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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap 

orang karena memiliki peranan penting dalam menentukan arah hidup seseorang. 

Oleh sebab itu tahapan pendidikan dapat dilakukan mulai dari tahapan paling awal 

(usia dini) sampai akhir hayat (Atmajaya, 2017). Terlebih pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus (ABK) di usia dini yang memegang peranan sangat penting .  

Namun  terdapat kendala yang ditemui dalam mengajarkan siswa 

berkebutuhan khusus tunarungu di SLB PKK sukarame yaitu komunikasi antar 

guru dan siswa. Selain itu, media pembelajaran yang masih bersifat konvensional.  

Akibat dari sistem konvensional atau cara-cara lama (tradisional) menyebabkan 

suasana kelas saat proses pembelajaran cenderung pasif atau kurang aktif, yang 

mana dari sikap pasif inilah yang mengakibatkan kurangnya minat belajar siswa 

keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

yaitu minat belajar siswa yang mana merupakan unsur utama dalam 

keberhasilannya. Dengan adanya minat belajar maka proses belajar mengajar 

berjalan lancar (Muidah, 2015). 

Seiring berkembangnya teknologi di dunia pendidikan, mekanisme belajar 

berbasis online. Pembelajaran online yang dimaksud adalah salah satu cara belajar 

berdasarkan pada penggunaan teknologi baru dengan didukung akses online, 

interktif, dan melalui internet atau media elektronik lainnya. Dengan adanya e-

learning memungkinkan terjadinya proses pendidikan tanpa melalui tatap muka 

langsung dan e-learning dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan 

menghemat biaya pendidikan. Penggunaan e-learning akan membantu tugas 
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pendidik dalam menyampaikan pelajaran baik untuk siswa biasa (normal) maupun 

untuk siswa berkebutuhan khusus seperti tuna rungu (Hernawati, 2011). 

Dalam pengembangan sistem berbasis website, salah satu framework yang 

sering digunakan yaitu CodeIgniter yang merupakan sebuah aplikasi terbuka atau 

open source yang digunakan untuk membangun suatu website dengan 

menggunakan kode PHP. CodeIgniter membantu memudahkan pengembang 

dalam membuat suatu aplikasi berbasis website dengan cepat. Keuntungan 

menggunakan Framework CodeIgniter yaitu sistem ini sangat dinamis dalam 

pengembangan sistem dan CodeIgniter mampu berjalan dengan baik pada hampir 

semua platform hosting.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul, “E-learning 

untuk siswa SLB Bekebutuhan Khusus Tuna Rungu dengan CodeIgniter”. Dengan 

menggunakan sistem pembelajaran berbasis E-learning pada siswa SLB 

berkebutuhan khusus tuna rungu. Pembuatan website memanfaatkan framework 

CodeIgniter dalam penerapan sistem E-learning.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun E-learning  

pembelajaran di SLB Berkebutuhan Khusus Tuna Rungu ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, batasan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem dirancang untuk siswa tuna rungu total dan tuna rungu sedang. 

2. Impelementasi e-learning menggunakan framework Code Igniter. 

3. Penyediaan materi pelajaran dan soal latihan (Quiz).  

4. Quiz yang disajikan berdasarkan materi yang di telah diberikan oleh 

guru.  

5. Quiz berbentuk pilihan ganda. 

6. Materi berupa video, gambar dan text berformat doc. 

7. Terdapat grafik nilai siswa permata pelajaran selama dua semester. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu menghasilkan sistem e-

learning berbasis website dengan menggunakan framework code igniter untuk 

mendukung proses pembelajaran SLB berkebutuhan khusus tuna rungu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Memberikan fasilitas belajar yang menarik bagi siswa tuna rungu agar 

siswa lebih tertarik dan semangat dalam belajar. 
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2. Memberikan kemudahan kepada siswa tuna rungu dalam mendapatkan 

materi yang tersedia pada sistem dan dapat belajar dimanpun dan 

kapanpun. 
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