
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting bagi kehidupan setiap individu, 

pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam 

mengembangkan diri tiap individu untuk dapat melangsungkan kehidupan dan 

merupakan aspek terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1). 

Proses belajar mengajar yang ada pada SMK Widya Yahya Gading Rejo 

belum memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga siswa hanya 

menerima pelajaran selama jam pelajaran yang ada disekolah berlangsung. 

Pelaksanaan forum diskusi di sekolah juga dirasa kurang, siswa pun terkadang tidak 

memiliki materi pelajaran yang telah diajarkan oleh guru, dan juga terdapat siswa 

yang malu bertanya langsung dengan guru pada saat jam pelajaran. Hal ini yang 

menyebabkan siswa memiliki keterbatasan belajar karena hanya mendapatkan 

materi pelajaran pada saat jam belajar berlangsung. Pemanfaatan smartphone 

android yang dimiliki peserta didik kurang efektif karena sebagian besar peserta 

didik menggunakan smartphone untuk medsos (media sosial) dan hiburan (mp3, 

games) (Lenggis and Supriyanto, 2016).  
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Handphone atau yang biasa disebut ponsel merupakan salah satu wujud 

dari perkembangan teknologi yang dapat mempersempit ruang dan waktu. 

Teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah teknologi mobile pada telepon 

pintar (smartphone) yang pada umumnya menggunakan sistem operasi android. 

Android merupakan salah satu sistem operasi yang tertanam pada sebuah ponsel 

pintar atau dikenal SmartPhone selain dari iOS dan Windows Phone. Menurut IDC 

(International Data Corporation), Android menguasai pasar dengan penjualan 

mencapai 86,8%, selanjutnya iOS 12,5%, Windows Phone hanya 0,3% dan sisanya 

0,4%, survei tersebut diambil pada kuartal ketiga tahun 2016. Para pengguna 

android dapat memaksimalkan fungsi dan performa dari ponselnya dengan berbagai 

macam aplikasi. 

Keberlangsungan proses belajar dan pembelajaran yang baik akan tercapai 

dengan adanya dukungan dari seluruh komponen pendidikan. Pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan agar peserta 

didik mampu memahami mata pelajaran yang diberikan dan juga memiliki 

kecerdasan. Upaya untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya pendidik, peserta didik, model pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar (Aminah and Sari, 2017).  

Penerapan suatu model pembelajaran dalam pendidikan memiliki satu 

komponen yang perlu diperhatikan agar suatu model pembelajaran dapat 

berkesinambungan dan memberikan pengaruh dalam pelaksanaan pendidikannya. 

Berkaitan dengan model pembelajaran pada dunia pendidikan, pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak memberikan kemudahan 

dalam segala hal dapat dimanfaatkan dan akan mempermudah dalam proses 
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pembelajaran. Menurut (Rahmelina, 2017), penggunaan internet maupun perangkat 

elektronik lain dalam pembelajaran e-learning memungkinkan pembelajaran bisa 

dilakukan dalam waktu yang sama atau berbeda. Pembelajaran juga bisa dilakukan 

dalam satu tempat atau beda tempat melalui pembelajaran jarak jauh. Dengan kata 

lain pembelajaran e-learning bisa dilaksanakan kapan saja dan dimana saja 

Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan satu solusi agar siswa dapat belajar 

kapan saja dan dimana saja sehingga siswa dengan mudah memahami pelajaran 

yang diberikan oleh guru, dapat melakukan diskusi dengan guru melalui jarak jauh. 

Maka dapat dikembangkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan internet yaitu sistem pembelajaran e-learning yang akan dibuat 

berbasis android, sehingga siswa dapat memanfaatkan smartphone yang dimiliki 

untuk belajar. Model e-learning berbasis android ini, akan diterapkan dengan 

desain user interface dengan menggunakan tools adobe xd. Pembuatan sistem user 

interface bertujuan untuk menjadikan teknologi informasi tersebut mudah 

digunakan oleh pengguna atau disebut dengan istilah user friendly (Alfian Nurlifa 

and Kariyam, 2014). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana membangun sistem pembelajaran e-learning berbasis Android 

yang mudah digunakan (user friendly)? 

2) Apakah aplikasi e-learning berbasis android dapat mempermudah siswa 

dalam belajar? 
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3) Bagaimana mengimplementasikan desain ux/ui menggunakan tools 

Android Studio ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan masalah antara lain: 

1) Objek penelitian ini dilakukan di SMK Widya Yahya Gading Rejo. 

2) Pengujian pada system ini menggunakan ISO 9126. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Merancang dan membangun e-learning berbasis android di SMK Widya 

Yahya Gading Rejo. 

2) Memberikan kemudahan siswa SMK Widya Yahya Gading Rejo saat 

belajar jarak jauh yang dilakukan dari manapun dan kapanpun dengan 

memanfaatkan penggunaan smartphone dan internet. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 

1) Dapat membantu siswa dalam melakukan kegiatan belajar dimanapun dan 

kapanpun. 

2) E-learning dapat memperjelas penyajian pembelajaran, pesan, dan 

informasi yang dapat memperlancar dan meningkatkan hasil belajar. 

3) Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam belajar. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan Skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam buku panduan penulisan Skripsi yaitu sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan dalam penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, tinjauan pustaka dilakukan untuk 

dapat membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Bab 

ini juga menjelaskan Landasan Teori dari teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian dan juga penjelasan metode pengembangan sistem yang digunakan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan kerangka penelitian, tahapan dalam penelitian, metode 

pengumpulan data rancangan sistem, rancangan tampilan sistem (interface), dan 

rencana pengujian sistem. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat, 

seperti implementasi rancangan sistem, implementasi rancangan tampilan 

(interface) dan menjelaskan hasil pengujian ISO 9126 dengan menggunakan 2 

(dua) karakteristik yaitu functionality, dan usability. 

BAB V    SIMPULAN 

Bab ini berisi poin-poin kesimpulan yang didapat dalam penelitian, dan juga saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan daftar referensi yang dugunakan dalam penelitian. 

LAMPIRAN 

Lampiran berisi data dokumentasi, data-data lain terkait dengan penelitian, dan data 

hasil pengujian sistem. 




