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1.1. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan  undang- undang No.20 tentang Sisdiknas, pasal 40 , dimana 

salah satu ayatnya berbunyi:  “Guru dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk 

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis 

dan dialogis dan PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 ayat 

(1). Dalam PP no 19, ayat (1) dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat 

dan perkembangan fisik dan psikologis siswa”.  

Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas 

berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan 

salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. 

Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja 

sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Sehingga dalam dunia 

pendidikan dibutuhkan media pembelajaran yang berkaitan langsung dengan 

teknologi, salah satunya dengan  memanfaatkan sistem pembelajaran e-learning 

dan juga dengan  memaksimalkan penggunaaan lab komputer yang ada disekolah. 

Selain itu  untuk mendukung terlakasananya proses belajar mengajar berbasis 

teknologi, tenaga pendidik di tuntut untuk dapat menggunakan teknologi secara 
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baik, sebagai bentuk pengembangan aspek profesional di dunia pendidikan yang 

memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Berdasarkan perundangan tersebut dijelaskan esensi pendidikan atau 

pembelajaran harus memperhatikan kebermaknaan bagi peserta didik yang 

dilakukan secara interaktif, kreatif dan menyenangkan, yang pada intinya siswa 

bisa dengan mudah menerima pelajaran.  

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah membawa 

perubahan yang sangat besar bagi kemajuan dunia pendidikan, dikutip dari 

BBC.COM (2018), Hasil studi terbaru membuktikan lebih banyak pelajar 

Indonesia yang menggunakan teknologi di dalam kelas, dibandingkan dengan 

pelajar di negara-negara lain, termasuk di negara-negara yang lebih maju. 

Penelitian yang dilakukan oleh organisasi pendidikan terkemuka Cambridge 

International bagian dari Universitas Cambridge di Inggris menemukan pelajar 

Indonesia menggunakan teknologi di ruang kelas lebih banyak dari negara lain, 

sering mengalahkan negara yang lebih maju. Pelajar Indonesia adalah yang 

tertinggi secara global dalam penggunaan ruang komputer (40%). Mereka juga 

menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia dalam penggunaan komputer 

desktop (54%), setelah Amerika Serikat. Di samping itu, lebih dari dua pertiga 

siswa Indonesia (67%) menggunakan ponsel pintar di kelas, dan bahkan lebih 

banyak menggunakannya untuk mengerjakan pekerjaan rumah (81%). adanya 

perkembangan tersebut metode pembelajaran juga banyak mengalami 

perkembangan, baik metode pembelajaran secara personal, media pembelajaran 

ataupun proses pembelajaran. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan 
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komunikasi di Indonesia menjadi alternatif yang tepat bagi suatu bidang 

pendidikan untuk menunjang kinerja dari penyelenggaraan pendidikan tersebut 

agar dapat berjalan dan bekerja dengan baik. 

Salah satu bentuk inovasi pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan proses 

kegiatan belajar mengajar adalah adanya E-Learrning seperti penelitian yang 

pernah diusulkan oleh Sriwihajriah, Endang Lestari Ruskan dan Ali Ibrahim 

(2012), untuk merancang aplikasi E-learning berbasis online dalam membantu 

para siswa dan guru dalam belajar mengajar agar lebih efektif dimana para siswa 

dan guru tetap dapat mengakses materi pembelajaran menggunakan aplikasi 

berbasis online ini di luar lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk 

membantu belajar para siswa karena didalamnya terdapat beberapa fungsi 

diantaranya download materi setiap mata pelajaran, mengerjakan latihan, ujian 

dan dapat berkomunikasi langsung dengan guru melalui forum diskusi, sehingga 

mempermudah para siswa belajar ketika berada diluar lingkungan sekolah, karena 

semua data yang dibutuhkan oleh siswa sudah disediakan. E-learning ini 

dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan didukung basis 

data MySQL. 

Penelitian seperti ini juga pernah dilakukan oleh Fithri (2014), dalam 

penelitiannya membuat E-Learning menggunakan model Linear 

Sequential/Waterfal Model digunakan untuk mempermudah dalam mempelajari 

grammer bahasa inggris. Model ini merupakan model klasik yang bersifat 

sistematis dan berurutan dalam membangun software. Didalam desain sistem dan 

perangkat lunak terdiridari desain usecase diagram, class diagram, sequence 
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diagram dan perancangan menggunakan desain input dan output. E-learning 

Bahasa Inggris yang mampu meningkatkan kemampuan kognitif siswa adalah E-

lerning yang mempunyai tingkat interaktifitas pengguna tinggi, yang selain 

menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk file baik itu dalam bentuk word, 

power point, html atau PDF tapi E-learning tersebut juga mempunyai nilai lebih 

menu yang lebih bersifat interaktif. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Suharyanto dan Adele B. L. Mailangkay (2016), dalam penelitiannya 

menerapkan E-Learning Sebagai Alat Bantu Mengajar Dalam Dunia Pendidikan. 

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

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis teknologi 

informasi menjadi tak terelakkan lagi. Oleh karena itu muncullah salah satu 

bentuk teknologi informasi yaitu fasilitas untuk sistem pembelajaran yang disebut 

dengan istilah E-Learning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

E-Learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu belajar siswa, 

bagaimana pemanfaatan web E-Learning dan tujuan digunakannya E-Learning 

dalam sistem pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa E-Learning berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap mutu belajar siswa.  

Berdasarkan kebermanfaatan E-Learning seperti tang telah diteliti beberapa 

tahun terakhir, maka penulis mengusulkan untuk merancang dan membangun E-

Learning pada SMA Bina Mulya Bandar Lampung bertujuan agar siswa dapat 

melakukan proses pembelajaran berupa, sharing materi, forum diskusi, proses 

evaluasi pembelajaran berupa pemberian contoh soal dan soal pada akhir materi 

dan pemberian tugas dari konsep E-Learning yang akan dibangun oleh penulis. 
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Diharapkan website tersebut dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar 

yang terjadi disekolah, sehingga siswa dapat menerima materi dengan baik dan 

juga terciptanya sistem pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan sesuai 

dengan tuntutan perundang-undangan pendidikan yang ada. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  :   

a. Bagaimana mengembangkan metode pembelajaran menggunakan E-

Learning di SMA Bina Mulya Bandar Lampung? 

b. Bagaimana hasil pengujian sistem dari sisi pengguna terhadap metode 

pembelajaran E-Learning di SMA Bina Mulya Bandar Lampung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun rincian tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penerapan E-

Learning menggunakan analisis sebagai berikut: 

a. Mengembangkan metode pembelajaran menggunakan E-Learning di SMA 

Bina Mulya Bandar Lampung. 

b. Menguji sistem pembelajaran E-Learning di SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung. 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka 

dibatasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Aplikasi E-Learning dapat digunakan oleh admin, tenaga pengajar dan 

peserta didik. 

b. Merancang aplikasi yang dapat mendukung proses belajar siswa secara 

online. 

c. Mengembangkan aplikasi e-learning berbasis web 

d. Penyediaan Materi Pembelajaran siswa dan soal latihan. 

e. Tidak membahas keamanan sistem pada penelitian ini. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah : 

a. Membantu proses pembelajaran bagi siswa dan pengajar di SMA Bina 

Mulya Bandar Lampung. 

b. E-Learning dapat diakses dimana saja sehingga memudahkan siswa dan 

pengajar dalam melakukan kegiatan belajar mengajar ketika berada diluar 

lingkungan sekolah. 


