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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dan perkembangan teknologi berdampak pada berbagai aspek 

kehidupan, teknologi memberikan kemudahan bagi kegiatan manusia dalam 

segala aktivitas, karena teknologi dapat membantu dalam pengolahan data 

menjadi informasi yang berguna bagi pengguna teknologi. Teknologi tersebut 

diantaranya adalah komputer dan jaringan internet, komputer sebagai alat 

pengolahan informasi membantu mempercepat pengolahan data, dan data yang 

ada dapat disimpan dengan aman dibandingkan dengan proses penyimpanan 

secara manual, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih akurat. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin pesat, 

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis teknologi 

informasi menjadi tidak terelakan lagi, konsep yang dikenal dengan sebutan e-

learning membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan 

konvensional ke bentuk digital, baik secara isi maupun sistemnya, saat ini konsep 

e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat, terbukti dengan maraknya 

implementasi e-learning di lembaga pendidikan maupun industri. 

(Jana dan Laksana, 2012) 

SMK Negeri 7 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah menengah 

kejuruan yang berada di kota Bandar Lampung, proses belajar mengajar di SMK 

Negeri 7 Bandar Lampung selama ini sudah menerapkan pembelajaran sesuai 

dengan prosedur-prosedur yang cukup baik namun proses belajar mengajar 
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tersebut membutuhkan suatu terobosan baru sesuai dengan perkembangan 

teknologi yang semakin berkembang dengan pesat, dengan kata lain bahwa proses 

belajar mengajar antara siswa dengan guru di SMK Negeri 7 Bandar Lampung 

hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya pertemuan antara siswa dengan 

guru didalam kelas, jika pertemuan antara siswa dengan guru tidak terjadi maka 

secara otomatis proses pembelajaran pun tidak dapat terlaksana. 

Selain itu proses penyampaian ilmu pengetahuan hampir sepenuhnya 

dilakukan didalam kelas yang menyebabkan penyampaian ilmu pengetahuan bisa 

terlambat jika pertemuan tersebut tidak terjadi dan penyampaian materi yang 

diberikan guru tidak sepenuhnya dapat di pahami oleh semua siswa dikarenakan 

waktu yang diberikan pun sangat terbatas, hal ini sangat berdampak kurang baik 

jika tidak ada suatu sistem yang dapat mendukung proses belajar mengajar agar 

proses belajar mengajar tersebut tetap berjalan dengan baik, oleh karena itu 

konsep e-learning yang akan di implementasikan akan membantu dari segi 

pembelajaran yang lebih efesien. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat laporan “Sistem 

Informasi Pengembangan Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Menerapkan 

Konsep E-learning Pada SMK Negeri 7 Bandar Lampung” yang mana untuk 

mempermudah guru – guru dalam menyampaikan materi dan mempermudah 

siswa – siswa dalam mendapatkan materi dan mempermudah siswa dalam 

pengumpulan tugas saat siswa tidak masuk sekolah. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar penulis 

untuk merumuskan, yaitu : 

1. Bagaimana siswa memperoleh materi diluar kelas yang sudah dibahas oleh 

guru di sekolah? 

2. Bagaimana siswa mendapatkan informasi tugas yang diberikan oleh guru 

disetiap mata pelajaran? 

3. Bagaimana guru memberikan materi dan tugas yang akan diberikan 

kepada siswa yang telah dibahas disekolah? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membangun sistem informasi pembelajaran jarak jauh yang dapat 

mempermudah siswa dalam mendapatkan meteri diluar kelas secara online 

2. Membangun sistem e-learning untuk mempermudah siswa dalam 

mendapatkan tugas secara online 

3. Membangun sistem e-learning untuk mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi dan tugas secara online 

1.4.Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam 

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya : 
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1. Hanya membahas tentang sistem informasi pembelajaran jarak jauh 

dengan menerapkan konsep e-learning pada SMK Negeri 7 Bandar 

Lampung 

2. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 7 Bandar Lampung 

3. Penelitian dilakukan hanya untuk siswa kelas XII 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah siswa dalam mendapatkan materi dari guru 

2. Mempermudah siswa dalam mendapatkan tugas dari guru 

3. Mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan tugas yang akan 

diberikan kepada siswa 

4. Dengan konsep e-learning diharapkan mempermudah siswa dalam 

pengumpulan tugas ketika siswa tidak masuk sekolah. 

1.6.Penelitian Terlebih Dahulu 

      Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain : 

1. Oleh Atmoko Nugroho (2012), dari Fakultas Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Universitas Semarang, dengan judul Pengembangan Model 

Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Web. Dimana pada penelitian mambahas 

proses belajar konsep studi biasanya digunakan secara konvensional, di mana 

peserta didik dan pendidik memperoleh bertemu satu sama lain dalam waktu 

dan tempat tertentu. Tapi yang dilakukan dalam hal ini penelitian studi 

konvensional non, studi digunakan oleh ini model pembelajaran jarak jauh, di 
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mana saja yang tempat tidak ada masalah, selama materi pembelajaran dan 

evaluasi masih ada belajar akan. Target dari dalam penelitian ini adalah untuk 

memakai media web sebagai studi media jarak jauh dengan memakai konsep 

elearning. Metode penelitian yang digunakan adalah rekayasa ulang, sementara 

memakai metode perkembangannya ADDIE (Analysis, Desain, 

Pengembangan, Implementasi Dan Evaluasi) sedangkan untuk metode dari 

desain memakai UML (Unified Modelling Bahasa). Hasil penelitian dapat 

diakses secara online, yang terdiri dari, penilaian dan evaluasi 

 

2. Oleh Bambang Supradono (2009), dari Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Semarang, dengan judul Perancangan 

Pengembangan Komprehensif Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (Distance 

Learning) di Institusi Perguruan Tinggi Yang Berbasis E-Learning.  Dimana 

pada penelitian membahas teknologi Informasi memampukan transformasi 

suatu proses bisnis menjadi efektif dan efisen dalam menyajikan informasi. 

Salah satu dampak penyajian informasi yang dapat dirasakan di institusi 

perguruan tinggi adalah sistem e-learning dalam mendukung system 

pembelajaran jarak jauh (distance learning). Tetapi untuk mewujudkan hal 

tersebut perlu adanya metode yang dapat mengarahkan secara komperhesif 

dalam penerapan e-learning. Penelitian ini mencoba merancang suatu metode 

yang mengarahkan perancangan pengembangan e-learning dari dua sisi yakni 

sisi makro berupa tata kelola e-learning dan sismikro berupa manajemen 

pengembangan sistem pembelajaran e-learning 
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3. Oleh Khrisna Reva (2014), dari Program Studi Teknik Informatika STMIK 

Budi Darma Medan, dengan judul Aplikasi Bimbingan Belajar Jarak Jauh 

(Distance Learning) Pelajaran Matematika Berbasis Web Dengan Metode Web 

Based Learning (WBL). Dimana pada penelitian membahas tentang 

perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  khususnya  

perkembangan  teknologi  komputer dengan internetnya, yang sangat pesat 

dewasa ini,  berpengaruh terhadap berkembangnya konsep pembelajaran jarak 

jauh. Internet menjadi media yang sangat tepat dalam pembelajaran jarak jauh 

karena mampu menembus batas  waktu  dan  tempat  atau  dapat  di  akses  

kapan  saja,  di  mana  saja,  dan  memberikan kemudahan. Distance learning 

atau pembelajaran jarak jauh adalah bidang pendidikan yang berfokus pada 

teknologi dan desain sistem instruksional  yang  bertujuan  untuk  memberikan  

pendidikan  kepada  para  siswa  yang  tidak  secara  fisik  dikelas atau kampus 

ini telah digambarkan sebagai suatu proses untuk membuat dan menyediakan 

akses untuk belajar ketika  sumber  informasi  dan  peserta  didik  dipisahkan  

oleh  waktu  dan  jarak  keduanya  Dengan  kata  lain, pembelajaran  jarak  jauh  

adalah  proses  menciptakan  pendidikan  pengalaman  kualitas  yang  sama  

bagi  pelajar terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka diluar kelas. 

Perancangan web dalam skala besar membutuhkan strategi yang tepat agar 

perancangan web berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran 

yang ditargetkan.Web skala besar merupakan sebuah web dengan banyak 

fungsi yang diakses banyak orang. Semakin besar suatu web maka akan 

semakin kompleks pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut 
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4. Oleh Eri Haeril Jana dan Tri Ginanjar Laksana (2012), dari Jurusan Teknik 

Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika STMIK (IKMI) Cirebon, 

dengan judul Aplikasi E-Learning Berbasis Web Untuk Meningkatkan 

Motovasi Pembelajaran (Study Kasus : SMA Negeri 1 Talaga Kab. Cirebon). 

Dari penelitian ini membahas perkembangan  teknologi  informasi  yang  

semakin  pesat,  serta  proses  transformasi  pendidikan konvensional  ke  

bentuk  digital  tidak  terelakan  lagi.  SMA  negeri  1  Talaga  sebagai  

lembaga pendidikan  memiliki  permasalahan  dalam    mentransformasikan  

pendidikan  konvensional  ke bentuk digital  permasalahan yang terjadi adalah  

kurangnya waktu  komunikasi  antara guru dan siswa,  sulitnya  pencarian  

informasi  atau  materi  yang  diajarkan,  sulitnya  guru  dalam peyampaian 

materi  kepada siswa.  Oleh karena hal tersebut peneliti membangun dan 

merancang aplikasi E-Learning berbasis web untuk meningkatkan motivasi 

pembelajaran siswa.  Hasil yang dicapai menunjukan nilai dari hasil uji coba di 

dapatkan bahwa dengan populasi 303 mahasiswa dari  7  kelas  dapat  dilihat  

dari  pengujian  korelasi  yang  didapat  dari  hasil  uji  nilai  t  =  1,606 bernilai 

positif dengan drajat kebebasan 45-1 = 44, α = 0,05 dan diperoleh nilai sig. (2-

tailed) = 0,001< 0,05. Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

terdapat perbedaan positif terhadap peningkatan motivasi  pembelajaran  

sebelum  dan  sesudah  menggunakan  Aplikasi  E-Learning. 

 

5. Oleh Mohammad Yazdi (2012), dari Jurusan Matematika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, dengan judul E-Learning 
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Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi Informasi. 

Penelitian ini membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya informasi teknologi, penggunaan internet dalam pendidikan terus 

berkembang. Penggunaan Internet tidak hanya untuk pendidikan jarak jauh, 

tetapi juga dikembangkan dalam pendidikan konvensional sistem. E-learning 

adalah model pembelajaran yang dibuat dalam format digital melalui peralatan 

elektronik. Tujuan dari penggunaan elearning dalam sistem pembelajaran 

adalah untuk memperluas akses ke publik pendidikan, sehingga pembelajaran 

modul dapat diakses dengan mudah, tanpa ruang diabatasi dan waktu, 

interaktif, dan efektif. Dalam makalah ini prototipe menggunakan metodologi 

pengembangan perangkat lunak yang menekankan pendekatan aspek desain, 

fungsi dan user-interface. Akhir Produk ini diharapkan menjadi modul berbasis 

penerapan informasi pembelajaran teknologi. 


