
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan masyarakat. Proses 

pendidikan berada dan berkembang bersama perkembangan hidup dan kehidupan 

manusia, bahkan keduanya merupakan proses yang satu. Sekolah sebagai suatu 

lembaga pendidkan formal, secara sistematis telah memiliki tujuan dalam 

pembelajaran. Tujuan memiliki nilai yang sangat penting didalam pengajaran. 

Bahkan dapat dikatakan tujuan merupakan faktor penting dalam pembelajaran.  

Selama ini sistem pengajaran khususnya di negara Indonesia masih 

dilakukan secara manual dengan menggunakan media yang konvensional seperti 

kertas, buku dan papan tulis. Media tersebut dirasa kurang menarik karena orang 

mulai bosan dengan sistem pembelajaran yang dirasa sangat monoton dan kurang 

interaktif. Sudah seharusnya sistem pembelajaran mengalami pembaruan dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga bisa meningkatkan 

mutu pendidikan indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, 

pemanfaatan teknologi komputer dan internet memberikan banyak tawaran dan 

pilihan bagi dunia pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran. Salah satu 

pemanfaatan teknologi komputer dan internet adalah sistem pembelajaran melalui 

belajar secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-learning. E-learning 

adalah salah satu evolusi, dan hampir benar-benar berasimilasi dengan lingkungan 

pendidikan. Pada dunia pendidikan saat ini, tiga jenis e-learning yakni edmodo, 

schoology dan moodle. Moodle merupakan perangkat lunak open source yang 
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mendukung implementasi e-learning dengan berbagai fasilitas penunjang 

pembelajaran yang diakomodasi dalam satu portal e-learning. 

Pemanfaatan e-learning dalam proses pembelajaran memberikan 

keuntungan seperti merubah peran siswa yang biasanya pasif menjadi aktif dan 

siswa dapat mencari tambahan informasi materi pembelajaran di internet. Walau 

demikian e-learning juga memiliki kekurangan seperti kurangnya interaksi antara 

guru dan siswa sehingga memperlambat penanaman nilai moral dan karakter 

dalam proses belajar mengajar. Pemanfaatan e-learning juga membutuhkan 

fasilitas yang memadai seperti komputer, jaringan komputer, koneksi internet dan 

media elektronik lainnya yang mendukung pembelajaran dengan e-learning. 

Fasilitas serta sumber daya manusia yang berbeda-beda tiap sekolah menjadikan 

tingkat kesiapan penerapan e-learning juga berbeda-beda. 

Berdasarkan data hasil dari wawancara kepada guru terdapat beberapa 

kendala dalam pembelajaran di SMP Negeri 22 ini, dikatakan bahwa keterbatasan 

waktu di sekolah menjadi salah satu pemicu kurangnya pemberian materi yang 

dilakukan oleh pihak guru yang mengakibatkan siswa mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan materi yang diajarkan sebagai bahan pembelajaran. 

Selain itu, siswa memiliki kendala emosional dimana siswa malu bertanya 

disaat siswa tidak paham terhadap penyampaian materi yang diberikan guru 

sehingga dapat menimbulkan kurangnya interaksi antara guru dan siswa apalagi 

disaat guru berhalangan hadir yang dapat memperlambat kelancaran proses belajar 

mengajar. 
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Terdapat kendala lainnnya seperti saat guru berhalangan hadir, guru belum 

memiliki media penyimpanan pengumpulan tugas yang dapat menimbulkan tugas 

siswa tersebut hilang atau tercampur dengan tugas siswa yang lainnya sehingga 

dapat dilihat tidak tersedianya media penyimpanan dalam pengumpulan tugas. 

Dan adapun permasalah yang terjadi disekolah dikarekanakan keterbatasan waktu 

belajar mengajar dikelas terkadang menghalangi para guru memberikan semua 

materi pelajaran kepada siswa, hak ini menjadi masalah tersendiri untuk guru 

yang ingin menyampaikan secara detail mata pelajaran tersebut. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, sekolah tersebut membutuhkan 

sebuah media pembelajaran lain yang dapat menunjang pembelajaran diluar 

sekolah berbasis web dimana sistem pemberian materi dan media pengumpulan 

tugas yang dapat dilakukan secara terkomputerisasi dan dapat diakses kapanpun 

dan dimanapun sehingga akan memaksimalkan pemberian materi yang 

dibutuhkan. Selain itu, sekolah membutuhkan media yang dapat mengatasi 

keterbatasan waktu dalam interaksi antara guru dengan siswa. 

E-learning merupakan media yang tepat untuk menunjang proses 

pembelajaran tersebut karena dengan e-learning memungkinkan setiap pengguna 

berkontribusi aktif dalam menambah, menghapus, bahkan membagi materi 

pembelajaran, pendapat maupun pertanyaan. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian skripsi ini diberi judul “Aplikasi E-

Learning Berbasis Web di SMPN 22 Bandar Lampung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah 

yaitu:  

Bagaimana perancangan e-learning berbasis website menggunakan moodle 

sebagai media yang akan digunakan untuk e-learning di SMPN 22 Bandar 

Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk memudahkan siswa dalam mendapatkan materi yang dapat di 

akses dimanapun dan kapanpun. 

2. Untuk memberikan sarana interaksi pembelajaran antara guru dengan 

siswa. 

3. Untuk memberikan media penyimpanan pengumpulan tugas siswa. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian e-learning ini adalah sebagai berikut:  

1. Aplikasi dapat digunakan oleh admin, tenaga pengajar, dan siswa.  

2. Implementasi e-learning, dipergunakan untuk mata pelajaran yang di UN 

kan seperti, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA. 

3. Tidak membahas keamanan sistem dalam penelitian ini. 

4. Tidak membahas sampai bagian maintance. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Memudahkan siswa untuk mendapatkan materi pelajaran dan soal  

latihan tambahan sehingga membantu pemahaman tentang bahan ajar. 

2. Menyediakan metode pembelajaran yang terjangkau dan fleksibel.  

3. Dapat meningkatkan kemampuan pembelajaran siswa dimana dan kapan 

saja. 


