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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin 

pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar 

(pendidikan) berbasis TI menjadi salah satu pertimbangan pihak sekolah untuk 

diadakan. Istilah yang kemudian terkenal dengan sebutan e-learning ini membawa 

pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam 

bentuk digital, baik secara isi (contents) dan sistemnya. 

 E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Dengan e-learning, peserta ajar (siswa) tidak 

perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk menyimak setiap ucapan dari 

seorang guru secara langsung. E-learning juga dapat mempersingkat jadwal target 

waktu pembelajaran, dan tentu saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh 

sebuah program studi atau program pendidikan (Desvi, 2014). 

SMP PGRI 1 Bandarlampung adalah bentuk lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan dalam disiplin ilmu secara umum. SMP PGRI 1 

Bandarlampung beralamatkan di Jl. Cut Nyak Dien No. 27 A, Durian Payung, 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, 

yang pada saat ini memiliki 21 orang guru, 184 orang siswa/siswi, dan 12 mata 

pelajaran yang diajarkan kepada siswanya. 

Proses pembelajaran pada SMP PGRI Bandarlampung berjalan secara 

konvensional. Guru menyampaikan materi ke siswa, kemudian siswa 

mendengarkan, mencatat, dan mengkaji materi tersebut. Proses pembelajaran 
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konvensional yaitu pertemuan secara tatap muka. Masalah yang muncul pada 

proses pembelajaran konvensional adalah minimnya waktu yang tersedia bagi 

pengajar dan pelajar untuk bertatap muka di ruang kelas, selain itu penyampaian 

materi pembelajaran yang hampir sepenuhnya dilakukan di dalam ruang kelas 

menyebabkan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan akan terhambat bila 

tidak terjadinya pertemuan antara pengajar dan pelajar tersebut.  

Masalah tersebut memunculkan ide untuk merancang suatu metode 

pembelajaran jarah jauh yaitu e-learning yang akan diterapkan di SMP PGRI 1 

Bandarlampung sebagai solusinya. Sistem e-learning sebagai media pembelajaran 

jarak jauh pada SMP PGRI 1 Bandarlampung dirancang menggunakan framework 

laravel dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem WISDM (Web 

Information System Development Methodology). 

E-learning yang akan dikembangkan memiliki fitur untuk ujian online 

(ujian harian, mid semester) yang dapat digunakan oleh guru untuk mengadakan 

ujian online dan dapat dikerjakan oleh siswanya. Selain itu, juga terdapat fitur 

tugas dan materi pembelajaran sebagai wadah para guru untuk mengunggah tugas 

dan materi pembelajaran yang dapat diunduh oleh siswa, kemudian terdapat juga 

fitur pengumuman yang digunakan oleh guru untuk memberikan pengumuman 

berupa nilai ataupun lainnya yang dapat dilihat oleh siswa. Sistem yang akan 

dikembangkan nantinya memiliki forum diskusi sebagai wadah para siswa 

berdiskusi mengenai tugas yang diberikan oleh guru. 

SMS Gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk 

UEA menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA, Phone dan 

peralatan mobile lainnya). SMS Gateway membolehkan UEA untuk 
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berkomunikasi dengan Telco SMSC (Short Message Service Center) seperti 

telkomsel, indosat dan masih banyak operator lainnya atau SMS Platform untuk 

menghantar dan menerima pesan SMS dengan sangat mudah, karena SMS 

Gateway akan melakukan semua proses dan koneksi dengan telco (Arliando, 

2015). 

Dalam sistem e-learning ini juga terdapat fitur SMS Gateway yang berguna 

untuk memberi informasi kepada siswa melalui SMS ketika guru memberikan 

tugas, sehingga siswa dapat mengetahui informasi terbaru mengenai tugas baru 

yang diberikan oleh guru.  

Fitur SMS Gateway ini didukung oleh aplikasi yang bernama SMS Gateway 

Me yang berguna sebagai penghubung antara sistem e-learning dengan 

handphone milik admin atau guru, sehingga admin atau guru dapat melihat berapa 

banyak pesan yang berhasil terkirim melalui aplikasi SMS Gateway ME tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis memiliki 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem e-leaning dengan menggunakan metode 

WISDM (Web Information System Development Methodology) pada SMP 

PGRI 1 Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana menerapkan SMS Gateway yang dapat memberikan pesan 

secara otomatis kepada siswa ketika guru memberikan tugas baru melalui 

sistem e-learning ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem e-learning pada SMP PGRI 

1 Bandar Lampung agar proses belajar mengajar dapat terus berjalan tanpa 

harus bertatap muka yang biasanya dilakukan didalam kelas dengan waktu 

pertemuan yang sedikit. 

2. Membuat sistem e-learning pada SMP PGRI 1 Bandar Lampung dengan 

tambahan fitur SMS Gateway, sehingga ketika guru memberikan tugas baru 

lewat sistem e-learning siswa akan menerima pemberitahuan lewat SMS.   

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas pada penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Sistem e-learning yang dirancang hanya digunakan untuk ujian online (ujian 

harian dan mid semester), serta mengunggah atau mengunduh materi 

pembelajaran dan tugas, mengelola nilai dan mengelola pengumuman pada SMP 

PGRI Bandarlampung. Sistem pendukung yang ada pada e-learning yang 

dirancang hanya SMS Gateway sebagai sarana penyampaian informasi tugas baru 

kepada para siswa dan forum diskusi sebagai wadah para siswa berdiskusi 

mengenai tugas yang diberikan oleh guru. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan di peroleh dari penulisan penelitian ini, yaitu : 

1. Pelajar dapat belajar dimana saja dengan adanya e-learning tanpa takut 

ketinggalan pelajaran ketika pelajar sedang berhalangan untuk hadir 
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2. Guru dapat memberikan materi/bahan pembelajaran dan ujian mata 

pelajaran dengan e-learning tanpa harus bertatap muka 

3. Pelajar dapat melihat pengumuman yang diberikan oleh lembaga pendidikan 

dengan e-learning tanpa harus melihat pemberitahuan yang biasa ditempel 

di majalah dinding atau papan pengumuman 

4. Pelajar dapat langsung mengetahui bahwa ada tugas baru yang diberikan 

oleh guru dan dapat mendiskusikannya pada forum diskusi yang ada pada   

e-learning  


