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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting terutama dalam membangun dan 

mencetak sumber daya manusia yang mempunyai komitmen sebagai penerus dan 

generasi bangsa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam bidang 

pendidikan membawa banyak perubahan dan berdampak pada meningkatnya 

kinerja dan memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat,tepat,dan 

akurat,sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selain itu didunia 

pendidikan sudah berkembang yang disebut dengan e-learning. Proses belajar 

mengajar yang terjadi dilingkungan pendidikan diharapkan dapat 

mengembangkan kreativitas dan minat siswa. e-learning sebagai media elektronik 

membawa dampak perubahan pada proses pembelajaran. Interaksi antara guru dan 

siswa tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi menggunakan media 

elektronik sebagai perantara proses pembelajaran jarak jauh. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swadaya Bandar Lampung terletak di Jl. 

Hi. Agus Salim No. 24 kelapa tiga kota Bandar Lampung. SMP Swadaya 

didirikan. Akte yayasan : Berita Negara RI No.62, tanggal 02 Agustus 1960, 

Imran Ma’ruf, SH No.01 Juli 1998 . Proses pembelajaran yang diterapkan oleh 

SMP Swadaya saat ini masih menggunakan metode konvensional. Proses 

pembelajaran dengan metode konvensional yaitu proses pembelajaran melalui 

tatap muka oleh guru dan siswa di dalam kelas. Masalah yang dihadapi saat proses 
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belajar mengajar antara guru dengan siswa ialah media pembelajaran yang 

digunakan masih kurang menarik dan belum mencapai tujuan pembelajaran. Saat 

ini guru mengalami kesulitan saat menyampaikan materi pembelajaran tanpa 

media pendukung,siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi yang 

disampaikan guru karna kurang fokus dan bosan, kurangya waktu berinteraksi 

antara guru dan siswa,guru kesulitan memberikan materi dan tugas serta 

melakukan pengontrolan terhadap siswa ketika guru berhalangan hadir. Proses 

pembelajaran melalui tatap muka oleh guru dan siswa diperlukan aplikasi 

pendukung kegiatan pembelajaran yaitu aplikasi e-learning oleh SMP Swadaya 

untuk mendukung dalam proses pembelajaran. E-learning juga, tidak 

menggantikan metode konvensional pembelajaran disekolah, melainkan              

e-learning dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran melalui tatap muka dan e-learning dapat dilakukan 

secara sinergi. Proses tatap muka dapat dibantu dengan proses e-learning untuk 

membantu siswa dalam mengakses konten pembelajaran diluar jam sekolah. Oleh 

karena itu,diperlukan cara mengajar yang lebih bervariasi agar siswa lebih tertarik 

untuk belajar dan memperhatikan, Sehingga materi bisa tersampaikan dengan 

jelas. Saat ini, SMP Swadaya belum memiliki sistem e-learning untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu,SMP Swadaya membutuhkan aplikasi     

e-learning untuk mempermudah dalam proses pembelajaran.  

Aplikasi E-Learning adalah kepanjangan dari elektronic learning yang 

merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan media 

elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya.(Khamidah and 

Triyono, 2012). Ada 3 (tiga) fungsi  e-learning terhadap kegiatan pembelajaran di 
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dalam kelas, yaitu sebagai tambahan (suplemen), pelengkap (komplemen), atau 

pengganti (substitusi).(Turino, Yuliman Purwanto, 2009). 

 Minimnya media pembelajaran yang digunakan, siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi pembelajaran, serta guru yang berhalangan hadir 

menjadi faktor yang bermasalah. Dari potensi masalah tersebut maka diperlukan 

pengembangan aplikasi e-learning yang dapat membantu bagian guru dalam 

proses mengajar. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan yang memberikan 

kemudahan bagi guru dan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Salah 

satu nama yang di gunakan adalah menggunakan pengembangan MOODLE 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Untuk menjalankan 

perangkat lunak MOODLE,digunakan server local yang memiliki kemampuan 

web server,MySql,server database dan dukungan server side programming untuk 

PHP yaitu XAMPP. 

MOODLE adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan 

belajar berbasis internet dan situs web. MOODLE merupakan salah satu aplikasi 

dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi 

informasi,yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau Elearning. 

MOODLE dapat digunakan secara bebas sebagai produk sumber terbuka (open 

source) di bawah lisensi GNU. MOODLE dapat diinstal di komputer dan sistem 

operasi apapun yang bisa menjalankan PHP dan mendukung database SQL. Media 

e-learning berbasis MOODLE adalah paket perangkat lunak yang berfungsi untuk 

kegiatan belajar berbasis internet dan website. Media ini berupa halaman web 

yang memiliki fitur untuk menyajikan kursus (course) dimana guru bisa 

mengunggah bahan ajar,video pembelajaran,powerpoint presentation,forum 
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diskusi dan kuis terkait materi jurnal khusus di dalamnya. MOODLE dapat 

memfasilitasi interaksi siswa dengan siswa ataupun guru dengan siswa secara real 

time untuk bisa saling bertukar pendapat,berbagi pengetahuan ataupun 

menyelesaikan masalah yang ditemui saat pembelajaran berlangsung. Karena 

MOODLE dibangun dengan pendekatan sosial konstruktivistis untuk kegiatan 

pendidikan,selain itu MOODLE juga dapat diintegrasikan dengan sistem ataupun 

teknologi lain yang diperlukan.(Wicaksono et al., 2015). 

Salah satu cara untuk mengetahui apakah aplikasi yang dikembangkan dapat 

digunakan dengan baik yaitu dengan melakukan pengujian dengan menggunakan 

Standar ISO 9241 dan Standar ISO 9126. Hasil dari Standar ISO 9241 dan Standar 

ISO 9126 ini akan digunakan sebagai penentuan hasil akhir penelitian. 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memanfaatkan 

aplikasi e-learning menggunakan MOODLE dengan menggunakan pengujian 

Standar ISO 9241 dan Standar ISO 9126 pada SMP Swadaya Bandar Lampung. 

Aplikasi e-learning ini nantinya diharapkan dapat mempermudah guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran pada SMP Swadaya Bandar Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi e-learning menggunakan 

MOODLE untuk proses belajar mengajar pada SMP Swadaya? 

2. Bagaimana menerapkan Standar ISO 9241 dan Standar ISO 9126 untuk 

pengujian aplikasi e-learning ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan memanfaatkan aplikasi e-learning menggunakan MOODLE 

memudahkan guru dan siswa dalam melakukan proses belajar mengajar. 

2. Dengan Menerapkan Standar ISO 9241 dan Standar ISO 9126 untuk 

pengujian  aplikasi e-learning  dapat menentu apakah aplikasi ini layak 

pakai atau tidak. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian 

yang dibuat. Ruang lingkup ini menentukan kompleksitas/kedalaman penelitian. 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya membahas identifikasi pengguna e-learning. 

2. Penelitian ini hanya membahas identifikasi fungsi dan konten. 

3. Penilitian ini hanya membahas framwork moodle untuk dimanfaatkan di 

SMP Swadaya Bandarlampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membantu SMP Swadaya Bandarlampung dalam meningkatkan 

mengajar guru. 

2. Memudahkan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. 

3. Proses belajar mengajar lebih efektif. 


