
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi internet yang pesat telah memicu munculnya 

berbagai aplikasi baru termasuk dibidang pendidikan. E-learning adalah salah satu 

revolusi di bidang pendidikan berbasis teknologi internet. E-learning di harapkan 

dapat menjadi alternatif bagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih efektif, 

efisien dan dapat mewujudkan kualitas pendidikan yang baik di masa mendatang . 

Guna mewujudkan kualitas pendidikan yang baik di perlukan proses pembelajaran 

terpadu dengan menggunakan berbagai metode dan inovasi pembelajaran yang 

memungkinkan pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan tanpa terbatas 

oleh ruang dan waktu (Henri, 2013). 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah 

swasta menengah atas unggulan di kota Bandar Lampung yang terletak di jalan 

Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Bandar Lampung. Proses 

pembelajaran yang terjadi pada SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung ini 

masih bersifat konvensional yaitu berupa proses belajar mengajar antara siswa dan 

guru yang hanya dapat dilakukan pada saat terjadinya pertemuan antara siswa dan 

guru di dalam ruang kelas pada jam pelajaran yang telah ditetapkan, dimana guru 

menerangkan dan siswa mencatat, sehingga apabila siswa atau guru berhalangan 

hadir maka informasi tentang materi pelajaran yang disampaikan kurang 

maksimal dan keterbatasan waktu yang dibatasi oleh jam belajar sekolah 

menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan 

oleh guru. Selain itu juga sering terjadi kehilangan dokumen dan penumpukan 
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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 quiz siswa dan membutuhkan 

waktu yang lama saat pencarian dokumen. 

Adanya fasilitas e-learning dapat membatu siswa dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar tanpa terbatas ruang dan waktu, siswa tidak hanya 

memperoleh materi melalui tatap muka,  dengan adanya E-learning juga dapat 

membantu guru untuk mengadakan tugas dan quiz secara online, mengurangi 

terjadinya penumpukan dokumen dan menghemat biaya karena guru tidak perlu 

mempotocopy materi atau soal untuk quiz siswa. 

Maka dari itu, berdasarkan uraian yang telah penulis utarakan, penulis 

bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi pembelajar berbasis web agar proses 

pembelajaran tidak hanya di lakukan secara tatap muka. Penulis 

mempertimbangkan untuk mengajukan proposal penelitian ini dengan judul 

“Aplikasi E-Learning sebagai Model Proses Pembelajaran Jarak Jauh 

berbasis WEB (Studi Kasus : SMA Muhammadiyah 2 Bandar lampung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada pada SMA Muhammadiyah 2 Bandar lampung yaitu : 

1. Bagaimana cara mendukung sistem belajar mengajar sebagai pendamping 

metode konvensional tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan 

pengajar, namun siswa tetap bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai 

peserta didik? 
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2. Bagaimana Membangun Aplikasi E-learning pada SMA Muhammadiyah 2 

Bandar lampung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas diantaranya yaitu: 

a. Pembahasan hanya pada ruang lingkup mengenai Aplikasi E-learning pada 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar lampung. 

b. Perancangan aplikasi e-learning tidak membahas bagaimana jaringan 

internet digunakan. 

c. Untuk penilaian ujian essay masih dilakukan secara manual. 

d. Aplikasi e-learning dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP serta MySQL sebagai database. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merancang dan 

membangun aplikasi e-learning berbasis website untuk membantu dan 

memudahkan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Siswa dapat mengunduh materi, bertanya jawab tanpa merasa malu, 

melihat berita, mengerjakan tugas secara online pada website e-learning 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar lampung tanpa harus bertatap muka. 

2. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan memungkinkan 

guru untuk tetap memberikan materi saat guru berhalangan hadir. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian digunakan untuk mempermudah pemahaman 

sekaligus hal-hal yang dibahas. Dalam penelitian ini dapat diuraikan secara jelas 

dan terarah, maka dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab. Dimana 

masing-masing bab tersebut berisi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

medukung penelitian atau objek penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang kerangka penelitian, tahapan penelitian dan 

kerangka pengujian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas mengenai analisis masalah, analisis kebutuhan, 

analisis pieces. Dalam perancangan menguraikan mengenai rancangan 

UML, rancangan akses data dan rancangan antarmuka pengguna. 
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai penjelasan hasil program, pengujian. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan mengenai beberapa nilai penting yang dapat 

disimpulkan dari pembahasan sebelumnya, yang selanjutnya diberikan 

saran yang membangun untuk menyelesaikan masalah aplikasi e-learning 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


