
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

    Sistem informasi merupakan alat bantu yang diperlukan dan dapat 

memberikan kemudahan bagi penggunanya. Keberadaan sistem informasi tersebut 

harus didukung dengan alat bantu komputer dan perangkat lunak komputer, 

khususnya penggunaan database yang sangat dibutuhkan untuk suatu sistem 

pengolahan data agar mampu menghasilkan informasi secara cepat dan akurat 

dengan adanya Internet dengan keunggulannya dalam eliminasi batas ruang dan 

waktu membuka peluang yang sangat besar untuk perkembangan di dalam dunia 

pendidikan. 

SMK negeri 7 Bandarlampung merupakan Sekolah Menengah Kejuruan 

yang berpusat di Jalan Pendidikan Sukarame kota Bandarlampung didirikan 

sesuai  dengan  Nota Kesepahaman  (MoU)  antara   Direktorat  Pembinaan SMK 

Ditjen Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

Walikota Bandar Lampung Nomor : 8354/D3.4/KU/2012 dan Nomor 

18.I/PK/HK/2012  tanggal 23 Mei 2012 Perihal Kerjasama mendirikan Unit 

Sekolah Baru (USB) SMK dengan Bidang Studi Keahlian :  Teknologi Informasi 

dan Komunikasi,  Teknologi dan Rekayasa, Kesehatan, Agrobisnis dan 

Agroteknologi. Di dalam SMK Negeri 7 Bandar Lampung terdapat beberapa 

jurusan antara lain yaitu jurusan Teknik Kendaraan Ringan  (TKR), Teknik 

Sepeda Motor (TSM), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Multi Media (MM), 

Keperawatn Kesehatan (KK), Farmasi (FM), Akuntasi (AK), Pemasaran (PM) 

para siswa dapat memilih jurusan  di SMK Negeri 7 Bandar Lampung sesuai 
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dengan minat dan bakat dari para siswa yang ingin mendaftar menjadi siswa SMK 

Negeri 7 Bandar Lampung. 

  Proses pembelajaran yang diterapkan oleh SMK Negeri 7 Bandar Lampung, 

tidak terlepas dari ketergantungan siswa kepada guru. Sistem pembelajaran yang 

dilakukan masih bertemu didalam ruang kelas antara guru dengan siswanya. 

Sehingga setelah kelas selesai tidak dapat berinteraksi antara murid dengan proses 

pembelajaran yang terjadi, sehingga Siswa kurang dapat mengeksplorasi 

kemampuan mereka dalam melakukan pemanfaatan koneksi internet. Selain itu 

peningkatan kemampuan dengan cara pengerjaan soal terpaku di dalam kelas dan 

buku yang diberikan oleh guru, dan guru tidak memberikan kesempatan kepada 

para siswa untuk mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri. Sehingga 

sistem pembelajaran yang hanya terfokus pada buku dan kurang memanfaatkan 

contoh-contoh kasus terkini dan nyata. Kemajuan teknologi Wi-Fi dan Lab 

komputer yang sudah ada di SMK Negeri 7 Bandar Lampung seharusnya dapat 

menjadi dua hal yang sangat memungkinkan untuk menerapkan metode 

pembelajaran  menggunakan  E-learning. Hal ini tidak hanya menguntungkan 

para siswa, tapi juga para guru dan sekolah karena pemanfaatan sumber daya 

manusia akan terpacu secara maksimal.  

Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini mencoba memberikan solusi 

sistem yang diusulkan dengan visualisasi permodelan objek. Metodelogi yang 

digunakan adalah waterfall, metodelogi pemecahan masalahnya dengan Sistem 

Informasi E-learning. Signifikasi yang hendak dicapai adalah adanya 

pembangunan sistem dinamis melalui database. Dengan demikian sistem yang 

dibangun kelak bisa lebih efektif dan efisien sehingga dapat digunakan sebagai 
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media pembelajaran antara guru dan siswa yang tanpa harus bertatap muka 

langsung di dalam kelas dari permasalahan di atas maka, penulis mengambil judul 

“Perancangan Sistem Informasi E-Learning Berbasis Web (Studi kasus: SMK 

Negeri 7 Bandar Lampung)”   

1.1 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan sistem informasi E-Learning berbasis Web di  

SMK Negeri 7 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana menerapkan sistem informasi E-Learning berbasis Web di  SMK 

Negeri 7 Bandar Lampung? 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Perancangan Model soal dalam E-learning adalah pilihan ganda dan essay 

yang akan diberikan kepada siswa SMK Negeri 7 Bandar Lampung. 

2. Perancangan E-learning tidak membahas bagaimana jaringan internet yang 

akan digunakan di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. 

3. Penelitian E-learning ini tidak membahas bagaimana  cara membuat jaringan 

pada SMK Negeri 7 Bandar Lampung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

    Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Merancang sistem  informasi E-Learning berbasis Web di SMK Negeri 7 

Bandar Lampung. 

2. Sistem E-learning yang akan dirancang berbasis web yang bertujuan untuk 

memudahkan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. 
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3. Membangun sebuah sistem yang memungkinkan siswa belajar dengan 

pembelajaran secara online di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. 

1.5     Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Bagi Organisasi  

a) Memudahkan  para guru menyampaikan materi terhadap siswa tanpa harus 

bertatap muka langsung. 

b) Laporan sistem informasi E-Learning hanya dapat di ketahui oleh pihak 

yang mengetahui password aplikasi. 

2. Bagi Peneliti  

     Mampu merancang dan mendesign sistem  untuk sistem informasi  

E-Learning berbasis Web. 

3. Bagi Akademisi 

a) Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa 

mengembangkan tentang penelitian ini. 

b) Menyediakan akses terhadap banyak informasi yang dapat diakses dengan 

mudah oleh para siswa. 

1.6   Keaslian Penelitian  

 Penelitian tentang Perancangan Sistem Informasi E-learning Berbasis Web 

(Studi Kasus Pada SMK Negeri 7 Bandar Lampung).  Sepengetahuan penulis, 

masalah yang dikemukakan penulis belum pernah  dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari 

berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal pernyataan.   




