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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Selain perkembangan jenis peralatan teknologi maupun software aplikasi 

pendukung, perkembangan ini juga berdasarkan pada semangkin meratanya 

penggunaan teknologi informasi (Hery Nuryanto,2012). Banyak hal dari sektor 

kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. 

Kehadiran teknologi informasi telah memberikan dampak yang cukup besar 

terhadap kehidupan manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Hal ini tidak 

terlepas dari keberadaan internet sebagai salah satu media komunikasi dan 

penyedia informasi. Dengan adanya internet, seseorang dapat menyampaikan 

informasi kemana saja dan kepada siapa saja tanpa dibatasi oleh tempat, ruang, 

maupun waktu tertentu. Kehadiran teknologi internet yang semakin pesat juga 

telah merubah kehidupan gaya masyarakat. Pada masa kini, kehidupan manusia 

semakin bergantung pada sebuah komputer yang bagaimana merupakan media 

perangkat keras yang digunakan untuk mengakses  dan juga mengolah sebuah 

informasi yang bermanfaat bagi para pembaca nya. 

Perkembangan teknologi informasi telah memasuki berbagai sendi 

kehidupan, termasuk dunia pendidikan. lembaga pendidikan mempunyai tanggung 

jawab mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang 

mampu menghadapi semua tantangan perubahan yang ada disekitarnya yang 

berjalan sangat cepat. Dengan demikian maka pelaksanaan proses belajar 

mengajar di lembaga pendidikan dituntut untuk menggunakan berbagai macam 
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strategi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Guna 

mewujudkan kualitas pendidikan yang baik diperlukan proses pembelajaran yang 

terpadu dengan menggunakan berbagai metode dan inovasi pembelajaran yang 

memungkinkan pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan tanpa terbatas 

oleh ruang dan waktu. Metode dan inovasi dimaksudkan tersebut dikenal dengan 

istilah E-learning (Sandy Kosasi 2015) 

E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media 

elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran (Drs. Rudi 

Susilana, M.Si,2009). E-learning merupakan sebuah inovasi yang mempunyai 

kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses pembelajaran, dimana proses 

belajar tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi dari guru tetapi murid juga 

melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan 

lain-lain. Materi bahan ajar dapat divisualisasikan dalam berbagai format dan 

bentuk yang lebih dinamis dan interaktif sehingga murid akan termotivasi untuk 

terlibat lebih jauh dalam proses pembelajaran tersebut.  

Dengan adanya sistem pembelajaran teknologi E-learning murid berpeluang 

belajar lebih baik dengan cara mengulang kembali materi pelajaran sekolah 

sehingga dapat memperdalam pemahaman materi pelajaran dan memotivasi 

kegiatan belajar menjadi lebih interaktif antara guru dan murid. Murid dapat 

mengambil materi pelajaran dengan cara mengunduh dan mempelajarinya terlebih 

dahulu sebelum kegiatan proses pembelajaran dalam kelas dilaksanakan. Murid 

juga dapat mengunduh video guru yang sedang memberikan penjelasan tentang 

materi agar dapat mempermudah jika guru berhalangan hadir.  
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 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung masih menggunakan sistem 

pembelajaran konvensional. Sistem pembelajaran konvensional dimaknai sebagai 

pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada guru, komunikasi lebih banyak 

satu arah dari guru ke murid (Sunarto, 2010). Sistem pembelajaran  ini secara 

praktis membuat proses penyampaian ilmu pengetahuan seperti penyampaian 

materi, diskusi, dan pemberian latihan menjadi sangat terbatas. Minimalnya media 

yang dipakai dalam menyampaikan materi pembelajaran juga menjadi suatu 

masalah yang dialami oleh guru dan murid. Dalam penyajian materi, guru 

menyampaikan pelajaran di depan kelas dan murid diminta untuk mencatat ke 

dalam buku catatan, ataupun menggunakan beberapa metode konvensional 

lainnya. Penyelesaian materi kadang tidak tercapai karena keterbatasan waktu 

dalam satu materi pelajaran. Keterbatasan waktu membuat kesempatan berdiskusi 

anatara guru dan murid menjadi berkurang. Pada saat guru berhalangan hadir 

murid tidak bisa mendapatkan materi yang seharusnya diberikan pada guru saat 

itu, pada akhirnya murid tertinggal pelajaran dan lagi saat murid mengumpulkan  

tugas yang berupa kertas terkadang hilang. Kelemahan metode pembelajaran 

dengan metode tatap muka tersebut dapat diminimalisir dengan menyediakan 

fasilitas pembelajaran secara online yang dapat diakses oleh seluruh murid kapan 

saja dan dimana saja selama terhubung dengan internet.  

Untuk mengatasi semua keterbatasan tersebut maka SMA Al – Azhar 3 

Bandar Lampung membutuhkan suatu sistem yang terintegrasi dan mudah untuk 

digunakan. Semua proses belajar mengajar dan  akan dikelola oleh E -learning 

berbasiskan web yang akan diakses secara online sehingga guru dapat 

memasukkan materi pelajaran, memasukkan nilai tugas, nilai ujian, informasi , 



4 
 

 
 

dan memasukkan tugas ke dalam E-learning berbasis web tersebut. Murid juga 

dapat mengakses materi pelajaran, nilai, informasi dan soal melalui sistem ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di SMA Al- Azhar 3 Bandar 

Lampung, penulis mengangkat judul “Sistem Informasi E-Learning Pada SMA 

Al-Azhar 3 Bandar Lampung”. 

 

1.1  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana penerapan Sistem E-Learning sebagai sarana pembelajaran 

yang efektif? 

2. Bagaimana pemodelan yang akan diterapkan pada sistem E-Learning ? 

 

1.2 Batasan Masalah 

Permasalahan yang penulis bahas hanya dibatasi sebagai berikut : 

1. Pembahasan hanya berkisar pada proses sistem pembelajaran menggunakan 

e-learning. 

2. Bahasan e-learning pada SMA Al-Azhar 3 Bandar lampung ini meliputi :  

a) User (Administrator, Guru dan Siswa ).  

b) Materi Pelajaran (Upload dan Download).  

c) Tugas (Upload dan Download).  

d) Ujian Online 

e)  Forum Diskusi. 

f)    Video materi guru 
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1.4. Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi E- 

learning untuk membantu proses sistem pembelajaran yang ada di SMA Al-

Azhar 3 Bandar lampung yang masih terkendala  saat menggunakan metode 

konvensional. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermaanfaat bagi : 

1. Bagi IPTEK 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan 

ilmu pengetahuan tentang sistem pembelajaran dengan menggunakan 

teknologi E- Learning. 

2. Bagi Pihak Sekolah 

Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan menjadi bahan 

referensi dalam proses sistem pembelajaran antara murid dan guru. 

3. Bagi Pembaca 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian- 

penelitian  selanjutnya mengenai manfaat teknologi E-Learning bagi sistem 

pembelajaran antara murid dan guru di sekolah 

4. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa yang 

melakukan penelitian tentang sistem E-learning. 

1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling 

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:  
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BAB І  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB ІІ  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung 

penelitian atau objek penelitian serta kerangka pemikiran. 

BAB ІІІ  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  tahapan penelitian dan metode pengumpulan data. 

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan Unified Modelling 

Language (UML), rancangan antarmuka pengguna dan konstruksi sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian, 

pengujian blackbox, lingkungan pengujian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada penerapan Sistem 

Informasi E-Learning ( Studi Kasus : Sma Al-Azhar 3 Bandar Lampung) 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


