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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan mempunyai peran yang vital dalam kehidupan dan 

keberlangsungan generasi manusia.Pendidikan merupakan pola yang 

dikembangkan manusia untuk meneruskan atau mewariskan pengetahuan 

dan pengalaman bagi generasi selanjutnya. Setiap kelompok yang ingin 

mempertahankan keberlangsungan generasinya mengembangkan 

pendidikan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.pendidikan yang 

baik akan melahirkan kreativitas dan inovasi manusia yang bisa 

mengembangkan berbagai teknik dan kebiasaan dalam mendayagunakan 

sumber daya alam dan keberlangsungan kelompoknya. 

Zaman sekarang ini merupakan zaman teknologi dan informasi yang 

menjadikan kehidupan social manusia begitu cepat terhubung satu sama 

lain.  Perkembangan teknologi dan informasi telah mentransformasi 

berbagai segi kehidupan manusia baik dari segi perilaku secara individu 

maupun kebutuhan untuk keberlangsungan secara kelompoknya.masyarakat 

yang tidak ikut terlibat mentransformasikelompoknya akan tertinggal 

mengahadapi masyarakat yang berkembang dengan teknologinya yang 

bergerak  semakin cepat. Teknologi yang semakin cepat melahirkan inovasi 

dan kreativitas yang bergerak cepat sehingga teknologi dan informasi 

manusia merupakan bekal atau sumberdaya yang penting untuk 

keberlangsungan kehidupan manusia. Teknologi Internet misalnya menjadi 
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bagian vital yang menyediakan sumber daya untuk peneliti, guru dan siswa 

untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi.1 

Pendidikan di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang 

belum memuaskan.Pendidikan diindonesia masih belum bisa 

mendayagunakan sumber daya alam untuk di manfaatkan sebagai bekal 

keberlangsungan kelompok masyarakatnya. Indonesia masih 

menggantungkan kebutuhan pengelolaan sumber daya alam dari Negara lain 

sehinga kemandirian dalam mengelola alam dan manusia Indonesia masih 

belum bisa tercapai. Hal tersebut terjadi karena belum merata akses 

informasi dan teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk 

menunjang pendidikannya,sehingga pendidikan diindonesia masih perlu 

diperbaiki dari segi fasilitas dan sumber daya manusianya. 

Hal tersebut seperti penelitian Agustiranda Bagaskara Putra yang 

berjudul “Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi E-learning 

Berbasis Web (Studi Kasus pada Sekolah Aliyah Kare Madiun)” 

menjelaskan bahwa sistem pembelajaran yang digunakan di sekolah masih 

bersifat konvensional yakni dalam bentuk tatap muka dan mencatat 

sehingga siswa merasa bosan dan pembelajaran memakan waktu yang 

cukup lama. Jadi sistem pembelajaran baru harus mendukung pembelajaran 

menggunakan media elektronik.2 

                                                           
1Valentina Arkoful dan Nelly Abaido, The Role of E-learning, Advantages dan 

Disadvantages of its Adoption in Higher Education, Journal of Inteructional and Distance 

Learning, 1 (2015): 29. 
2Agustiranda Bagaskara Putra, Perancangan dan Pembangunan System Informasi E-

learning Berbasis Web (Studi Kasus pada Madrasah Aliyah Kare Madiun), Seminar Nasional 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, (2019): 81-85. 
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Selain itu penelitian Nafisatul Chaliyyah et all yang berjudul 

“Development of Learning Management of E-Learning in Demak Senior 

High School 1” menjelaskan bahwa di sekolah menengah atas 1 Demak 

sebagian guru sulit menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, 

evaluasi siswa yang dibuat tidak berjalan semestinya, sebagian guru masih 

menggunakan metode pembelajaran konvensional, penyampaian materi 

kadang telat atau tidak terjadi jika pertemuan tidak terjadi, dan ketersediaan 

pembelajaran tatap muka masih kurang. Sehingga dibutuhkan pemanfaatan 

media berbasis teknologi informasi atau media e-learning yang diharapkan 

menghasilkan kemandirian dalam waktu dan tempat.Pemanfaatan e-learning 

menjadikan fleksibel dan portable dalam mengakses informasi secara 

langsung atau tidak langsung dimanapun dan kapanpun.3 

Lebih lanjut penelitian Tedi Pritna et all dengan judul “Key Success 

Factors of E-Learning Implementation in Higher Education” menjelaskan 

bahwa berdasarkan observasi objek penelitian pada kebanyakan di sekolah 

menengah terhadap pelaksanaan e-learning masih belum optimal, 

kebanyakan guru masih nyaman melaksanakan tatap muka dalam 

pembelajaran, peraturan yang dibuat belum mendukung pemanfaatan e-

learning, pengguna masih belum kompeten dalam menggunakan aplikasi 

baik pada kapasitas sumber daya manusia, dukungan fasilitas dan 

                                                           
3Nafisatul Chaliyyah et all Development of Learning Management of E-Learning in Demak 

Senior High School 1,Education Management, 1(2019): 1-8. 
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infrastruktur, level pemahaman teknologi dan budaya kerja yang masih 

kurang.4 

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut penting untuk 

merubah dan menyelesaikan masalah pembelajaran dan pendidikan baik 

dengan mengelola atau memanajemen pembelajaran melalui proses 

monitoring pembelajaran dengan pemanfaatan e-learning disekolah. Proses 

manajemen monitoring penting dilakukan agar meningkatkan proses 

pembelajaran yang lebih efektif dan mengikuti perkembangan teknologi dan 

informasi. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Achmad Holil Noor Aliet all 

dengan judul penelitian “Change Management Strategies of E-Learning 

Adoption in Secondary School: A Case Studyof Public Junior High School 

in Surabaya”bahwapentingnya merubah manajemen strategi melalui e-

learning untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dan pendidikan. 

Masalah pembelajaranpada  guru yaitu tidak tersupervisi dengan baik dan 

kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran dan materi sehingga 

dibutuhkan pengimplementasian aplikasi yang mendukung pembelajaran 

melalui sistem pembelajaran yang memfasilitasi guru dalam menggunakan 

beragam materi online yang tersedia sebagai acuannya. melalui aplikasi atau 

media pembelajaran digital guru dapat mengupload materi pembelajaran, 

mendesain struktur rencana pembelajaran dan menambahkan beragam 

sumber pembelajaran online seperti  youtube, artikel online, gambar, game 

                                                           
4Tedi Pritna et all, Key Success Factors of E-Learning Implementation in Higher 

Education, IJET, 17(2020): 101-114. 
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dan lain-lain sebagai pendukung pembelajaran yang dapat diakses siswa 

dimanapun dan kapanpun.5 

Selain itu penelitian Herman Mawengkang et all dengan judul “E-

Learning sebagai solusi Pembelajaran di Rumah di Tengah Pandemi Covid-

19 di MTs. MAS Al-Jamiyatul Washliyah Lubuk Pakam” menjelaskan 

bahwa proses transfer ilmu pengetahuan hampir sepenuhnya terjadi didalam 

kelas namun hal tersebut akan terhambat jika terjadi wabah pandemi yang 

berlangsung sekarang ini dan berdampak pada pemahaman siswa. Selain itu 

paradigma pembelajaran juga berubah seiring perkembangan zaman melalui 

perkembangan teknologi dengan penggunaan aplikasi online dalam 

menyelesaikan pembelajaran atau memakai e-learning. E-learning 

merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan aplikasi elektronik 

untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dengan media internet atau 

jaringan computer sehingga memungkinkan pembelajaran tanpa tatap muka. 

Lebih lanjut proses tersebut membantu siswa mengakses dan 

mengembangkan pengetahuannya melalui media yang lebih cepat dan 

mudah.6 

SMK Raden Patah Mojosari merupakan sekolah SMK yang cukup 

dikenal di Mojosari sehingga cukup banyak peminat bagi siswa-siswi yang 

ada disekitar Mojosari. SMK Raden Patah dikenal sebagai sekolah yang 

                                                           
5Holil Noor Ali et all, Change Management Strategies of E-Learning Adoption in 

Secondary School: A Case Study of Public Junior High School in Surabaya, Internatitional 

Conference of Education and E-Learning, (2018): 140-145. 
6Herman Mawengkang et all, E-Learning sebagai solusi Pembelajaran di Rumah di Tengah 

Pandemi Covid-19 di MTs. MAS Al-Jamiyatul Washliyah Lubuk Pakam, Mantik, 3(2020): 2190-

2193. 



   6 

   

 

 

unggul dengan akreditasi A yang menerapkan standar Kualitas dan lulusan 

yang dapat bersaing di dunia kerja dan akademisi. Banyak lulusan SMK 

Raden Patah yang sudah diterima kerja atau melanjutkan kuliah di 

perguruan tinggi. Selain itu prestasi banyak prestasi yang telah diraih oleh 

SMK Raden Patah dalam bidang akademik maupun non akademik 

diantaranya peringkat 5 besar LKS cabang provonsi bidang CNC Turning 

2019, lomba pencak silat, sepak bola, gerak jalan dan lain-lain. Berdasarkan 

standar mutu yang baik SMK Raden Patah memiliki fasilitas sarana dan 

prasarana yang memadai bagi siswanya termasuk dalam menunjang 

pembelajaran melalui media e-learning. Berdasarkan permasalahan yang 

terjadi pada proses pembelajaran yang ada dan kenyataan penerapan e-

learning disekolah maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan menyelidiki 

lebih lanjut pembelajaran e-learning dalam dunia pendidikan dengan 

mengangkat tema “manajemen monitoring pembelajaran berbasis e-learning 

(studi kasus di SMK Raden Patah Mojosari).” 

 

B. Fokus Penelitian 

1 Bagaimana Penerapan Monitoring Terhadap Pembelajaran Berbasis E-

Learning? 

2 Bagaimana Implikasi Monitoring Terhadap Pembelajaran Berbasis E-

Learning? 
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C. Tujuan Penelitian 

1 Menganalisis Penerapan Manajemen Monitoring Terhadap 

Pembelajaran Berbasis E-Learning. 

2 Menganalisis Implikasi manajemen Monitoring Terhadap Pembelajaran 

Berbasis E-Learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca 

yang ingin menambah pengetahuan atau menambah wacana wawasan 

bacaannya. Berikut fungsi dalam penelitian in , yaitu: 

1 Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

pengembangan konsep manajemen khususnyaManajemen Monitoring 

Pembelajaran Berbasis E-Learning. 

2 Manfaat Prakatis 

a) Bagi peneliti 

Peneliti mendapatkan gambaran nyata sekaligus menambah 

wawasan terkait Manajemen Monitoring Pembelajaran Berbasis E-

Learning 

b) Bagi Pembaca 

Menambah khazanah ilmu dan rujukan bagi pengembangan 

manajemen Manajemen Monitoring Pembelajaran Berbasis E-

Learning di sekolah dan dampaknya bagi siswa 
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c) Bagi SMK  

Memberikan gambaran dan analisis umum terkait manajemen 

Manajemen Monitoring Pembelajaran Berbasis E-Learning sehingga 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatur atau 

memanajemen sekolah dalam hal monitoring di masa yang akan 

datang . 

d) Bagi IKHAC 

Memberikan wawasan atau khazanah keilmuan dalam 

mengembangkan ilmu Manajemen Monitoring Pembelajaran 

Berbasis E-Learning. 

 

E. Penelitian Terdahulu Serta Orisinalitas Penelitian 

Riset Apsan Arjoyo yang bertajuk“ Implemetasi Model E- Learning 

pada Mata Pelajaran Pembelajaran Agama Islam( PAI) di SMA Negara 6 

Bengkulu Selatan”.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

implementasi e-learning pada pembelajaran PAI di SMA Negeri 6 

Bengkulu selatan dan mengidentifikasi factor pendukung dan kendala 

dalam implementasinya.Penelitian yang dilakukan menggunakan 

penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian ini (pencarian lapangan). 

Sumber Data dalam penelitian ini adalah siswa, Guru PAI kelas X, XI dan 

XII serta Wakil kepala kurikulun. Pengumpulan data dilakukan dengan 

pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi e-learning di SMA N 6 Bengkulu 
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Selatan menggunakan fasilitas facebook.Pelaksanaan pembelajaran 

memanfaatkan fitur seperti facebook note, grup dan lainnya.  Terdapat 

kendala guru dalam proses implementasi e-learning PAI diantaranya 

kurangnya keterampilan guru dalam pengoperasian e-learning, kurang 

baiknya presepsi dan motivasi guru terhadap e-learning, koneksi 

penghubung internet masih berada diluar sekolah. Kendala dalam 

penelitian ini adalah kurangnya dorongan dari guru dalam memanfaatkan 

e-learning dan terbatasnya akses penggunaan e-learning karena penyediaan 

internet masih diluar sekolah. Adapun factor pendukung implementasi e-

learning antara lain: 1) Infrastruktur pembelajaran online, seperti PC, 

jaringan komputer, internet dan peralatan multimedia; 2) Sistem dan 

aplikasi yang tersedia untuk memungkinkan pembelajaran konvensional; 

3) terpenuhinya konten dan bahan ajar yang ada didalam e-learning sistem 

(learning management sistem).7 

Penelitian Nelly Safitri et all dengan judul “Pengembangan pembelajran 

berbasis E-Learning dengan Aplikasi Moodle berdasarkan Teori 

Konstruktivistik pada Materi Menganalisis Peluang Usaha Kelas XI SMK.” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pembelajaran online 

menggunakan aplikasi Moodle untuk mendukung pembelajaran, 

pengembangan materi vokasi e-learning berdasarkan teori analisis 

kesempatan bisnis dan memproduksi produk yang menarik dan mudah 

digunakan.Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian dan 

                                                           
7Apsan Arjoyo, Implemetasi Model E-Learning pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri 

Bengkulu, 2015) 
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pengembangan dengan jenis penelitian menggunakan model Lee dan 

Owens.Eksperimen dilakukan pada 15 siswa dikelas multimedia XI SMK 1 

Kuala Tungkal.Langkah dalam penelitian ini adalah (1) analisis kebutuhan, 

(2) desain, (3) pengembangan, (4) implementasi dan (5) evaluasi.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-learnig menggunakan 

aplikasi Moddle berdasarkan konstruksi teori dari masalah untuk 

menganalisis kesempatan bisnis dan pengembangan cocok dilakukan di kelas 

XI SMK Kuala Tungkal dan produk yang dihasilkan menarik dan mudah 

digunakan.Melalui eksperimen terhadap siswa tersebut menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan keefektivan hasil pembelajaran. Proses pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan bervariasi. Pemanfaatan e-learning dilakukan agar 

menjadi aktif dan mandiri dalam sumber pembelajaran.8 

Penelitian Marko Urh dkk dengan judul “The Model for Introduction of 

Gamification into e-learning in higher education.”Tujuan penelitian ini untuk 

menganalisisatau menampilkan keseluruhan gambaran permainan dalam 

pembelajaran berbasis e-learning yang digunakan dalam pendidikan 

menengah atas, memaparkan kekurangan dan kelebihan, dan 

pengimplementasian permainan dalam pembelajaran e-learning.Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan.Langkah dalam 

pengembangan penelitian ini adalah (1) analisis kebutuhan, (2) desain, (3) 

pengembangan, (4) implementasi dan (5) evaluasi. Desain riset yang 

digunakan merupakan desain kausal yang dicoba buat mengkaji keberhasilan 

                                                           
8 Nelly Safitri et all, Pengembangan pembelajaran Berbasis E-Learning dengan Aplikasi 

Moodle berdasarkan Teori Konstruktivistik pada Materi Menganalisis Peluang Usaha Kelas XI 

SMK, Tekno Pedagogi, 1 (2015), 64-81 
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penerimaan implementasi pemakaian game dalam pendidikan e-learning pada 

siswa di sekolah menengah atas. Hasil riset ini menampilkan bahwa 

digunakannya model permainan yang diperkenalkan pada bidang e-learning 

termasuk metode memanajemen e-learningpada sekolah menengah atas.E-

learning yang dikembangkan mengikuti aplikasi web termasuk bagian 

permainannyafase pokok dalam pengembangan adalah analisis kebutuhan, 

perencanaan, pengembangan, penerapan dan evaluasi serta pengalaman 

pengguna dalam menggunakan produk.Komponen kunci dalam model 

pembelajaran e-learning ini adalah permainannya yang disesuaikan dengan 

karakteristik penggunanya. Penggunaan permainan dimasa depan diharapkan 

dapat mengembangkan model yang lebih baik dalam pendidikan dengan 

memprediksi keinginan pengguna secara personal.9 

Penelitian Nafisatul Chaliyyah dengan Judul “Pengembangan 

Manajemen Pembelajaran E-Learning di SMA Negeri 1 Demak.” Tujuan 

dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis demonstrate 

manajemen pembelajaran e-learning yang ada. Menganalisis demonstrate 

manajemen pembelajaran e-learning yang dikembangkan dan menganalisis 

tingkat keefektifan demonstrate manajemen pembelajaran e-learning. 

penelitian ini menggunakan Inquire about and Advancement (R&D). metode 

pengumpulan information dilakukan dengan wawancara, observasi, 

dokumentasi, angket dan Delphi Work out serta ujicoba terbatas. Sumber 

information adalah kepala sekolah, waka kurikulum, facilitator IT, master dan 

                                                           
9Marko Urh at all, The Model for Introduction of Gamification into e-learning in higher 

education, Science Direct, 197 (2015): 388-397 
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siswa. Hasil Penelitian menujukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pembelajaran e-

learning belum kelihatan perencanaan yang tersusun sehingga membutuhkan 

ekspansi model hipotesis manajemen pembelajaran e-learning; 2) Hasil 

konfirmasi ahli dan praktisi demonstrate pembelajaran e-learning 

membuktikan bahwa 94,35% berpendapat sangat baik, 91,17% menurut 

praktisi sangat baik; 3) keberhasilan demonstrate manajemen pembelajaran e-

learning ditentukan berdasarkan hasil belajar kognitif, afektif dan 

psikomotorik dengan besar pretest dan posttes dengan criteria tinggi adalam 

kognitif dengan n-gain sebesar 0,41, afektif dengan sikap disiplin dan mandiri 

menunjukkan criteria baik  dan psikomotorik menunjukkan criteria terampil 

yaitu sebesar 3,10.10 

Penelitian Laccio Araujo Costa dkk dengan judul “monitoring student 

performance in e-learning based on learning analytics and learning 

educational objectives.” Tujuan penelitian ini adalah implementasi software 

arsitektur yang dikenal dengan sistem evaluasi kemampuan akademik siswa 

atau disebut dengan Student Academic Performance Evaluation Sistem 

(SapeS) dan pembelajaran secara objektif untuk mendukung guru dalam 

proses evaluasi serta membantu guru dalam mendukung dan meningkatkan 

proses pembelajaran.  Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan 

pengembangan. Langkah dalam pengembangan penelitian ini adalah (1) 

pengumpulan data atau analisis kebutuhan, (2) proses dan analisis datadan (3) 

penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian taksonomi 

                                                           
10Nafisatul Chaliyyah, Pengembangan Manajemen Pembelajaran E-Learning di SMA 

Negeri 1 Demak, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019) 
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pendidikan pembelajaran objektif yang dikemas secara komputerisasi dan 

dihubungkan dengan SapeS.Kerangka SapeS membuat pendidik untuk 

memilih taksonomi pembelajaran objektif agar cukup dalam merencanakan 

pendidikan termasuk secara e-learning.11 

 

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian 

NO Nama dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbadaan Objektifitas 

Riset 

 

1 Apsan 

Arjoyo 

(2015) 

Implemetasi 

Model E-

Learning pada 

Mata Pelajaran 

Pendidikan 

AgamaIslam  

(PAI) di SMA 

Negeri 6 

Bengkulu 

Selatan. 

Implementasi 

pembelajaran 

e-learning 

Implementasi 

pembelajaran e-

learning 

dikhususkan pada 

pembelajaran pada 

satu mata 

pelajaran dan tidak 

diarahkan untuk 

memonitoring 

pembelajaran 

secara keseluruhan 

Focus penelitian 

ini adalah untuk 

implementasi e-

learning PAI pada 

SMAN 6 

Bengkulu Selatan 

dan kendala yang 

dihadapi dalam 

implementasi e-

learning serta 

factor pendukung 

implementasi e-

learning. 

2 Nelly Safitri 

et all (2015) 

Pengembangan 

Pembelajaran 

Berbasis E-

Learning 

dengan Apikasi 

Moodle 

Berdasarkan 

Teori 

Konstruktivisti

k Pada Materi 

Menganalisis 

Peluang Usaha 

Kelas XI SMK 

Pengembanga

n 

pembelajaran 

berbasis e-

learning 

Pengembangan 

Pembelajaran 

Berbasis E-

Learning 

Difokuskan 

Menggunakan 

Aplikasi Moodle 

Focusdalam 

penelitian ini 

adalah 

mengembangk

an 

pembelajaran 

e-learning 

menggunakan 

aplikasi 

moodle untuk 

mendukung 

pembelajaran, 

mengembangk

an 

pembelejaran 

                                                           
11Laccio Araujo Costa at all, monitoring student performance in e-learning based on 

learning analytics and learning educational objectives, International Conference on Advanced 

Learning Technologies, (2019): 192-193. 
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pada materi 

vokasional e-

learning  

berdasarkan 

perekontruksia

n teori untuk 

menganalisis 

kesempatan 

bisnis dan 

memproduksi 

produk yang 

menarik dan 

mudah 

digunakan. 

3 Marko Urh 

at all 

The Model for 

Introduction of 

Gamification 

into e-learning 

in higher 

education 

Pengembanga

n dan 

pemanfaatan 

e-learning 

dalam 

pembelajaran 

Pengembangan 

dan pemanfaatan 

e-learning dalam 

pembelajaran lebih 

ditekankan dalam 

bentuk  

permainan. 

Focus dalam 

penelitian ini 

untuk 

menganalisis atau 

menampilkan 

keseluruhan 

gambaran 

permainan dalam 

pembelajaran 

berbasis e-

learning yang 

digunakan dalam 

pendidikan 

menengah atas, 

memaparkan 

kekurangan dan 

kelebihan, dan 

pengimplementasi

an permainan 

dalam 

pembelajaran e-

learning 

4 Nafisatul 

Chaliyyah 

(2019) 

Pengembangan 

manajemen 

pembelajaran 

E-Learning di 

SMA Negeri 1 

Demak 

Pengembanga

n dan 

Implementasi 

Manajemen 

Pembelajaran 

e-learning 

Pengembangan 

dan implementasi 

manajemen 

pembelajaran e-

learning tidak 

lebih lanjut untuk  

monitoring 

pembelaj 

Focus Pada  Riset  

ini untuk 

mendefinisikan 

dan menguraikan 

model manajamen 

pembelajaran 

berbasis e-

learning dan 

ekspansi serta 

mendefinisikan 
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tingkat 

keberhasilan 

model manajemen 

pembelajaran 

berbasis e-

learning 

5 Laccio 

Araujo 

Costa at all 

monitoring 

student 

performance in 

e-learning 

based on 

learning 

analytics and 

learning 

educational 

objectives 

Pengembanga

n dan 

penggunaan 

pembelajaran 

e-learning 

untuk proses 

pembelajaran 

Pengembangan 

dan penggunaan 

pembelajaran 

online untuk 

belajar dengan 

berfokus pada 

bentuk perangkat 

lunak yang 

dikembangkan 

oleh arsitektur. 

Focus dalam 

penelitian ini 

adalah 

implementasi 

software 

arsitektur yang 

dikenal dengan 

sistem evaluasi 

kemampuan 

akademik siswa 

atau disebut 

dengan Student 

Academic 

Performance 

Evaluation Sistem 

(SapeS) dan 

pembelajaran 

secara objektif 

untuk mendukung 

guru dalam proses 

evaluasi serta 

membantu guru 

dalam 

mendukung dan 

meningkatkan 

proses 

pembelajaran 

 

F. Definisi Istilah 

1  Monitoring Pembelajaran  

Monitoring adalah pengelolaan aktivitas kerja untuk mengetahui 

pelaksanaan yang sudah dilakukan disekolah dengan melihat persoalan 

yang muncul ketika proses pelaksanaannya. Pembelajaran adalah usaha 
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untuk menciptakan situasi belajar yang dilakukan oleh guru dengan tujuan 

memfasilitasi siswa sehingga mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan  

Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara 

sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, 

menyimpan, mengelolah, dan mengambil kembali data dalam rangka 

mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Perspektif Teoritik 

1. Monitoring Pembelajaran  

Menurut Arikunto, monitoring adalah proses pengumpulan 

data/informasi dan analisisnya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan 

mengenai program atau kegiatan sekolah untuk dikoreksi demi 

penyempurnaan program atau kegiatan sekolah selanjutnya.12 

Monitoring merupakan prosedur kebijakan pendidikan yang 

digunakan utamanya untuk menghasilkan informasi tentang sebab akibat 

dari pelaksanaan program dan hasilnya. Monitoring dilakukan oleh 

pemimpin untuk membuktikan, mengontrol jalannya lembaga selama 

aktivitas berjalan.13 

Pemantauan dalam pendidikan diarahkan pada pemantauan kurikulum 

yang merupakan proses aktivitas untuk mengetahui pelaksanaan yang sudah 

dilakukan disekolah dengan melihat persoalan yang muncul ketika proses 

pelaksanaannya. Pemantauan menyangkut pengumpulan dan analisis data 

secara teratur dengan tujuan untuk melihat efisiensi pelaksanaan agar dapat 

dilakukan koreksi atau penyempurnaan terhadap pelaksanaan. Selanjutnya 

                                                           
12Ayu Lestari Perdana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi(MONEV) terhadap kinerja 

guru di SMAN 16 Gowa, Seminar Nasional & Call for Papper HUBISINTEK, (2020): 44-52 
13Arwildayanto, arifin Suking & Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: 

Kajian teoritis, eksploratif, dan aplikatif, (Bandung: Cendikia, 2018), 109. 
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dilaporkan kepada pengambil keputusan untuk diproses sesuai ketentuan 

sehingga nantinya bisa diambil keputusan untuk dipertahankan atau 

diadakan perbaikan terhadap implementasi kurikulum. Sasaran aktivitas 

pemantauan diunjukkan kepada guru dengan memantau komponen input 

dan output. Komponen input dilaksanakan dengan memantau kegiatan guru, 

materi pembinaan, sarana pembinaan, kurikulum, strategi pembina dan 

biaya sedangkan komponen output meliputi hasil binaan. 

Pelaksanaan monitoring dapat dilaksanakan dengan cara langsung dan 

tak langsung dengan aktivitas mengumpulkan, mencatat, mengolah 

informasi dan pelaksanaan suatu tugas kemudian dituangkan dalam suatu 

laporan.  Lebih lanjut Pemantauan langsung merupakan pemantauan yang 

dilaksanakan dengan cara mengunjungi lokasi untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan. Strategi dalam pengumpulan yaitu dengan mempersiapkan 

alat pengumpulan data, mencari data pada orang yang melaksanakan 

kurikulum dan mencatat data atau mendokumentasi data yang diperlukan. 

Sedangkan pemantauan tidak langsung merupakan pelaksanaan pemantauan 

dengan tidak terjun secara langsung ke lapangan tetapi melalui pengiriman 

seperangkat daftar isian yang akan diisi oleh informan di lokasi penelitian 

atau dapat juga dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan hasil 

yang dipimpin pemantau. 

Tahapan dalam pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dengan 

langkah antara lain: penentuan tujuan, perancangan, pengembangan 
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instrumen, pengumpulan data, analisis dengan interpretasi data dan 

penentuan tindak lanjut.14 

a. Perencanaan pembelajaran 

Menurut perencanaan Rahmawati, perencanaan adalah langkah 

tertinggi dan tegas untuk semua kegiatan pembelajaran, perencanaan yang 

paling utama. 

Dalam suatu kegiatan yang harus dilakukan.15 Pembelajaran memiliki 

properti perencanaan atau desain desain sebagai upaya untuk mengajar 

siswa. Itu sebabnya belajar siswa, tidak hanya berinteraksi dengan guru 

sebagai salah satu sumber belajar, tetapi dapat berinteraksi dengan semua 

sumber pembelajaran yang digunakan untuk mendapatkan pembelajaran 

yang diinginkan.16 

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses menyiapkan bahan 

menggunakan media, menggunakan pendekatan pembelajaran dan metode 

dan mengevaluasi dalam periode waktu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

b. Pelaksanaan pembelajaran  

Implementasi Belajar adalah proses memperoleh perencanaan 

pendidikan agar tercapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun atau, 

dengan istilah lain, penerapan pelajaran harus memperhitungkan apa yang di 

                                                           
14Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 138. 
15Septiana Dwi Rahmawati, kendala untuk implementasi pembelajaran jarak jauh di PJJ 

Mahasiswa S1 PGSD State University of Semarang, Tesis (Semarang: Universitas Negeri 

Sempiting Negeri Semarang, 2009),14.  
16Hamzah, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 17.  
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perlihatkan ke dalam konsep. Menurut mereka belajar online  adalah untuk 

mengetahui bahwa dalam implementasinya menggunakan sistem informasi 

multimedia, kelas virtual, video, teks e-learning, Email, pesan suara, telepon 

pertemuan dan uap video online. 17 

c. Evaluasi pebelajaran  

Penilaian magang adalah bagian keseluruhan dari prosedur 

pembelajaran. Yang berarti bahwa dalam pembelajaran ini akan melibatkan 

tiga kegiatan yaitu: perencanaan, implementasi dan penilaian. Ukuran 

sejauh interpretasi dalam bahasa Inggris dapat ditafsirkan sebagai kegiatan 

untuk mengukur sesuatu. Ukurannya adalah membandingkan sesuatu 

dengan basis ukuran tunggal. 

Evaluasi berarti mengevaluasi sesuatu, sementara mengevaluasi cara: 

membuat keputusan tentang sesuatu berdasarkan atau mematuhi ukuran 

tertentu. Proses evaluasi umumnya difokuskan pada siswa, ini berarti bahwa 

penilaian ini dimaksudkan untuk mematuhi hasil belajar siswa dan 

menentukan bagaimana peluang belajar.18 

2. Sistem Informasi manajemen Pendidikan 

Sistem informasi manajemen pendidikan atau Education Management 

Information Sistem (EMIS) merupakan perpaduan antara sumber daya 

manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, 

                                                           
17Eko Kuntarto, ”Keefektifan Model Pembelajaran Daring Dalam Perkuliahan Bahasa 

Indonesia di Perguruan Tinggi,” Indonesian Language Education And Literature (ILEaL), 3 

(2017). 

18 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 145.  
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mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses 

pengambilan keputusan bidang pendidikan. Gordon B. Davis menjelaskan 

bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terintegrasi. 

Sebuah lembaga pendidikan memiliki beragam kebutuhan untuk 

mendukung jalannya kegiatan manajemen lembaga tersebut. Salah satu 

kebutuhan manajemen pendidikan saat ini dalam bentuk akses ke data dan 

informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan, perekaman, 

pemrosesan, penggandaan, penyimpanan, dan 'surat. 

Dari sekian banyak pekerjaan tersebut, para pengelola pendidikan 

tentu membutuhkan sistem informasi manajemen (SIM) untuk meringkas 

pekerjaan mereka serta mengintegrasikan data dan informasi yang 

dibutuhkan. Sistem informasi manajemen hadir dalam balutan kecanggihan 

teknologi untuk menawarkan jawaban dari permasalahan yang ada. SIM 

sendiri mengatur tentang pemanfaatan sumber daya manusia, teknologi, 

prosedur, dan data yang berfungsi untuk menghasilkan informasi bagi suatu 

lembaga atau organisasi.  

Di lembaga pendidikan Sistem informasi manajemen merupakan suatu 

badan yang memiliki bagian-bagian yang memiliki tugas-tugas tertentu. 

Bagian-bagian itu adalah pengumpulan data, penyimpanan data, pemroses 

data, dan pemrogram data. Dalam bagian-bagian terdapat seseorang 

koordinator yang bertugas mengkordinir pada semua bagian dan 

bertanggung jawab langsung pada manajemen puncak atau kepala sekolah. 
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Adapun peran SIM dalam kegiatan pendidikan dapat menjadi suatu 

sistem yang dapat diandalkan dalam kegiatan manajemen untuk membuat 

keputusan-keputusan manajemen, baik yang berupa keputusan pada 

kegiatan yang bersifat teratur maupun keputusan strategik. Hal ini juga 

diperkuat dengan keuntungan yang dihadirkan oleh SIM yang dapat 

mengurangi biaya operasional, mengurangi kesalahan dan meningkatkan 

performa kerja. 

Mengingat peran SIM yang begitu penting, maka pengelolaan SIM 

pendidikan sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan sekarang ini, dengan 

melihat bahwa penggunaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen 

pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pendidikan itu sendiri. 

Dengan begitu, SIM pendidikan diharapkan dapat mengatur dan 

merencanakan kegiatan lembaga pendidikan misalnya sekolah, Baik dan 

menurut visi, misi dan tujuan sekolah tersebut sehingga menciptakan 

pendidikan yang bermutu. 

a. Penerapan Sistem Manajemen Pendidikan  

Penerapan sistem informasi manajemen yang berbasis kompetensi 

menjadi kebutuhan yang mutlak dan dapat memberikan keunggulan 

kompetitif sehingga mendapat prioritas yang tinggi. Pengelolaan atau 

manajemen yang baik dalam suatu lembaga pendidikan menjadi hal yang 

mutlak bagi keberlangsungan hidup lembaga tersebut. Salah satu hal penting 

yang dapat mempertahankan bahkan mengembangkan sebuah lembaga 

pendidikan adalah pengelolaan sistem informasi secara tepat. 
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Pada umumnya, apabila seseorang membicarakan sistem informasi 

manajemen, yang tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan untuk 

melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan suatu organisasi. 

Kini, kalau seseorang mendengar istilah sistem informasi manajemen, biasa 

juga mereka membayangkan suatu sistem komputer.  

Inti pengertian sistem informasi manajemen konvensional tentu saja 

terdapat dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda, 

kearsipan, komunikasi diantara manajer-manajer organisasi, penyajian 

informasi untuk pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Dalam 

penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dalam suatu lembaga 

terntunya harus melalui beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut 

dilaksanakan di lembaga pendiddikan yaitu di SMK Raden Patah Mojosari 

diantaranya:  

1 Bagian pengumpulan data 

2 Bagian pengolahan data 

3 Bagian penyimpanan data. 

b. Pemanfaatan  Sistem Informsi Manajemen Pendidikan  

Penggunaan pendidikan SIM di sekolah di antara mereka dapat 

meningkatkan akses ke informasi di sekolah, meningkatkan efektivitas 

kegiatan sekolah dan meningkatkan kualitas sekolah. Hal ini diperkuat 

bahwa SIM pendidikan juga berpotensi digunakan dalam pengelolaan 

kegiatan akademik untuk menciptakan akses kecepatan, akurasi, dan 

pendataan yang terintegrasi, sehingga layanan akademik akan berjalan 
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dengan efektif dan efisien, misalnya pengembangan sistem informasi 

akademik 

 Dengan memeriksa fenomena yang berbeda dari pengembangan 

pendidikan SIM dan penggunaannya di sekolah saat ini, para pemangku 

kepentingan sekolah harus mengantisipasi pengembangan Sim Pendidikan 

dan penggunaannya sebagai upaya untuk mendukung efisiensi dan efisiensi 

suatu kegiatan. 

Sistem informasi akademik secara khusus dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah, dimana sekolah menghendaki pengelolaan 

kegiatan akademik yang terkomputerisasi sebagai kontribusi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan sekolah. Pertanyaan utama 

menggunakan SIM pendidikan untuk sekolah adalah bagaimana 

menerapkan SIM pendidikan saat menggunakannya untuk kepentingan 

sekolah, dalam bentuk mengelola kegiatan akademik yang terintegrasi ke 

dalam jaringan.  

Mencermati berbagai fenomena dari perkembangan SIM pendidikan 

serta pemanfaatannya di sekolah saat ini, maka seharusnya stakeholder 

sekolah mengantisipasi perkembangan SIM pendidikan serta 

pemanfaatannya sebagai upaya mendukung efektifitas dan efisiensi suatu 

kegiatan. 

Penggunaan pendidikan SIM juga harus diimbangi dengan 

meningkatkan sumber daya manusia (brainware) sebagai pengguna sistem, 

dalam proses pendidikan, karena sumber daya manusia adalah komponen 
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pendukung yang diperlukan untuk melakukan sim pendidikan. Selain itu, 

dukungan perangkat keras dan perangkat lunak diperlukan sebagai 

komponen utama pendidikan SIM. 

3. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini sengaja dipilih oleh peneliti karena memiliki manfaat 

yang sangat baik terhadap dunia pendidikan, Salah satunya adalah seabagai 

solusi yang bisa digunakan sekolah terhadap proses belajar mengajar 

terutama dimasa pandemi Covid-19, Dengan menggunakan pembelajaran E-

Learning atau disebut juga pembelajaran dharing atau jarak jau sehingga 

memudahkan Guru dalam Pemberian Materi kepada siswa sehingga siswa 

dapat mengikuti pelajaran tanpa tatap muka secara langsung dan tanpa harus 

kesekolah. Karena dengan adanya Covid-19 ini menegeluarkan aturan yang 

menharuskan untuk melakukan pemnbelajaran dari rumah. Adapun 

kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam penelitian lebih lengkapnya 

sebagai berikut: 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran 

Siswa 

Manajemen 

Monitoring 

Pembelajaran 

E-Learning 

Kompetensi Proses 

Balajar Siswa 

Manajemen Monitoring 

Pembelajaran Berbasis E-

Learning 



 26   
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti 

akan memperoleh data secara menyeluruh, mendetail, dan mendalam 

tentang suatu objek/subjek penelitian.  Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang dilaksanakan dengan kondisi alami atau latar alami atau 

pengaturan alami dengan cara naturalistic dan pemaparan data secara 

deskriptif.19 

Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan diawali observasi awal 

ke SMK Raden Patah Mojosari  guna mendapatkan informasi awal tentang 

situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Melalui proses tersebut 

Peneliti dapat menemukan bahwa lokasi penelitian memiliki ciri khas yang 

baik dalambentuk kurikulum dan organisasiyang ada atau program yang 

dikembangkan dibandingkan dengan sekolah yang lain. Berdasarkan hal 

tersebut peneliti berupaya dan bertanggungjawab secara penuh agar berhati-

hati untuk melaksanakan pengamatan, mengumpulkan dan menganalisis 

yang terkait dengan penelitian. 

                                                           
19Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007) 
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Peneliti adalah instrumen penting dalam menyimpan dan 

mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan dalam penelitian agar memperoleh data yang lengkap dan 

bisa di analisis sehingga menggambarkan hasil penelitian secara 

menyeluruh dan kontekstual. Penelitian menyeluruh dimaksudkan sebagai 

usaha peneliti untuk memperoleh dan memahami data sesuai dengan situasi 

di lokasi penelitian yang secara kontektual agar peneliti mengumpulkan dan 

mencatat data dengan rinci tentang SMK Raden Patah Mojosari.20 

2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan objek penelitian atau peristiwa yang sedang berlangsung 

maka peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Yin dalam 

Morissan memaparkan bahwa studi kasus merupakan proses menyelidiki 

keadaan nyata dengan menggunakan sumber fakta untuk menginvestigasi  

fenomena yang sesuai dengan konteks nyata kehidupan yang berkaitan 

antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Penelitian studi kasus 

membantu mengarahkan informasi atau data yang sangat banyak mengenai 

suatu topic sehingga penelitian studi kasus dapat memberikan data yang 

sangat terperinci. 21 

Bagian yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan individu atau 

kelompok yang ada di SMK Raden Patah Mojosari. Oleh karena itu, peneliti 

mengumpulkan data, mengambil makna dan arti dari peristiwa yang 

                                                           
20 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

79 

21 Morissan, Riset Kualitatif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 135. 
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berlangsung di sekolah. Peneliti mengambil satu unit dari suatu kelompok di 

lokasi penelitian yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan, guru, peserta didik atau pihak yang berwenang untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan.  

3. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan pendekatan kualitatif maka rancangan penelitian ini 

dilakukan dengan langkah-langkah  sebagai berikut: 

a. Peneliti menghimpun data melalui observasi awal, melakukan 

wawancara terstruktur dan mengumpulan dokumen-dokumen awal 

sehingga dapat menyusun kategori-kategori yang dibutuhkan untuk 

proses penelitian selanjutnya sehingga data yang terkumpul lebih 

menyeluruh dan mendalam. 

b. Peneliti mencari isu-isu penting terkait dengan inti dari  penelitian 

dengan berbagai kategori atau bagian-bagian. 

c. Peneliti memaparkan data berdasarkan beberapa kategori atau bagian 

dan memandang beragam cara melalui beberapa metode terhadap 

fokus penelitian 

d. Peneliti melakukan pengelolahan data agar memperoleh data hasil 

penelitian yang diharapkan berdasarkan fokus penelitian22 

 

B. Kehadiran peneliti 

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan lembar 

wawancara selain itu penting juga dalam penelitian kualitatif bahwa peneliti 
                                                           

22 Morissan, Riset Kualitatif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 129. 
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dijadikan sebagai instrument. Peneliti sebagai instrument artinya peneliti 

yang  merencanakan, mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data, 

dan menafsirkan data sampai akhirnya membuat laporan lengkap atas 

penelitian yang sudah dilakukan di SMK Raden Patah Mojosari .  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagai peneliti telah 

dilakukan beberapa tahap diantaranya; a. sebelum mendapat surat resmi dari 

PPs institut KH. Abdul Chalim, peneliti melakukan studi observasi dan 

pendekatan awal ke SMK Raden Patah Mojosari. Berdasarkan pendekatan 

awal tersebut peneliti menggunakanya sebagai bahan atau rujukan membuat 

proposal. b. setelah proposal penelitian disetujui oleh kaprodi MPI, maka 

peneliti akan diberikan surat izin rekomendasi penelitian dari PPs institut 

KH. Abdul Chalim, surat izin ini yang akan menjadi legalitas resmi agar 

dilakukan penelitian di SMK Raden Patah Mojosar. c. selama penelitian 

berlangsung, peneliti mendapatkan kesempatan untuk melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan berkenan 

diwawancarai. Kemudian melakukan observasi lebih lanjut tentang fokus 

penelitian dan meminta dokumen yangdibutuhkan dalam proses penelitian. 

Selama proses pengumpulan data agar mendukung tercapainya hasil 

penelitian, peneliti berusaha menjaga komunikasi dan sikap ketika 

berhubungan dengan pihak-pihak terkait gunaberusaha menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekolah. Selama proses penelitian berlangsung peneliti 

berusaha memperhatikan etika-etika penelitian dan menyesuaikan dengan 

peraturan sekolah. Demikian pula sampai akhir batas waktu penelitian, 
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peneliti tetap menjaga silaturahmi dengan baik, menjaga kepercayaan, 

saling memahami antara peneliti dangan kepala sekolah, guru, siswa dan 

pihak-pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian.23 

Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini rencana akan dimulai 

dari tahap persiapan, Observasi, sampai dengan penulisan laporan 

penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang 

lebih lima bulan yaitu sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 

2021. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan 

sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut :  

Tabel 3.1 Kehadiran Peneliti Dilapangan 

 

                                                           
23 Morissan, Riset Kualitatif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 135 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Tahap Persiapan 

Penyusunan Proposal

Mengurus Perijinan

Menyusun Instrumen

2 Tahap Pelaksanaan

Pengumpulan Data

Analisis Data 

Perumusan Hasil 

Penelitian 

3 Tahap Penyelesaian 

Penyelesaian 

Kerangka Tesis

Penulisan Tesis

Revisi Dan Editing 

Tesis

Penyelesaian Tesis

Jadwal PenelitianNo April Mei Juni Juli

Bulan Pelaksanaan Tahun 2021

Agustus
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C. Latar Penelitian (Waktu dan Tempat) 

Adapun waktu dan tempat penelitian yang peneliti lakukan di 

lapangan sebagai berikut:  

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan mulai dari 

observasi sampai dangan mengumpulkan data-data yang terkait dengan 

penelitian, pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 09.00. Penelitian ini dilakukan 

di SMK Raden Patah Mojosari, berlokasi di Jalan Hasanuddin No 44 

Mojosari Mojokerto. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1 Data 

Dalam Pengambilan data penelitian ini merupakan dokumen yang 

memuat manajemen kesiswaan di SMK Raden Patah Mojosari  dengan 

fokus penelitian konseptualisasi manajemen monitoring pembelajaran 

berbasis e-learning. 

Data tersebut memuat tindakan, ucapan, maupun dokumen-dokumen 

yang diperoleh dari berbagai sumber di SMK Raden Patah Mojosari . 

kemudian dilakukan penjabaran dari masing-masing fokus penelitian dalam 

bentuk indikator. Berikut ini daftar tabel data yang disajikan berdasarkan 

fokus penelitian dan indikatornya. 
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Tabel 3.2. Tabel Fokus Penelitian dan Indikator 

No Fokus Penelitian Indikator Deskripsi 

A Penerapan 

manajemen 

monitoring 

pembelajaran 

berbasis e-

learning (studi 

kasus di SMK 

Raden Patah 

Mojosari) 

Penerapan 

manajemen 

monitoring melalui 

langkah-langkah: 

penentuan tujuan, 

perancangan, 

pengembangan 

instrumen, 

pengumpulan data, 

analisis dengan 

interpretasi data dan 

penentuan tindak 

lanjut 

Penerapan manajemen 

monitoring dengan basis 

pembelajaran e-learning di 

sekolah 

B Penerapan 

manajemen 

monitoring 

pembelajaran 

berbasis e-

learning (studi 

kasus di SMK 

Raden Patah 

Mojosari) 

Implikasi dari 

langkah-langkah 

berikut: penentuan 

tujuan, perancangan, 

pengembangan 

instrumen, 

pengumpulan data, 

analisis dengan 

interpretasi data dan 

penentuan tindak 

lanjut 

Implikasi penerapan 

manajemen monitoring 

dengan basis pembelajaran e-

learning di sekolah terhadap 

siswa 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data dalam penelitian ini yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan 

secara langsung dari objek yang di teliti. Yaitu berupa tindakan juga 

perkataan dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data yang 

bersumber dari informan dalam hal ini pihak yang terkait di SMK Raden 

Patah Mojosari. Tindakan dan perkataan tersebut merupakan data hasil dari 

observasi terhadap objek/subjek dan hasil wawancara.  
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b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait 

dengan fokus penelitian. Selain itu data sekunder juga dijadikan sebagai data 

pendukung dari penelitian. Penentuan partisipan dilakukan berdasarkan kriteria-

kriteria yang disesuaikan dengan fokus penelitian antara lain:  

a) Peneliti memiliki pemahaman yang mendalam tentang fokus 

penelitian dengan menggunakan pengambilan sampel yang bertujuan 

dari orang dalam utama, dan melakukannya seperti bola salju 

(pengambilan sampel bola salju), 

b) Pilih informan yang berwenang yaitu penanggungjawab di SMK 

Raden Patah Mojosari ,  

c) Informan yang relatif lama mengabdi di SMK Raden Patah 

Mojosari.  

2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri. Peneliti 

menyusun rencana, mengumpulkan data dan mengolah data sehingga dapat 

dianalisis sehingga dapat dibuat dalam laporan penelitian. Selama proses 

penelitian, peneliti berpegang observasi, wawancara dan pengumpulan data-

data yang dibutuhkan dalam penelitian. penyusunan instrumen dilakukan 

dengan memperhatikan langkah-langkah berikut:  

a) Memahami tahap-tahap secara keseluruhan terhadap penyusunan 

instrumen penelitian,  
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b) Membuat pertimbangan dalam perumusan butir-butir instrumen 

penelitian,  

c) Memahami komponen-komponen kelengkapan data sesuai dengan 

fokus penelitian yang telah dibuat. 

3. Teknik pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan peneliti melalui turun langsung ke lokasi 

menggunakan teknik pemantauan, tanya jawab mendalam dan penggunaan  

dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak yang berwenang. Berikut 

metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain: 

1 Observasi partisipatif (participant observasion) 

Peneliti berperan mengamati dan sekaligus berpartisipasi dalam 

kegiatan observasi. Peneliti mengamati berbagai informasi pada lingkungan 

yang ada di sekolah dan ada kaitannya dengan fokus penelitian. 

Selama proses observasi dilakukan, peneliti melakukan pencatatan 

data menjadi database kualitatif. Pencatatan ini dilakukan agar peneliti dapat 

mengurai masalah yang terkait dengan fokus penlitian.Peneliti dalam hal ini 

mendengarkan informasi dari penjelasan wakil kepala kurikulum atau pihak 

terkait dalam memanajemen kesiswaan yang ada di SMK Raden Patah 

Mojosari. 

2 Wawancara Mendalam (indepth Interview) 

Menurut Licoln dan Guba, wawancara merupakan bentuk komunikasi 

yang berlangsung dua arah guna merekonstruksi individu, fenomena, 
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perasaan, motivasi, tuntutan dan kebulatan (kejadian).24 Peneliti lebih lanjut 

berusaha mencari dan mempertajam pertanyaan secara mendalam kepada 

informan dalam memperoleh data terkait fokus penelitian yang diambil, 

yaitu tentang manajemen monitoring pembelajaran berbasis e-learning. 

Selama proses penelitian yang dilakukan, peneliti telah mewawancarai 

kepala sekolah, wakil kepala kurikulum atau guru dan peserta didik yang 

dapat memberikan informasi terkait manajemen monitoring pembelajaran 

berbasis e-learning. Wawancara ini dilakukan dengan dialog dua arah atau 

berhadap-hadapan dengan partisipan atau informan. Demi memaksimalkan 

pelaksanaan wawancara peneliti berusaha fokus dan menerapkan pedoman 

yang telah disusun dengan prinsip terbuka dan logis serta menggunakan 

wawancara tidak terstruktur agar kegiataan wawancara mengalir mengikuti 

situasi dan kondisi informan. Selama proses wawancara peneliti 

menggunakan perekam suara handphone untuk merekam hasil wawancara 

dan buku catatan dalam mencatat yang dianggap penting guna memudahkan 

untuk proses pengolahan data. 

3 Pemanfaatan Dokumen 

Selama proses penelitian berlangsung peneliti mengumpulkan data 

dari dokumen-dokumen berupa foto-foto atau data berupa laporan-laporan 

yang ada di SMK Raden Patah Mojosari . Laporan-laporan ini bisa berupa 

tulisan pribadi dalam buku harian atau surat-surat dan dokumen resmi yang 

                                                           
24Yavannas Lincoln, & Guba Egon, Naturalistic Inquiry, (Beverly Hills: Sage Publication, 

1985)  
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ada di sekolah. Data ini berfungsi untuk memenuhi  gambaran yang lebih 

mendetail tentang fokus penelitian serta mendukung pemahaman data atau 

informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan 

sebelumnya. 

Selama penelitian berlangsung peneliti mengumpulkan dokumen-

dokumen seperti keadaan demografi sekolah, visi dan misi sekolah, tata 

tertib sekolah, struktur organisasi sekolah, jadwal kegiatan pembelajaran 

dan ekstrakulikuler, manajemen monitoringdan dokumen prestasi sekolah.25 

 

4. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data merupakan proses mereduksi, memilah dan 

memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian.  Data yang telah 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi akan 

dianalisis dengan menelaah, mereduksi, dan menyimpulkan secara induktif. 

1 Analisis Data 

Peneliti menyelidiki dan menganalisis semua dokumen yang telah 

dikumpulkanmulai dari hasil observasiawal, mewawancarai dan data. 

Kemudian peneliti menggunakan metode analisis interkatif. Menurut Miles 

dan Huberman terdapat empat pembagian kegiatan pengenalisandata yaitu: 

                                                           
25 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

226. 
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pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi data.26 

a. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data sesuai dengan rumah penelitian 

melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di SMK 

Raden Patah Mojosari. Semua data hasil yang dikumpulkan 

kemudian ditindaklanjuti dengan proses reduksi data. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses menyisihkan data yang tidak 

dibutuhkan, digolongkan, dikategorikan serta diorganisasikan data 

sesuai dengan fokus penelitian agar kesimpulan akhirdapat 

dirumuskan, diringkas dan dirangkum. Data tidak hanya dibentuk 

memadat tetapi dikelola dan ditransformasi sehingga dapat 

dimengerti oleh pembaca. Data yang rumit, berbelit-belit, panjang 

atau bertele-tele perlu dihilangkan. Proses ini berlangsung secara 

terus menerus hingga berakhirnya penelitian. 

c. Penyajian Data 

Setelah proses reduksidilakukan terus menerus berakhir 

dilakukanlah pengumpulan data yang dirangkum dan dipaparkan 

secara terpadu. Data-data yang berupa matriks, grafik, pola jaringan, 

bagan atau kalimat kesimpulan kemudian disajikan sementara. 

                                                           
26 Matthew B. Miles, & A. Michael Huberman, Qualitatif Data Analysis, (London: Sage 

Publication Ltd, 1984) 
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Dengan memahami pemaparan data maka peneliti telah memahami 

data-data yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. 

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan Simpulan ini merupakan hasil dari maksud data serta 

penjelasannya dari datayang diperoleh di lapangan agar ditarik 

kesimpulan yang sesuaidengan prosesyang benar. Penarikan 

kesimpulan berupa kegiatan menyelidiki ulang kembali hasil analisis 

data disertai menilai implikasi dari makna yang muncul dalam 

menjawab pertanyaan penelitian. Jadi penarikan kesimpulan 

merupakan tahap untuk memberikan makna terhadap data, 

melakukan konfirmasi terhadap makna yang diberikan.Melakukan 

verifikasi untuk memeriksa kembali data guna memastikan makna 

yang sudah diberikan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

tahap-tahap antara lain :  

a) Mengamati Catatan observasi, wawancara dan dokumen dan 

catatan refleksi, kemudian mengurutkan data yang tidak terkait 

dengan dua kegiatan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu 

analisispenerapan dan implikasi manajemen monitoring 

pembelajaran berbasis e-learning  

b) Mendefinisikan data yang telah dijelaskan untuk pengamatan 

lebih lanjut dan disesuaikan dengan fokus penelitian,  
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c) Mendalami definisi data untuk membdingkannya dengan teori 

yang menjadi acuan peneliti, termasuk juga menguatkan teori 

manajemen monitoring 

d) Peneliti membuat penjabaran akhir terhadap dua fokus kajian 

untuk membuat laporan dalam penulisan tesis. 

 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan penentuan data dalam pencarian kualitatif termasuk 

beberapa istilah diantaranya, (a) kredibilitas data, (b) Transferability, (c) 

dependibilitas data dan, (d) konfirmabilitas data. Berikut penjelasan lebih 

lengkapnya : 

a) Kredibilitas data memberikan gambaran bahwa dalam interpretasi data, 

peneliti terlebih dahulu melakukan pengecekan keabsahan data.  

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik 

diantaranya parsitipasi ekstensif, ketekunan observasi, triangulasi, peer 

review melalui diskusi, analisis kasus negatif, kecukupan refrensial, 

Inspeksi anggota, deskripsi dan ulasan rinci. Teknik inspeksi digunakan 

dalam penelitian ini adalah transaksi sumber dan metode. Transaksi 

sumber dilaksanakan dengan cara penjabaran sementara yang di 

lakukan oleh peneliti untuk mengkonfirmasi data/informasi baru yang 

diperoleh dari berbagai sumber. Teknik ini digunakan untuk mengamati 

lebih dalam hubungan antara berbagai data yang ada dalam analisis 

data. Peneliti menyesuaikan pernyataan antara kepala sekolah, wakil 
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kepala kesiswaan atau guru yang terkait. Triangulasi adalah metode 

digunakan berbada dengan metode lain pada satu konteks, misalnya 

dengan mengikuti hasil observasi, wawancara, dan dokumen terhadap 

satu fokus. Sebagai contoh mengumpulkan data tentang 

analisispenerapan dan implikasi manajemen monitoring, peneliti 

mewawancarai kepala sekolah, pengawas, wakil kepala kurikulum, 

guru dan siswa pada saat lain peneliti menelaah dokumennya.  

b) Transferability menggambarkan bahwa data yang dikumpulkan dan 

diolah kemudian disusun dalam suatu laporan yang terperinci, jelas, 

sistematis dan terpercaya dengan tujuan agar hasil penelitian dapat 

dipahami oleh orang lain.  Jika pembaca memahami laporan tersebut 

maka laporan tersebut memenuhi standar transferbility. Maka dalam 

penyusunan laporan penelitian melibatkan berbagai masukan misalnya 

pembimbing dan pihak-pihak yang terkait.  

c) Dependibilitas data menggambarkan bahwa peneliti melakukan 

pengecekan terhadap seluruh proses yang telah dilakukan agar 

menanggulangi suatu kesalahan dalam menyusun laporan dalam 

penelitian. Audit atau evaluasi dilakukan oleh pembimbing tesis. 

d) Konfirmabilitas data menggambarkan bahwa peneliti mengkonfirmasi 

data kepada informan sekaligus para ahli untuk mendapatkan kepastian 

data atau dapat disebut uji objektivitas penelitian. Uji objektivitas 

dilakukan untuk menjaga hasil penelitian agar tetap objektif sehingga 

hasil penelitian dapat diterima oleh banyak orang. peneliti juga 
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melakukan bimbingan yang intensif dan revisi berulang-ulang dengan 

pembimbing agar menjaga hasil penelitian tetap obejktif.27

                                                           
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2011) 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Identitas Dan Status Sekolah 

Tentang Profil dan SK Berdirinya SMK Raden Patah Mojosari 

Kabupaten Mojokerto :  

Tabel 4.1. Profil Sekolah SMK Raden Patah Mojosari 

    1 IDENTITAS SEKOLAH               

  a Nama Sekolah     : SMK Raden Patah Mojosari 
NDS   : E.020 

943 05 

  b NSS       : 324050309004     
NPSN : 

20502715 

 
c Alamat Sekolah 

  
: Jl. Hasanuddin 44 

 
RT : 

RW 

: 

          Kelurahan : Awang – awang       

          Kecamatan : Mojosari         

          Kabupaten : Mojokerto         

          Negara : Indonesia         

  d Kategori Wilayah     : Perkotaan         

  e Posisi geografis     : Bujur   -74.511     

              Lintang   112.4478000     

  f No Telepon     : 
( 0321 

)593832 
        

  g Fax       : 
( 0321 

)593832 
        

  h Akses Internet     : Ada         

  i Alamat Email     : smkradenpatah@yahoo.co.id      

  j Website http://     : www.smkradenpatah.sch.id     

  k Status Sekolah     : Swasta         

  l 
Status 

Kepemilikan 
    : Milik Sendiri         

  m SK / Izin Pendirian Sekolah : No.10         

mailto:smkradenpatah@yahoo.co.id
http://www.smkradenpatah.sch.id/
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              Tanggal penandatanganan SK : 02 Juli 1987 

  n SK / Izin Operasional    : No. P2T/1047/19.08/02/VIII/2019      

              Tanggal penandatanganan SK 
: 20 Agustus 

2019 

  o Akreditasi     : Terakreditasi         

  p 
SK Akreditasi 

Terakhir 
  : Nomor : 032/BAN-SM/SK/2019     

              Tanggal : 15 Januari 2019     

  q Waktu penyelenggaraan : Pagi dan siang         

  r Gugus Sekolah     : -         

  s Nomor rekening Bank   : 0162365495         

  t Nama Bank     : Bank Jatim         

  u 
Rekening Atas 

nama 
    : SMK Raden Patah Mojosari     

  v Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) 
:     

Tidak 
  

  w Nama Yayasan     : Fatahillah     
 

  

  x Nama Pemimpin Yayasan : Pratikno         

    
         

  

  aa Alamat Yayasan                 

          Kelurahan : Awang - awang       

          Kecamatan : Mojosari         

          Kabupaten : Mojokerto         

          Negara : Indonesia         

  ab Akte Pendirian    No : 44         

          Tanggal :           

  ac 
Kelompok 

Pendirian 
    : Ma'arif         

  ad Sumber Listrik     : PLN         

  ae Daya       : 32000 v         

  af 
Memiliki Akses 

Internet 
  : Ada   Bandwith :     20 Mbps 

 

Perkembangan ilmu pendidikan sejalan dengan perkembangan 

teknologi yang menyertainya, pertumbuhan penduduk yang pesat 

meningkatkan pula tenaga kerja yang terampil untuk ditempatkan di 

beberapa sektor industri,  visi misi SMK Raden Patah Mojosari, Visi yaitu 

menciptakan calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan, pengetahuan, 
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bermental kepribadian yang baik yang dapat berperan dalam dunia kerja dan 

bertakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi yaitu membentuk watak dan 

kepribadian, serta memahami terhadap pancasila dan UUD 1945, 

membekali kemampuan dan keahlian sesuai dengan kompetensi yang ada. 

SMK Raden Patah Mojosari Mojokerto menjawab tantangan ini, 

dibawah naungan yayasan pendidikan Ma’arif Fatahillah Mojokerto, 

berlokasi dijalan Hasanuddin No 44 mojosari mojokerto, telah hadir demi 

mempersiapkan tenaga Profesional yang tanggap terhadap ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta berdaya saing global. 

SMK Raden Patah Mojosari telah didukung oleh beberapa perusahaan 

dan instansi yang terkait dengan bidangnya dengan jumlah 1250 siswa per 

tahun 71 tenaga pendidik yang kompeten terus bertekat membangun 

motivasi siswa. 

 SMK Raden Patah Mojosari telah memiliki 5 kompetensi keahlian 

atau jurusan: 1. Teknik pemesinan, 2. Teknik kendaraan ringan, 3. Teknik 

komputer jaringan, 4. Teknik Las, 5. Otomatisasi dan tata kelola 

perkantoran. semua program kompetensi dan keahlian guna membentuk 

siswa menjadi tenaga kerja yang bertakwa, beretika, profesional, handal, 

dan siap kerja. 

SMK Raden Patah Mojosari Menyediakan berbagai fasilitas 

pendukung pendidikan sekolah juga terus mendukung dalam setiap kegiatan 

ekstrakurikuler untuk menjadikan Siswa lebih kreatif dan ekspresif 

diantaranya: 
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1. Renang 

2. Pasukan Khusus SMK Raden Patah Mojosari 

3. Paskibraka 

4. Futsal 

5. Bola Volly 

6. Bola Basket 

7. Drum Band   

8. Band SMK Raden Patah 

9. Setir Mobil 

Pendidikan tinggi yang Lebih baik dibuktikan denga meningkatnya 

presentasi para alumni yang melanjutan kuliah yaitu sebanyak 20%, 60% 

bekerja, 10% kuliah dan bekerja, dan 10% lainnya, sistem manajemen mutu 

membuat terjaminya lulusan sekolah karena SMK Raden Patah Mojosari 

telah Terakreditasi A, siswa yang lulus dengan predikat memuaskan akan 

diikutsertakan ujian lembaga sertifikasi profesi atau LSP P3, dengan 

harapan lulusan SMK Raden Patah dapat bersaing secara Global baik di 

dalam dan luar negeri, penghargaaan-penghargaan, berbagai penghargaan 

yang membanggakan telah diraih siswa diantaranya : 

- Peringkat 5 Besar LKS Cabang Provinsi Bidang CNC Turning Tahun 

2019 

- Juara 1 Pencak Silat Dandim Cup Tahun 2018 

- Juara 1 Lomba Sepakbola Tingkat Kabupaten Tahun 2019 

- Juara 1 Lombah Gerak Jalan Tiangkat Kabupaten Tahun 2019 
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SMK Raden Patah Mojosari telah bekerjasama dengan berbagai usaha 

dan industri, hingga saat ini lulusan SMK Raden Patah sudah banyak 

tersebar baik diperusahaan swasta maupun perusahaan BUMN maupun 

dilembaga-lembaga lainnya, keuntungan ganda diberikan oleh SMK Raden 

Patah karena setiap lulusan akan mendapat surat tanda tamat belajar atau 

STTB dan Sertifikat Kompetensi keahlian diantaranya:  

1 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan  

2 Sertifikat Kunjungan Industri  

3 Sertifikat Uji Kompetensi Keahlian 

2. Visi , Misi Sekolah SMK Raden Patah Mojisari  

a. Visi Sekolah  

Menciptakan calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan, 

pengetahuan, bermental kepribadian yang baik yang dapat berperan dalam 

dunia kerja serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Misi Sekolah  

Misi SMK Raden Patah Mojosari – Mojokerto berupaya :  

a. Membentuk watak dan kepribadian serta pemahaman terhadap 

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. 

b. Membekali kemampuan pengetahuan dan keterampilan lanjutan 

yang sesuai dengan kebutuhan pasar.  

c. Membekali kemampuan keahlian sesuai dengan kompetensi keahlian 

yang ada yakni :  

1) Teknik Pemesinan 
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2) Teknik Kendaraan Ringan 

3) Teknik Komputer dan Jaringan 

4) Teknik pengelasan  

5) Otomatisasi 

6) Tata Kelola Perkantoran. 

3. Struktur Organisasi SMK Raden Patah Mojosari  

Tabel 4.2 Struktur Organisasi SMK Raden Patah Mojosari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Kepala Sekolah 

Drs. Slamet, S.E. 
 

Kaprogli TPm, 

TKR, TKJ, T. 

Las, OTKP 

.E. 
Humas 

M. Salam Yusuf 

 

Komite sekolah 

Hardianto 

M. Salam Yusuf 

 

BK 

Dra Yuliwati 

 

do Dwi S.  

 

o 

Tata Usaha 

Ifa Mufrovida 

Drs. Slamet, S.E. 

 

Sarana 

Prasarana 

Priambodo 

Dwi S.  

 

Mufrovida 

Kurikulum 

Sugiono, S.Kom. 

Kesiswaan 

Drs. Makin 

Las, OTKP 

n 

Drs. Makin 

Sarana Prasarana 

Priambodo Dwi 

S. 

Dra Yuliwati 

 

mbodo 
Dwi S.  

Humas 

M. Salam 

Yusuf 

 

mas 

M. Salam 

Yusuf 

        BK 

Dra Yuliwati  

M. Salam Yusuf 

Kaprodi TPm, TKR, 

TKJ, T. Las, OTKP 

 

mbodo Dwi S.  Pokja PKL 

Devi Dwi Priliyanti 

Guru Normatif, 

Adaptif, Produktif 

Siswa 

Pembina 

Eskul  

Suwantah 
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4. Data Jumlah Siswa SMK Raden Patah Mojosari 

Barikut ini adalah data jumlah siswa secara keseluruhan dengan 5 

jurusan di SMK Raden Patah Mojosari: 

Tabel 4.6 Jumlah Siswa SMK Raden Patah Mojosari 

 

No 
Komp. Keahlian 

Kelas 

X 
Jml Kelas XI Jml 

Kelas 

XII 
Jml 

Jumlah 

Total 

L P  
 

L P  
 

L P  
  

1 Teknik Pemesinan 129 0 129 221 1 222 264 7 271 622 

2 

Teknik Kendaraan 

Ringan Otomotif 48 0 48 67 0 67 73 0 73 188 

3 

Tek. Komputer & 

Jaringan 2 9 11 15 12 27 12 19 31 69 

4 Tek. Pengelasan  10 0 10 18 1 19 27 0 27 56 

5 

Otomatisasi & 

Tata Kelola 

Perkantoran 0 3 3 1 3 1 1 4 5 9 

Jumlah Total 189 12 201 322 17 336 377 30 407 944 

 

5. Data Sarana Dan Prasarana di sekolah SMK Raden Patah Mojosari  

Barikut ini adalah data Sarana Dan Prasaran yang menunjang proses 

belajara mengajar di SMK Raden Patah Mojosari: 
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Tabel 4.7. Data Sarana Prasarana Sekolah 

No Nama  Jumlah  

1 Ruang kelas/ pembelajaran 18 

2 Ruang praktek/ LAB TPm 2 

3 Ruang praktek/ LAB TKR 2 

4 Ruang praktek/ LAB TKJ 4 

5 Ruang praktek/ LAB T. Pengelasan 1 

6 Ruang praktek/ LAB OTKP 1 

7 Toilet siswa 6 

8 Toilet guru 3 

9 Lapangan olahraga 1 

10 Aula  1 

11 Musallah 2 

12 Gudang  2 

13 Kantin 5 

14 Ruang UPJ/ PAMER 1 

15 Ruang Kepala Sekolah 1 

16 Ruang Guru 2 

17 Ruang Wakasek Kesiswaan 1 

18 Ruang Wakasek Kurikulum 1 

19 Ruang BP/ BK 2 

20 Ruang Bendahara 2 

21 Ruang TU 4 

22 Ruang PKL 1 

23 Ruang BKL 1 

24 Ruang Satpam 2 
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Tabel 4.8.  

Data Sarana dan Prasaran/Inventaris Teknik Pengelasan  

 
DAFTAR SARANA PRASARANA / INVENTARIS TEKNIK 

PENGELASAN 

No Nama Barang Jumlah Keterangan 

1 Mesin Las SMAW 3 buah Baik 

2 Mesin Las GMAW 3 buah Baik 

3 Mesin Las GTAW 3 buah Baik 

4 Mesin Las Potong 3 buah Baik 

5 Botol O2 3 buah di pinjam BLK Trawas 1 biji 

6 Botol CO2 3 buah Baik 

7 Botol Acetiline 3 buah Baik 

8 Botol Argon 3 buah Baik 

9 Blander las 3 buah Baik   

10 Blander potong 3 buah Baik 

11 Kap las 3 buah Baik 

12 Mesin Potong manual 3 buah Baik 

 

Tabel 4.9.  

Data Sarana Dan Prasarana/Peralatan Prakter Teknik Pemesinan 

 
 

 

No Nama Barang Jml Ket

1 Mesin Bubut 18 unit

2 Mesin Borfrais 6 unit

3 Frais 1 unit

4 Bor duduk 3 unit

5 CNC Turning 1 unit

6 CNC Milling 1 unit

7 Gerinda duduk 18 unit

8 Ragum / Catok 20 unit

9 Las listrik 2 unit

10 Lasetilin & Oksigen 1 unit

11

DAFTAR PERALATAN PRAKTEK TEKNIK PEMESINAN 
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Tabel 4.10.  

Daftar Peralatan Praktek Teknik Kendaraan Ringan  

 

  

No Nama Barang Jml Ket

1 Mobil praktek Daihatsu Xenia th 2004 1 unit

2 MObil praktekKijang 2 unit

3 Engine stand Kijang 1 unit

4 Engine stand mesin EFI 1 unit

5 Engine stand overhoul mesin EFI 2 unit

6 Engine stand Datsun Konvensional 2 unit

7 Engine stand mesin Diesel  1 unit

8 Kompresor 1 unit

9 Charging aki 1 unit

10 Baterei / Aki 6 pcs

11 timing light 2 pcs

12 duel tach meter 2 pcs

13 kunci sochek 2 set

14 kunci kombinasi 2 set

15 trainer kelistrikan body 3 unit

16 trainer motor starter 1 unit

17 motor starter 3 pcs

18 adaptor kelistrikan body 3 pcs

19 trainer sistem kemudi toyota 1 unit

20 trainer sistem rem 1 unit

21 trainer gardan 2 unit

22 transmisi 3 pcs

23 trainer AC 1 unit

24 alat spooring 1 set

25 scanner EFI kabel 1 set

26 scanner EFI Bluetooth 1 set

27 gas analizer mesin bensin 1 set

28 kunci momen 1 pcs

29 tracker bearing transmisi 1 set

30 avometer analog 4 pcs

31 kunci kombinasi 1 set

32 trainer sistem pengapian 1 unit

33 engine standsuzuki carry 1 unit

34 dongkrak buaya 3 pcs

35 jacksatnd 2 set

36 toolbox 8 pcs

37 obeng kombinasi 3 set

38 radiator cap tester 1 set

39 ring piston 2 pcs

40 kunci filter oli 2 pcs

DAFTAR PERALATAN PRAKTEK TEKNIK KENDARAAN RINGAN 
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Tabel 4.11. Data Peralatan Praktek / Sarpras OTKP 

 

No Nama Barang Jml Ket

1 Mobil praktek Daihatsu Xenia th 2004 1 unit

2 MObil praktekKijang 2 unit

3 Engine stand Kijang 1 unit

4 Engine stand mesin EFI 1 unit

5 Engine stand overhoul mesin EFI 2 unit

6 Engine stand Datsun Konvensional 2 unit

7 Engine stand mesin Diesel  1 unit

8 Kompresor 1 unit

9 Charging aki 1 unit

10 Baterei / Aki 6 pcs

11 timing light 2 pcs

12 duel tach meter 2 pcs

13 kunci sochek 2 set

14 kunci kombinasi 2 set

15 trainer kelistrikan body 3 unit

16 trainer motor starter 1 unit

17 motor starter 3 pcs

18 adaptor kelistrikan body 3 pcs

19 trainer sistem kemudi toyota 1 unit

20 trainer sistem rem 1 unit

21 trainer gardan 2 unit

22 transmisi 3 pcs

23 trainer AC 1 unit

24 alat spooring 1 set

25 scanner EFI kabel 1 set

26 scanner EFI Bluetooth 1 set

27 gas analizer mesin bensin 1 set

28 kunci momen 1 pcs

29 tracker bearing transmisi 1 set

30 avometer analog 4 pcs

31 kunci kombinasi 1 set

32 trainer sistem pengapian 1 unit

33 engine standsuzuki carry 1 unit

34 dongkrak buaya 3 pcs

35 jacksatnd 2 set

36 toolbox 8 pcs

37 obeng kombinasi 3 set

38 radiator cap tester 1 set

39 ring piston 2 pcs

40 kunci filter oli 2 pcs

DAFTAR PERALATAN PRAKTEK TEKNIK KENDARAAN RINGAN 
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Tabel 4.12. Data Peralatan Praktek Teknik Komputer Dan Jaringan 

 
 

 

DAFTAR PERALATAN PRAKTEK / SARPRAS OTKP 

No Nama Barang Jml Ket

1 Meja kantor 1 unit

2 meja kantor 1 unit

3 kursi kantor 1 unit

4 lemari arsip 1 unit

5 pesawat telpon 1 unit

6 PABX kecil 1 unit

7 repeater 1 unit

8 mesin laminating 1 unit

9 staples besar 1 unit

10 ATK 1 set

11 printer 1 unit

12

DAFTAR PERALATAN PRAKTEK TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN 

No Nama Barang Jml Ket

1 Komputer Laptop 15

2 Komputer PC 15

3 Komputer Server 4

4 LCD Proyektor 6

5 Tape / Audio 1

6 Printer 3

7 Hub/ Switch 5

8 Crimping Tools 10

9 Kabel LAN 3 roll

10 Access Point 5

11 Router 5

12 Obeng (+) 8

13 Obeng (-) 7
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Tabel 4.13. Data Sarana dan Prasarana Peralatan Khusus 

 

No Nama Alat Spesifikasi Banyaknya Jml

1 Valve Spring Compresor For Motorcycle Unit

2 Tappet/ Valve Adjusting Wrech For Motorcycle Pcs 2

3 Pin Driver For Motorcycle Set

4 Clutch Center Holder (Treker) For Motorcycle Unit 2

5 Clutch Holder and Remover For Motorcycle Unit

6 Gear Holder For Motorcycle Unit 2

7 Fly Wheel Holder For Motorcycle Unit

8 Fly Wheel Puller For Motorcycle Unit

9 Universal Holder For Motorcycle Unit

No Nama Alat Spesifikasi Banyaknya Jml

ALAT UKUR

Feeler Gauge 0.05 – 1.00 mm Pcs 3

Micrometer 0 – 25 mm Pcs 1

Compresion Tester 0 – 15 Kg/Cm2 Pcs

Teachometer Digital Unit

AVO Meter Analog Pcs 4

Dial Indicator Mitutoyo Unit

Cylinder Bore Gauge Mitutoyo Set

Jangka Sorong 0 – 150 mm Pcs 3

No Nama Alat Spesifikasi Banyaknya Jml

1 PERALATAN TANGAN (G)

2 Kunci busi Cub 16 mm Pcs 2

3 Kunci busi Sport 18 mm Pcs 2

4 Kunci T 8 mm Tekiro Pcs 1

5 Kunci T 10 mm Tekiro Pcs 1

6 Kunci T 12 mm Tekiro Pcs 1

7 Kunci T 14 mm Tekiro Pcs 2

8 Kunci T 17 mm Tekiro Pcs 1

9 Kunci pas – Ring King Tony Set 1

10 Kunci ring King Tony Set

11 Kunci Ellen (L) King Tony Set 3

12 Kunci Shock King Tony Set 1

13 Kunci Inggris General Pcs 2

14 Obeng ketok King Tony Set 1

15 Obeng Prohex Set 1

No Nama Alat Spesifikasi Banyaknya Jml

1 NAMA ALAT/BAHAN

2 Obeng (+) pendek General 7-10 Cm Pcs 2

3 Obeng (-) pendek General 7-10 Cm Pcs 2

4 Tang Potong Selery/Prohex Pcs 1

5 Tang Long Nose (Lancip) Selery/Prohex Pcs 2

6 Tang Circlip Selery/Prohex Pcs 1

7 Tang Kabel Selery/Prohex Pcs 2

8 Tang Kombinasi Selery/Prohex Pcs 1

9 Tang Vice Grip Selery/Prohex Pcs 1

10 Palu Karet Fiber Pcs 1

11 Palu plastic 40 mm Pcs

12 Palu Besi General Pcs 1

No Nama Alat Spesifikasi Banyaknya Jml

1 PERLENGKAPAN 

2 Ragum General 4” Pcs

3 Solder 100 W 220 V Pcs 1

4 Bak plastic Unit 3

5 Tambal Ban Unit

6 Compressor Unit 1

PERALATAN KHUSUS
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B. Hasil Penelitian 

1. Penerapan Monitoring Terhadap Pemebelajaran Berbasis E-

learning 

a. Perencanaan monitoring pembelajaran  

Dalam bagian ini peneliti akan menguraikan tentang perencanaan 

monitoring pembelajaran berbasis e-learning dengan menggunakan 

teknologi informasi di SMK Raden Patah Mojosari berdasarkan temuan-

temuan data penelitian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan yang 

diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam dengan informan utama 

maupun informan pendukung sebagai validasi dari data yang diperoleh.  

Dalam proses perencanaan monitoring pemebelajaran yang di lakukan 

di SMK Raden Patah Mojosari banyak sekali pesiapan-persiapan yang 

dilakuakan dalam hal penggunaan aplikasi.  

Dari hasil wawancara dengan Pak Slamet sebagai kepalah sekolah yang 

mengemukakan:  

“Persiapannya jelas SDM mas, SDM yang mengoperasikan e-learning itu 

sendiri. Karena ini tidak semua SDM bisa melaksanakan ini karena ini 

memang beda. Rata-rata sekolah masih menggunakan Wa, Zoom, Class 

Room, karena itu memang gratis yang pertama, yang kedua memang 

mudah tidak meribetkan tapi sifatnya terbatas. Ini kami ambil karena 

kami memang ingin anak-anak Raden Patah ini sekali melihat aplikasi 

mereka sudah melihat secara terbuka jadi bisa ke arah demokratis kalau 

kita menggunakan sistem ini. Persiapan yang kedua tentunya jaringan 

dan anak-anak kebetulan dulu ada bantuan dari pemerintah berupa paket 

data. Maka dengan itu kita sudah klub. Semua kesiapan sudah terpenuhi 

mulai dari SDM, Jaringan dan Internet, Kesiapan Guru-gurunya.”28 

 

                                                           
28 Wawancara bersama Kepala Sekolah Pak Slamet, 29 Juli 2021. Pukul 09:00 WIB. 
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Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Pak Sugoino selaku 

Waka Kurikulum beliau mengatakan sebagai berikut: 

“Kemampuan kompetensi guru dan dalam menggunakan e-learning ini. 

siswa baru memang kita mulai awal selama satu bulan penu kita 

memberikan pelatihan pada pada penggunaan aplikasi e-learning. Jadi 

disitu kita menggunakan tutorial-tutorial kita buat dan kita sampaikan ke 

siswa, terus terus kita selalu zoom meeting kita tanyakan , kita berikan 

semua kemudahan-kemudahan di e-learning untuk yang kelas satu karena 

rata-rata dari SMP. Karena dari smp rata-rata menggunakan Whatsapp 

sedangkan laporan kedinas nggak mungkin kita kirim screnshoot 

whatsapp, kita harus tau timbal baliknya siswa bagaimana, kerjanya 

siswa seperti apa, presentasi serapannya berapa, itukan kita ngak bisa 

menggunakan whatsapp untuk laporan” 29 

 

Mengarah dari hasil wawancara di atas bahwa perencanaan monitoring 

pembelajaran awal yang dilakukan oleh SMK Raden Patah dalam hal ini 

kepala sekolah yaitu dari segi; Pertama, persiapan Sumber Daya Manusia 

(SDM). Kedua, training e-learning bagi semua yang terlibat dalam 

pembelajaran yang di terapkan di SMK Raden Patah Mojosari. 

Maka dari itu kami melakuakan pelatihan (training e-learning) selama 

satu bulan penuh pada awal penggunaan apliaksi dengan mendatang tutor 

untuk memberikan pembelajaran. Dalam hal ini dititik beratkan pada guru 

dan siswa. Baik siswa lama ataupun yang baru masuk sekolah. 

Pelaksanaan monitoring dapat dilaksanakan dengan cara langsung dan 

tak langsung dengan aktivitas mengumpulkan, mencatat, mengolah 

informasi dan pelaksanaan suatu tugas kemudian dituangkan dalam suatu 

laporan. Tahapan dalam pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dengan 

langkah antara lain: penentuan tujuan, perancangan, pengembangan 

                                                           
29 Wawancara Waka Kurikulum Bapak Sugiono, 27 Juli 2021. Pukul 09:00 WIB. 
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instrumen, pengumpulan data, analisis dengan interpretasi data dan 

penentuan tindak lanjut. 

Proses Pembelajaran di SMK Raden Patah mojosari pada saat ini 

menggunakan e-learning dalam aplikasi. Untuk melakukan monitoring 

pembelajaran dilakukan di dalam aplikasi tersebut. 

Dalam hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Slamet selaku 

kepala SMK Raden Patah: 

“Itu anu mas monitoringnya lewat langsung aplikasi, anak itu tidak 

monitoring bisa diketahui leawat aplikasi begitu juga sebaliknya sudah 

otomatis, anak tidak membaca, anak tidak melihat, anak tidak 

mengerjakan, anak nggak masuk di aplikasinya sudah diketahui secara 

langsung dan itulah baiknya e-learning. Iya disamping ada kurikulum 

yang bertanggungjawab pembelajaran dan kesiswaaan, kepala sekolah 

juga diberi hak untuk dikasih cara untuk mengklik aplikasi itu untuk 

melihat kegiatan baik itu guru maupun siswa. Itu di e-learning moodle 

namanya.”30 

 

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan 

monitoring di lembaga pendidikan Smk Raden Patah Mojosari semua di 

lakukan di dalam aplikasi. Dengan adanya aplikasi e-learning ini bisa 

memudahkan untuk memonitoring pemebelajaran karena semua aktifitas 

dilakukan di dalam apliasi. 

Hal itu sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Sugiono pada 

saat wawancara sebagai berikut:  

“Sebagai kurikulum saya monitoring, saya yang membuat kelas, jadwal, 

absen, semua materi saya monitoring. Jadi kita bisa akses ini gurunya sudah 

masuk materi atau belum, kita bisa cek dimana saja dengan pakai HP dan 

Laptop, jadwalnya kita cek, kita bagi jam sesuai dengan e-learning. 

Makannya kita gunakan e-learning. jadi disitu semua terekam aktifitas baik 

guru maupun siswa baik kompetensi baik nilainya, presentasi dan 

                                                           
30 Wawancara bersama Kepala Sekolah Pak Slamet, 29 Juli 2021. Pukul 09:02 WIB. 
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serapannya muncul semua disitu. Jadi nggak bisa bohong karena banyak 

anak-anak sekarang bilangnya sudah absen, sudah saya baca bu padahal 

Cuma menegerjakan tugasnya saja materi ngak di baca sama sekali. Semua 

bisa dilihat di aplikasi meskipun ngak tatap muka”31  

 

Pada masa pandemi ini semua sekolah diharuskan melakuakan 

pembelajaran dharing. Sebegaimana yang diterapkan di sekolah smk raden 

patah mojosari yang menggunakan pembelajaran e-learning moodle.  

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

beberapa narasumber menunjukkan bahwa monitoring pembelajaran adalah 

merupakan suatu kebijakan yang di ambil oleh sekolah terhadap proses 

pembelajaran dimasa pandemi dengan menggunakan aplikasi e-learning.  

Tahapan dalam pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dengan langkah 

antara lain: penentuan tujuan, perancangan, pengembangan instrumen, 

pengumpulan data, analisis dengan interpretasi data dan penentuan tindak 

lanjut.32 

Dalam persiapan awal mulainya penggunaan aplikasi ternyata masih 

banyak dari guru yang belum mampu menggunkan teknologi. Karena faktor 

usai mereka masih merasa nyaman dengan model pembelajaran 

menggunakan whatsapp, claassrom, dan zoom. Mereka merasa kesulitan 

menggunakanteknologi. Oleh karena itu semua guru dan siswa diwajibkan 

mengikuti pelatihan yang di laksanakan oleh lembaga agar proses belajar 

menhajar tetap berjalan dengan baik. 

                                                           
31 Waka Kurikulum Bapak Sugiono, 27 Juli 2021. Pukul 09:00 WIB. 
32 Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 138. 



   58 

   

 

 

Persiapan Selanjutnya persiapan monitoring pembelajaran di smk raden 

patah mojosari penyediaan jaringan internet berupa Wifi untuk semua guru 

yang akan melakuakan pembelajaran di aplikasi. Persiapan yang dilakukan 

untuk siswa yaitu bantuan paket internet yang diberikan dari pemerintah 

pada saat mulainya pandemi covid-19. 

Untuk sekolah SMK Raden Patah sendiri memilih menggunakan 

pembelajaran e-learning dengan Moodle aplikasi walaupun harus 

mmengeluarkan uang untuk membayar aplikasi dari luar negeri Jadi untuk 

persiapan yang di lakukan sekolah SMK Raden Patah Mojosari terhadap 

pembelajaran e-learning sudah cukup baik. 

Pelaksanaan monitoring dapat dilaksanakan dengan cara langsung dan 

tak langsung dengan aktivitas mengumpulkan, mencatat, mengolah 

informasi dan pelaksanaan suatu tugas kemudian dituangkan dalam suatu 

laporan.  

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara yang ditemukan di lapangan 

bahwasannya pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Smk Raden Patah 

Mojosari melalui apliakasi langsung. Semua aktifitas pembelajaran 

dimonitoring di satu titik aplikasi, untuk media lain seperti whatsapp, 

claassroom, zoom hanya sebagai media pendukung dalam melakukan 

monitoring. Apabila masih ada yang belum memasukkan materi di aplikasi 

akan di tegur langsung oleh pimpinan pada saat itu juga, dan biasanya 

melalui whatsapp langsung di grub melalui wali kelas. 
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Strategi yang dilaksanakan oleh kepalah sekolah dan waka kurikulum 

dalam memonitoring pembelajaran di SMK Raden Patah Mojosari di 

lakukan secara berkala di antaranya melakukan zoom dengan semua Guru 

dan siswa yang masih kesulitan dalam penggunaan aplikasi setiap seminggu 

sekali. Selanjutnya juga monitoring secara keseluruhan dengan pemerintah 

di lakukan setiap sebulan dan semester sekali. 

b. Pelaksanaan monitoring pembelajaran 

Belajar online tidak hanya sekedar mengetahui bahwa ia memindahkan 

materi melalui Internet, dan guru tidak hanya memberikan tugas dan 

pertanyaan yang dikirim melalui aplikasi media sosial (online), 

pembelajaran online selalu disiapkan, diimplementasikan dan dievaluasi 

pembelajaran dan tatap muka. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses 

persiapan bahan pengajaran melalui media, menggunakan pendekatan dan 

metode pembelajaran dan menilai periode tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditentukan. 

Dengan adanya pemebelajaran dharing seperti yang diterapkan oleh 

sekolah SMK Raden Patah Mojosari. Yaitu dengan menggunakan E-

Learning Moodle Sistem (LSM). Dalam penerapan pemebelajaran e-

learning ini tentunya dibutuhkan monitoring dari berbagai pihak seperti 

kepalah sekolah. Dalam penerapan monitoring pembelajaran e-learning 

tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu : a. 

Perencanaan , b. Pelaksanaan, c. Evaluasi. 

1. Tahap pelaksanaan monitoring pembelajaran e-learning 
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a. Pembuatan RPP 

Atas dasar hasil komentar yang dibuat oleh penulis sebelum 

implementasi pembelajaran online, guru pertama kali mempersiapkan RPP 

sehingga dalam implementasi kegiatan pembelajaran lebih efisien dan 

diarahkan. RPP dibuat oleh guru ketika online dan tatap muka lebih kurang 

sama. Selain mempersiapkan RPP guru juga menyiapkan media 

pembelajaran untuk pengajaran yang diadaptasi dengan material yang akan 

dikirim kepada siswa. 

Dari hasil temuan dilapangan dengan wawancara dengan beberapa guru 

bahawa memang semua guru sudah membuat RPP terlebih dahulu sebelum 

melakukan pembelajaran dimulai karena itu menjadi pedoman bagi guru. 

Dan untuk poin-poin yang tercantum di dalam RPP pembelajaran dharing 

mulai dari pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup tetap sama yang 

membadakan hanya terletak pada pendahuluannya. Yang dulu dilakukan 

dengan tatap muka sekarang harus dilakuakan dengan memberikan 

informasi melalui whatsaapp.  

Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pak Jaini selaku Guru IT 

mengatakan:  

“Persiapan terlebih dahulu kita meberikan informasi kepada siswa untuk 

mengikuti pembelajaran melalui grup whatsapp dan juga membuat RPP 

setiap hari. Itu yang kita ikuti.” 

Selama periode pandemi ini, belajar menggunakan media e-harning 

guru harus selalu membuat rencana belajar (RPP). Ketika RPP diproduksi 
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tidak jauh berbeda dengan RPP sebelum keberadaan pandemi. Pengaturan 

dan poin dari RPP yang sama terdiri dari Pendahuluan, cakupan kegiatan 

dasar. Apa yang tampaknya berbeda hanya pada awal pembukaan saja, yang 

pertama-tama dapat dilakukan dengan tatap muka dan sekarang harus 

didahului dengan membuka instruksi pada siswa melalui WhatsaApp 

terlebih dahulu, dan itu terlihat berbeda pada saat kegiatan menggunakan 

media online. 

Setelah pembuatan RPP selanjutnya guru menentukan media yang di 

gunakan untuk menyampaikan materi, dari hasil survei yang dilakukan 

peneliti Sebelum belajar, guru telah menyiapkan dan membuat media 

pembelajaran dalam bentuk vidio yang di apload di aplikasi. Selain vidio 

guru juga membuat PPT dan wort tulisan dan gambar untuk dimasukan 

didalam aplikasi. 

Selain itu juga dalam pembuatan materi semua guru bekerjasama satiap 

satu orang ditugaskan membuat materi begitu juga guru yang lain, kemudian 

semua materi dimasukkan di dalam aplikasi dengan tujuan mempermudah 

setiap guru melihat semua materi yang sudah disimpan di aplikasi. Kalau di 

media pembeljajaran yang lain harus membuat sendiri-sendiri. 

Dari hasil wawancara dengan Pak Selaku waka kurikulum/guru PAI 

mengatakan:  

“Semua guru- guru teman pengajar menerima dengan adanya aplikasi e-

learning ini karena disamping memudahkan kita didalam kerja kelompok 

yang sangat ringat. Karena dalam membuat administrasi pembelajaran itu 

kita bisa membuat MGMP lokal sesama guru mapel sehingga kita bisa 
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bagi tugas itu enaknya e-learning. Kita misalnya membuat materi kelas 1, 

guru yang lain membuat materi kelas 2, guru yang lain membuat materi 

kelas 3, sehingga itu cukup satu guru yang membuat sehingga sudah bisa 

menggunakan materi tersebut. Jadi tidak perlu harus membuat lagi 

seperti misalnya kita melalui aplikasi claass room itukan harus membuat 

sendiri-sendiri. Kalau ini nggak enaknya disitu jadi meringankan dan 

mempercepat administrasi” 

 

Mengarah dari hasil wawancara diatas bahwansannya keputusan sekolah 

SMK Raden Patah Mojosari dalam menggunakan aplikasi e-learning 

Moodle sangat baik selain memudahkan pembelajaran juga aplikasi ini 

sebagai solusi agar proses pembelajaran tetap berjalan degan baik.  

Pembelajaran online tidak hanya mempelajari bahwa ini mentransfer 

materi melalui Internet, dan guru tidak hanya memberikan tugas dan 

pertanyaan yang dikirim melalui aplikasi media sosial (online), 

pembelajaran online selalu disiapkan, diimplementasikan, dan dievaluasi, 

serta pembelajaran tatap muka. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses 

menyiapkan materi pendidikan menggunakan media, menggunakan 

pendekatan, serta metode pembelajaran dan mengevaluasi dalam periode 

waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.  

Dalam perencanaan pembelajaran dalam pandemi menggunakan media 

pembelajaran online di sekolah SMK Raden Patah Mojosari telah dilakukan 

dengan sangat baik atau juga dapat efektif. Dalam pembelajaran online guru 

menggunakan media online untuk mengembangkan perencanaan 

pembelajaran dengan menyiapkan RPP terlebih dahulu. Di RPP, itu juga 

telah terdapat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan KI, KD 
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dipelajari. Cara ini harus dilakukan kegiatan belajar dalam kegiatan 

pengantar, inti dan cakupan. 

Selain itu, guru akan memilih media belajar yang digunakan untuk 

mengirimkan materi dengan mempersiapkan materi sebelumnya. Guru 

mengambil bahan ajar dan dengan mempelajari materi di LKS, paket buku 

dan juga mencari referensi lain di Google atau browser lain. Hal ini 

dimaksudkan agar guru bisa menambah materi dan pengetahuan kepada 

siswa. Selain menyiapkan materi pengajaran guru juga menyiapkan media 

pembelajaran sebagai video pembelajaran. Video ini biasanya dibuat oleh 

Pak sugiono sesuai dengan jadwal pembelajaran yang berlangsung dan 

video akan diunduh oleh Pak Sugiono pada akun YouTube Sugiono, setelah 

tautan video dibagikan secara online, kemudian memberikan intruksi 

melalui Grup Whashapp dari setiap kelas.  

Selain itu, metode menerapkan pembelajaran online yang digunakan guru 

dalam video adalah metode konferensi dan penugasan. Karena metode 

konferensi dianggap sangat efektif dalam menyediakan materi belajar 

dengan video kepada siswa. Meskipun penugasan ini bertujuan untuk 

memverifikasi bagaimana pemahaman siswa dari materi pembelajaran telah 

ditransmisikan oleh guru melalui video pembelajaran. Hamdani menyatakan 

bahwa metode konferensi belajar dalam bentuk konsep, prinsip, fakta 

tertutup dan respons antara guru dan siswa. Selain itu juga seorang gurur 

tidak lupa merencanakan pembelajaran online juga menyiapkan penilaian 



   64 

   

 

 

agar guru dapat melihat sejauh mana siswa memahami material yang 

disampaikan melalui video. 

1. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran E-Learning 

 Setelah tahap persiapkan sudah dilakukan maka akan kita bahas mengenai 

tahap proses pelaksanaan monitoring pembelajaran e-learning dan hal ini 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran di SMK 

Raden Patah Mojosari dengan adanya beberapa langka di antaranya: a. 

Aplikasi, b. Pemilihan metode belajar, c. Motivasi peserta didik, d. 

Menciptakan komunikai yang baik, e. Sarana dan prasarana, f. Jaringan 

internet, g. Kesan peserta didik dalam pembelajaran daring. 

a. Aplikasi  

Dari hasil pengamatan yang dibuat oleh penulis implementasi 

pembelajaran online Pada masa Pandemi Covid-19 Guru dan siswa 

menggunakan WhatsApp dan E-Learning dalam proses Belajar Dharing. 

Adapun langkah awal pada saat login di aplikasi e-learnig SMK Raden 

Patah Mojosari sebagai berikut:  

Gambar 4.1 Awal Login di Aplikasi 
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Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa sebelum masuk ke 

aplikasi kita terlebih dahulu harus menyiapkan username dan passwort, 

dimana passwort untuk guru dan siswa itu berbeda. 

Gambar 4.2 Beranda Depan e-learning 

 

Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa dalam e-learning, banyak 

macam pilihan materi belajar yang dapat digunakan. guru dan siswa sangat 

mendukung pembelajaran online dapat dilakukan. Penggunaan 

pembelajaran online cukup mudah, meskipun siswa baru menggunakan 

periode pandemi ini, mereka dapat menerima dan menampilkannya dengan 

lancar. Pada saat masuk kita bisa tinggal menggunakan alamat atau link 

sebagai berikut https://smkradenpatahmojosari.sch.id. 

Gambar 4.3 Gambar Bagian Dasbort e-learning  

 

https://smkradenpatahmojosari.sch.id/
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Dari gambar di atas bahwasanya di bagian dasbort aplikasi moodle 

terdapat fitur pesan yang bisa digunakan untuk menulis atau melihat 

pemeberitahuan dari guru terhadap siswa secara langsung. Sedangkan Grub 

Whatsapp sebagai media untuk memberikan informasi antara guru dan 

peserta didik. Melalui Grub Whatsapp Guru membarikan arahan dan 

informasi mengenai pelaksanaan pembelajarans e-learning. 

Gambar 4.4 Materi Bahan Siswa 

 

Dengan melihat gambar di atas kita dapat melihat sebelum siswa 

melakukan absen didalam aplikasi terlebih dahulu memilih salah satu mata 

pelajaran yang ada pada hari itu dengan jadwal yang ada. 

Gambar 4.5 Absensi Siswa 
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Dalam gambar diatas siswa bisa langsung melakuakan absensi sebelum 

mengikuti pembelajaran. Batas waktu absensi diberlakukan mulai jam 07.00 

s/d 17.00. Guru dapat dapat memantau siapa saja yang sudah melakukan 

absensi atau belum, dan di pantau juga oleh operator. 

Dari semua tahapan penggunaan aplikasi diatas sekolah juga membua 

tutorialnya dalam bentuk yutube. 

b. Memilih Metode Belajar  

Atas dasar hasil pengamatan yang dibuat oleh penulis dalam 

implementasi pembelajaran dalam periode pandemi melalui pembelajaran 

online di SMK Raden Patah Mojosari guru menggunakan 2 metode belajar 

yaitu ceramah, tugas dan praktek. Metode konferensi digunakan untuk 

menjelaskan materi untuk dipelajari oleh siswa dengan video. dan Grub 

Whatsapp sesuai dengan RPP yang sudah di buat Sehingga siswa akan lebih 

mudah untuk memahami materi pembelajaran, pada akhir pembelajaran 

biasanya guru akan memberikan tugas berupa pertanyaan di aplikasi yang 

harus dijawan oleh peserta didik Sebagai tanda pemahaman para peserta 

terhadap materi yang telah dijelaskan dan sebagai tanda bahwa siswa sudah 

mengikuti semua proses pembelajaran. Sedangkan untuk tugas praktek itu 

sendiri siswa di suruh datang kesekolah untuk mempraktekkan sesuai 

dengan materi yang sudah di jelaskan oleh guru melalui aplikasi dan sudah 

diberikan pada saat pembelajaran dharing.  

Berdasarka hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu Bapak 

Sucahyo selaku guru Teknik mengatakan sebagai berikut:  



   68 

   

 

 

“saya selalu memberikan tugas melalui Whatsap dan dikerjakan di aplikasi 

e-learning. Saya juga membuat RPP setiap hari. Selanjutnya saya terus 

pantau sampai dimana siswa dapat memahami materi yang di berikan “ 

 

c. Motivasi Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil Observasi yang penulis telah jalani di SMK Raden 

Patah Mojosari, setiap pembelajaran dharing yang dilakukan guru senantiasa 

membarikan motivasi kepada siswa agar selalu aktif belajar dan mengikuti 

pelajaran setiap harinya walaupun dengan segala kekurangan dan dan 

keterbatasa dimasa pandemi Covid 19. Dan juga guru selalu mengingatkan 

agar tetap menjaga kesehatan mulai dari cuci tangan, memakai masker dan 

menjaga jarang agar mengurangi resiko terdampak Covid-19. Dan selalu 

menjalanka ibadah secara rutin kepada Allah SWT. Biasanya motivasi itu 

diberikan guru pada saat memulai dan selesai pembelajaran dalam bentuk 

whatsapp dan yutube sebelum diakhiri. 

Berdasarkan hasil pertemuan yang diarahkan pencipta dengan Pak 

Sucahyo, diperoleh informasi sebagai berikut: 

"Memang saya sering memberikan inspirasi kepada siswa tapi biasanya 

saya taruh langsung di youtube dan rekaman whatsapp menjelang akhir 

latihan." 

 

d. Metode monitoring pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di SMK Raden 

Patah Mojosari, Saat melaksanakan pembelajaran berbasis web melalui e-

learning instruktur secara konsisten menyaring gerakan siswa selama 

pembelajaran. hal ini dibuktikan dengan konsekwensi dari pertemuan yang 
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dipimpin oleh pencipta dengan pak jaini sebagai pengajar sekaligus sebagai 

wali kelas, diperoleh informasi sebagai berikut : 

“Kami sebenarnya melihat kekurangan dari setiap latihan, saudara, jika 

ada siswa yang belum bergabung, kami akan menghubungi mereka 

melalui kelompok kelas dan selanjutnya melalui (pesan Whatsapp) kami 

menanyakan apakah ada masalah, dll. Kami bekerja sama dengan guru 

mata pelajaran untuk terus mengamati sehingga semua siswa mengikuti 

pembelajaran saat ini." 

 

Dari gambaran pendidik dan wali kelas di atas, sebagai pendidik dan 

wali wali kelas kami terus mengamati latihan belajar siswa meskipun 

melalui media e-learning dan pendidik juga berusaha memberikan yang 

terbaik kepada siswanya dengan bertanya melalui whatsapp banyak dan 

selanjutnya sebenarnya apakah ada masalah. dalam belajar atau tidak. 

Dalam hal ini siswa mengalami kendala, khususnya dalam hal penggunaan 

aplikasi, sekolah memberikan bimbingan kepada pendidik untuk menjadi 

pembimbing dan selanjutnya menawarkan pengaturan, selain itu pengajar 

juga bertanggungjawab dalam pembelajaran.  

e. Jaringan Internet   

Dari hasil observasi yang telah penulis lakukan dengan mengikuti 

compositions pembelajaran pada masa pandemi yang dilakukan melalui e-

learning, ketersediaan jaringan web di rumah peserta didik sudah 

mendukung. Karena peserta didik yang tinggal di pinggiran kota yang 

memang jaringan internetnya cukup bagus dan selain itu bagi peserta didik 

yang tinggal ditengah-tengah desa yang kesulitan sinyal sebagian dari orang 

tua mereka yang terbilang mampu memilih untu memasang 
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Wifi.Berdasarkan wawancara  dengan peserta didik Rasit Ridho diperoleh 

data sebagai berikut:  

“Untuk jaringan di rumah sendiri alhamdulillah bagus jadi bisa masuk 

dengan mudah masuk ke aplikasi. 

f. Motivasi Peserta didik 

Mengingat efek dari persepsi yang telah dibuat oleh para ilmuwan 

dalam pelaksanaan pembelajaran internet melalui e-learning, sebagian besar 

siswa terbiasa melakukan pembelajaran berbasis web. Meskipun pada 

awalnya banyak yang mengeluhkan pelaksanaan pembelajaran berbasis web 

karena merasa lelah mudah dan membutuhkan semangat untuk belajar. 

Namun lama kelamaan mereka sudah mulai terbiasa dan ikut serta dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis web. Untuk mendapatkan informasi 

yang lebih top to bottom mengenai pelaksanaan e-learning, pencipta 

mengarahkan pertemuan dengan dua mahasiswa, yaitu Rasit Ridho dan 

Irfan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama peserta didik Rasit 

Ridho dan Irfan menyampaikan:  

“Saya kadang-kadang merasa lelah karena online terus-menerus karena 

saya tidak bisa pergi ke kelas untuk berkumpul dengan teman-teman, 

namun terkadang orang-orang yang merasa terobsesi dengan 

pembelajaran internet karena kita dapat merenungkan kapan saja dan di 

mana saja. di mana saja, tidak ada alasan kuat untuk datang ke sekolah". 

 

Dibanding siswa Rasit Ridho, siswa Irfan sangat menyukai pembelajaran 

internet karena mereka merasa bebas dan pembelajaran harus bisa dilakukan 
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kapan saja dan dimana saja, selain memanfaatkan media e-learning yang ia 

rasa sederhana dan bisa diikuti. 

Pelaksanaan pembelajaran adalah cara yang paling umum untuk 

memahami pengaturan mendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah diatur, atau secara keseluruhan, pelaksanaan latihan harus berpegang 

pada apa yang secara khusus dinyatakan dalam pengaturan. Menurut 

Thome, pembelajaran internet akan menemukan bahwa dalam 

pelaksanaannya menggunakan inovasi media interaktif, kelas virtual, 

rekaman, pesan online, email, pesan suara, temu telepon, dan video online 

real time. 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis web atau BDR ini memanfaatkan 

aplikasi e-learning dan whatsapp gathering. Aplikasi e-learning digunakan 

untuk melakukan sistem pembelajaran, sedangkan aplikasi WhatsApp 

Gathering digunakan untuk mengirimkan arahan pembelajaran berbasis web 

dengan memanfaatkan e-learning serta untuk menjalin korespondensi 

dengan siswa dan juga teman-teman mereka mengenai sistem pembelajaran 

selama pembelajaran berlangsung pandemi. 

Sebelum pembelajaran berbasis web dimulai sebelum pukul 07.00 WIB, 

pendidik telah membagikan arahan pembelajaran berbasis web sekitar 

kemudian melalui grup WhatsApp. Kritikan dari para siswa juga sangat 

dapat diterima, sebelum pembelajaran dimulai para siswa telah menyiapkan 

alat-alat tulis sel, dan juga menjamin bahwa organisasi tanda mereka sudah 

kokoh. 
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 Dalam pembelajaran berbasis web melalui e-learning dan WhatsApp 

gathering, para pendidik juga selalu mengingatkan dan mengajak siswa 

untuk selalu semangat belajar meskipun belajar secara online dengan segala 

keterbatasannya dan juga mengingatkan mereka untuk selalu menjaga 

kecintaannya kepada Allah SWT. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan 

kepribadian siswa yang biasanya latihan keras dilakukan di sekolah, saat ini 

para pendidik juga mendorong siswa untuk melakukan kebiasaan tersebut di 

rumah. 

 Pendidik juga selalu berusaha untuk menjalin kerjasama yang baik 

dengan siswa. Salah satu cara yang digunakan instruktur adalah secara 

konsisten menyaring tindakan siswa dalam latihan pembelajaran melalui e-

learning. Jika siswa mengambil bagian dalam latihan pembelajaran internet 

dengan memeriksa apakah siswa hilang. Jika ada siswa yang belum 

ketinggalan, guru akan menghubungi siswa melalui pesan WhatsApp 

pribadi. Dengan ini, korespondensi akan tetap membumi di antara 

mahasiswa dan pendidik. 

g. Sarana dan Prasarana 

Sarana yang digunakan selama menjalani masa pandemi ini di Sekolah 

SMK Raden Patah Mojosari telah dipenuhi baik dari pengajar maupun 

siswa. Dalam pelaksanaannya secara online, pengajar dan siswa juga siap 

bekerja tanpa hambatan dan semua hal, mereka menggunakan ponsel dan 

workstation atau PC untuk menuju ke e-learning. karena mereka terbiasa 
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menggunakan ponsel sehingga mereka terlihat menghargai dan senang 

ketika pembelajaran dilakukan melalui media elektronik, khususnya dengan 

e-learning dan selanjutnya whatsapp gathering. 

Dari konsekuensi persepsi yang telah dibuat oleh para ahli, aksesibilitas 

media pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dalam pembelajaran 

internet seperti PC, ponsel, organisasi Wifi, dan aset pembelajaran lainnya 

di Sekolah SMK Raden Patah Mojosari saat ini sudah dapat diakses dan 

memadai untuk membantu. terselenggaranya pembelajaran berbasis web 

karena semua pendidik saat ini telah memiliki HP Android dan PC untuk 

menyelesaikan pembelajaran berbasis web. Demikian pula aksesibilitas aset 

pembelajaran lainnya seperti buku pelajaran, LKS juga dapat diakses dan 

tentunya pihak sekolah telah bekerjasama dengan semua yang diharapkan 

untuk melakukan pembelajaran internet. Karena SDM para pendidik masih 

kurang, kami mendapatkan mentor untuk persiapan agar para pengajar dapat 

melakukan pembelajaran berbasis web dengan baik. 

Sehubungan dengan hasil pertemuan yang dipimpin dengan kepala 

sekolah, Bapak Slamet S.E, diperoleh informasi sebagai berikut: 

“Memang Pak, kemarin itu di situ, dari kami mendapat panduan. 

Padahal, semua materi sudah disampaikan kepada para sahabat, mungkin 

karena masih ada kendala yang berbeda, khususnya SDM. dari para 

pendidik yang belum memiliki pilihan untuk memanfaatkan e-learning mas. 

Jadi sudah kami persiapkan.”  

 

Selengkapnya tentang teks sumber ini Diperlukan teks sumber untuk 

mendapatkan informasi terjemahan tambahan Kirim masukan Panel 

samping 
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2. Tahap Evaluasi Pembelajaran E-Learning  

Evaluasi yang dilakukan oleh SMK Raden Patah Mojosari secara garis 

besar dapat ditarik pada evaluasi monitoring pembelajaran e-learning. 

Dalam mekanisme pelaksanaan monitoring tarhadap pembelajaran e-

learning dan siapa saja yang terlibat, dalam hal ini sekolah sudah memiliki 

timeline akan hal itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Sugiono S.Kom 

waka kurikulum :  

“Makanya setiap seminggu sekali kita monitoring menggunakan zoom 

dan di masukkan live di e-learning. Jadi mau nggak mau dia harus 

bangun minimal satu minggu sekali. Solusi yang di lakukan untuk 

mengatasi kendala yang ada untuk siswa baru kita harus selalu intens 

negajarkan anak-anak melalui wali kelas, jadi wali kelas kita brifing 

sebagai tutornya dari peserta didik yang di bimbing agar bisa akses e-

learning. Yang kedua terpaksapun untuk anak-anak katakanlah alasan 

paketanya nggak ada atau lokasi tempat tinggal yang susa sinyal, 

terpaksa kita tatap muka datang kesekolah secara bergilir sahari 10 orang 

atau 20 orang siswa kita buat seperti itu. Jadi selama satu minggu kita 

gilir ketemu tatap muka untuk breferng e-learning. Kalau untuk siswa 

yang lama sudah tidak sulit”. 

 

Proses evaluasi terjadwal dan memiliki arah yang bagus dalam penerapan 

monitoring e-learning.sehingga setia guru tidak merasakan kesulitan dalam 

memonitoring terhadap pembelajaran e-learning.  

Hasil dari evaluasi yang dilaksanakan tentang monitoring pembelajaran 

e-learning adalah, ditemukan dengan relevansi visi misi monitoring 

pembelajaran e-learning. Sedangkan dalam pelaksanaan evaluasi monitoring 

pembelajaran e-learning dapat menghasilkam pendidikan yang saling 

bekerja sama antara pendidik satu dengan yang lain dengan tujuan agar bisa 

mendapatkan solusi yang ada kepada setiap masing-masing individu 
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seoarang pendidik. Tindakan selanjutnya di arahkan oleh Kepala Sekolah 

langsung dengan pendampingan melalui monitoring. Sebagaimana yang di 

katakan oleh Pak Jaini pada saat wawancara: 

“Semua guru di wajibkan untuk ikut rapat evaluasi untuk saling 

bekerjasama dan bertukar pendapat untuk mendapatkan solusi dari setiap 

permasalahan yang ada dan di dampingi serta di monitoring oleh kepala 

sekola”.33 

 

Untuk menindak lanjuti hasil evaluasi monitoring pembelajaran e-

learning, rencana strategi sekolah yang kami lakukan dalam memonitoring 

pembelajaran e-learning adalah, mengadakan rapat besar dengan dinas 

terkait dan para kordinator sekolah beserta rapat untuk program semester 

dan proram tahunan di awali dengan rapat evaluasi Evalusi pembelajaran 

mencakup tiga latihan, yaitu pengaturan khusus, pelaksanaan, dan penilaian. 

Siklus penilaian sebagian besar berfokus pada siswa, ini berarti bahwa 

penilaian direncanakan untuk melihat hasil belajar siswa dan mencoba untuk 

menentukan bagaimana pembukaan pembelajaran. 

Penilaian penjemputan selama pandemi ini, Pak Sugiono melihat 

konsekuensi dari resume memperhatikan rekaman yang dikumpulkan oleh 

mahasiswa. Demikian juga, itu juga dari efek samping berurusan dengan 

pertanyaan pelatihan dalam e-learning. Dengan ini, Pak Sugiono dapat 

mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang disampaikannya 

melalui e-learning. Dalam hal nilai siswa di atas normal, dapat dikatakan 

bahwa gerakan belajar tersebut membuahkan hasil dan tujuan belajar dapat 

                                                           
33 Bapak Jaini, Guru PAI, 27 Juli 2021. Pukul 09:30 WIB. 
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tercapai sepenuhnya. Namun, jika ada siswa yang mendapat skor lebih 

sedikit. Pembelajaran berbasis web melalui e-learning yang dilakukan oleh 

Pak Jaini dapat dikatakan ampuh jika sebagian besar siswa dapat memahami 

latihan dengan baik. 

Teknik tugas merupakan strategi pertunjukan dengan menawarkan tugas 

kepada siswa untuk menyelesaikan latihan pembelajaran sehingga dapat 

direpresentasikan dalam jangka waktu yang telah ditentuka 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini, sebagian besar 

siswa terlihat sudah terbiasa melakukan pembelajaran berbasis web, namun 

terkadang mereka juga merasa lelah karena telah melakukan pembelajaran 

berbasis web untuk waktu yang sangat lama. lama sehingga terkadang 

mereka juga bolos belajar. Dalam pelaksanaan pembekalan di masa pandemi 

di Sekolah Profesi Raden Patah Mojosari, terdapat kelemahan dan juga 

kelebihan. Tidak adanya pemahaman di masa pandemi menggunakan e-

learning mengingat masih ada beberapa siswa yang kurang siap untuk 

memahami pembelajaran dengan menonton rekaman dan terlebih lagi 

membaca materi pembelajaran melalui ikhtisar materi yang disusun oleh 

Pak Jaini. dalam kata dan dalam PPT. Ada siswa yang cepat dalam 

menangkap materi pembelajaran dengan cara menyimak dan membaca, dan 

ada juga siswa yang agak terlambat dalam mendapatkan materi melalui 

menyimak dan membaca karena siswa seperti ini lebih banyak melihat 

tentang mendapatkan materi pembelajaran melalui pembelajaran tatap 

muka. di kelas. Sedangkan manfaat membiasakan diri di masa pandemi 
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dengan memanfaatkan media e-learning dan tandan WhatsApp adalah dapat 

membangun informasi dan pemahaman pengajar dan mahasiswa dalam 

menggunakan kemajuan elektronik sehingga dalam perkembangan zaman 

ini, pendidik dan siswa tidak berpikir bahwa itu merepotkan dan gagap 

mekanis. 

d. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 

Sistem informasi manajemen pendidikan wajib dimiliki oleh semua 

lembaga pendidikan khususnya di SMK Raden Patah Mojosari karena 

berkaitan dengan sumber daya manusia dan teknologi informsi untuk 

memilih, menyimpan, mengelolah, dan mengambil kembali informasi 

apabila itu dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan pada saat 

pengambilan keputusan.  

Dari hasil observasi di salah satu lembaga pendidikan yaitu di sekolah 

SMK Raden Patah Mojosari yang mana penggunaan teknologi informasi 

dengan di dukung oleh SDM seluruh staf yang ada sudah di gunakan sejak 

berdirinya sekolah. Hanya memang masih harus ada perbaikan-perbaikan 

sistem secara terus menerus. Untuk sekarang ini SMK Raden Patah sendiri 

sudah menggunakan aplikasi e-learning moodle. Tujuannya agar 

mempermudah unrtuk mecari data dimanapun dan kapan karena semua 

terekam di dalam aplikasi. 

 Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sugiono Selaku waka kurikulum/ 

operator : 

“Kenapa saya terapkan elearning moodle kalau saya ngajarkan satu 

tahun, satu bulan, satu minggu terus ilmunya nggak di pakai satu bulan 
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hilang. Dengan adanya aplikasi ini kita masih mengecek materi yang 

perna kita ajarkan 3  sampai 4 tahun lalu” 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bagaiman pentingnya sistem 

informasi di dalam sebuah lembaga pendidikan khususnya di SMK Raden 

Patah Mojosari. 

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 

Sistem informasi manajemen merupakan, bagian dari ilmu manajemen. 

Semua fungsi manajemen baik itu perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pemimpin (leading/actuating), dan pengendalian (contrilling) 

diperlukan untuk keberhasilan kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk 

dalam bidang pendidikan.  

Keberhasilan saat menjalankan fungsi manajemen tersebut salah satunya 

ditunjang oleh sistem informasi yang mampu menyediakan informasi yang 

dibutuhkan para pengolah (pemimpin lembaga tersebut). Menurut, Bapak 

Sugiono. selaku kepala sekolah menyatakan bahwa: 

 “Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang berorientasi 

kepada sistem informasi yang mementingkan kemantapan data dan 

ketepatan sasaran dalam memperoleh berbagai data dan informasi yang 

dibutuhkan sekolah. Informasi yang dibutuhkan seperti sarana prasarana, 

pembiayaan, pengelolaan, kompotensi lulusan, penilaian, standar isi, 

pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun sistem pengelola data yang 

digunakan disini yaitu DAPODIK yang meliputi data pendidik, tenaga 

kependidikan, data siswa, data sarana dan prasarana, dan sebagainya 

yang secara cepat dan valid yang disampaikan kepada instansi seperti 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maupun ke Kementrian Nasional”.  

 

Dapodik adalah, suatu sistem pendataan dan pengelolaan data-data 

pendidikan yang bersifat mikro secara daring dan real time. Terdapat jenis 

data utama yang dikelola pada sistem dapodik, meliputi data sekolah, data 



   79 

   

 

 

siswa, data pendidik, data karyawan, dan staf sekolah. Dapodik bertujuan 

untuk mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data 

pedidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk 

memenuhi kebutuhan kementrian dan pemangku kepentingan lainnya. 

Selanjutnya tujuan berikutnya adalah untuk mendukung peningkatan 

efesiensi, efektif, dan sinergi kegiatan pengumpulan data pokok yang 

terintegrasi dalam satu sistem pendataan. 

Untuk melaksanakan sistem informasi manajemen di SMK Raden 

Patah Mojosari mempunyai tiga bagian untuk mengolah data yaitu, bagian 

pengumpulan data, bagian pengolahan data, dan bagian penyimpanan data. 

a. Bagian Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan berupa data internal dan data eksternal. Data 

internal merupakan data yang berasal dari dalam organisasi sedangkan data 

eksternal merupakan data yang berasal dari luar organisasi akan tetapi masi 

terdapat hubungan dengan perkembangan organisasi. Data internal dapat 

diperoleh dari semua unit kerja dalam organisasi yaitu dari wakasek, 

meliputi wakasek bagian pengajaran, kesiswaan, sarana prasarana, dan 

humas. Ini berarti bahwa bidang-bidang fungsional dan berbagai satuan 

kerja dalam organisasi dapat menjadi sumber data. Sedangkan data eksternal 

dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Pengumpulan data secara eksternal 

harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.  

Seperti yang dijelaskan oleh pak Slamet selaku kepala sekolah: 

“Dalam pengumpulan data harus merencanaan data, menetapkan tujuan, 

jenis data dan waktu pengumpulan data sampai pada pengamanan data. 
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Data dapat diambil dari seluruh unit kerja dalam organisasi yaitu, dari 

wakasek bagian kesiswaan, pengajaran, sarana dan prasarana, dan 

keuangan, sehingga disetiap unit yang memiliki waki-wakil akan 

menunjang keefektifan pengumpulan data untuk diolah menjadi sebuah 

informasi yang bermanfaat bagi pengguna infomasi. Misalnya bagian 

kesiswaan meliputi data riwayat siswa, jenis kelamin, latar belakang 

orang tua dan sebagainya sedangkan bagian pengajaran meliputi 

pembuatan program tahunan, semester dan perangkat pembelajaran yang 

akan dilakukan dalam satu semester, bagian keuangan meliputi 

perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan (penerimaan dan 

pengeluaran), sedangkan bagian sarana prasarana meliputi pengadaan 

sarana prasarana, dan mengkoordinasikan pendayagunaan sarana 

prasarana sekolah”.  

 

Jadi, dapat dikatakan bahwa data dapat diperoleh dari berbagai sumber 

dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya data diperoleh pada fakta-fakta yang 

ada di lapangan. Data yang memiliki makna tertentu bagi pengembangan 

organisasi, maka dataakan diklarifikasi dan disusun menjadi informasi. Pada 

pengumpulan data dapat dikatakan berjalan baik dan normal apabila semua 

komponen di sekolah atau seluruh unit kerja tepat waktu dalam pemberian 

data dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

b. Bagian Pengolahan Data  

Untuk melakukan pengolahan data tentunya mempunyai prosedur, seperti 

apa yang dikatakan  oleh Bapak Slamet S.E, selaku Kepala Sekolah. 

“Dalam mengolah data dengan mengikuti serangkaian langkah tertentu 

sehingga data diubah ke dalam bentuk informasi yang lebih berguna 

dengan menggunakan perangkat komputer kemudian diinput melalui 

pengelola data yaitu dapodik. Dengan sistem pengolahan data melalui 

dapodik maka pengelolaan riwayat data sekolah, peserta didik, pendidik, 

karyawan sekolah lebih mudah diterintegrasikan dan disimpan secara 

terpusat dan dapat diakses dengan mudah dalam batasan tertentu melalui 

internet. Selain itu proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara 
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langsung daring (dalam jaringan) dan real time dengan memanfaatkan 

koneksi internet.” 

 

Terkait dengan mengolah data dengan prosedur yang telah ditetapkan 

harus memastikan prosedur tersebut telah terbebas dari kesalahan 

meliputi:  

1.  Koneksi peralatan pendukung untuk mengecek pendeteksian kode. 

2. Memastikan bahwa prosesor yang digunakan tidak terdapat 

kesalahan. 

3. Pengecekan terhadap kompabilitas program sebelumnya dengan 

program baru yang digunakan. 

4. Ketersediaan prosedur. 

Untuk melakukan pencegahan kesalahan yang terjadi sehingga perlu 

disediakan prosedur pencegahan yang memberikan informasi tentang 

prosedur yang benar kepada operator dalam pengolahan data. Sehubungan 

dengan hal tersebut, Kepala Tata Usaha dalam hal ini Ibu Rosida , S.E., 

mengatakan bahwa : 

“Dalam mengolah data juga harus dilakukan secara berkesenambungan 

karena dengan perkembangan waktu maka secara otomatis juga akan 

mengalami perubahan pada data untuk mengantisipasi perubahan data 

pada unit pengolah data harus selalu memperbarui data sesuai dengan 

kenyataan”. 

 

Seiring dengan perkembangan waktu, secara otomatis fakta yang terjadi 

juga mengalami perkembangan. Hal ini akan berpengaruh pada data-data 

yang diperlukan. Untuk mengantisipasi perubahan data yang terjadi setiap 

waktu, unit pengolah data harus mengikuti dan meng-up date data sesuai 

dengan kenyataan, karena hal ini akan mempengaruhi informasi yang 
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diterima manajer (kepala sekolah dan wakil-wakilnya) dan akan berdampak 

besar pada perkembangan organisasi.  

c. Bagian Penyimpanan Data  

Penyimpanan data sangat diperlukan, karena tujuan utamanya adalah 

demi keamanan data. Apabila level-level manajemen membutuhkan data, 

baik data berupa bahan mentah maupun data yang telah diolah, maka data 

dapat diambil dan digunakan sesuai dengan kebutuhan manajer (kepala 

sekolah dan wakil-wakilnya).  

Penyimpanan informasi sangat penting karena tidak semua informasi 

yang dimiliki digunakan saat sekarang tetapi sesuai dengan kebutuhan. 

Menurut Bapak Slamet selaku Kepala Sekolah bahwa:  

“Untuk menjaga validitas data sekolah, siswa, pendidik dan karyawan, 

pada sistem dapodik maka diterapkan sistem penomoran khusus yang 

berfungsi sebagai identitas tunggal yang berlaku seumur hidup dalam 

skala nasional. Sistem penomoran tersebut menjadi kunci utama Dan 

demi keamanan data dari sistem dapodik. Maka terdapat tiga subprogram 

pada dapodik yaitu, NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), NISN 

(Nomor Induk Siswa Nasional), dan NIGN (Nomor Induk Guru 

Nasional)”.  

 

 

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) adalah kode pengenal siswa yang 

bersifat tunggal dan berlaku seumur hidup membedaka satu siswa dengan 

siswa lainnya. Penerapan kode pengenal siswa disetiap sekolah pada sistem 

dapodik dapat terjaga validitasnya. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 

merupakan kode pengenal sekolah yang bersifat tunggal dan berlaku selama 

sekolah tersebut aktif. Kode terbaru ini disiapkan untuk menggantikan NSS 

(Nomor Statistik Sekolah) yang dinilai sudah konsisten dan sangat rentang 
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terhadap perubahan wilayah/daerah Indonesia. NPSN seluruh angka dengan 

jumlah 10 digit sehingga mudah dihafal atau dituliskan. Nomor Induk Guru 

Nasional (NIGN) adalah kode pengenal guru/karyawan yang berlaku 

seumur hidup. Penerapan kode pengenal guru/karyawan yang berlaku secara 

nasional, maka data guru/karyawan pada sistem dapodik terjaga 

validitasnya. Pada implementasinya, melalui pengolah data dapodik, 

sekolah diberikan tanggung jawab dalam mengumpulkan data siswa, 

sekolah, dan guru/karyawan dan mengoperasikan sistem dapodik yang telah 

disediakan dan melaporkan hasil kerja masing-masing.  

Untuk menjaga keberlanjutan data siswa, sekolah, guru, dan karyawan 

yang valid pada dapodik maka perlu dioptimalkan penggunaan NISN, 

NPSN dan NIGN sebagai salah satu syarat utama dalam pelaksanaan 

program kegiatan di depdiknas, meliputi: Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), Nomor Ujian di sekolah atau tingkat nasional, statistik pendidikan, 

dan sertifikat guru. Selanjunya, Kepala Tata Usaha dalam hal ini, Ibu 

Rosida, menyatakan bahwa: 

"Latihan penimbunan data sangat penting untuk memastikan keamanan, 

praktis, dan mudah ditemukan dan dipulihkan saat dibutuhkan kapan pun. 

Selain memori manusia, penimbunan data harus dimungkinkan pada 

perangkat seperti hard drive, streak drive, dll." 

 

Dengan cara ini, cenderung disimpulkan bahwa data yang telah 

dikumpulkan dan disiapkan dengan tepat harus disingkirkan serta dapat 

diharapkan memikirkan data sebagai salah satu aset penting dalam asosiasi, 

sehingga penggunaan kode dilakukan. untuk menjaga keabsahan 
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informasi.Hal ini terjadi di SMK Raden Patah Mojosari bahwa, sistem 

informasi manajemen sangat berperan dalam dunia pendidikan khususnya 

dalam proses belajar mengajar di SMK Raden Patah Mojosari. Sebagaimana 

yang di jelaskan oleh Bapak Sugiono, selaku operator sekolah 

menyampaikan: 

 “Dengan diterapkan sistem informasi manajemen di sekolah, dapat 

dijadikan sebagai salah satu dasar dalam meningkatkan mutu pendidikan 

dimana dalam memberikan kesempatan kepada guru dan pengurus 

sekolah untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pembinaan kepada 

siswa. Siswa juga akan lebih mengembangkan kepribadian dan 

pengetahuannya. Misalnya penggunaan teknologi dengan memfasilitasi 

praktek pembelajaran dengan memadukan komputer dengan penggunaan 

wifi atau jaringan internet. Jadi, ketika dalam proses belajar mengajar 

akan menciptakan suasana yang efektif, mereka dapat dengn mudah 

mengerjakan tugas, dalam proses belajar mengajar tidak membosankan, 

siswa lebih aktif dan semangat belajarnya”. 

 

2. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan para 

tenaga kependidikan pengelola sistem sekolah dan para guru didapatkan 

bahwa sekolah Smk Raden Patah Mojosari yang diteliti telah menggunakan 

sistem informasi akademik sebagai pemanfaatan sistem informasi 

manajemen pendidikan. yang mengembangkan sistem informasi akademik 

sendiri. Dalam menggunakan sistem informasi akademik yang 

dikembangkan oleh pemerintah. Adapun sekolah yang mengembangkan 

sistem informasi akademik sendiri merupakan sekolah menengah kejuruan 

(SMK) yang memiliki jurusan komputer sehingga sekolah ini mampu 

mengembangkan sistem informasi akademik dengan memanfaatkan 
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teknologi yang ada. Guru yang juga salah satu pengembang sistem 

informasi akademik sendiri berkata: 

“Sekolah mengembangkan sistem informasi akademik sesuai dengan 

instruksi kepala sekolah dan sumber daya di sekolah juga mendukung 

untuk mengembangkan sistem ini.” 

 

Adapun manfaat dari adanya sistem informasi akademik ini untuk 

memberi kemudahan dalam mengelola kegiatan akademik dan memudahkan 

guru dalam mengambil keputusan terkait nilai akademik siswa. Ini diperkuat 

dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru, berkata: 

“Merasa sangat terbantu karena memudahkan pekerjaan dalam hal 

mengelola nilai siswa.” 

 

Selain itu, hasil wawancara dengan tenaga kependidikan pengelola sistem 

dari sekolah yang berbeda merasa terbantu dalam memberikan layanan 

akademik terutama pada siswa, ia berkata: 

 “Contoh keuntungannya, saat siswa datang meminta daftar nilai dan 

rangking, tidak perlu menunggu lama tidak sampai berganti hari.” 

 

Alur sistem informasi akademik baik yang dikembangkan sendiri oleh 

sekolah maupun yang dikembangkan oleh pemerintah. Pengguna yang dapat 

mengakses sistem informasi akademik meliputi admin, kepala sekolah, 

guru, staff,dan siswa. Sedangkan tugas masing-masing dari pengguna yakni 

admin bertugas sebagai pengelola sistem informasi akademik tersebut 

apabila terjadi hambatan dan melakukan perbaikan sistem, kepala sekolah 

bertugas sebagai pengawas, guru bertugas sebagai pengolah nilai siswa, 

sedangkan siswa sebagai penerima nilai. Sistem tersebut memuat data yang 
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meliputi data siswa, data guru, data mata pelajaran, serta datanilai akademik 

siswa. 

2. Implikasi Monitoring Terhadap Pembelajaran Berbasis E-Learning 

a. Monitoring Pembelajaran  

Dari hasil observasi dan wawancara implikasi monitoring terhadap 

pembelajaran berbasis e-learning tehadap guru dan peserta didik di SMK 

Raden Patah Mojosari dapat dibagi menjadi 2 yaitu :  

1. Dampak monitoring Pembelajaran e-learning Terhadap Guru 

Dalam melaksanakan pembelajaran, semua guru di SMK Raden Patah 

Mojosari menggunakan media yang bervariasi dalam menjelaskan materi 

atau memberikan penugasan. Adapun beberapa media yang digunakan 

adalah WhatsApp, Youtube, Video pembelajaran dan Aplikasi E-Learning. 

Mengajar dari rumah atau pembelajaran online menggunakan media 

tersebut, tentunya berbeda dengan mengajar secara langsung di sekolah 

SMK Raden Patah Mojosari melalui tatap muka, mengingat SDM guru 

yang masih terbatas dalam melaksanakan pembelajaran dharing. Oleh 

karena itu SMK Raden Patah sudah melakukan pelatihan kepada semua 

guru sejak awal penggunaan aplikasi e-learning. Dan juga SMK Raden 

Patah selalu melakukan monitoring secara terus menerus terhadap 

pembelajaran e-learning. Sehingga dapat memberikan motivasi kepada 

guru agar bisa menggunakan terknologi dengan baik. Dan juga lebih 

memudahkan untuk memonitoring pembelajaran melalui aplikasi.  
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Hasil wawancara dengan pak jaini selaku guru IT beliau menyatakan 

sebagai berikut :  

“Dengan perkembangan zaman penggunaan IT sangat membantu untuk 

Pembelajaran e-learning, akan tetapi dengan SDM guru terhadap 

penggunaan aplikasi berbeda maka agak kesulitan di dalam penggunaan 

e-learning. Oleh karena itu kami sebagai guru diwajibkan mengikuti 

pealatihan dari awal sebelum menggunakan aplikasi. Sehingga 

monitoring pembelajaran e-learning lebih mudah karena semua data 

langsung tersimpan program e-learning”. 

 

Akibat dari adanya pembelajaran online ini pula, satu sisi bisa 

memberikan tantangan baru bagi guru, karena bisa membuat mereka 

memiliki wawasan, penegetahuan tentang penggunaan teknologi berupa 

aplikasi sebagai penunjang proses pelaksanaan pembelajaran. Dan juga 

sebagai solusi terhadap seluruh lembaga pendidikan untuk tetap 

melaksanakan proses pembelajaran di masa pandemi covid-19.  

2. Dampak monitoring Pembelajaran e-learning Terhadap Peserta Didik. 

Bagi siswa dampak monitoring terhadap pembelajaran dialami oleh 

peserta didik SMK Raden Patah Mojosari. Seorang guru mengajar di satu 

kelas dengan materi yang sama bisa digunakan pada semua kelas. Akan 

tetapi, seorang peserta didik belajar di sekolah dari semua mapel pada 

jenjang kelasnya masing-masing.  

Dalam proses pembelajaran e-learning di SMK Raden Patah mojosari 

memberikan dampak positif kepada peserta didik terutama dalam 

memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Selain itu juga mempermudah 

peserta didik dalam mengikuti pemebelajaran di masa pandemi covid-19. 
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Dari hasil wawancara dengan salah seorang siswa kelas 12 jurusan las 

mesin :  

“Dampaknya siswa belajar lebih cepat, lebih mudah berkomunikasih, dan 

bisa  belajar lebih lama kapanpun dimana pun ,diwarung kopi sambil 

ngopi, di perjalanan, dirumah, diluar rumah , tanpa batas waktu dan 

tempat”. 

 

Dalam penerapan terknologi informasi yang ada saat ini sangat membatu 

guru dan siswa dalam hal semua proses belajar mengajar dharing seperti apa 

yang diterapkan di sekolah Smk Raden Patah Mojosari. Namun juga dalam 

penggunaan teknologi informasi belum bisa memberikan pemahaman yang 

maksimal bagi siswa terhadap materi yang diberikan dibandingkan dengan 

pembelajaran secara tatap muka langsung. Dengan pembelajaran tatap muka 

seorang guru lebih mudah untuk memotoring siswa dengan interaksi 

langsung dan dapat melakukan evaluasi pada saat itu juga.



 96   
 



 111   
 

 


