

Secara umum manfaat penelitian ini adalah  menjawab masalah yang 

disajikan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan mandaat sebagai 

berikut:  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat dalam teori pembelajaran mengenai efektivitas pemanfaatan e-

learning yang sesuai dengan kriteria pemanfaatan yang efektif dan penerapan  

e-learning dalam proses belajar mengajar pada matapelajaran prakarya dan 

kewirausahaan terhadap prestasi siswa. 

2. Manfaat Praktis   

a. Bagi Guru  

Memberikan gambaran dan motivasi bagi guru untuk menerapkan 

pembelajaran bebasis e-learning.  

b. Bagi Sekolah  

Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan unit kerja terkait 

untuk evaluasi penerapan e-learning. 

c. Bagi pembaca  

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan kepada pembaca mengenai pembelajaran berbasis e-learning. 


