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ABSTRAK 

 

APLIKASI E-LEARNING SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN 

JARAK JAUH BERBASIS WEB 

(STUDI KASUS : SMA MUHAMMADIYAH 2 BANDAR LAMPUNG) 
 

E-Learning Application as a model distance learning based the website 

(Case Study : SMA Muhammadiyah 2 Bandar lampung) 
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Proses pembelajaran pada SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

masih bersifat konvensional, dengan kata lain bahwa proses belajar mengajar 

antara siswa dengan guru hanya dapat dilakukan pada saat terjadinya pertemuan 

antara siswa dengan guru di dalam ruang kelas. Jika guru yang bersangkutan 

berhalangan hadir dan waktu pembelajaran yang dibatasi oleh pihak sekolah, 

maka secara otomatis proses pembelajaran pun akan terhambat. Adanya karakter 

siswa tertentu yang cendrung takut atau malu untuk bertanya langsung kepada 

guru apabila mendapat kesulitan dalam bahan ajar yang di sampaikan. Selain itu 

juga sering terjadi kehilangan dokumen dan penumpukan kertas pada ruangan 

guru di karenakan pada saat melakukan ujian dan mengerjakan tugas, siswa 

mengisi jawaban dalam bentuk lembar kertas, hal ini menyulitkan bagi guru yang 

akan mengkoreksi tugas siswa dan membutuhkan waktu yang lama saat pencarian 

dokumen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi e-learning.  
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data 

(wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan tinjauan pustaka). Metode 

pengembangan sistem menggunakan prototype, perancang sistem yaitu menggunakan 

UML  (usecase, activity diagram, dan class diagram). Rancangan ini 

diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 

sebagai database. Sistem diuji menggunakan Blackbox Testing. 
Dengan adanya aplikasi e-learning ini dapat membantu siswa dan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dimana saja tanpa terbatas waktu, 

memudahkan guru mencari data, mengkoreksi dan mencetak nilai quiz siswa. 

Diharapkan peneliti yang akan datang mengembangkan aplikasi e-learning ini 

dengan menggunkan aplikasi mobile berbasis android, dan perlu adanya pelatihan 

kepada admin guru atau siswa agar memahami prosedur pemakaian program 

aplikasi e-learning, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat menghambat 

kelancaran dari operasional sistem pada bagian terkait 
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