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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat 

dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sejak negeri ini diproklamasikan telah 

mempunyai cita-cita yang mulia yaitu adanya masyarakat atau warga negara yang 

cerdas. Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas maka dalam batang tubuh 

Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 pemerintah menjamin hak setiap warga 

negara untuk mendapat pengajaran secara adil dan merata. 

Pada umumnya program pendidikan atau pelatihan dilakukan secara tatap 

muka yang disebut dengan Conventional Method pada saat dan lokasi tertentu, 

dimana siswa berkumpul mengadakan interaksi proses belajar mengajar, 

pendidikan atau pelatihan. Hal tersebut sering muncul kendala-kendala yang tidak 

mungkin program tatap muka dilaksanakan dengan baik.  

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia belum bisa menjangkau 

seluruh lapisan masyrakat khususnya masyarakat pendidikan, dengan melihat 

kenyataan bahwa jumlah sekolah di Indonesia mencapai lebih dari 210.000, 

dengan jumlah siswa hampir mencapai 50.000.000 siswa dan dengan melihat hasil 

UN tahun 2009 yang sangat menurun hasilnya, Kementerian  Pendidikan Nasional 

secara khusus harus dapat mengantisipasi permasalahan dimaksud. Program 

pendidikan terstandar dan masal perlu segera diciptakan guna menyiapkan 

generasi yang handal di segala bidang melalui teknologi informasi ( Direktorat 

Pembinaan SMK, Departemen Pendidikan Nasional, 2009) 
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Seperti tertulis dalam Rencana Strategis ( Renstra) Pendidikan Nasional 

2010 – 2014 tentang proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis mencakup 

pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran konstektual, dan 

pengembangan organisasi pembelajaran (learning organization). Pembelajaran 

berpusat pada anak didik berarti bahwa peserta didik pelaku utama dalam kegiatan 

produksi kompetensi, sedangkan sumber belajar terutama pendidik lebih berperan 

sebagai pembantu, fasilitator, dan motivator. Konsep pembelajaran konstektual 

mengacu pada pemaknaan terhadap kondisi dan potensi peserta didik yang 

menitikberatkan pada pengembangan minat, bakat dan kompetensi, serta potensi 

sumberdaya di lingkungan masyarakat yang menjadi faktor penentu sarana, proses 

dan tujuan pembelajaran. Konsep pengembangan organisasi pembelajaran 

(learning organization) bahwa tugas utama satuan pendidikan adalah 

mengembangkan kemampuan untuk mengakuisisi, bersilang bagi, dan 

menciptakan pengetahuan baru. Fokus kegiatan utamanya adalah pada 

pengembangan kemampuan belajar untuk belajar ( learn to learn). 

Teknologi Informatika dan Komunikasi sudah merupakan bagian yang 

sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berkat TIK proses kehidupan menjadi 

lebih cepat, akurat, efisien dan lebih indah. Perkembangan TIK juga sudah 

dimanfaatkan di dunia pendidikan, antara lain dalam proses belajar mengajar, baik 

pembelajaran tatap muka (face to face) maupun pembelajaran jarak jauh (distance 

learning). Aplikasi e-Learning sudah bukan barang baru di dunia pendidikan 

(Renstra Diknas,  2009) 

Menurut  Djalal Er Riyanto, Eko Edi Sarwoko, Kushartantya dalam 

Prosiding Seminar Nasional SPMIPA 2006, mengatakan bahwa e-Learning tidak 
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dapat lepas dari interaksi dengan  lingkungan di sekelilingnya. Lingkungan e-

Learning perlu diidentifikasi, dan dianalisis untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat kontribusinya terhadap e-Learning. Secara garis besar lingkungan e-

Learning terdiri dari sumber belajar, fasilitative tools, isu serta kebijakan baik 

yang berasal dari pemerintah, tuntutan public, maupun tantangan yang sifatnya 

global. 

Sejak pertengahan tahun 2006 telah dilakukan grand opening pemakaian 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lazim disebut dengan ICT 

Center (Information Comunication  and Technologi Center ) Kabupaten Madiun 

yang ditempatkan di SMK Negeri 1 Wonoasri dengan pertimbangan tersedianya 

SDM, Kompetensi Keahlian dan sarana pendukung baik Tripel BTS serta jaringan  

telepon  spedy menjangkau lokasi ini. Tujuan yang diharapkan dengan berdirinya 

ICT Center di SMKN 1 Wonoasri – merupakan grant – dari Direktorat Pembinaan 

SMK adalah untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dengan melakukan 

pembinaan SDM secara terpadu (integrated) yang berorientasi pada 

pengembangan SDM yang mendukung peningkatan kemajuan dan aktivitas sesuai 

dengan rencana pendidikan tingkat nasional , propinsi, kabupaten/kota yang 

berlaku. 

Untuk menindaklanjuti program –program di atas maka satuan pendidikan 

SMK Negeri 1 Wonoasri mulai tahun pelajaran 2009/2010 mengeluarkan 

kebijakan terkait dengan pemanfaatn ICT Center sebagai e-Administration, e-

Learning, Pembelajaran Jarak Jauh CC dan Pusat Pelatihan IT.  

 Sedangkan pemanfataan  ICT Center dalam  model pembelajaran e-

Learning sampai saat ini belum maksimal, karena masih terbatasnya SDM baik 



4 

 

guru maupun siswa yang mampu mengelola program  tersebut . Sekarang baru 

sebatas akses internet untuk pelajaran KKPI juga baru sebatas beberapa guru yang 

memanfaatkan internet dalam rangka mengunduh data atau makalah dari vendor 

makalah yang ada. Dengan pemakaian model pembelajaran e-Learning 

diharapkan dapat 1) memotivasi guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan pembelajaran, 2) akan meningkatkan kompetensi siswa. 

Dalam profil SMK Negeri 1 Wonoasri tahun 2009 disebutkan bahwa 

Program keahlian yang dibuka meliputi Teknik Pekerjaan Finishing, Teknik 

Audio Video, Teknik Las, Teknik Mekanik Outomotif, Tata Busana, Restoran dan 

Multimedia. Masing-masing  Program Keahlian telah terkoneksi jaringan internet 

ke server di ICT Center, akan tetapi belum memanfaatkan fasilitas tersebut 

dengan maksimal, terutama untuk pembelajaran yang berbasis computer jaringan 

yang biasa disebut dengan model pembelajaran  e-learning. Sementara program e-

Learning sudah dibangun, yaitu berbasis web memakai program aplikasi Moodle 

dan telah disiapkan untuk diisi kontennya oleh para guru. Karena keterbatasan 

kemampuan guru dalam bidang aplikasi web maka aplikasi e-learning teresbut 

menjadi beban tersendiri untuk memanfaatkannya dengan alas an 1) waktu yang 

terbatas, 2) kemampuan sudah tidak sanggup 3) enggan.  Sehingga bisa dikatakan 

bahwa implementasi pemanfaatan ICT Center dalam  model pembelajaran e-

Learning masih sangat jauh dari harapan. 

Setelah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

diberlakukan, maka semua lembaga penyelenggara pendidikan dapat dan 

diizinkan menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan alat bantu 

pembelajaran elektronika atau e-learning (web based learning). Pembelajaran 
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melalui jasa web ini mengandalkan pada keunggulan teknologi informasi dan 

komunikasi (Soekartawi, 2007). 

Menurut Imron (2008:64) tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan 

adalah ada pada implementasinya. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan 

pemanfataan ICT Center dalam  model pembelajaran, maka perlu diadakan 

penelitian, khususnya kontribusi e-Learning tersebut baik terhadap guru maupun 

siswa di SMK Negeri 1 Wonoasri. 

  

1.2.   Rumusan Masalah 

Tujuan dibangunnya ICT Center dalam  model pembelajaran e-Learning 

adalah untuk mengatasi persoalan terbatasnya kemampuan guru dalam 

mengembangkan  model pembelajaran.  

Keberhasilan implementasi kebijakan pemanfatan ICT Center dalam  

model pembelajaran e-Learning tersebut, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.   Berdasarkan uraian yang 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemanfatan ICT Center dalam  

model pembelajaran e-learning di SMK Negeri 1 Wonoasri ? 

2) Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat  implementasi 

kebijakan pemanfatan ICT Center dalam  model pembelajaran e-Learning 

di SMK Negeri 1  Wonoasri? 

3) Apakah implementasi kebijakan pemanfatan ICT Center dalam  model 

pembelajaran e-Learning dapat meningkatkan kompetensi siswa ? 
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1.3  Tujuan Penelitian. 

Mengacu pada perumusan masalah tersebut, dalam penelitian ini ada 

beberapa hal yang ingin dicapai. Secara umum yaitu dapat memberikan gambaran 

secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi 

kebijakan pemanfatan ICT Center dalam  model pembelajaran e-Learning dalam 

meningkatkan hasil belajar mengajar guru dan siswa. Secara khusus penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterprestasikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Implementasi kebijakan pemanfatan ICT Center dalam model 

pembelajaran e-Learning di SMK Negeri1  Wonoasri.  

2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat  implementasi kebijakan 

pemanfaatan ICT Center dalam  model pembelajaran e-Learning di SMK 

Negeri 1 Wonoasri. 

3) Kontribusi implementasi pemanfatan ICT Center dalam model 

pembelajaran e-Learning dalam meningkatkan kompetensi siswa. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua stakeholder 

pendidikan, terutama bagi para pengambil kebijakan.  

1) Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama di bidang pengembangan kebijakan pendidikan. 
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b. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian 

lanjutan di bidang pengembangan kebijakan pendidikan khususnya 

yang terkait dengan kebijakan pembelajaran dengan e-Learning. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, dapat memberikan gambaran riel dalam rangka  

peningkatan mutu pendidikan di SMKN 1 Wonoasri Kabupaten 

Madiun. 

b. Memberikan kontribusi praktis atau bahan masukan bagi para perumus 

dan pengambil kebijakan pendidikan agar dapat dijadikan landasan 

dalam penetapan kebijakan baru, sebagai tindak lanjut program ICT 

Center secara menyeluruh. 

 

1.5. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap judul dan permasalahan 

serta maksud dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai 

berikut : 

1) Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan 

menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan 

landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (William 

N Dunn, 2000:95) 

2) Model pembelajaran e-Learning adalah alat bantu guru dalam proses 

pembelajaran dengan pemanfaatan  tehnologi informasi dan komunikasi 

yang berbasis web interaktif – karakteristik yang meliputi informasi real 
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time dengan menggunakan program aplikasi  moodle. Interaksi antara guru 

dan siswa secara langsung walau tanpa tatap muka, dapat diakses kapan 

saja dan dimana saja, penyampaian dan pengumpulan tugas secara online, 

penyampaian pengumuman, jadwal serta administrasi sekolah secara 

online pula ( Nugraha, 2007:42). 

3) Implementasi kebijakan pemanfatan ICT Center dalam  model 

pembelajaran e-Learning adalah pelaksanaan kebijakan penggunaan 

teknologi informasi baik itu seperangkat computer berikut jaringan 

internetnya, telepon, audio, maupun  video tape. Dalam pelaksanaannya 

meliputi  sosialisasi kebijakan pemanfaatan ICT Center, persepsi 

masyarakat pengguna baik itu guru maupun siswa terhadap kebijakan 

tersebut dalam rangka memakai alat bantu ajar  e-Learning dan kesesuaian 

antara kebijakan dengan implementasi kebijakan yang menyangkut 

masalah kelayakan aplikasi, pengelolaan dan penyediaan sarana serta 

SDM . 

4) Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai 

sebuah proses di mana masyarakat belajar melalui interaksi dengan sesama 

anggota masyarakat, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di 

mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam 

menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.  

5) Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. 
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6) Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang mendukung atau menunjang 

terhadap pelaksanaan kebijakan pemanfatan ICT Center dalam  model 

pembelajaran e-Learning dalam rangka percepatan peningkatan hasil 

belajar mengajar di  SMK Negeri1  Wonoasri.  

7) Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat atau kendala-

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ICT 

Center dalam  model pembelajaran e-Learning, sehingga percepatan 

peningkatan hasil belajar mengajar  dapat terganggu. 

8) Masyarakat pengguna atau disebut user adalah pihak-pihak yang 

berkepentingan yang akan  memanfaatkan ICT Center untuk dipakai 

sebagai  pembelajaran e-Learning yang terdiri Administrator yaitu 

pengelola aplikasi yang selanjutnya disebut admin, serta para guru dan 

siswa. 

9) Hasil belajar siswa adalah kompetensi yang diperoleh siswa dalam 

menempuh pelajaran yang dilaksanakan oleh guru, diwujudkan dalam 

bentuk evaluasi dengan memberikan skor atau nilai yang telah ditetapkan 

oleh guru. 


