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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini peran dan pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkat 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu membuat sumber daya manusia harus mampu 

berinovasi untuk menyesuaikan diri seiring dengan pertumbuhan teknologi 

informasi saat ini. Salah satu teknologi yang digunakan oleh lembaga pendidikan 

negeri dan lembaga pendidikan swasta adalah sistem informasi yang semakin 

banyak dipergunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.  

Salah satu contoh implementasi teknologi dalam dunia Pendidikan untuk 

menjunjung kegiatan belajar mengajar adalah E-learning. Menurut Rosenberg 

(2001)  e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan 

serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Salah 

satu Learning Management System yang menerapkan system e-learning adalah 

Moodle. Pengembangan media pembelajaran berbasis e-learning dapat membantu 

guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar tanpa batasan waktu dan 

ruangan. Kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis e-learning 

harus sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah pada siswa dan guru 

dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara (Guru dan Siswa) ditemui bahwa proses 

pembelajaran dalam mempersiapkan UAN di SMAN 13 Bandarlampung sudah 

berjalan baik, akan tetapi dalam pelaksaannya dibutuhkan waktu lebih banyak 

dalam penyampaian materi. Menurut Wika Diana Fitri sebagai salah satu guru di 

SMAN 13 Bandarlampung, proses belajar tambahan sudah berjalan baik, 
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permasalahan wajar pada pembelajaran tambahan biasanya adalah efektivitas 

waktu dari guru dalam menyampaikan  materi pembelajaran, selain itu guru juga 

terkendala dalam memberikan soal-soal latihan secara manual berikut pengoreksian 

hasilnya, materi maupun soal-soal seringkali tidak dapat diulang atau dibahas 

secara tuntas karena tatap muka yang terbatas hal ini sangat tidak efisien karena 

waktu banyak tersita pada pekerjaan tersebut dan guru yang berhalangan hadir 

dikarenakan macam alasan seperti sakit atau lain sebagainya maka kegiatan 

pembelajaran tambahan pun tidak dapat terselenggarakan. Peningkatan kualitas 

pendidikan tentu terus ditingkatkan oleh SMAN 13 Bandarlampung, beberapa mata 

pelajaran kelas XII yang dihapus memasuki semester II oleh sekolah seperti 

Prakarya, Kewirausahaan dan Elmo (Bahasa Inggris tambahan) sehingga dalam 

seminggu terdapat waktu kosong tidak ada guru karena tidak di isi mata pelajaran 

tersebut. Untuk memanfaatkan dan meminimalisir waktu kosong tersebut agar 

dapat meningkatkan pembelajaran siswa kelas XII yang akan menghadapi UAN 

maka salah satunya menggunakan e-learning yang akses penyampaian materinya 

tak terbatas dan dapat diakses dengan internet. 

Berdasarkan masalah yang dihadapi pada SMAN 13 Bandarlampung, perlu 

media untuk penyampaikan materi yang tidak terbatas ruang dan waktu yang dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga siswa dapat maksimal dalam 

menjalankan pembelajaran tambahan, salah satunya pembelajaran melalui internet. 

Melalui internet, tenaga pendidik dan siswa dapat mencari berbagai informasi yang 

berhubungan dengan pelajaran maupun pendidikan. Selain itu dengan adanya 

media pembelajaran yang sesuai, diharapkan akan tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan efektif. 
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Pembelajaran jarak jauh melalui media internet seperti yang kita kenal yaitu E-

learning yang dapat meningkatkan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, 

serta meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan Dasar dan Menengah seperti 

yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 119 Tahun 2014.  

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka penulis melakukan penelitian 

pada SMAN 13 Bandarlampung untuk memanfaatkan sumber daya yang telah ada 

dan menerapkan media pembelajaran berbasis Electronic Learning menggunakan 

Platform Moodle. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah 

yaitu: Bagaimana cara implementasi LMS (Learning Management System) sebagai 

media pembelajaran yang akan di gunakan pada SMAN 13 Bandarlampung. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Impelementasi Learning Management System menggunakan Platform 

Moodle versi 3.6.2. 

2. E-Learning digunakan sebagai pembelajaran tambahan untuk persiapan 

UAN. 

3. Pengujian Sistem menggunakan tiga komponen dari ISO-9126 yaitu 

Functionallity, Usability dan Efficiency. 

4. Mata Pelajaran Program IPA yaitu Matematika, Fisika, Biologi dan 

Kimia. 
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5. Mata Pelajaran Program IPS yaitu Geografi, Sejarah, Sosiologi dan 

Ekonomi. 

6. Hasil penilianan siswa berupa progress bar dari hasil latihan maupun 

ujian. 

7. Penyediaan media komunikasi dalam bentuk forum diskusi dan pesan 

yang dapat digunakan siswa dan guru. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:  

Memudahkan siswa maupun guru dalam menjalankan program jam 

pembelajaran tambahan dan memudahkan guru dalam melihat evaluasi dan statistik 

penilaian siswa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Mengenalkan kepada siswa media pembelajaran e-learning yang dapat 

membantu siswa dalam pembelajaran dan mendapatkan bahan ajar.  

2. Memudahkan interaksi antara siswa dan guru di luar jam sekolah 

melalui forum diskusi dan pesan. 

3. Membantu guru maupun siswa belajar memanfaatkan kemajuan 

teknologi. 

4. Menyediakan metode pembelajaran yang terjangkau dan fleksibel, tidak 

terbatas pada ruang kelas dan jam sekolah. 


