
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar 

mengajar haruslah dilakukan dengan baik dan terarah agar mampu memberikan 

kualitas pembelajaran yang baik. Sehingga perlu adanya peningkatan bersama 

dalam metode pembelajaran, komunikasi dan interaksi antara siswa dan guru yang 

memudahkan aktifitas berbagi (sharing) sumber pembelajaran dan aktifitas diskusi 

tanpa terhalang oleh ruang dan waktu (Irawan, Susanti, & Triyanto, 2015). 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa. Guru 

merupakan faktor yang paling dominan yang menentukan kualitas pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran yang baik, tentu akan menghasilkan hasil belajar yang baik 

pula. Salah satu tuntutan guru tersebut dapat mampu memilih metode pembelajaran 

yang tepat untuk mengajar. Apabila metode pembelajaran yang digunakan guru itu 

tepat maka pencapaian tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai, sehingga 

nilai ketuntasan belajar siswa akan meningkat, minat dan motivasi belajar siswa 

juga akan meningkat dan akan tercipta Susana pembelajaran yang menyenangkan 

antara  guru dan siswa. 

SMK Al-Huda Jati Agung merupakan suatu sekolah menengah kejuruan yang 

berdiri sejak tanggal 1 Juli tahun 2001. Terletak di Jalan Pesantren, Desa Jatimulyo, 

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan kompetensi tiga 

kejuruan yaitu: TKR (Teknik Kendaraan Ringan), TKJ (Teknik Komputer Dan 

Jaringan), TSM (Teknik Sepeda Motor) dan FARMASI. Berdirinya sekolah ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kependidikan yang ada di lingkungan 

sekolah. Mengingat adanya potensi yang perlu di gali dari unsur masyarakat maka 
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dari itulah di dirikan sekolah SMK Al-Huda Jati Agung. Harapan dari para pendiri 

adalah bagaimana di era serba teknologi ini, generasi muda bisa ikut berpartisipasi 

terlebih lagi ikut membangun negara ini dengan mengisi / berinovasi dan diimbangi 

dengan akhlaq serta keimanan yang kokoh.  

SMK Al-Huda Jati Agung selama ini  semua proses pembelajaranya masih 

bersifat konvensional, dengan kata lain bahwa proses belajar mengajar antara guru 

dengan siswa hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya pertemuan antara 

siswa dengan guru di dalam kelas. Jika pertemuan antara siswa dengan guru tidak 

terjadi atau guru yang bersangkutan tidak hadir dan waktu pembelajaran yang 

dibatasi pihak sekolah maka secara otomatis proses pembelajaran pun akan 

terhambat. Dengan adanya sistem pembelajaran berbasis web maka dengan mudah 

proses belajar mengajar antara guru dengan siswa, tidak dibatasi oleh waktu dan 

dapat diakses kapanpun dan dimanapun selagi masih ada koneksi internet serta 

dapat memberikan dampak meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan, 

sangatlah perlu bagi penyelenggara pendidikan untuk memperhatikan kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan serta kemudahan segala aspek pendukungnya. E-

learning yang digunakan sebagai media harus bisa dioptimalkan, sehingga 

penyelenggaraan pendidikan akan semakin berkembang. SMK Al-Huda Jati Agung 

merupakan satu dari banyak sekolah menengah kejuruan yang ingin memanfaatkan 

teknologi e-learning untuk meningkatkan pelayanan pendidikannya. Beberapa 

sekolah menengah kejuruan yang lain telah memanfaatkan e-learning.    

E-learnig sebagai penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk 

menciptakan pengalaman dalam belajar. E-learning biasanya menggunakan 

teknologi jaringan informasi dan komunikasi pada proses pembelajaran. Huruf “e” 
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pada e-learning berasal dari kata electronic, e-learning dapat diartikan semua 

kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran secara individu atau kelompok, 

online atau offline, dan synchronous atau asynchronous dengan menggunakan 

komputer ataupun peralatan elektronik lainya (Zyainuri & Marpanaji, 2012). 

1.2 Rumusan Masalah ` 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana merancang sistem e-learning pada SMK Al-Huda Jati 

Agung? 

2. Bagaimana menerapkan rancangan sistem e-learning pada SMK Al-

Huda Jati Agung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Merancang sistem e-learning sebagai media belajar mengajar pada SMK 

Al-Huda Jati Agung. 

2.  Menerapkan rancangan sistem e-learning pada SMK Al-Huda Jati 

Agung. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :   

1. Proses yang terdapat dalam aplikasi ini diantaranya mengola data materi 

yang di sediakan oleh guru untuk bahan belajar siswa yang berupa slide, 

artikel. 

2. Mengelola data forum yang dapat digunakan membahas masalah yang 

tidak sempat dibahas didalam kelas. 

3. Mengelola data nilai yang dapat dilihat oleh siswa. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

2. Bagi penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama 

menempuh pendidikan di Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis. 

3. Bagi siswa, penerapan  e-learning diharapkan mampu menjadi wahana 

baru dalam proses belajar dan dapat meningkatkan minat belajar siswa.  

4. Bagi guru, penerapan e-learning diharapkan dapat mempermudah 

memberikan  pelajaran untuk siswa didiknya.  

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang E-learning. Materi yang diambil dapat berupa 

pengertian dasar teori dari masalah yang dikaji dan disusun penulis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang kerangka pemikiran, tahapan penelitian, metode 

pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

 

BAB V HASIL DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

 


