
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

E-Learning adalah sebuah istilah untuk menggambarkan pendekatan yang 

muncul untuk belajar di premis siswa sendiri melalui teknologi informasi-

komunikasi canggih (seperti Blackboard, Moodle, YouTube, Virtual Reality) baik 

secara asinkron atau sinkron. (Zulaeha Laisa, 2019) 

E-Learning adalah jenis instruksi yang dimediasi melalui 

internet. Instruksi mungkin sinkron atau asinkron dan berbagai teknologi dapat 

digunakan untuk menengahi proses. Mode pengajaran yang tidak menyertakan 

sesi tatap muka dan dapat mencakup penyampaian instruksi sinkron, asinkron, 

atau hibrida dengan beberapa sesi online asinkron dan beberapa sinkron.(Zulaeha 

Laisa, 2019) 

Istilah pembelajaran online menyiratkan "bahwa pembelajar berada jauh 

dari tutor atau instruktur, bahwa pembelajar menggunakan beberapa bentuk 

teknologi untuk mengakses materi pembelajaran “. (Harry B. Santoso et al., 2020) 

Pembelajaran Online mengacu pada kursus yang disampaikan secara 

online. Ini adalah modul yang berisi konten, interaktivitas, simulasi, dan kuis yang 

berinteraksi langsung dengan pengguna. Di masa lalu, ini juga disebut Computer-

Based Training (CBT) atau Web-Based Training (WBT) meskipun "E-Learning" 

umumnya dianggap sebagai istilah kontemporer dan merangkum 

keduanya.(Zulaeha Laisa, 2019) 



2 

 

E-Learning memberikan fleksibilitas bagi pengguna. Konten dapat 

dikirimkan ke tim dan individu sesuai permintaan ke perangkat pilihan mereka, 

kapan saja, di mana saja. Akses interaktif yang lebih mandiri meningkatkan 

kemahiran dan memungkinkan pelajar untuk meninjau kembali informasi, 

mengikuti ulang tes, dan melacak kemajuan mereka.(Dewi Salma Prawiradilaga, 

2016) 

Membangun E-Learning tidak mudah. Agar dapat dilakukan dengan baik, 

E-Learning memerlukan serangkaian keterampilan dan alat yang luar biasa, itulah 

sebabnya banyak perusahaan menyewa agen atau konsultan khusus untuk 

membantu membangun program E-Learning mereka.(Surjono HD, 2021) 

Merancang E-Learning harus selalu dimulai dengan keahlian desain 

instruksional yang kuat. Ini termasuk pengetahuan tentang model pembelajaran 

yang berbeda dan dinamika kelompok. ID (desainer instruksional) akan bekerja 

dengan tim yang tahu bagaimana membangun pengalaman pengguna yang 

mendukung tujuan kursus dan kemudian melengkapi pengalaman itu dengan 

bakat visual dan kreatif yang kuat. The storyboard, produksi video, interaksi, dan 

animasi dari modul semua ditingkatkan dengan tim kreatif bekerja erat bersama di 

bawah seorang manajer proyek yang berpengalaman.(Riandaka Rizal Hikmah R 

et al., 2020) 

E-Learning bisa sangat hemat biaya dibandingkan dengan program tatap 

muka, meskipun investasi awal tampaknya lebih tinggi. Program E-Learning 

berarti tidak lagi harus bergantung dan membayar untuk perjalanan, lokasi 

pelatihan dunia nyata, fasilitasi di tempat, dan pencetakan materi 

https://www.dashe.com/
https://www.dashe.com/blog/instructional-design-models-comparing-addie-bloom-gagne-merrill
https://www.dashe.com/blog/instructional-design-models-comparing-addie-bloom-gagne-merrill
https://www.dashe.com/blog/instructional-design/user-experience-design-what-it-is-what-it-isnt/
https://www.dashe.com/blog/how-to-storyboard-what-is-a-storyboard
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pelatihan. Skalabilitas pakar materi pelajaran bisa ditingkatkan di basis pengguna 

yang jauh lebih besar dengan sangat cepat.(Dewi Salma Prawiradilaga, 2016) 

E-Learning menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pelatihan dan lebih 

banyak waktu di tempat kerja, mempelajari lebih banyak materi lebih cepat, 

memiliki akses ke sana jika mereka perlu mengunjunginya kembali, dan informasi 

memiliki daya tahan yang lebih kuat, yang berarti lebih sedikit pelatihan 

ulang. Sehingga dapat dengan mudah memperbarui informasi. Dan memiliki alat 

pemantauan dan pelaporan yang otomatis dan akurat.(Riandaka Rizal Hikmah R 

et al., 2020) 

Ada berbagai jenis E-Learning seperti Moodle, Blackboard, Sakai, 

dotLRN, Dokeos, dan Claroline. Moodle adalah sebuah program aplikasi yang 

dapat mengubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Produk E-

Learning berbasis Moodle memungkinkan siswa memasuki “kelas digital” untuk 

mengakses materi pembelajaran. Keunggulan Moodle antara lain dapat membuat 

materi pembelajaran, kuis, forum diskusi online dalam satu paket E-Learning. 

Siswa diharapkan dapat lebih memahami materi pelajaran dengan media 

pembelajaran ini, karena dapat mengakses lebih banyak informasi yang terdapat 

dalam E-Learning Moodle. Selain itu, inovasi media pembelajaran yang 

ditawarkan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.(Dwi Herlina 

Wati et al., 2019) 

Pada kesempatan ini penulis memilih SD Negeri Sidoasih Lampung 

Selatan, yang saat ini belum memiliki sebuah aplikasi e-learning berbasis web 

sebagai tempat penelitian untuk mengumpulkan bahan dan memilih untuk 

mengimplementasikan aplikasi e-learning yang penulis buat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi pembelajaran daring sebagai media 

pembelajaran berbasis web yang sesuai di SDN Sidoasih Lampung Selatan? 

2. Bagaimana cara mengelola dan menyimpan objek pembelajaran secara sentral 

yang dapat bersifat shareable dan reusable pada aplikasi pembelajaran daring 

berbasis web?  

3. Bagaimana cara menggunakan metadata yang dapat mendeskripsikan objek 

pembelajaran untuk membantu pencarian materi pembelajaran pada aplikasi 

pembelajaran daring berbasis web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Membangun aplikasi pembelajaran daring sebagai media pembelajaran 

berbasis web yang sesuai di SDN Sidoasih Lampung Selatan? 

2. Bagaimana cara mengelola dan menyimpan objek pembelajaran secara sentral 

yang dapat bersifat shareable dan reusable pada aplikasi pembelajaran daring 

berbasis web?  

3. Bagaimana cara menggunakan metadata yang dapat mendeskripsikan objek 

pembelajaran untuk membantu pencarian materi pembelajaran pada aplikasi 

pembelajaran daring berbasis web? 

 



5 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah: 

1. Bagi guru dapat mengelola mengelola dan menyimpan objek pembelajaran 

secara sentral yang dapat bersifat shareable dan reusable. 

2. Bagi user dapat menggunakan metadata yang dapat mendeskripsikan objek 

pembelajaran untuk membantu pencarian materi pembelajaran. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Dapat membangun aplikasi pembelajaran daring sebagai media pembelajaran 

berbasis web yang sesuai di SDN Sidoasih Lampung Selatan. 

2. Dapat mengelola dan menyimpan objek pembelajaran secara sentral yang 

dapat bersifat shareable dan reusable pada aplikasi pembelajaran daring 

berbasis web. 

3. Dapat menggunakan metadata yang dapat mendeskripsikan objek 

pembelajaran untuk membantu pencarian materi pembelajaran pada aplikasi 

pembelajaran daring berbasis web. 


