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ABSTRAK 

 

Rainhard, Daniel T. 2020. Implementasi Program Pembinaan E-Sports  di SMA 1 

Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta. Skripsi. Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Drs. Wardi, M.Pd. 

 

Kata Kunci: implementasi, program, E-Sports, pembelajara 

 

 Perkembagan E-Sports sangat pesat tiap tahunnya berawal dari 

kekgiatan main game E-Sports sudah menjadi salah satu pilihan profesi dan juga 

sudah masuk kedalam salah satu cabang olah raga yang di pertandingkan dalam 

Asian games. SMA 1 PSKD adalah sekolah pertama di Indonesia yang memasukan 

E-Sports sebagai program pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan implementasi program pembinaan E-Sports di SMA 1 PSKD 

Jakarta. Fokus penelitian ini adalah: 1) perencanaan program pembinaan E-Sports, 

2) pelaksanaan program pembinaan E-Sports, 3) evaluasi dan hambatan dalam 

pelaksanaan program pembinaan E-Sports. Lokasi penelitian adalah di SMA 1 

PSKD Jakarta. Metode penelitian yaitu kualitatif deskiptif guna mendapatkan hasil 

yang jelas dalam rangka implementasi pendidikan E-Sports. Teknik pengumpulan 

data mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumen. Informan dalam 

penelitian ini meliputi: Kepala sekolah, Pembina sekaligus pelatih  E-Sports dan 

peserta didik pembinaan E-Sports. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) Perencanan pendidikan E-Sports sesuai dengan Sisdiknas Nomor 20 

Tahun 2003. Penjaringan minat sesuai dengan pilihan siswa serta penyediaan 

sumber daya seperti fasilitas, dan guru pengampu. Sedangkan perencanan 

pembelajaran belum mengunakan RPP. 2) Pelaksanan pembelajran E-Sports 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup yang dilakukan degan 

rutin selama 2 kali dalam seminggu perkategori game, kegiatan pembelajaran dapat 

dilakukan di laboratorium E-Sports. 3) evaluasi yang meliputi kegiatan pemantauan 

hasil belajar siswa, diskusi perkembangan program, diskusi pemecahan masalah 

dalam kegiatan serta koordinasi keikutsertaan siswa dalam lomba. Faktor 

penghambat implementasi program pembinaan E-Sports di SMA 1 PSKD adalah 

masih minimnya kajian tentang pendidikan E-Sports di masyarakat. Temuan hasil 

penelitian ini diharapkan dapan bermanfaat 1) Bagi masyarakat sebagai bahan 

masukan, saran dan informasi mengenai implementasi program pembinaan E-

Sports di sekolah. 2) Bagi lembaga dan Kepala sekolah sebagai bahan untuk 

meningkatkan kualitas sekolah dan memajukan pendidikan degan nilai-nilai E-

Sports. 3) Bagi peneliti sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan belajar 

megenai program pembinaan E-Sports di sekolah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Produk-produk teknologi yang saat ini tidak terhitung jumlahnya adalah wujud dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk teknologi yang sangat 

beragam dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia akan segala bidang 

diantarannya pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan juga hiburan. Menurut 

Anand (Padilla dkk, 2010) video game merupakan hal yang dominan dalam 20 

tahun terakhir karena video game saat ini lebih canggih dan makin beragam. 

Griffiths (Griffiths & Meredith, 2009) juga mengatakan terdapat manfaat yang 

didapat saat melakukan aktivitas bermain video game yaitu mendapatkan sesuatu 

dalam bidang pendidikan, sosial serta terapi. 

Globalisasi merupakan bagian dari perkembangan zaman. Terdapat berbagai 

segi pada kehidupan manusia yang terpengaruh dengan adanya perkembangan 

zaman tersebut. Salah satu yang paling nampak yaitu mulai tergantikannya 

permainan tradisional oleh permainan moderen. Saat ini, banyak amak-anak 

khususnya remaja yang mulai meninggalkan permainan tradisional dan lebih 

memilih permainan moderen. Hal tersebut dikarenakan permainan moderen jauh 

lebih asik dan menyenangkan.(awalia, 2018).  

Menurut Costikyan (2003) Game Online secara umum dimainkan oleh 

beberapa pemain yang berada di berbagai tempat, pengguna bertukar informasi 

melalui koneksi internet yang sama dan berbagi dunia virtual. Curtis (1992) 

mendeskripsikan game online sebagai dunia virtual dengan koneksi internet dan 
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banyak pengguna. Berdasarkan penjelasan diatas Game online, dapat disimpulkan 

nahwa Game online merupakan satu sejenis permainan yang dapat diakses 

mengunakan koneksi internet. Game online adalah permainan yang interaktif 

dimana setiap pemain secara bersama-sama saling berpartisipasi didalam game baik 

itu sebagai satu tim ataupun lawan. 

Pada kalangan remaja di Indonesia game online sangat mendapatkan 

sambutan luar biasa. Pada tahun 2018 penguna jasa internet melalui survey yang 

dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menghasilkan 

data pengguna jasa internet di Indonesia sudah mencapai diangka 143 juta 

pengguna data ini hampir setengah dari populasi Indonesia saat ini adalah 262 juta. 

6 juta penduduk indonesia yang mengunakan jasa internet merupakan Pengguna 

aktif pemain game. Penguna aktif adalah mereka yang bermain dan mengakses 

game online hampir setiap hari (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 

2018). 

E-Sports merupakan olahraga elektronik dimana aspek dari olahraga ini di 

fasilitasi oleh perangkat elektronik. Secara garis besar pengertian E-Sports sendiri 

merupakan sebuah cabang olahraga yang tidak bertanding secara fisik tapi lebih 

mementingkan strategi dalam pertandingan secara online melalui komputer 

sehingga masing-masing tim dapat bertanding tanpa bertatap muka (Julius et al., 

2016). Kemajuan E-Sports di Indonesia ditandai dengan dibentuknya sebuah 

organisasi yang bernama IeSPA (Indonesia E-Sports Association), IeSPA berdiri 

secara resmi pada 1 April 2013, dibawah perlindungan Kementrian Pemuda dan 

Olahraga (Kemenpora) dan FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat 
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Indonesia sebagai pembina, dan IeSPA juga merupakan anggota dari IeSF 

(International E-Sports Federation). Sebagai tempat untuk gamers yang resmi dari 

pemerintah membantu para gamers untuk membantu memajukan E-Sports di 

Indonesia.  

Keberadaan E-Sports saat ini bukanlah hanya sebatas bermain game saja, saat 

ini masih banyak yang berpikiran bahwa bermain game hanyalah membuang waktu 

ataupun menghabiskan uang, bermain game sebenarnya juga banyak memberikan 

hal-hal yang positif, terlebih lagi jika sudah masuk kedalam dunia profesional 

gamer menjadi profesional gamer dapat memberikan beberapa keuntungan baik 

dari segi materil, menambah pengalaman hingga keliling dunia untuk mengikuti 

turnamen-turnamen yang dilakukan diluar negeri dan juga bisa membawa nama 

Indonesia untuk ajang kompetisi internasional. Terlebih lagi E-Sports saat ini 

menjadi salah satu cabang olahraga yang akan di pertandingkan dalam Asian Games 

2022 di Hangzhou Tiongkok, masuknya E-Sports ke dalam cabang olahraga di 

Asian Games ini diinisiasi oleh OAC dan juga Alisports yang merupakan bagian 

dari Alibaba Sports Group yang berasal dari perusahaan E-commerce raksasa asal 

Tiongkok.(Restika, 2018) 

Pemain profesional indonesia yang memiliki pendapatan yang sagat besar 

diantarannya ada Hansel Ferdinand dia adalah atlet E-Sports divisi Counter Strike: 

Global Offensive atau yang biasa disebut  CS:GO, Hansel Ferdinand atau biasa 

dikenal dengan “BnTeT”. Bergabung bersama Tyloo tim asal China sejak tahun 

2017, dengan total pendapatan yang sudah diterima sebesar US$110.315,51 atau 

sekitar Rp 1,5 miliar. Muhammad Rizky, biasa disebutan “InYourDream”. Pemain 
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professional Dota 2 yang masih cukup muda ini sempat bermain bagi tim besar 

Malaysia seperti Fnatic serta Tigers. Di bulan Juli 2019 dia mengumumkan untuk 

kembaki membela BOOM.ID tim asal Indonesia. Total pendapatan yang sudah 

diterima mencapai US$ 40.553,26 atau sekitar Rp 588 juta. (Ghifari, 2019) 

Banyaknya turnamen-turnament E-Sports juga membuktikan bahwa E-Sports 

semakin besar seiring waktu salah satunya yaitu The nternational, untuk pemain 

Dota 2 mungkin tidak asing dengan turnamen ini. The International adalah 

turnamen terbesar untuk game Dota 2 dan juga paling bergengsi di dunia. Turnamen 

The International ini diselengarakan tiap tahun dan juga hadiah yang diberikan juga 

meningkat setiap tahunnya, di tahun pertamanya pada 2011 The International sudah 

memberikan total hadiah sebesar 1,6 juta USD, dan puncaknya di tahun 2016 The 

International membuat sebuah kejutan, turnamen ini memecahkan rekor dan 

menjadikan The International sebagai turnament E-Sports dengan total hadiah 

terbesar sampai saat ini, total hadiah The International 2016 mencapai 18,42 USD. 

Masuknya E-Sports dalam bagian Asian Games membuktikan bahwa E-

Sports merupakan olahraga yang kompetitif. Di Tahun 2018 cabang olahraga E-

Sports masuk dengan status eksebisi di Asian Game 2018 yang diikutisertai oleh 

para atlet E-Sports dari 45 negara dari kawasan Asia. Penyleksian yang dilakuakan 

Asian Electronic Sports Federation atau AESF menghasilkan 18 negara dapat 

bertanding dalam cabang E-Sports. Diantaranya adalah Indonesia, Laos, Malaysia, 

Vietnam, Thailand, Uzbekistan, China, Hong Kong, China Taipei, Kazakhstan, 

Pakistan, Kirgizstan, Arab Saudi, Iran, Korea Selatan, Jepang, India, serta Sri 

Langka.(Restika, 2018) 
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Indonesia sebagai tuan rumah akan mengikuti semua kategori game yang 

ditandingkan dan mengirimkan 17 atlet E-Sports. Beberapa game seperti 

Hearthstone, Clash Royale, Starcraft II, League of Legends, Arena of Valor, dan 

Pro Evolution Soccer (PES) 2018 merupakan kategori game yang dipertandingkan 

pada cabang olahraga E-Sports di Asian Games 2018. AESF merupakan pihak yang 

menentukan kategori tersebut. Federasi ini mengungkapkan bahwa E-Sports 

mengandung unsur "integritas, etika, dan permainan yang adil". Maka dengan unsur 

tersebut komite Olimpiade Internasional tidak mengizinkan permainan yang 

mengandung unsur kekerasan atau penembakan untuk masuk ke dalam kategori 

cabang E-Sports. Hal tersebut membuat permainan populer seperti Mobile Legends, 

Dota 2, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), hingga Counter-Strike: Global 

Offensive tidak masuk kedalam cabang E-Sports yang dipertandingkan. (Restika, 

2018) 

Meski hanya berstatus sebagai cabang eksebisi, berikut ke-17 atlet E-Sports 

Indonesia di Asian Games 2018. Hearthstone; Hendry Handisurya (DKI Jakarta). 

Pro Evolution Soccer; Setia Widianto dan Rizky Faidan (Jawa Barat). Arena Of 

Valor; Glen Richard Pangalila dan Ilham Bahrul Hadi (Jawa Barat), Muhammad 

(DKI Jakarta), Farhan Akbari H (Jawa Timur), Hartawan Muliadi (NTB). League 

Of Legends; Malik Abdul Aziz (DKI Jakarta), Juan Felix (Kalimantan Selatan), 

Ruly Sandra Sutanto (DKI Jakarta), Peter Tjahjadi, Gerry Arisena (Jawa Barat), 

Ericko Lim (DKI Jakarta), Bayu Putera Sentosa (Kepulauan Riau). Clash Royale; 

Ridel Yesaya Sumarandak (Sulawesi Utara). Starcraft II; Nyoman Arie P 

(Banten).(Panto, 2018) 
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Prestasi atlet E-Sports di Asian Games 2018 ternyata tidak luput dari 

perhatian pemerintah, khususnya Kemenpora RI. Di gedung DPR/MPR para 

atlet E-Sports disambut oleh oleh Kemenpora. Kemenpora dengan resmi 

memberikan uang bonus serta juga sertifikat kedapa setiap atlit . Menpora Imam 

Nahrawi memberikan uang bonus senilai Rp 60 juta kepada atlit dan pelatih yang 

meraih medali. Sementara itu, seluruh atlet E-Sports yang bertanding di Asian 

Games 2018 diberikan sertifikat. Peraih medali emas pada cabang Clash Royale 

yaitu Ridel Sumarandak. Ridel baru berusia 16 tahun dan masih bersatus pelajar 

SMA di Tondano-Minahasa dia berhalangan hadir pada pertemuan tersebut karena 

dia sedang mengikuti turnamen di Taiwan selepas dari event asian 

game.(Darojatun, 2018) 

Asian Game tahun 2022 E-Sports akan masuk ke dalam cabang pertandingan 

resmi. Jadi, mulai sekarang tiap negara sudah mulai bersiap untuk berkompetisi 

dalam ajang tersebut. Pendidikan E-Sports akan lebih baik mulai dirancang dan 

diperkenalkan di Indonesia. Bukan berarti pendidikan ini hanya bertujuan untuk 

hiburan ataupun bisnis semata, tapi ada nilai-nilai edukasi yang terkandung 

didalmanya dan penting untuk diajarkan. Terutama bagi generasi muda ataupun 

milenial di masa ini dan mendatang.(Restika, 2018) 

Bermain game siapapun boleh bermain, tidak memandang gender maupun 

usia. Apabila hanya sekedar untuk hiburan tidak masalah, namun apabila ada 

tujuannya untuk menjadi profesional dan profesi, maka hal ini perlu adanya 

pendidikan yang tepat serta terarah.  Indonesia merupakan salah satu negara 

terbesar pengguna permainan E-Sports di Asia. Sebagian besar penggunanya yaitu 
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anak-anak muda sudah sepantasnya negara mulai merancang pendidikan E-

Sports.(Kurniawan, 2019) 

Terkait dengan hal itu (Fadli, 2014) menambahkan dengan menyatakan 

bahwa perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap pola kehidupan anak  

masa kini. Game online, playstation dan gadget semakin populer dikalangan anak-

anak dan orang tua. Hal ini dapat dilihat dari anak yang saat ini lebih sering 

berkegiatan bermain game setelah mereka sekolah karena dengan adanya game 

yang praktis dan membuat  ketagihan. Selain itu, sebagian orang tua menjadikan 

game sebagai alternatif untuk menenangkan anak ketika mereka rewel. Perilaku ini 

tanpa disadari dapat menjadikan anak pribadi yang tertutup dan kurang peka kepada 

lingkungan di sekitarnya sehingga dapat menjadikan anak seorang yang 

individualis. Bahaya yang akan muncul akibat kecanduan game online antara lain 

acuh tak acuh pada kegiatan lain, memunculkan rasa tak tenang saat tidak bermain 

game (Jannah et al., 2015), kehilangan kontrol atas waktu, menurunnya prestasi 

akademik, relasi sosial, finansial dan kesehatan(Ghuman & Griffiths, 2012).  

Di sisi lain banyak yang berpendapat bahwa E-Sports bukan berarti 

diterapkan hanya untuk hiburan semata namun terdapat nilai-nilai yang 

mengedukasi para peserta didik. E-Sports akan menjadi sebuah kegiatan yang 

bermanfaat dan kaya akan muatan nilai ketika kegiatan tersebut dilaksanakan secara 

terarah dan berkesinambungan, tentunya dengan adanya bimbingan dan 

pengawasan dari pihak sekolah. 

E-Sports juga dapat menimbulkan dampak negatif. Masalah kecanduan game 

online muncul dengan semakin populernya E-Sports. Hal ini terkait dengan usaha 
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untuk pencapaian menjadi pemain E-Sports yang terkadang mengabaikan banyak 

hal. Sesuai dengan pendapat Weiss (2011) yang menyatakan bahwa kompetisi, 

tantangan dan pelarian terkait positif dengan E-Sports. Selain itu, game yang 

kompetitif dapat menghasilkan tingkat agresi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan game yang tidak kompetitif (Hughes & Louw, 2013). Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa remaja perlu mendapatkan 

pemahaman yang utuh tentang E-Sports sebagai pilihan pekerjaan yang baru agar 

remaja dapat memahami tentang keuntungan dan konsekuensi dari E-Sports serta 

mencegah perilaku bermasalah terhadap permainan game online. 

Pendidikan berperan penting untuk perkembangan dan perwujudan diri 

individu terutama untuk mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Hal penting yang sangat perlu ditekankan yaitu bahwa fungsi dari pendidikan 

di sekolah tidaklah hanya membentuk manusia menjadi cerdas dan memiliki 

keterampilan, tetapi juga menjadikan manusia beriman, berbudi pekerti, sehat 

jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki 

tanggung jawab bagi masyarakat sekitar dan bagi bangsa. 
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Pendidikan E-Sports harus memiliki tujuan yang jelas bila tujuannya menjadi 

profesional, maka selayaknya bermain dan bekerja seperti profesional dengan artian 

pemain yang serius dengan E-Sports harus bermain seperti atlet olahragawan 

sesungguhnya. Berlatih dengan sistem, aturan, dan pola tertentu. Menerapkan 

strategi, latihan dan kompetisi secara teratur. Kerja sama tim, serta etika-etika 

dalam permainan seperti fair play, no racism, mengikuti aturan internasional, dan 

sebagainya.  

Pendidikan E-Sports tidak hanya sekedar mempelajari bermain game untuk 

menjadi pemain profesional. Akan lebih baik dan berguna apabila mempelajari 

tahapan pembuatan game, pengembangan game, pemasaran dan bisnis tim E-

Sports, penelitian, seminar dan bahkan bentuk edukasi lain juga dapat digabungkan 

dengan E-Sports.(Kurniawan, 2019) 

E-Sports sebagai alat untuk mempelajari bahasa asing akan lebih mudah 

diserap dengan bermain game karena pada umumnya game menggunakan bahasa 

inggris dalam aplikasinya serta E-Sports juga sangat membantu peserta didik dalam 

pengambilan keputusan, hubungan sosial yang positif, komunikasi, membentuk 

kerjasama yang baik, cepat tanggap dan multitasking, dan sebagainya (E-Sports: 

The world of competitive gaming An overview, 2017). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan E-Sports dapat membentuk dan mengembangkan kognitif, skill 

serta karakter siswa dengan syarat kegiatan tersebut terprogram, terbina serta dalam 

pelaksanaannya ada pengawasan.  

E-Sports sudah mulai layak dijadikan sebagai salah satu wadah dalam 

menyalurkan minat dan bakat serta pembentukan karakter siswa. Contohnya di 
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beberapa negara E-Sports sudah menjadi salah satu bidang yang diperhitungkan 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Sekolah sebagai sarana 

pendidikan dapat memberikan upaya pencegahan kecanduan game online pada 

siswa (Throuvala et al., 2018). Hal ini bisa dilakukan dengan usaha meningkatkan 

pemahaman siswa tentang bahaya kecanduan game online. Negara yang telah 

menerapkan E-Sports dalam pendidikan diantaranya Norwegia, Swedia dan Korea. 

Di  Indonesia  sendiri juga  sudah  ada  sekolah yang  telah  menggunakan  E-Sports  

sebagai  salah  satu program pembinaan. (Adzami, 2019) 

SMA 1 PSKD (Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta) Jakarta merupakan  

sekolah  yang  pertama  mengusung  program  E-Sports  tersebut.  Program E-Sports  

ini  dilaksanakan  di  labor  khusus  untuk  kegiatan  E-Sports  itu  sendiri. Sedangkan  

tujuan  dari  program  E-Sports  ini  adalah melatih skill  dan memberikan 

pengetahuan yang memadai agar murid yang mengikuti program ini bisa  memiliki 

dasar  yang  diperlukan  untuk  bisa  mengembangkan  minat  dan  bakatnya.  Selain  

itu yang  terpenting  adalah  bagaimana implementasi  program pembinaan  E-

Sports  dijadikan sebagai wahana dalam mendidik peserta didik di SMA 1 PSKD 

(Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta) Jakarta.(Yuslianson, 2017) 

Hal yang menarik adalah SMA 1 PSKD menjadi sekolah pertama di 

Indonesia yang memasukkan E-Sports ke dalam sekolah, hal lainnya adalah SMA 

1 PSKD membuka jalur masuk prestasi untuk SMA 1 PSKD di bidang E-Sports 

dan beasiswa prestasi di bidang E-Sports. E-Sports di SMA 1 PSKD terbagi 

menjadi dua unsur yang berbeda. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan 

salah satu Pembina E-Sports yaitu Juan, E-Sports di SMA 1 PSKD sendiri terbagi 
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menjadi dua unsur. Ditingkatan paling dasar ditargetkan bagi peserta didik yang 

hanya ingin mencoba dan have fun, kemudian ditingkatan berikutnya ada program 

pembinaan E-Sports SMA 1 PSKD. 12 Kegiatan ini merupakan program yang 

terintegrasi dengan program pembelajaran masing-masing peserta program dan 

masuk dalam penilaian penentuan kenaikan kelas, karena konsep di sekolah ini 

adalah bebas namun tetap bertanggungjawab. Di tingkatan ini, anggota memiliki 

jadwal yang selain memiliki unsur pelajaran dan kurikulum standar, juga memiliki 

unsur dari program pembinaan E-Sports, seperti jam latihan, pembahasan strategi, 

pembelajaran bahasa inggris secara intensif, pelatihan decision making, pelatihan 

aspek fisik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Carbonie (2018) tentang ‟Positive 

Personal Development Through E-Sports’’ menemukan bahwa E-Sports memiliki 

manfaat untuk setiap individu secara umum yaitu diantaranya terbentuknya kerja 

sama dalam tim, komitmen, inisiatif, kooperatif, meningkatkan kepercayaan diri, 

kemampuan berkomunikasi, dan pengembangan diri. Penelitian yang dilakukan 

oleh sonam adinolf (2018) tentang “Toxic Behaviors in E-Sports Games” 

mengungkapkan hasil dari studi wawancara dengan 17 peserta (3 perempuan) dari 

klub E-Sports universitas menunjukkan bahwa pemain mendefinisikan toksisitas 

sebagai perilaku yang mengganggu moral dan dinamika tim mereka, dan peserta 

cenderung menormalkan perilaku negatif dan merasionalisasikannya sebagai 

bagian dari permainan kompetitif. budaya. Jika mereka memilih untuk mengambil 

tindakan terhadap pemain beracun, mereka cenderung mengucilkan pemain 

beracun. Penelitian yang dilakukan oleh Baltezarević (2019) tentang “E-Sports As 
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a New Playground” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara bermain video game E-Sports dengan pengetahuan olahraga, 

keterampilan berkompetisi, interaksi sosial, pengembangan keterampilan untuk 

pemecahan masalah dan stimulasi kesenangan yang mengarah pada kesejahteraan 

emosional. Penelitian telah menunjukkan bahwa responden percaya bahwa jenis 

permainan dan kompetisi amatir memiliki dampak positif pada pemain dan 

membantu mereka meningkatkan pengetahuan mereka tentang olahraga, 

keterampilan kognitif untuk kompetisi dan sosialisasi, serta membantu mereka 

merasa nyaman dalam peran pemain. 

Berdasarkan Analisis dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, yang 

menyatakan bahwa E-Sports memiliki sisi negatif dan positif untuk mengontrol hal 

itu perlu adannya pengawasan atau wadah bagi para pemain, maka dari fenomena 

ini penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan E-

Sports dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang ada di sekolah. 

Untuk itu penulis memilih judul penelitian yaitu “Implementasi Program 

Pembinaan E-Sports di SMA 1 PSKD Jakarta”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Adanya latar belakang yang telah dipaparkan di atas, memunculkan 

permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, meliputi: 

1. Pengunaan jasa internet untuk bermain game online cukup tinggi. 

2. Kompetisi E-Sports sudah banyak diselengarakan. 



13 
 

 

3. Meningkatnya fenomena bermain permainan sudah banyak melibatkan 

remaja. 

4. Sekolah memberi ruang untuk pembelajaran E-Sports. 

5. Pengunaan fasilitas komputer yang terlalu berlebihan dan tidak 

proporsional bisa megarahkan pada tingkah laku adiktif. 

6. Pendidikan berperan penting bagi perkembangan dan perwujudan diri 

individu terutama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan 

negara. 

7. Implementasi program pembinaan E-Sports di SMA PSKD. 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas terdapat 

beberapa masalah yang perlu dikaji dan diteliti. Namun, karena keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan maka penelitian akan dibatasi pada implementasi 

pembinaan E-Sports di SMA PSKD meliputi analisis perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan E-

Sports di SMA PSKD Jakarta. 

 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan terperinci 

mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar 

belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perencanaan program pembinaan E-Sports di SMA 1 PSKD 

Jakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan E-Sports  di SMA 1 PSKD 

Jakarta? 

3. Bagaimana evaluasi dan hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan 

E-Sports dalam upaya peningkatan kemampuan siswa di SMA 1 PSKD 

Jakarta? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah 

mengetahui Implementasi Program Pendidikan  E-Sports, adapun tujuan lebih rinci 

dalam kegiatan penelitian adalah:  

1. Mendeskripsikan perencanaan terkait tujuan, ketersedian guru, 

ketersediaan peserta didik, sarana dan prasarana dalam program pembinaan 

E-Sports di SMA 1 PSKD Jakarta.  

2. Mendeskripsikan proses pembelajaran dan pelaksanaan program 

pembinaan E-Sports di SMA 1 PSKD Jakarta.  

3. Mendeskripsikan evaluasi terkait hasil belajar siswa dan hambatan dalam 

pelaksanaan program pembinaan E-Sports di SMA 1 PSKD Jakarta. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut: 
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1.6.1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berharga untuk 

penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan, 

dijadikan pertimbangan dan masukan yang positif dalam pengembangan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan khususya kebijakan mengenai pembinaan E-

Sports. Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi para peneliti di bidang 

pendidikan E-Sports. 

1.6.2. Manfaat Praktis  

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, 

saran, dan informasi bagi pembaca mengenai Implementasi Program 

Pendidikan  E-Sports. 

2. Bagi Lembaga dan Kepala Sekolah 

Sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan memajukan 

pendidikan dengan nilai-nilai pendidikan E-Sports. 

3. Bagi Peneliti 

Untuk memperluas wawasan dan belajar lebih jauh mengenai 

pendidikan E-Sports, terutama program pembinaan E-Sports. 
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BAB II 

KERANGKA TEORETIK DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1. Implementasi Program 

2.1.1. Pengertian Implementasi Program 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan program sebagai 

rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Menurut 

Hamalik (2009) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, 

atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap. Dengan demikian 

implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk 

tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi 

afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut. Jones 

(Rohman, 2009) menjelaskan ada tiga pilar aktivitas atau kegiatan dalam 

merencanakan program yaitu:  

1) Pengorganisasian   

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program 

sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang 

kompeten dan berkualitas.  

2) Interpretasi  

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk 

teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.  

3) Penerapan atau Aplikasi  
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Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat 

berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan 

program lainnya.  

Korten (Akib dan Tarigan, 2008) mengungkapkan sebuah model 

implementasi program, model ini menggunakan pendekatan proses pembelajaran 

dan lebih dikenal dengan model kesesuaian. Model Korten digambarkan dalam 

gambar 2.1.  

 
 

Gambar 2.1 Model Kesesuaian Implementasi Program 

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang dalam 

pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan 

kelompok sasaran program. Korten menyaakan bahwa suatu program akan berhasil 

dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. 

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa 

yang ditawarkan oleh program dengan apa uang dibutuhkan oleh kelompok sasaran 

(pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu 

kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan 
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organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan 

organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi 

untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh 

kelompok sasaran program.  

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa 

kinerja program tidak akan mencapai keberhasil yang sesuai dengan apa harapan 

jika tidak ada keselarasan antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini 

disebabkan output program kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok 

yang menjadi target, jelas ini membuat output tidak dapat dimanfaatkan. Jika 

organisasi pelaksana tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk 

menjalankan tugas yang sasar oleh program, maka organisasi tersebut tidak dapat 

menciptakan output program yang sesuai atau jika syarat yang ditentukan 

organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi kelompok sasaran, maka 

kelompok sasaran tidak akan mendapatkan output program. Maka dari itu, 

kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar 

program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.  

Kesimpulannya program adalah interpretasi dari suatu kebijakan yang 

berisikan intruksi, yang dirancang dengan tujuan untuk memperbaiki permasalahan 

yang sedang ada dan berkembang di masyarakat. Program harus ada di dalam 

implementasi suatu kebijakan agar implementasi dapat berjalan dengan sistematik 

dan sesuai dengan tujuan program. 
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2.2. Program Pendidikan 

2.2.1. Konsep Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan 

kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat 

tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat 

penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu 

penentu kemajuan suatu bangsa.  

Pendidikan merupakan sarana yang paling efektif untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat, dan mengantarkan 

bangsa untuk mencapai kemakmuran. Dari segi etimologis pendidikan berawal dari 

bahasa Yunani “paedagogike” yang terdiri dari kata “pais” yang berarti “anak” dan 

kata “ago” yang berarti “aku membimbing”. Jadi paedagogike memiliki arti aku 

membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud 

membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut ”paedagogos” 

(Soedomo, 2008).  

Jadi pendidikan merupakan usaha untuk membimbing anak. Pendidikan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap 

serta tata laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha untuk 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi 

pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld (Baswir, 2003) bahwa: 

1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia 

yang belum dewasa kepada kedewasaan.   
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2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-

tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab.   

3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai 

dengan hati nurani. 

 

Pengertian tersebut menyatakan bahwa, pendidikan adalah kegiatan untuk 

membimbing anak manusia menuju kearah kedewasaan dan kemandirian. Hal ini 

dilakukan untuk membekali anak guna menapaki kehidupan di masa yang akan 

datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas 

dari perspektif manusia dan kemanusiaan. Tilaar (2002) mengungkapkan hakikat 

pendidikan yaitu memanusiakan manusia, adalah suatu proses yang melihat 

manusia sebagai suatu yang utuh di dalam eksistensinya.  

Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran 

bahwa dalam proses pendidikan terdapat proses belajar dan pembelajaran, sehingga 

dalam pendidikan sudah jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih 

manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan kegiatan yang bersifat mendasar 

(fundamental), karena di dalamnya terjadi suatu proses dan perbuatan yang 

mengubah serta menentukan arah jalan hidup manusia. 

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
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Pengertian pendidikan yang terkandung dalam Undang-Undang Sisdiknas 

menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar 

untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah 

laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Saroni (2011) bahwa, “pendidikan 

merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk 

menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses 

penyeimbangan ini merupakan bentuk survive yang dilakukan agar diri dapat 

mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan”. 

Beberapa konsep pendidikan yang telah disajikan tersebut meskipun terlihat 

berbeda, namun sebenarnya memiliki suatu kesamaan dimana di dalamnya ada 

terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, antara 

pendidik dan peserta didik ada hubungan, dan adanya tujuan. Berdasarkan pendapat 

tersebut, dapat ditegaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses reorganisasi serta 

rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan untuk menambah 

efisiensi individu dalam interaksinya terhadap lingkungan.  

 

2.2.2. Tujuan Pendidikan 

Pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan 

kualitas sumber daya manusia. Herbison dan Myers (Panpan Achmad Fadjri, 2000: 

36) mengungkapkan “pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya 

peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu 

masyarakat”. Tujuan pendidikan memuat tentang nilai-nilai yang baik, luhur, benar, 
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pantas, dan indah bagi kehidupan. Melalui pendidikan selain memberikan bekal 

berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap. Juga dapat dikembangkan berbagai 

bidang kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap individu masyarakat sehingga 

dapat berpartisipasi dalam seuatu pembangunan.  

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi 

sosok yang berpribadi, berperikemanusiaan serta menjadi anggota masyarakat yang 

dapat mendidik dirinya sesuai dengan lingkungan masyarakat itu sendiri, 

mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mengatasi problematikanya 

(Nazili Shaleh Ahmad, 2011: 3). 

Pentingnya pendidikan tercermin didalam UUD 1945, yang 

mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara yang 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan 

dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Mencermati tujuan pendidikan di dalam Undang Undang Sisdiknas tersebut 

dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan alat untuk membentuk 

masyarakat madani yang dapat membangun serta meningkatkan martabat bangsa. 
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Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat 

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kyridis (2011: 3) mengungkapkan 

bahwa “for many years the belief that education can increase social equality and 

promote social justice, has been predominant”. Hal senada seperti yang 

dikemukakan oleh Herera (Muhadjir Darwin, 2010: 271) bahwa “melalui 

pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan 

asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah 

didapatkan”. Dari kedua pendapat Kyridis dan Herera dapat memberi gambaran 

bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar yang sangat 

penting dalam mencapai suatu kesejahteraan hidup.  

Todaro & Smith (2003: 404) berpendapat bahwa “pendidikan memainkan 

peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi 

modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta 

pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk 

menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan 

terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna 

pembangunan. Hal serupa juga disampaikan oleh Bruns (2003: 1) bahwa: 

Education is fundamental for the construction of globally competitive economies 

and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading 

new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth; it 

augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity. 

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bruns tersebut tampak bahwa, 

pendidikan merupakan bagian dasar bagi pembangunan ekonomi dan juga 
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masyarakat. Pendidikan merupakan kunci untuk melahirkan ide-ide baru dan 

teknologi yang sangat penting dalam suatu pembangunan, bahkan dengan 

pendidikan juga akan meningkatkan produktivitas bagi tenaga kerja. Dari berbagai 

tujuan pendidikan yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, 

tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang handal dan 

memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih 

baik.  

Melalui pendidikan anak-anak akan memiliki bekal kemampuan dasar 

untuk mengembangkan dan menjalani kehidupan sebagai pribadi, anggota 

masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. 

Dengan pendidikan pula, memungkinkan sesorang untuk memiliki kesempatan 

meningkatkan taraf hidupan menjadi kearah yang lebih baik dan sejahtera.  

2.3. Standar Proses Pendidikan 

2.3.1. Pengertian Standar Proses Pendidikan 

Menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Standar 

Proses pendidikan yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan. Standar Proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian 

dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 

Standar Proses ini berlaku bagi seluruh satuan pendidikan formal dasar 

maupun menengah, baik juga pada sistem paket maupun kredit semester. Standar 

Proses mencangkup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 
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pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran 

agar terlaksananya suatu proses pembelajaran yang efektif serta efisien. Sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar 

proses.  

Standar Proses berisikan kriteria minimal untuk proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Sesuai dengan Salinan Lampiran Permendikbud No. 22 Tahun 2016 

Tentang Standar Proses, Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan.  

Berdasarkana penjelasan tersebut perlu digaris bawahi: Pertama, Standar 

Proses pendidikan merupakan standar nasional pendidikan, yang pengelolaan 
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proses pendidikan yang dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan formal pada 

jenjang pendidikan tertentu harus sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat di manapun lembaga pendidikan itu 

berada baik perkotaan maupun pedesaan secara nasional. 

Kedua, Standar Proses dihubungkan dengan pelaksanaan pembelajaran, 

yang berarti Standar Proses pendidikan berisikan bagaimana seharusnya proses 

pembelajaran itu berlangsung di setiap satuan pendidikan, baik yang  dilakukan 

oleh setiap guru sehingga kualitas pembelajaran yang berlangsung dapat 

dilaksanakan dengan optimal sesuai harapan. Kondisi dimana ketidakmerataan 

kualitas pendidikan juga banyak disebabkan oleh kualitas proses pembelajaran yang 

tidak standar.  

Misalnya kondisi gedung sekolah yang berada di kota tidak sama dengan 

sekolah yang berada di pedesaan. Dengan adanya dukungan orang tua dan 

masyarakat berikut sarana dan prasarana sekolah yang ada di kota tidak sama 

dengan sekolah yang berada di pedesaan untuk hasil kualitas pembelajaran yang 

lebih baik dibanding sekolahan yang berada di pedesaan dengan sarana yang 

terbatas, dan juga dengan dukungan masyarakat sekitar dan orang tua siswa yang 

mungkin rendah.  

Ketiga, Standar Proses pendidikan dijutujan untuk mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan. Dengan demikian standar lulusan merupakan sumber dan 

rujukan utama untuk menentukan Standar Proses pendidikan. Dengan begitu 

Standar Proses pendidikan bisa dirumuskan dan diterapkan setelah tersusunnya 

Standar Kompetensi Lulusan.  
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2.3.2. Fungsi Standar Proses Pendidikan 

Menurut Wina Sanjaya (2014:5) secara umum Standar Proses Pendidikan 

atau SPP sebagai standar minimal yang diterapkan harus memiliki fungsi sebagai 

alat pengendali proses pendidikan agar memperoleh kualitas hasil serta proses 

pembelajaran yang diharapkan. Proses ini merupakan bagian untuk mencapai 

kompetensi yang sudah dirumuskan, sebaik apapun rancangan kompetensi pada 

akhir keberhasilannya sepenuhnya bergantung kepada guru sebagai pelaksanaan 

proses pembelajaraanya. Jadi Standar Proses dapat berfungsi sebagai alat meraih 

tujuan pendidikan dan program yang akan dilaksanakan oleh guru serta siswa. 

Secara khusus Standar Proses memiliki fungsi sebagai berikut:  

1. Fungsi SPP bagi mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah ditentukan.  

Proses pembelajaran yang dilaksanankan oleh guru dan peserta didik berfungsi 

sebagai alat pelaksanaan standar proses pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Kompetensi lulusan yang diterapkan oleh pemerintah harus dicapai 

dengan maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan 

kesunguhan dalam proses pembelajaran. Rumusan kompetensi yang dirancang 

dan dilaksanakan dengan bagus dan prosedur yang baik tentunya akan 

menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik.  

2. Fungsi SPP bagi Guru  

Sebagai pedoman untuk membuat perencanaan program pembelajaran seperti 

Program Tahunan (PROTA) serta Program Semester (PROMES) dan juga 

program harian dan sebagai pedoman untuk pelaksanan program di kegiatan 
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nyata terjun ke lapangan. karena itu guru harus memahami serta menghayati 

prinsip-prinsip SPP. Begitu pula menurut Wina Sanjaya (2014:6) untuk 

mencapai tujuan pendidikan maka standar kompetensi peserta didik, guru 

sebagai penanggung jawab penuh pelaksanaan pendidikan di lapangan akan 

menentukan keberhasilan. Bagaimanapun bagusnya suatu kurikulum tanpa di 

ikuti oleh profesional guru dalam pelaksanan kegiatan proses pendidikan akan 

membuat kurikulum itu tidak ada maknanya. 

3. Fungsi SPP bagi Kepala Sekolah  

Kepala sekolah merupakan jabatan tambahan untuk seorang guru, bertanggung 

jawab dalam mengatur mutu pendidikan. Kepala sekolah sebagaimana 

dipaparkan dalam Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 harus memenuhi lima 

kompetensi diantaranya kompetensi menejerial dan kompetensi supervisi. 

Dengan demikian, bagi kepala sekolah SPP berfungsi (Wina Sanjaya, 2014:6). 

Sebagai barometer atau alat ukur keberhasilan program pendidikan di sekolah 

yang dipimpinya. Kepala sekolah dituntut menguasai dan mengontrol apakah 

kegiatan-kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada 

standar proses yang ditentukan atau tidak. Sebagai sumber utama dalam 

merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan dan 

mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran.  

4. Fungsi SPP bagi Para Pengawas (Supervisor) 

SPP berfungsi untuk pedoman, patokan, dan ukuran yang digunakan oleh 

pengawas sebagai acuan dalam pengelolaan proses pembelajaran. Sehingga 
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pengawas mampu memberikan masukan dan bimbingan kepada guru untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran.  

5. Fungsi SPP bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan  

a) Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang 

berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan 

oleh sekolah atau guru untuk pengelolaan proses pembelajaran yang sesuai 

dengan standar minimal.  

b) Memberikan saran dan ide-ide kepada kepala sekolah khususnya guru 

dalam pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal, 

sehingga proses yang baik akan dapat dicapai.  

c) Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran 

khususnya yang dilakukan oleh para guru.(Wina Sanjaya, 2014:5-7)  

Berdasarkan uraian diatas, maka tampak SPP merupakan jantung dalam 

sistem pendidikan. Bagaimanapun bagus dan idealnya Standar Kompetensi Lulusan 

serta lengkapnya standar Isi, namun tanpa diimplementasikan kedalam proses 

pendidikan, maka semuanya tidak akan berarti. Guru dalam implementasi SPP 

mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini 

disebabkan keberhasilan implementasi standar proses pendidikan itu sangat 

ditentukan oleh kemampuan guru, sebab guru merupakan orang pertama yang 

berhubungan dalam pengelolaan kelas dan pelaksanaan program pendidikan. 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif dan mengendalikan jika terjadi dalam pembelajaran 

(E. Mulyasa, 2009).  
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Oleh sebab itu, guru dalam implementtasi SPP perlu memahami sekurang 

kurangnya tiga hal:  

Pertama, menurut Wina Sanjaya (2014) pemahaman dalam perencanaan 

program pendidikan, yaitu yang menyangkut pemahamaan dalam menjabarkan 

program pendidikan yaitu silabus yang harus dijabarkan dalam rumusan rencana 

program pmbelajaran yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas kepada peserta didik. Pemahaman perencanaan yang 

dimaksud adalah menentukan kompetensi yang akan dihasilkan dari proses 

pembelajaran yang akan dilakukan.  

Kedua, Pemahaman dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi desain 

dan implementasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan materi 

pembelajaran. Seorang guru harus mampu membuat perhitungan secara akal sehat 

tentang strategi pembelajaran apa saja yang akan digunakan dalam suatu kegiatan 

pembelajaran.  

Ketiga, menurut Zainal Arifin (2009: 2) pemahaman tentang evaluasi 

pembelajaran, baik yang berhubungan dengan evaluasi proses maupun hasil 

pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu 

komponen penting dan tahapan yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran  

 

2.3.3. Urgensi Standar Proses Pendidikan 

Menurut Wina Sanjaya (2014:1) Pendidikan di Indonesia sangat bersifat 

tekstual disebabkan kesalahan dalam menyikapi ilmu pengetahuan yang hanya 
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berorientasi pada buku. Selain itu, menyebutkan gejala umum terkait pendidikan di 

Indonesia adalah lemahnya proses pembelajaran di kelas. 

Dalam proses pembelajaran yang ada anak kurang didorong untuk secara 

kreatif mengembangkan kemampuan berfikir, proses pembelajaran di dalam kelas 

hanya diarahkan untuk menghafal informasi, anak dipaksa untuk menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu 

yang kemudian menghubungkannya dengan realitas sehari-hari, akibatnya mereka 

kaya secara teoritis tetapi miskin aplikasi.  

Sebagai contoh mata pelajaran bahasa, tidak diarahkan untuk 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi karena yang dipelajari lebih banyak 

bahasa sebagai ilmu bukan sebagai alat komunikasi. Selain itu, anak hafal 

bagaimana struktur pembuatan karya tulis tapi ketika harus menulis ia bingung 

harus dari mana memulai, dan lain sebagainya.  

Jadi, proses pembelajaran yang ada dilaksanakan sesuai kemampuan dan 

selera guru tanpa mengindahkan potensi, minat dan bakat peserta didik. Padahal 

pada kenyataannya kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran tidaklah 

sama sesuai dengan latarbelakang pendidikan serta motivasi dan kecintaan mereka 

terhadap profesinya. Oleh karena itulah melalui standar proses ini setiap guru dapat 

mengembangkan proses pembelajarannya sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan.  

 

2.3.4. Ruang Lingkup Standar Proses 
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Menurut Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien.  

1. Perencanaan proses pembelajaran mencangkup silabus serta rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) memuat identitas pelajaran, standar 

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator untuk pencapaian 

kompetensi, tujuan dari pembelajaran, materi yang diajarkan, alokasi waktu 

pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian  hasil 

belajar, dan sumber belajar. 

2. Pelaksanaan pembelajaran bagian dari implementasi RPP. Pelaksanaan 

pembelajaran mencangkup kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.  

3. Penilaian dilakukan guru terhadap hasil pembelajaran guna mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi siswa, dan juga sebagai bahan penyusunan 

laporan tentang kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran kedepanya. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, 

dan terprogram dengan menggunakan tes ataupun nontes dalam bentuk 

tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil 

karya berupa tugas, proyek atau produk, portofolio, dan penilaian diri.  

4. Pengawasan proses Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, Pelaporan, dan 

Tindak lanjut. 

  

2.4. Evaluasi Pembelajaran 
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2.4.1. Pengertian Evaluasi 

Kata evaluasi yang dalam istilah evaluation menurut Gronlund (Djaali, 

2008) adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat 

keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Sedangkan Wiersma 

dan Jurs (Djaali, 2008) mengatakan Evaluasi adalah suatu proses yang mencakup 

pengukuran dan testing yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. 

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa evaluasi 

merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas dari pengukuran dan penilaian.  

Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan.Hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik 

(feedback) untuk melaksanakan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang 

berkaitan dengan materi yang digunakan, pemilihan media, pendekatan pengajaran, 

dan metode dalam pembelajaran.  

Permen No. 41 tahun 2007 tentang Standar proses dipaparkan bahwa 

evaluasi proses pembelajaran dilakukan guna menentukan kualitas dari 

pembelajaran deagan keseluruhan, mencakup tahap perencanaan poses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, seta penilaian hasil pembelajaran. 

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan dengan cara: (Baskoro dan Wihaskoro, 

2013: 20)  

1) Membandingkan poses pembelajaran yang dilakukan guru dengan standar 

proses  
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2) Mengidentifikasi kinerja guru didalam proses pembelajaran disesuaikan 

dengan kompetensi guru 

 

2.4.2. Pengertian Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan penilaian kegiatan dan kemajuan belajar 

peserta didik yang dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, praktikum, tugas 

dan atau pengamatan oleh pengajar. Bentuk ujian meliputi ujian tengah semester, 

ujian akhir semester, ujian tugas akhir di mana pembobotannya ditentukan atas 

kebersamaan antara pengampu mata kuliah dan penyusun silabi atau instansi yang 

bersangkutan. Peserta didik diperbolehkan mengikuti ujian dengan persyaratan 

tertentu (Hamzah, 2014: 14). 

Masalah evaluasi dalam bidang pendidikan, ada tiga istilah yang sering 

dipakai, yaitu pengukuran (measurement), penilaian (assessment), evaluasi 

(evaluation). Pengukuran (measurement) adalah tindakan membandingkan sesuatu 

dengan 1 ukuran tertentu. Dengan kata lain, pengukuran adalah suatu proses atau 

kegiatan untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Penilaian (assessment) 

adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan kualitas 

(nilai dan arti) hasil belajar dari peserta didik.  

Evaluasi (Evaluation) adalah suatu tindakan atau kegiatan yang sistematis 

dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Salah satu kompetensi guru 

professional adalah kemampuan mengadakan evaluasi (Baskoro dan Wihaskoro, 

2013: 19).  
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2.4.3. Tujuan Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan utama melakukan evaluasi dalam suatu proses pembelajaran adalah 

untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya (Silverius, 

1991: 9). Evaluasi berhubungan dengan indikator kompetensi dari suatu materi 

pembelajaran. Kita ketahui bahwa evaluasi dilaksanakan dengan berbagai tujuan. 

Evaluasi yang berkaitan dengan pembelajaran matematika bertujuan: 1. deskripsi 

kemampuan belajar; 2. tingkat keberhasilan belajar; 3. tindak lanjut hasil penilaian; 

4. pertanggungjawaban (Hamzah, 2014: 71). Seperti bagan berikut: 

 

Gambar 2.2. Tujuan Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut (Baskoro & 

Wihaskoro, 2013: 22):  

1) Untuk mengetahui taraf keberhasilan metode yang digunakan oleh 

pendidik. 

Evaluasi 
Pembelajaran

Deskripsi Kemampuan 
Belajar

Tingkat Keberhasilan 
Belajar

Tindak Lanjut Hasil 
Penilaian

Pertanggung Jawaban
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2) Mengetahui seberapa jauh hasil yang sudah dicapai dalam proses 

pembelajaran. 

3) Mengetahui apakah materi yang di pelajari dapat dilanjutkan dengan 

bahan yang baru atau diulangi. 

4) Untuk mengetahui efektifitas proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

5) Untuk mengetahui kesesuaian presepsi serta pemikiran peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

6) Untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses 

pembelajaran telah memberikan kontribusi positif bagi proses 

pembelajaran. 

7) Mengetahui sejauh mana dari perkembangan pelaksanaan 

pembelajaran. 

8) Mengetahui apa dampak yang terjadi dari proses pembelajaran. 

9) Bahan pertimbangan sebagai alat untuk menentuakan proses selanjutnya 

agar lebih efektif dan efisien. 

Minimal terdapat 6 tujuan evaluasi dalam kaitannya dengan belajar 

mengajar (Sukardi, 2011: 9). Keenam tujuan evaluasi adalah sebagai berikut: 

1. Menilai ketercapaian (attainment) tujuan. Ada keterkaitan dengan tujuan 

belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi akan 

menentukan cara belajar peserta didik, sebaliknya tujuan evaluasi akan 

menentukan metode evaluasi yang digunakan oleh guru. 
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2. Mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Belajar 

dikategorikan sebagai kognitif, psikomotor, dan afektif. Batasan tersebut 

umumnya dieksplisitkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai.  

Semua tipe belajar sebaiknya dievaluasi dalam proporsi yang tepat. Jika 

guru menyatakan proporsi sama maka siswa dapat menekankan dalam 

belajar dengan proporsi yang digunakan guru dalam mengevaluasi sehingga 

mereka dapat menyesuaikan dalam belajar. Guru memilih sarana evaluasi 

pada umumnya sesuai dengan tipe tujuan. Proses ini menjadikan lebih 

mudah dilaksanakan, jika seorang guru menyatakan tujuan dan 

merencanakan evaluasi secara berkaitan. 

3. Sebagai sarana (means) untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. 

Setiap orang masuk kelas dengan membawa pengalamannya masing-

masing. Siswa mungkin juga memiliki karakteristik yang bervariasi 

misalnya dari keluarga ekonomi menengah atau atas, keluarga yang pecah, 

dan keluarga yang memiliki keterampilan khusus. Hal yang penting 

diketahui oleh guru adalah ada asumsi hasil akhirnya mengarah pada suatu 

hal yang sama terhadap pengetahuan mereka, dan kemudian mendapatkan 

dari mereka sesuatu yang sama. Pengalaman lalu tersebut kemudian 

digunakan sebagai awal dalam proses belajar mengajar melalui evaluasi 

pretes pada para siswa. Cara yang sering dilakukan oleh guru adalah 

menggunakan angket dan ceklis. Berangkat dari perbedaan pengalaman 

yang objektif dan realistis dapat dikembangkan guna memotivasi minat 

belajar siswa. Di samping juga pengalaman lalu siswa dalam belajar 
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mempunyai keperluan belajar yang bervariasi. Oleh karena itu, kebutuhan 

siswa perlu diperhatikan disamping juga kekuatan, kelemahan, dan minat 

siswa sehingga mereka termotivasi untuk belajar atas dasar apa yang telah 

mereka miliki dan mereka butuhkan. 

4. Memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga harus dapat memotivasi belajar 

siswa. Guru harus menguasai bermacam-macam teknik motivasi, tetapi 

masih sedikit diantara para guru yang mengetahui teknik motivasi yang 

berkaitan dengan evaluasi. Dari penelitian menunjukkan bahwa evaluasi 

memotivasi belajar siswa sesaat memang betul, tetapi untuk jangka panjang 

masih diragukan. Hasil evaluasi akan menstimulasi tindakan siswa. Rating 

hasil evaluasi yang baik akan dapat menimbulkan semangat dan dorongan 

untuk mempertahankan atau meningkatkan yang akhirnya memotivasi 

belajar siswa secara kontinu. Tujuan evaluasi yang realistis, yang mampu 

memotivasi belajar para siswa dapat diturunkan dari evaluasi. Dengan 

merencanakan secara sistematis sejak pretes sampai ke postes, guru dapat 

membangkitkan semangat siswa untuk tekun belajar secara kontinu. 

5. Menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Informasi 

diperlukan jika bimbingan dan konseling yang efektif diperlukan, informasi 

yang berkaitan dengan problem pribadi seperti data kemampuan, kualitas 

pribadi, adaptasi sosial, kemampuan membaca, dan skor hasil belajar. 

Informasi juga diperlukan untuk bimbingan karier yang efektif. Identifikasi 

minat siswa dan pekerjaan yang disenangi adalah cara yang terbaik untuk 

membantu siswa memilih pekerjaan. Seringkali terjadi bahwa siswa minta 
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kepada gurunya untuk membantu memecahkan problem pribadinya.Pada 

posisi demikian, guru perlu mengetahui informasi pribadi untuk kemudian 

guru mengambil keputusan terbaiknya. Proses yang berkaitan informasi 

pribadi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner, atau alat 

rating untuk membantu membuat keputusan. 

6. Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Keterkaitan 

evaluasi dengan instruksional adalah sangat erat. Hal ini karena evaluasi 

merupakan salah satu bagian dari instruksional. Di samping itu, antara 

instruksional dengan kurikulum juga saling berkait seperti instruksional 

dapat berfungsi sebagai salah satu komponen penting suatu kurikulum. 

Beberapa guru sering mengubah prosedur evaluasi dan metode mengajar 

dengan mudah menurut kepentingan mereka, sedangkan untuk melakukan 

perubahan kurikulum perlu pertimbangan yang lebih luas. Follow up study 

dan informasi alumni merupakan informasi yang berharga untuk melakukan 

revisi kurikulum. Perubahan itu akan tepat, jika perubahan kurikulum 

didasarkan pada hasil evaluasi dengan skop yang lebih luas. Pengalaman 

kerja siswa, analisis kebutuhan masyarakat, dan analisis pekerjaan 

merupakan teknik konvensional yang sering digunakan untuk merubah 

kurikulum. 

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi adalah: (a) untuk 

merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program pendidikan. Artinya, tanpa 

adanya evaluasi, maka tidak akan mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada 

diri siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya; (b) untuk mencari dan 
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menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan siswa dalam 

mengikuti program pendidikan pada umumnya dan program pembelajaran pada 

khususnya; (c) untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan; (d) untuk memperoleh bahan 

laporan tentang perkembangan siswa yang diperlukan oleh orang tua siswa dan 

lembga pendidikan; dan (e) untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran, baik 

cara belajar siswa maupun metode yang digunakan guru dalam mengajar 

(Sudaryono, 2012: 52). 

 

2.4.4. Fungsi Evaluasi Pembelajaran 

Fungsi evaluasi dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan 

evaluasi itu sendiri, yaitu untuk mendapat data pembuktian yang akan menunjukkan 

sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian 

tujuan-tujuan kurikuler. Di samping itu, juga dapat digunakan oleh guru-guru dan 

para pengawas pendidikan untuk mengukur atau menilai sampai di mana 

keefektivan pengalaman-pengalaman mengajar, kegiatan-kegiatan belajar, dan 

metode-metode mengajar yang digunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan 

betapa penting peranan dan fungsi evaluasi itu dalam proses belajar-mengajar. 

Secara lebih rinci, fungsi evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran dapat 

dikelompokkan menjadi empat fungsi (Purwanto, 2009) yaitu:  

1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa 

setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu 
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tertentu. Hasil evaluasi yang diperoleh itu selanjutnya dapat digunakan 

untuk memperbaiki cara belajar siswa (fungsi formatif) dan atau untuk 

mengisi rapor atau Surat Tanda Tamat Belajar, yang berarti pula untuk 

menentukan kenaikan kelas atau lulus-tidaknya seorang siswa dari suatu 

lembaga pendidikan tertentu (fungsi sumatif).  

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajaran 

sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan 

satu sama lain. Komponen-komponen dimaksud antara lain adalah tujuan, 

materi atau bahan pelajaran, dan prosedur serta alat evaluasi.  

3. Untuk keperluan Bimbingan dan Konseling (BK). Hasil-hasil evaluasi yang 

telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dapat dijadikan sumber 

informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru 

pembimbing lainnya seperti antara lain:  

a) Untuk membuat diagnosis mengenai kelemahan-kelemahan dan 

kekuatan atau kemampuan siswa.  

b) Untuk mengetahui dalam hal-hal apa seseorang atau sekelompok siswa 

memerlukan pelayanan remidial.  

c) Sebagai asas dalam menangani kasus-kasus tertentu antar siswa.  

d) Sebagai acuan dalam melayani kebutuhan-kebutuhan siswa dalam 

rangka bimbingan karier.  

4. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang 

bersangkutan. Hampir setiap guru melaksanakan kegiatan evaluasi dalam 

rangka menilai keberhasilan belajar siswa dan menilai program pengajaran, 
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yang berarti pula menilai isi atau materi pelajaran yang terdapat ke dalam 

kurikulum. Seorang guru yang dinamis tidak akan begitu saja mengikuti apa 

yang tertera di dalam kurikulum; ia akan selalu berusaha untuk menentukan 

dan memilih materi-materi mana yang sesuai dengan kondisi siswa dan 

situasi lingkungan serta perkembangan masyarakat pada saat itu. Materi 

kurikulum yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat akan ditinggalkannya dan diganti dengan materi 

yang dianggap sesuai. Benar apa yang dikatakan oleh para pakar kurikulum 

bahwa pada hakikatnya kurikulum sekolah ditentukan oleh guru.  

Meskipun pada umumnya di Indonesia kurikulum sekolah disusun secara 

nasional dan berlaku untuk semua sekolah yang sejenis dan setingkat, guru-guru 

dapat ikut serta menyusun kurikulum, atau duduk dalam panitia penyusun 

kurikulum, atau setidak-tidaknya memberikan saran dan pendapatnya. Sebaliknya, 

panitia penyusun kurikulum biasanya mencari masukan-masukan dari para 

pelaksana kurikulum di lapangan, termasuk para pengawas-penilik, kepala sekolah, 

dan guru-guru. Demikianlah betapa penting peranan dan fungsi evaluasi bagi 

pengembangan dan perbaikan kurikulum. 

Menurut Nana Sudjana (Purwanto, 2009) bahwa fungsi evaluasi dalam 

pendidikan dan pengajaran adalah sebagai berikut:  

a) Alat untuk mengetahui tercapai-tidaknya tujuan instruksional. Dengan 

fungsi ini maka penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan 

instruksional.  
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b) Umpan balik bagi perbaikan proses belajar-mengajar. Perbaikan mungkin 

dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar peserta didik, 

strategi belajar peserta didik, dll.  

c) Dasar dalam penyusunan laporan kemajuan belajar siswa kepada orang 

tuanya.  

Fungsi evaluasi tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. 

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan siswa maupun tingkat 

keberhasilan metode yang digunakan guru dalam proses pembealajaran. Dalam 

evaluasi, evaluator akan memperoleh hasil berupa angka atau poin. Hasil evaluasi 

yang diperoleh itu selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar 

siswa (fungsi formatif) dan atau untuk mengisi rapor atau Surat Tanda Tamat 

Belajar, yang berarti pula untuk menentukan kenaikan kelas atau lulus-tidaknya 

seorang siswa dari suatu lembaga pendidikan tertentu (fungsi sumatif). 

 

2.4.5. Prinsip Evaluasi Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran, perlu adanya prinsip yang harus 

diketahui oleh evaluator (guru), diantaranya (Purwanto, 2009):  

1. Prinsip Berkesinambungan (continuity)  

Berkesinambungan artinya evaluasi tidak hanya merupakan kegiatan ujian 

semester atau ujian kenaikan/ujian akhir saja, tetapi harus dilakukan terus 

menerus (kontinuitas). Dari hasil evaluasi yang dilakukan secara kontinu, 

teratur, terencana dan terjadwal, maka pendidik bisa memperoleh informasi 
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untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan maupun perkembangan 

siswa, mulai awal sampai akhir program pembelajaran.  

2. Prinsip Menyeluruh (comprehensive)  

Menyeluruh artinya evaluasi yang dilakukan menggambarkan penguasaan 

siswa terhadap pencapaian keseluruhan tujuan yang diharapkan dan bahan 

pelajaran yang diberikan. Dalam prinsip ini yang dinilai bukan hanya aspek 

kecerdasan atau hasil belajar, melainkan seluruh aspek pribadi atau tingkah 

lakunya. Evaluasi itu harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Hal 

ini mencakup keseluruhan aspek tingkah laku peserta didik. Baik aspek 

berfikir (cognitive domain), aspek nilai atau sikap (affective domain), dan 

aspek keterampilan (psychomotor domain) yang ada pada masing-masing 

peserta didik.  

3. Berorientasi pada Indikator Pencapaian  

Maksudnya kegiatan penelitian harus mengacu pada indikator pencapaian 

yang ditetapkan berdasarkan SK, KD dan KKM. Dengan demikian, hasil 

penilaian akan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

indikator kemampuan dasar yang dikuasai oleh siswa.  

4. Prinsip Validitas (validity) dan Reliabilitas (reability) 

Validitas atau keahlian menunjuk pada pengertian bahwa alat evaluasi yang 

digunakan benar-benar mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 

Reliabilitas atau ketepatan artinya dapat dipercaya. Evaluasi dapat 

dikatakan dapat dipercaya apabila dalam waktu yang berbeda memberikan 

hasil yang tetap. Suatu tes bisa dikatakan reliable jika instrumen tes mampu 
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memberikan suatu ukuran yang konsisten tentang kemampuan siswa, 

sekalipun diujikan dalam waktu yang berbeda.  

5. Obyektivitas (objectivities)  

Objektif dalam arti bahwa evaluasi itu dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, 

berdasarkan fakta dan data tanpa ada pengaruh dari unsurunsur subjektifitas 

evaluator. Objektif dalam evaluasi itu dapat ditunjukkan dalam sikap, 

misalnya jujur, amanah, dan benar.  

6. Praktikabilitas (Practicability)  

Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi jika tes tersebut 

bersifat praktis, serta mudah pengadministrasiannya. Sementara istilah 

pembelajaran menunjuk pada “proses, cara, perbuatan menjadikan orang 

atau makhluk hidup” melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran merupakan 

suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

suatu proses yang tersusun dari kombinasi dua aspek, yaitu: belajar sebagai 

kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan mengajar berorientasi pada 

apa yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan.  

 

Dalam pelaksanaan evaluasi, evaluator (guru) harus memegang beberapa 

prinsip yang harus diaplikasikan selama proses evaluasi. Prinsip tersebut saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti, evaluasi harus dilaksanakan 

secara kontinu. Evaluasi tidak cukup dilaksanakan hanya satu kali dalam satu 

Kompetensi Dasar. Dengan beberapa evaluasi yang dilaksanakan, evaluator (guru) 
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akan dapat menganalisis hasil yang didapatkan oleh peserta evaluasi (siswa). 

Evaluator harus menjaga objektivitas dalam melakukan analisis hasil. Mereka harus 

melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada perbedaan satu dengan yang 

lainnya. 

 

2.4.6. Jenis Evaluasi Pembelajaran 

Sebagai suatu program, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi lima jenis 

yaitu (Purwanto, 2009):  

a. Evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan 

untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah 

memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran.   

b. Evaluasi monitoring, yaitu untuk memeriksa apakah program pembelajaran 

mencapai sasaran secara efeltif dan apakah program pembelajaran terlaksana 

sebagaimana mestinya. Hasil evaluasi ini sangat baik untuk mengetahui 

kemungkinan pemborosan sumber sumber dan waktu pelaksanaan 

pembelajaran, sehing dapat dihindarkan.  

c. Evaluasi dampak, yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh 

suatu program pembelajaran. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria 

keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan progra pembelajaran.  

d. Evaluasi efisiensi-ekonomis, yaitu untuk menilai tingkat efisiensi program 

pembelajaran. Untuk itu, diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga 

dan waktu yang diperlukan dalam program pembelajaran dengan program 

lainnya yang memiliki tujuan yang sama. 
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2.4.7. Teknik Evaluasi Pembelajaran 

Secara garis besar, teknik evaluasi yang digunakan dapat digolongkan 

menjadi dua macam, antara lain (Purwanto, 2009): 

1. Teknik tes  

Tes merupakan suatu alat pengumpul informasi tetapi jika dibandingkan dengan 

alat-alat yang lain, tes lebih bersifat resmi karena penuh dengan batasan-batasan. 

Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur peserta didik tes dapat dibedakan 

menjadi tiga macam antara lain:  

a) Tes Diagnostik  

Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan kelemahan tersebut 

dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat.  

b) Tes Formatif   

Dari kata “form” yang merupakan kata dasar dari istilah “formatif” maka 

evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu.  

c) Tes Sumatif  

Tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok 

program atau sebuah program yang lebih besar.  

2. Teknik Non Tes  

Ada beberapa teknik non tes dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yaitu:   
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a) Skala Bertingkat (Rating Scale)  

Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu 

hasil pertimbangan  

b) Kuesioner (Questionaire)  

Kuesioner juga sering dikenal dengan angket. Pada dasarnya kuesioner 

adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan 

diuukur (responden).  

c) Daftar Cocok (Check List)  

Daftar cocok adalah deretan pertanyaan (yang baisanya singkat-singkat), 

dimana responden yang dievaluasi tinggal mebubuhkan tanda (√) di tempat 

yang sudah disediakan.  

d) Wawancara (Interview)  

Wawancara adaah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban 

dari responden dengan Tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena 

dalam wawancara ini responden tidak  diberi kesempatan sama sekali untuk 

mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan hanya diajukan oleh subjek 

evaluasi.  

e) Pengamatan (Observation)  

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.  

f) Riwayat Hidup  
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Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam 

kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evalausi 

akan dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan dan sikap 

dari objek yang dimulai. 

 

 

 

2.5. Tinjauan  Umum E-Sports 

2.5.1. Definisi E-Sports 

E-Sports adalah sebuah kompetisi olahraga elektronik yang menggunakan 

video game sebagai cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan. Menurut 

Anthony Khoo (2012) “E - Sports are games or activities played on a computer or 

console, often involving an internet connection”. Terdapat dua buah suku kata 

yakni E (electronic) yang berarti sesuatu yang bekerja dengan menggunakan 

microchip atau transistor (Merriam Webster dictionary), dan Sport yang 

didefinisikan suatu aktifitas fisik dan ketangkasan yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok yang saling bertanding untuk hiburan. Jadi dapat disimpulkan E – 

Sport adalah suatu aktifitas ketangkasan yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok yang saling bertanding, baik itu berupa aktifitas fisik maupun non – fisik 

yang dilakukan dengan menggunakan alat yang bekerja secara elektronik, dalam 

ruang lingkup permainan virtual.  
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Pada era sekarang, kehidupan manusia dipenuhi oleh berbagai rutinitas yang 

berbeda-beda yang tentunya tidak jauh dari kata sibuk dan jenuh. Perangkat 

elektronik selalu menemani berbagai rutinitas tersebut dan salah satunya sebagai 

alternatif penghilang kejenuhan adalah dengan bermain game. Pengembangan dari 

kegiatan bermain tersebut adalah mulai bermunculannya komunitas pecinta game 

tersebut yang memicu mulai terciptanya wadah-wadah tertentu yang menjadi 

tempat mereka untuk berkumpul, seperti gamenet atau game center. Dari 

perkembangan tersebut, mulai bermunculan berbagai kompetisi game dan 

komunitas yang semakin global dalam sebuah asosiasi, dan menetapkan kegiatan 

tersebut ke dalam kategori olahraga, yang disebut E -Sports.  

Dalam pembahasan E-Sports secara khusus, elemen-elemen elektronik yang 

terkait adalah perangkat video game, yang dimana perangkat video game 

diantarannya dapat diakses melalui device berupa Personal Computer, video game 

console, dan smartphone. Melalui perangkat-perangkat tersebut yang kemudian 

akan di proses oleh processor sehingga menghasilkan suatu output atau keluaran 

yang akan divisualisasikan melalui media kedalam suatu permainan. Input, 

processor, maupun output dapat di interpretasikan di dalam satu device atau dengan 

menggunakan beberapa device secara terpisah (Kirriemuir & Mcfarlane, 2004) 

2.5.2. E-Sports genre 

Dalam industri game, ada beberapa genre yang bisa dikategorikan sebagai 

game. Di bawah ini adalah beberapa genre di E-Sports, diantarannya DiscoverE-

Sports (2017): 

1) Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) 
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Game ini biasanya dimainkan oleh Tim, di mana karakter para pemain biasanya 

memiliki berbagai kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda dan akan terus 

meningkat di setiap permainannya. Game ini merupakan perpaduan antara 

game Action, Role Playing dan Strategi Real-Time. Game ini telah Game yang 

sering di lombakan dalam pertandingan E-Sports, dan termasuk juga game yang 

populer di masyarakat. Pada jaman sekarang MOBA ini sangat mendunia dan 

banyak di mainkan oleh semua kalangan. Game MOBA membutuhkan strategi 

untuk bermain. Telah dilakukan studi tentang tingkatan strategi para pemain 

yang fokus pada game MOBA. Cara bermainnya yaitu pemain akan berhadapan 

satu sama lain, dengan tujuan untuk mengalahkan tim lawan. Setiap pemain 

menggunakan sary avatar yang memiliki bentuk dan kelebihan yang unik . game 

MOBA ini mengharuskan para pemain untuk mengingat kelemahan dan 

kekurangan lawan dan juga strategi untuk mengalahkan lawan. Contoh game : 

Dota 2, League of League, AoV serta Mobile Lagens 

2) First-Person Shooters (FPS) 

First-Person Shooters adalah video game yang berupa pertempuran dan kita 

memainkan salah satu dari pemain pertempuran tersebut, pertempuran tersebut 

menggunakan senjata seperti pisau, granat maupun senjata api. Game ini 

berGenre action. Untuk memainkan game ini kita harus cepat tanggap 

menghadapi musuh, game ini merupakan salah satu game yang populer dalam 

genre action. Contoh game: Counter-Strike: Global Offensive, PUBG, Point 

Blank dan Overwatch 

3. Player vs. Player (PvP) 

https://discoveresports.com/what-are-the-game-types/#pvp
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PvP merupakan mode yang memungkinkan pemain untuk bertarung sama 

pemain online lainnya, dimana kamu akan beradu strategi maupun keahlian 

(skill) untuk menang sehingga memiliki kesulitan dan keseruan tersendiri. 

Contoh game: FIFA dan Pro Evalution Socer. 

 

 

2.5.3. Tinjauan Pendidikan E-Sports  

Geliat perkembangan E-Sports dalam pada tahun 2018  sungguh luar biasa. 

Dalam wawancara Tempo (2017) bahkan Presiden Jokowi pun menanggapi dengan 

memberikan pernyataan bahwa sudah sebaiknya pendidikan E-Sports diharapkan 

mampu masuk ke dalam dunia pendidikan di masa mendatang, terutama untuk 

generasi milenial. Pendidikan E-Sports sebaiknya mulai dirancang dan 

diperkenalkan di Indonesia. Bukan berarti pendidikan ini hanya bertujuan untuk 

hiburan atau bisnis semata, tapi ada nilai-nilai edukasi yang penting untuk 

diajarkan. 

High School E-Sports League (HSEL) juga meluncurkan kurikulum yang 

berjudul “Gaming Concepts” tentang pembelajaran E-Sports untuk sekolah proyek 

ini didukung oleh Microsoft. Dalam kurikulum tersesbut mencangkup standar  

pembelajaran di berbagai bidang seperti karir pemain, praktek yang sehat, 

menejemen diri dan komunikasi. Schaffhauser (Thejournal, 2019) 

Backstrom (2017) menyatakan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam penerapan pembelajaran E-Sports di Sekolah diantaranya: 

1. Rekrutmen guru E-Sports 
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2. Perangkat dalam menjalankan pembelajaran E-Sports 

3. Mengundang pemain profesional dan pelatih sebagai inspirasi 

Dalam buku Gaming Concepts Custer dan Russell (2019) juga 

menyampaikan hal yang senada tentang prosedur untuk melaksanakan 

pembelajaran E-Sports di sekolah diaantaranya: 

1. Kepala sekolah dan para staf harus memiliki ketertarikan dalam memulai 

pembelajaran E-Sports. 

2. Merekrut guru yang memiliki ketertarikan dalam mengajarkan E-Sports. 

(bila guru mengikuti pedoman kurikulum Gaming Concepts, tidak perlu 

bagi guru yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang vedeo game 

atau  E-Sports). 

3. Sekolah harus menyediakan sarana dan prasaran yang mendukung untuk 

pembelajaran E-Sports seperti, lab E-Sports, komputer yang memiliki 

spesifikasi yang dapat mengoprasikan video game E-Sports. Sekolah bisa 

meminta bantuan sponsor. 

Khususya dalam pendidikan E-Sports akan lebih baik apabila ada profesional 

(guru) yang juga turut membantu memberikan arah yang tepat untuk anak-anak 

dalam bermain game serta juga didukung oleh pengawasan orang tua.  Custer dan 

Russell (2019) juga membuat standar kopetensi untuk program pembelajaran E-

Sports disekolah. Standar kopetensi tersebut diantarannya: 

1. Apresiasi permainan  

Siswa menghargai permainan untuk kesehatan, kesenangan, tantangan, 

ekspresi diri, dan interaksi sosial. 
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2. Keterampilan Motorik 

Siswa mendemonstrasikan kompetensi dalam keterampilan motorik dan 

pola gerakan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik. 

3. Konsep Pembelajaran 

Siswa menunjukkan pemahaman tentang konsep, prinsip, strategi, dan 

taktik yang diterapkan pada pembelajaran dan kinerja permainan. 

4. Promosi Kesehatan dan perawatan preventif untuk pemain 

Siswa memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan promosi 

kesehatan dan perawatan pencegahan pada pemain game, seperti nutrisi, 

pencegahan cedera, kesehatan pribadi, kesehatan mental dan emosional, 

serta kecanduan. 

5. Akses Informasi, Produk, dan Layanan Kesehatan 

Siswa akan menunjukkan kemampuan untuk mengakses informasi 

kesehatan yang valid dan produk dan layanan yang mempromosikan 

kesehatan. 

6. Manajemen Diri 

Siswa akan mendemonstrasikan kemampuan untuk memelihara perilaku 

yang meningkatkan kesehatan dan mengurangi risiko kesehatan. 

7. Komunikasi Interpersonal (Perilaku Pribadi dan Sosial) 

Siswa akan mendemonstrasikan kemampuannya dalam menggunakan 

komunikasi interpersonal keterampilan yang menghargai diri sendiri dan 

orang lain dalam pengaturan game online. 

8. Pengaruh Budaya, Media, dan Teknologi 
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Siswa akan menganalisis pengaruh timbal balik dari E-Sports, budaya, 

media, teknologi, dan faktor lainnya. 

9. Keterampilan Penetapan Sasaran dan Pengambilan Keputusan 

Siswa akan mendemonstrasikan kemampuan untuk menggunakan 

penetapan tujuan dan pengambilan keputusan keterampilan untuk 

meningkatkan kesuksesan game. 

10. Partisipasi Aktif 

Siswa berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan permainan. 

Pendidikan E-Sports yang baik dan yang utama adalah memberikan 

motivasi kepada para player (pemain) untuk apa mereka bermain game. Tujuan apa 

yang hendak mereka raih dan bagaimana meraihnya. Bila sekedar hiburan semata, 

maka kalah menang tidak akan menjadi masalah. Namun bila tujuannya menjadi 

profesional, maka sudah selayaknya bermain dan bekerja seperti profesional. 

Artinya, player yang serius dengan e-sport harus bermain layaknya atlet 

olahragawan sesungguhnya. Berlatih dengan aturan, sistem, dan pola tertentu. 

Menerapkan strategi, latihan dan kompetisi secara teratur. Meningkatkan level, 

kerja sama tim, mengikuti aturan internasional, serta etika-etika dalam permainan 

seperti fair play, no racism dan sebagainya. 

2.6. Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian Cahyati Wulandari (2018), yang berjudul “Implementasi 

Program Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa Di Slb Negeri 1 Bantul”, 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pembinaan 

minat, bakat, dan kreativitas siswa di SLB Negeri 1 Bantul, mengidentifikasi faktor 
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pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program pembinaan minat, 

bakat, dan kreativitas siswa di SLB Negeri 1 Bantul. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi program pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa di SLB 

Negeri 1 Bantul terdiri dari tiga tahap, pertama adalah persiapan materi sesuai 

dengan kurikulum 2013, penjaringan minat sesuai dengan pilihan siswa serta 

penyediaan sumber daya seperti fasilitas, dana dan unit pelaksana. Kedua adalah 

pelaksanaan yang meliputi kegiatan ketrampilan, seni budaya dan olahraga. Ketiga 

adalah evaluasi yang meliputi kegiatan pemantauan hasil belajar siswa, diskusi 

perkembangan program, diskusi pemecahan masalah dalam kegiatan serta 

koordinasi keikutsertaan siswa dalam lomba. Faktor pendukung implementasi 

program pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa di SLB Negeri 1 Bantul 

ialah fasilitas yang tersedia, guru dan pelatih yang terpenuhi, dana yang cukup dan 

adanya partisipasi orangtua siswa. Faktor penghambat implementasi program 

pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa di SLB Negeri 1 Bantul adalah siswa 

dengan emosi labil. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti yaitu sama sama meneliti tentang implementasi program pembinan untuk 

mengembangkan minat/bakat siswa. 

Penelitian dilakukan oleh Bayu Nurul Fajri (2016) dengan judul “Sosialisasi 

Program Pelatihan Nasional Atlet E-Sports Indonesia Melalui Website”. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Bayu Nurul Untuk menjadi atltet E-Sports perlu 

memperhatikan beberapa hal yang penting agar menjadi atlet E-Sports, seperti 

mempunyai skill bermain yang bisa di bilang di atas rata-rata dari pemain yang 

lainnya dan yang paling penting bisa bekerja sama dalam sebuah team E-Sports, 
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untuk menjadi atlet E-Sports juga perlu memperhatikan equipment yangseperti 

keyboard, mouse, mousepad, dan headset yang digunakan dan dengan adanya 

pelatihan atlet E-Sports oleh IeSPA juga diharapkan dapat membantu melahirkan 

atlet E-Sports Indonesia berbakat yang mampu bersaing di tingkat Internasional. 

Penelitian dilakuakn oleh Faidlah Kurniawan (2019) degan judul “Ë-Sports 

dalam Fenomena Olahraga Kekinian” Hasil penelitian menunjukan Bermain-main 

dengan kata 'sport' atau '‘olahraga' memang bisa menjerumuskan perspektif kita 

untuk memandang E-Sports. Tapi jika kita lihat pengertian 'sport' dari kamus 

Webster, kata itu memiliki pengertian "sebuah permainan, kompetisi, atau aktivitas 

yang memerlukan usaha fisik dan kemampuan yang dimainkan berdasarkan aturan, 

untuk kesenangan dan/atau pekerjaan". Sementara pengertian lain mengenai 'sport' 

adalah "segala tipe aktivitas fisik yang orang lakukan untuk tetap sehat atau untuk 

kesenangan". Dikarenakan belum banyak kalangan khalayak masyarakat 

khususnya di Indonesia belum sepenuhnya dapat memahami dan memaknai salah 

satu olahraga kekinian yang sedang banyak digandrungi saat ini, maka disini 

penulis mencoba untuk mengusulkan rekomendasi pemikiran terkait E-Sports di 

Indonesia agar dapat lebih diterima di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai 

salah satu olahraga kekinian yaitu; (1) IeSPA perlu komunikasi tingkat lanjut ke 

KEMENPORA, KOI maupun KONI terkait keberadaan dalam organisasi olahraga 

yang dinaungi, (2) Kompetisi E-Sports di Indonesia lebih sering diadakan. Sebab, 

dengan kompetisi yang lebih sering dilakukan, hal ini akan memepermudah dalam 

upaya sosialisasi eSport ke masyarakat luas, (3) Edukasi kepada para peminat E-

Sports seputar catatan-catatan penting sebagai prasyarat menjadi atlet E-Sports. 
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Penelitian dilakuakn oleh Boby Hartanto Hansen (2016) degan judul 

“Fasilitas Pelatihan Pemain E-Sport Di Surabaya” Hasil penelitian menunjukan 

perancangan fasilitas pelatihan pemain E-Sport di Surabaya diharapkan memberi 

dampak positif bagi para pemain E-Sport di Surabaya maupun sekitarnya sehingga 

mampu meningkatkan kemampuan bermain semaksimal mungkin. Adanya fasilitas 

pelatihan ini juga diharapkan mampu mengubah pandangan berbagai kalangan yang 

melihat E-Sport sebagai hal yang negatif dan merusak generasi muda. Perancangan 

ini telah mencoba menjawab kebutuhan dan masalah yang sering kali dihadapi oleh 

pemain E-Sport sehingga tidak melakukan kebiasaan buruk. Inovasi yang 

digunakan pada fasilitas galeri ini diharapkan berhasil mengubah imej buruk 

tentang E-Sport. Fasilitas pelatihan ini diharapkan menjadi sebuah simbol 

kemajuan teknologi bagi kota Surabaya bahkan Indonesia dan diharapkan dapat 

menghasilkan para pemain yang berkualitas agar mampu mewakili Indonesia di 

kancah internasional. 

Penelitian dilakuakn oleh Gregory Rothwell (2019) degan judul “E-Sports 

in K-12 and Post-Secondary Schools” Hasil penelitian menunjukan tidak diragukan 

lagi, permainan kompetitif, terutama E-Sports, adalah fenomena yang semakin 

populer. E-Sports bukan lagi video game jaman dulu. Keterampilan lunak ini 

berkembang ketika ada inisiatif STEM memusatkan perhatian untuk menghasilkan 

pekerja yang dapat berpikir sendiri, bekerja dengan baik dengan orang lain, dan 

memiliki keterampilan penalaran deduktif untuk menjadi pemecah masalah yang 

mandiri. Karena sekolah K-12 mendukung STEM inisiatif, mereka mengadopsi tim 

E-Sports. Dengan hasil yang sangat positif, mereka membuktikan manfaat 
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permainan kompetitif di antara pelajar dalam kelompok usia tersebut. Sebagai 

universitas memulai perencanaan strategis, pertimbangan harus dibuat untuk 

membentuk tim dan fasilitas E-Sports. Sebagai keberhasilan dicatat di K-12 

pengaturan, universitas harus memperhatikan dan berinvestasi dalam e-athletes 

untuk menarik para pelajar dengan yang diinginkan keterampilan. Peluang 

pendidikan, karier, dan ekonomi yang terkait dengan E-Sports jauh lebih besar 

daripada itu keberatan atas difusi mereka dalam program pendidikan. Apakah itu 

pembentukan tim, pendanaan beasiswa, atau pembangunan fasilitas, E-Sports 

adalah investasi yang bagus untuk semua institusi dan universitas. 

 

2.7. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dalam penulisan ini bertujuan sebagai arahan dalam 

pelaksanaan penelitian terutama memahami alur pemikiran, sehingga analisis yang 

dilakukan akan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan. Kerangka 

berfikir juga bertujuan memberikan keterpaduan dan keterkaitan atar variabel-

variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan 

berkesinambungan. Namun kerangka berfikir ini tetap terbuka sesuai konteks yang 

terjadi dilapangan secara sederhana. Penelitian ini akan membahas mengenai 

Implementasi Program Pembinaan  E-Sports yang diterapkan SMA 1 PSKD. 

Berdasarkan studi kepustakaan awal yang dilakukan oleh peneliti SMA 1 

PSKD menerapkan program pembinaan E-Sports. Penerapan program ini dilatar 

belakangi di dalam E-Sports ada berbagai aspek lain yang tidak disadari oleh 

masyarakat secara umum, seperti ekonomi teoritis, sosiologi, matematika, 
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komunikasi, pengenelan dan implementasi teknologi, marketing, strategic 

planning, logistik, dan masih banyak lagi.  

Semua hal ini membawa SMA 1 PSKD kepada sebuah kenyataan dimana 

sekolah merasa bahwa E-Sports adalah sebuah bidang yang valid untuk siswa yang 

ingin merancang karirnya setelah lulus SMA, dan secara logika, apabila sebuah 

SMA merasa bahwa ada sebuah bidang yang valid yang bisa menjadi tempat siswa 

membuat karir setelah ia lulus, maka sangatlah wajar apabila sebuah SMA 

mengambil langkah untuk mempersiapkan siswa yang ingin mengeksplorasi bidang 

tersebut dengan lebih mendalam. Kerangka berfikir dalam penulisan ini 

digambarkan dalam skema berikut: 
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Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan E-Sports sudah diimplemntasikan di SMA 1 PSKD Jakarta. 

Implementasi pembinaan E-Sports di lakukan melalui perencanan, pelaksanan, dan 

penilaian. 

1. Perencanan pembinaan E-Sports di SMA 1 PSKD Jakarta yaitu: (1) 

perencanaan implementasi pembinaan E-Sports telah sesuai dengan 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang dituangkan dalam kebijakan Program 

Pembinaan E-Sports; (2) Program pembinaan E-Sports memiliki seorang 

guru yang profesional; (3) Program pembinaan E-Sports difokuskan untuk 

siswa/siswi SMA 1 PSKD Jakarta (4) perencanan pembelajaran E-Sports 

belum memiliki RPP namun secara implisit pembelajran mengandung unsur 

RPP; (5) Perencanan pembelajran E-Sports berpedoman pada jadwal 

pembelajaran yang ada 

2. Pelaksanan pembelajran E-Sports di SMA 1 PSKD (1) bukan hanya 

memberi wadah untuk bermain game saja tetapi juga mengajarkan 

kemampuan seperti mengatasi masalah, disiplin dan bertanggung jawab 

serta pengambilan keputusan; (2) Pendidikan dan platihan yang diberikan 

sebagai bentuk penerapan pembelajran bukan hanya sekedar materi tetapi 

juga prakteknya; (3) kegiatan dalam proses pembelajran E-Sports pembuka, 
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kegiatan inti dan penutup sudah berjalan baik meskipun belum utuh dan 

meyeluruh. 

3. Evaluasi pembinaan E-Sports membutuhkan penilaian khusus, penilaian 

dilakukan untuk memperoleh informasi secara objektif, berkelanjutan, dan 

menyeluruh yang nantinya diguanakan sebagai dasar untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. Adapun dormat penilaian pemebelajran E-Sports di 

SMA 1 PSKD dilakukan dengan mengadakan penilaian melalui format 

penilaian atau catatan lembar evaluasi, pengamatan prilaku, dan sikap 

peserta didik yang akan dikonversi ke dalam rapor berbentuk penilaian 

kualitatif. Hambatan yang dihadapi SMA 1 PSKD Jakartaa dalam 

pelaksanan pembinaan E-Sports, diantaranya; (1) pemahaman warga 

sekolah berbeda tentang program pembinaan E-Sports, sehingga butuh 

kesebaran dan kerja keras dari pihak sekolah dalam upaya menyamakan 

persepsi agar pelaksanaan program pembinaan E-Sports sesuai dengan 

yang diharapkan. (2) Tidak mudah membimbing peserta didik dalam 

proses pembinaan karena kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. (3) 

keterbatasan sumber dan bidang ilmu yang baru dalam pendidikan 

membuat guru terbatas dalm merencanakan RPP menjadikan proses 

pembelajran E-Sports belum optimal. 

6.2. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti memberikan saran, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah Terkait 
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a. Disarankan pemerintah terkait membuat kebijakan khusus terkait 

optimalisasi E-Sports sebagai sumber belajar pembinaan E-Sports. 

b. Disarankan pemerintah dapat menjembatani kerjasama antara pihak 

sekolah dengan pihak pendidikan yang sudah berpengalaman dalam 

menerapkan pendidikan E-Sports  untuk turut mengoptimalkan kualitas 

pembelajaran E-Sports. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

a. Disarankan Kepala Sekolah untuk menambah guru E-Sports untuk 

mengoptimalkan perencanan dan proses pembelajran. 

b. Disarankan kepala sekolah untuk selalu melakuakn kordinasi khususnya 

antara guru, orangtua dan masyarakat agar program E-Sports sehingga 

diharpkan pembinaan E-Sports sejalan antara sekolah, orangtua dan 

masyarakat  

4. Bagi Guru E-Sports 

a. Disarankan guru menyusun kembali rumusan pembelajran yang 

sebelumnya sudah terlaksana sebagai pedoman untuk perogram 

selanjutnya. 

b. Disarankan guru untuk mencatat perkembangan individu siswa dalam 

pembelajran E-Sports guna mengetahui sejauh mana pencapaian 

pendidikan espors secara objektif. 
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