
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

SMK Budi Karya Natar merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan 

yang berada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. SMK Budi Karya 

Natar memiliki 4 jurusan yang terdiri dari Teknik Pemesinan (Mesin), Teknik 

Otomotif Kendaraan Ringan (Mobil), Teknik Otomatif Sepeda Motor, dan Teknik 

Komputer Jaringan (TKJ). SMK Budi Karya Natar sebagai salah satu sekolah 

swasta yang sedang berkembang dan berusaha meningkatkan kualitas serta 

prestasi siswa-siswinya dalam hal pembelajaran didunia pendidikan. 

Selama ini metode belajar mengajar yang dilakukan di SMK Budi Karya 

masih dilakukan secara konvensional, artinya bahwa proses belajar mengajar yang 

lebih menekankan kepada pertemuan dalam ruang kelas antara guru dengan siswa. 

Dimana guru mengajar dan siswa belajar dilaksanakan didalam ruang kelas 

dengan jam belajar yang sudah ditetapkan. Jika pertemuan antara siswa dan guru 

tidak terjadi, maka secara otomatis proses pembelajaran pun tidak dapat 

dilaksanakan. Keadaan seperti ini sangat jelas dapat menghambat proses 

pembelajaran di SMK Budi Karya yang dapat berakibat berkurangnya 

pemahaman siswa terhadap suatu materi pembelajaran. Selain itu proses 

penyampaian informasi seperti pengumuman libur atau pengumuman acara 

kegiatan sekolah dilakukan dengan cara lisan, yang menyebabkan pihak sekolah 

sulit menjangkau para siswa ketika ada informasi penting atau mendesak yang 

harus disampaikan diluar kegiatan belajar mengajar. Tercapainya kesuksesan 

dalam belajar mengajar, proses komunikasi antara guru dan siswa sangat 
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dibutuhkan. Proses komunikasi ini sepertinya sulit diwujudkan di sekolah. Karena 

siswa yang cenderung malu-malu atau takut dengan guru yang bersangkutan. 

Begitupun juga dengan guru yang ingin berkomunikasi dengan banyak siswa 

dalam satu waktu, tentu saja hal ini mustahil dilakukan secara langsung atau tatap 

muka. 

Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini mencoba memberikan solusi 

sistem pendamping yaitu e-learning yang diusulkan untuk mendukung kegiatan 

sistem pembelajaran yang ada dan juga menarik minat siswa untuk lebih produktif 

dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya fasilitas e-learning dapat 

membantu siswa dalam memperoleh materi tanpa harus melalui tatap muka 

disekolah, dan mempermudah guru dalam memberikan materi, tugas dan ujian 

harian secara online. E-learning juga membantu pihak sekolah dalam 

menyampaikan informasi penting kepada siswa dengan lebih cepat dan mudah 

dengan fitur informasi.  

Dari permasalahan di atas maka penulis mengambil judul “E-Learning 

Sebagai Media Pendukung Pembelajaran (Studi Kasus: SMK Budi Karya Natar)”. 

  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana melakukan proses belajar mengajar tanpa harus bertatap 

muka? 

2. Bagaimana mempermudah penyampaian informasi kepada siswa? 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya membahas e-learning sebagai media pendukung 

pembelajaran. 

2. Tidak bisa melihat suasana pembelajaran tatap muka dikelas yang 

sedang berlangsung. 

3. Pada aplikasi e-learning ujian online hanya membahas ujian harian atau 

quiz online yang berupa soal pilihan ganda dan essay. 

4. Penelitian ini tidak membahas luas mengenai penilaian keseluruhan 

diluar ujian harian atau quiz. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk melakukan proses belajar mengajar tanpa harus beratatap muka. 

2. Mempermudah penyampaian informasi kepada siswa. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mempermudah siswa dalam mengunduh materi kegiatan belajar, baik 

yang hadir maupun yang berhalangan hadir. 

2. Pihak sekolah dapat memberikan informasi kegiatan sekolah dengan 

cepat dan  mudah. 

3. Mempermudah guru dalam mengunggah materi pembelajaran, tugas, 

dan memberikan ujian harian secara online serta melakukan penilaian 

otomatis pada ujian harian online. 
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4. Menyediakan fasilitas pembelajaran yang tidak terikat waktu dan ruang 

bagi para siswa dengan menggunakan internet. 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Sistem yang dibangun menggunakan metode prototipe. 

2. Penelitian ini menambahkan fitur forum diskusi untuk komunikasi yang 

baik antara guru dan siswa, dan siswa dengan siswa. 

3. Sistem yang diusulkan dimodelkan dengan pemograman terstruktur. 

 


