
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas melalui kegiatan pembelajaran. Pembelajaran sejatinya 

berintikan interaksi antara guru dengan siswa. Dalam interaksi tersebut guru 

melakukan kegiatan disebut mengajar, sedang siswa melakukan kegiatan disebut 

belajar. Proses belajar mengajar di sekolah mempunyai target bahan ajar yang 

harus dicapai oleh setiap guru berdasarkan kurikulum. Keberhasilan proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan 

masyarakat yang berlangsung dari waktu ke waktu (Aunurrahman, 2012). Hal ini 

sejalan dengan pendapat (Munir, 2010) yang mengatakan bahwa perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap efektifitas dan efisiensi 

proses pembelajaran.  

Memanfaatkan sarana dan prasarana ini memiliki potensi pengembangan 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif berbasis TIK yang merupakan tuntutan 

kurikulum 2013. Media yang menyediakan bahan ajar berbasis komputer yang 

dapat dikembangkan oleh SMPN 3 Natar Lampung Selatan adalah e-learning 

sekolah. Dengan menggunakan e-learning pembelajaran lebih terpusat kepada 

siswa, penyampaian materi tidak lagi bergantung kepada guru, karena siswa dapat 

belajar secara mandiri dengan mengakses bahan ajar yang sudah disediakan. 

setelah dari hasil wawancara beberapa guru diperoleh informasi bahwa 
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pemanfaatan e-learning di SMPN 3 Natar Lampung Selatan sangat mudah untuk 

digunakan.  

Berkaitan dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk 

mengembangkan pembelajaran e-learning yang dapat membantu belajar siswa 

yang lebih menarik, sistem pembelajarannya akan menjadi dua arah sehingga ada 

umpan balik antara siswa dengan guru dan menggembangkan sistem el-learning 

dengan tool moodle dengan alasan lebih cepat dikembangkan dan dapat segera 

dibangun tanpa memerlkan waktu karena moodle sudah menyediakan beberapa 

tools yang langsung dapat digunakan. Berdasarkan permasalahan yang dibahas 

sebelumnya, maka penulis mengangkat judul penelitian “Implementasi  

E-Learning Sebagai Alat Bantu Belajar Siswa (Studi Kasus: SMPN 3 

Natar)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

didapat yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan  

E- Learning pada SMP N 3 Natar Lampung Selatan?  

2. Bagaimana mengimplementasi sistem pembelajaran menggunakan  

E- Learning pada SMP N 3 Natar Lampung Selatan agar pembelajaran lebih 

menarik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan E- Learning  

pada SMP N 3 Natar Lampung Selatan.  

2. Mengimplementasi media pembelajaran menggunakan E- Learning pada 

SMP N 3 Natar Lampung Selatan. 

  

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pembahasan penelitian ini, penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Pengembangan sistem hanya sampai penginputan data materi pembelajaran, 

pembuatan tugas siswa, quis dan tugas rumah.  

2. Siswa dapat belajar menggunakan aplikasi yang akan dikembangan, dengan 

fisilitas dimana aplikasi tersebut dilengkapi dengan fasilitas tanya jawab 

antara siswa dengan guru sehingga jika ada permasalahan tentang pelajaran 

dapat langsung ditanyakan pada guru yang terkait. 

3. Media pembelajaran dengan sistem e-learning secara online hanya sampai 

penginputan data pembelajaran,pembuatan tugas siswa,dan tugas rumah 

pada SMPN 3 NATAR. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diterapkan dan 

diimplementasikan, adapun manfaatnya sebagai berikut: 
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1. Media pembelajaran dengan sistem e-learning secara online yang 

memberikan kemudahan berinteraksi bagi guru dan siswa dalam proses 

belajar.  

2. Pengembangan sistem suatu usaha pembuatan bahan ajar berisi sub-sub 

materi yang dirancang dan disusun secara sistematis dengan bahasa yang 

mudah dipahami. 

 

1.6     Keaslian Penilitian 

Tinjauan pustaka atau literature review berisikan  penelitian-penelitian yang 

serupa dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

keaslian penelitian, untuk tinjauan pustaka dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Oleh Rizki Rahmawati, Sudiyanto, dan Sri Sumaryati (2015) dari 

Pendidikan Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan 

judul keefektifan penerapan e-learning-quipper school pada pembelajaran 

akuntansi di sma negeri 2 surakarta. Dimana dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis mengangkat masalah untuk mengetahui keefektifan 

penerapan e-learning - Quipper School pada pembelajaran akuntansi di 

SMA Negeri 2 Surakarta, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung 

dan menghambat keefektifan penerapan e-learning - Quipper School. 

2. Oleh Rahmiati, Didi Pianda (2018) jurnal dari Jurnal Mitra Pendidikan 

(JMP Online) dengan judul penggunaan quipper school melalui pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan  hasil belajar 

siswa, hasil penelitiannya dengan menggunakan Quipper School (QS). 

Quipper School adalah sebuah platform online gratis untuk guru dan siswa. 

Quipper School terdiri dari dua bagian: LINK untuk guru dan LEARN 
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untuk siswa. Quipper School Link adalah tempat di mana guru dapat 

mengelola kelas secara online dan melihat perkembangan siswa. Quipper 

School Learn adalah tempat di mana siswa belajar. Penggunaan Quipper 

School mampu meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Selain itu, 

penggunaan Quipper School terbukti dapat memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengulang tugas yang diberikan guru sehingga nilai mereka 

mencapai 100 %  menjadi pemicu semangat siswa untuk mendapat nilai 100 

(c) mendorong siswa lebih rajin mengerjakan tugas mampu menarik 

perhatian siswa lain untuk belajar online. 

3. Oleh Yani Supriani (2017), Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Volume 1 

Nomor 2 Universitas Serang Raya dengan judul menumbuhkan kemandirian 

belajar matematika siswa berbantuan quipper school, hasil penelitiannya 

penerapan Quipper School memiliki pengaruh positif pada aspek teknologi 

pendidikan dalam memperkaya belajar matematika siswa SMP PGRI 

Kramatwatu Kelas VIII untuk lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas, siswa SMP PGRI Kramatwatu Kelas VIII dengan pembelajaran 

berbantuan Quipper School memiliki perolehan nilai yang lebih tinggi dan 

memiliki efek positif pada kemandirian belajar khususnya pada materi 

Bangun datar. 

4. Oleh Nining Karmila, Santih Anggereni (2017) Pendidikan Fisika Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan judul penelitiannya 

pengaruh penggunaan media pembelajaran quipper school terhadap minat 

belajar fisika siswa, hasil penelitiannya adalah mengetahui gambaran minat 

belajar fisika siswa yang diajar menggunakan media pembelajaran Quipper 
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School, mengetahui gambaran minat belajar fisika siswa yang diajar tanpa 

menggunakan media pembelajaran Quipper School, dan mengetahui 

pengaruh penggunaan media pembelajaran Quipper School terhadap minat 

belajar fisika siswa. 

5. Oleh Dwi Sulisworo (2017) Megister Ilmu Pendidikan Fisika Universitas 

Ahmad Dahlan judul penelitiannya adalah Pengaruh Pembelajaran Blended 

Learning Berbantukan Media Aplikasi Quipper School terhadap Minat, 

Kemandirian, dan Hasil Belajar pada Materi Gelombang Mekanik Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 1 Cawas hasil penelitiannya untuk mengetahui minat 

belajara siswa, mengetahui tingkat kemandirian belajar siswa mengetahui 

tingkatan capaian hasil belajar kognitif siswayang belajar secara 

konvensional dan belajar secara Pembelajaran Blended Learning. 


