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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat

mendorong berbagai lembaga pendidikan memanfaatkan sistem E-Learning untuk

meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran. meskipun banyak hasil

penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembelajaran menggunakan sistem E-

learning cenderung sama bila dibanding dengan pembelajaran konvensional atau

klasik, tetapi keuntungan yang bisa diperoleh dengan E-learning adalah dalam

hal fleksibilitasnya. Melalui E-learning materi pelajaran dapat diakses kapan saja

dan dari mana saja, di samping itu materi yang dapat di perkaya dengan berbagai

sumber belajar termasuk multimedia yang dengan cepat dapat di perbaharui oleh

pengajar.

SMA Bangun Cipta Lampung Tengah merupakan Sekolah Menengah Atas

swasta yang berpusat pada jalan Raya Rekso Binangun Kecamatan Rumbia

Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah tenaga pengajar di SMA Bangun Cipta

Lampung tengah 51 guru dan jumlah keseluruhan siswa yang ada di SMA Bangun

Cipta yaitu 640 siswa terdiri dari kelas X berjumlah 220 siswa, kelas XI

berjumlah 215 siswan,dan kelas XII berjumlah 205 siswa. Didalam proses

kegiatan belajar mengajar yang diterapkan oleh SMA Bangun Cipta Lampung

Tengah tidak terlepas dari ketergantungan siswa dengan guru. Terbatasnya waktu

mengajar yang dilakukan oleh guru karena dalam kegiatan belajar mengajar

dimulai dari pukul 07:30 sampai dengan pukul 13:00 dan adanya double ship
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untuk guru mengajar di tempat lain, waktu 2 jam belajar mengajar di dalam kelas

terkadang menghalangi para guru dalam memberikan semua materi pelajaran

kepada anak didiknya.

Hal ini menjadi masalah tersendiri untuk guru yang ingin menyampaikan

materi pelajaran secara detail. Untuk berkomunikasi kepada guru atau kepada

siswa belum ada di luar jam pelajaran Selain itu pemanfaatan sarana seperti wifi

yang sudah di sediakan kurang efektif, siswa hanya menggunakan fasilitas wifi

jika ada tugas yang terkait untuk mencari materi online. Keberadaan media E-

Learning diharapkan mampu mengatasi solusi terhadap masalah kurangnya

aktivitas belajar peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih aktif dalam

proses belajar di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah karena dengan

menggunakan E-Learning dapat memudahkan penyebaran materi atau ilmu

pengetahuan untuk peserta didik sebagai persiapan kegiatan belajar mengajar,

membantu peserta didik untuk tetap mengumpulkan tugas tepat waktu dan

mengikuti perkembangan materi atau ilmu pengetahuan meskipun berhalangan

hadir dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, serta sebagai bahan belajar untuk

menghadapi ulangan atau ujian.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem belajar E-Learning dapat diterapkan oleh para guru dan siswa

pada SMA Bangun Cipta Lampung Tengah?
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2. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar pada SMA Bangun Cipta

Lampung Tengah ?

1.3 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul proposal,penulis membatasi pembahasan skripsi ini agar

tidak menyimpang dari objek pembahasan yang diinginkan yaitu:

1. Penelitian e-learning ini tidak membahas bagaimana  cara membuat jaringan

pada SMA Bangun Cipta Lampung Tengah.

2. Sistem yang dikembangkan hanya merupakan komplemen atau pelengkap,

bukan sebagai pilihan utama dalam proses belajar mengajar.

3. Siswa hanya dapat mengakses materi, tugas dan soal mata pelajaran.

4. Soal kuis yang  akan diterapkan adalah  pilihan ganda.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menerapkan dan Membangun sebuah sistem yang memungkinkan siswa

belajar secara online di SMA Bangun Cipta Lampung Tengah.

2. Sistem E-learning yang akan dirancang menggunakan platform moodle yang

bertujuan untuk memudahkan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Organisasi

a. Memudahkan para guru menyampaikan materi terhadap siswa tanpa

harus bertatap muka langsung.
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b. Menyediakan akses informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh

siswa.

2. Bagi Peneliti

Mampu merancang dan mendesign sistem e-learning menggunakan platform

moodle.

3. Bagi Akademisi

Menyediakan akses terhadap banyaknya informasi mata pelajaran yang dapat

di akses oleh para siswa.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Penerapan E-Learning Menggunakan Platform Moodle

(studi kasus: SMA Bangun Cipta Lampung Tengah). Sepengetahuan penulis,

masalah yang dikemukakan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari

berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal pernyataan.


