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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada masa 

perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan “media komputer” yang digunakan 

sebagai media pembelajaran, baik itu bersifat offline maupun online. Komputer 

sebagai media pembelajaran secara begantian disebut disebut pula dengan 

mutimedia. Ini disebabkan kemampuan teknologi yang dimiliki perangkat 

komputer mampu mengintegrasikan berbagai fungsi media (mulai dari audio, 

visual, animasi, sistem transisi, kemampuan interaktif, sampai kepada layanan 

sistem hypertexs) di dalam satu medium, yang disebut komputer (Robinson, 2013) 

Media pembelajaran merupakan bagian integral dalam sistem 

pembelajaran. Banyak macam media pembelajaran dapat digunakan. 

Penggunaannya meliputi manfaat yang banyak pula. Penggunaan media 

pembelajaran harus didasarkan pada pemilihan yang tepat. Sehingga dapat 

memperbesar arti dan fungsi dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses 

pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (message), merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong proses 

belajar. Bentuk-bentuk media pembelajaran digunakan untuk meningkatkan 

pengalaman belajar agar menjadi konkret. Pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran tidak hanya sekedar menggunakan kata-kata (symbol verbal). 

Dengan demikian, dapat kita harapkan hasil pengalaman belajar lebih berarti bagi 

peserta didik. Dalam hal ini Gagne dan Briggs menekankan pentingnya media 
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pembelajaran sebagai alat untuk merangsang proses belajar. Berdasarkan definisi 

tentang media pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk perantara menyalurkan isi 

pelajaran atau materi yang disampaikan agar peserta didik mudah untuk memahami 

materi yang disampaikan oleh guru (Asra, 2008) 

E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi 

yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Istilah e-learning 

lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses 

pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital 

yang dijembatani teknologi internet (Munir, 2009)  

Bimbingan belajar De Potlood yang baru tiga tahun berdiri, berada di 

daerah Kota Metro beralamatkan di Jl. Terong No.105 Iring Mulyo, Metro Timur. 

Memberikan pelayanan jasa dalam hal edukasi untuk siswa SD hingga SMA untuk 

memenuhi kebutuhan pelajaran tambahan diluar jam sekolah. Bimbingan belajar 

biasanya akan dilaksanakan secara tatap muka (offline) sesuai dengan jadwal yang 

telah dipilih oleh siswa. Dengan melaksakan ujian-ujian tambahan yang diberikan, 

bimbingan belajar De Potlood masih menggunakan media kertas sebagai alat untuk 

mengerjakan ujian, yang kemudian hasil ujian tersebut akan dinilai secara manual 

oleh guru dan dikembalikan lagi kepada siswa. Saat terjadinya pandemi Covid-19 

kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring dengan menggunakan google form 

sebagai media untuk menjawab soal ujian yang diberikan, kemudian materi dan 

video pembelajaran akan di upload melalui grup WhatsApp. Berdasarkan proses 

yang berjalan terdapat kendala yaitu guru tidak dapat mengetahui apakah siswa 
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akan mengunduh materi dan video yang telah dibagikan, dan guru perlu 

merekapitulasi hasil pengerjaan ujian siswa secara manual. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis mengusulkan penelitian 

dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Media Pembelajaran 

Berbasis Website (Studi Kasus: Bimbingan Belajar De Potlood)”.  Dengan 

tujuan sistem yang akan dibangun diharapkan dapat membantu guru dan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran yang lebih efektif, sehingga guru dapat mengupload 

materi dan video pembelajaran lebih mudah. Siswa dapat menjawab soal yang 

diberikan melalui website dan melihat me-review jawaban yang salah maupun 

benar, serta meningkatkan kepuasan siswa terhadap pelayanan bimbingan belajar 

walaupun dalam keadaan pembelajaran daring serta pemanfaatan teknologi dalam 

keadaan pandemi Covid-19. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana media pembelajaran berbasis website dapat bermanfaat bagi 

guru dan siswa pada bimbingan belajar De Potlood ? 

2. Bagaimana membangun sistem media pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengupload materi, video pembelajaran dan menjawab soal ?  

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah yang dibahas pada penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan dan perancangan media 

pembelajaran berbasis website. 
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2. Penelitian ini hanya membahas tentang penginputkan soal-soal ujian dan 

menjawab soal. 

3. Penelitian ini hanya membahas upload materi, dan video pembelajaran 

untuk siswa bimbel SMA dan SMP. 

4. Pembuatan sistem E-Learning menggunakan metode Extreme 

Programming, perancangan sistem UML menggunakan Balsamiq 

Mockups. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sistem media pembelajaran oleh bimbingan belajar De 

Potlood untuk memudahkan siswa dalam kegiatan belajar. 

2. Mengimplementasikan sistem media pembelajaran agar dapat berjalan 

dengan baik pada bimbingan belajar De Potlood. 

3. Memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah kegiatan pembelajaran 

disaat pandemi Covid-19. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penulisan penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk Pengguna 

a. Sebagai media E-Learning yang mudah digunakan. 

b. Membantu efisensi waktu dalam menghitung nilai pada soal ujian yang 

diberikan. 

c. Membantu guru dalam membuat laporan rekapitulasi nilai dengan lebih 

mudah. 
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2. Untuk Universitas 

Manfaat yang akan diperoleh bagi dunia akademik melalui penelitian 

ini adalah sebagai bahan acuan bagi penulisan maupun pembuatan 

penelitian sejenis atau dengan menggunakan hasil yang ada dalam 

penelitian ini sehingga memudahkan dalam pembuatan maupun sebagai 

bahan perbandingan bagi penulisan penelitian di masa yang akan 

datang. Serta menerapkan dan memperdalam ilmu yang telah diperoleh 

selama duduk di bangku perkuliahan. 
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