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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu dan teknologi terutama teknologi informasi berkembang sangat pesat.

Pesatnya perkembangan teknologi ini berdampak pada perubahan sosial budaya.

Misalnya e-commerce merupakan perubahan radikal dalam aspek ekonomi, di sektor

pemerintahan ada e-government. Demikian pula di sektor pendidikan sudah

berkembang apa yang disebut e-learning.

E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis eloktronik. Salah

satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya

jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan proses belajar mengajar

berbasis web, sehingga dapat dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas

yaitu internet.

Menurut Hidayati (2010) E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang

berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer.

Sistem e-learning dengan menggunakan internet disebut juga internet enabled

learning. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif.

Adapun penelitian tentang implementasi e-learning yang telah diteliti yaitu

Afrioni Jaya Saputra, 2014, Aplikasi E-Learning Berbasis Web dan Pengiriman

Informasi Untuk Mahasiswa Menggunakan SMS, Universitas Islam Sultan Syarif

Kasim Riau, jurusan Teknik Elektro. Penelitian ini termasuk penelitian lengkap dan

inovasi seperti pengelolaan data-data akademik seperti upload materi perkuliahan,

melihat data matakuliah, upload materi perkuliahan dan system SMS Gateway, sesuai

dengan kebutuhan mahasiswa, tetapi aplikasi ini tidak mempunyai menu ujian. Dimana

mahasiswa ujian masih menggunakan system manual. Hal lain dari system ini adalah

membangun sistem daftar mata kuliah yang sedang diambil maupun yang sudah

diambil mahasiswa Jurusan Teknik Elektro UIN Suska Riau pada semester

sebelumnya, Membangun forum diskusi mahasiswa dan dosen, dan Membangun

sistem pengiriman informasi melalui SMS.
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Ada beberapa aplikasi free yang digunakan disekolah-sekolah seperti moddle ,

edmodo, dan schoology yang telah diteliti dengan tujuan yang sama yakni membantu

siswa untuk memperoleh materi pelajaran sehingga meningkatkan prestasi. Hal ini

dapat diuraikan masing-masing aplikasi ini yaitu a) moddle adapun kekurangannya 1)

membutuhkan pemahaman lebih tentang system, 2) Perlunya tenaga ahli untuk

membangun system elearning, 3) membutuhkan biaya lebih, 4) memerlukan hadware

khusus, dan 5) harus install aplikasi khusus, sedangkan kelebihannya dapat menambah

menu baru sesuai dengan kebutuhan, (sumber: https://googleweblight.com.) b) edmodo

merupakan aplikasi yang 1) user friendly, 2) tidak memerlukan tenaga ahli, 3) tidak

membutuhkan biaya yang besar. (sumber: https://googleweblight.com.), c) sedangkan

aplikasi schoology adalah merupakan salah satu laman web yang berbentuk web social

yang mana ia menawarkan pembelajaran sama seperti di dalam kelas secara percuma

dan mudah digunakan seperti Facebook. Scholoogy membantu guru dalam membuka

kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar siswa dapat lebih mudah untuk

mengambil peran/bagian dalam diskusi dan kerja sama dalam tim, selain itu Schoology

juga didukung oleh berbagai bentuk media seperti video, audio dan foto.

(Pathoni,dkk,2014).

Dari penjelasan beberapa aplikasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

aplikasi moddle, edmodo, dan schoology tersebut dapat membantu sekolah

menampilkan lebih kepada sistem  informasi, seperti visi dan misi sekolah, profil

sekolah, foto-foto kegiatan, materi pembelajaran, daftar ulang, data siswa, data guru

dan lain-lain. Tetapi sistem tersebut tidak terintegrasi dengan sistem informasi yang

dimiliki oleh sekolah. Sehingga jika mengadopsi system yang ada, secara administrasi

sistem informasi sekolah akan kesulitan, untuk itu peneliti membuat satu sistem e-

learning dengan memanfaatkan database sekolah yang sudah ada, dan berdasarkan dari

hasil kuisioner.

Dari beberapa pemapar diatas adanya perbedaan yang sangat signifikan dengan

aplikasi yang peneliti buat, yaitu menu aplikasi ujian siswa, dimana menu ini sangat

dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk menekan biaya ujian serta meningkatkan

mutu/kualitas masing-masing siswa, terlihat langsung berapa skor nilai yang dicapai
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siswa tanpa  adanya nilai rekayasa ataupun siswa tidak dapat untuk mencontek

dikarenakan setiap siswa memiliki soal dengan system acak. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa aplikasi moddle , edmodo, dan schoology kurang cocok digunakan di SMK

YAPIM Siak Hulu karena tidak adanya layanan/menu untuk ujian yang digunakan oleh

aplikasi tersebut.

Sesuai dengan wawancara dengan kepala sekolah yaitu 23 April 2015 dengan

Sumardi,S.Pd menyampaikan tentang e-learning untuk  SMK YAPIM Siak Hulu “

dengan adanya perancangan aplikasi e-learning ini sehingga membantu sekolah untuk

meningkatkan mutu kualitas pendidikan mendatang dikarenakan sekarang dan

kedepannya kecanggihan teknologi akan mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Aplikasi yang akan dibangun ini dapat membantu guru agar lebih efektif dalam

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Hal ini ditandai dengan kurang

berminatnya siswa dating kesekolah, (Alpa, izin,dan cabut) rata-rata tingkat ketidak

hadiran disetiap kelas 65% per bulan kecuali jurusan Akuntansi, yang seharusnya

standar kehadiran 80% tatap muka dan rata-rata nilai mata pelajaran dibawah KKM

(Kriteria Ketuntasan Minimal) sekitar 70% setiap bulannya”, (Sumber Data : Tahun

Ajaran Semester Ganjil 2014-2015).

Berdasarkan paparan dari kepala sekolah, terlihat adanya permasalahan pada

proses pembelajaran yakni metode pembelajaran yang kurang kreatif. Hal ini

mengakibatkan sulitnya siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran.  Hal lain

yang menjadi kendala disekolah adalah pada saat ujian mengeluarkan dana yang cukup

besar sekitar 7,5 jutaan/semester, hanya untuk biaya lembaran soal dan jawaban siswa.

(Sumber Data : Laporan Keuangan Tahun Ajaran Semester Ganjil 2014-2015)

Sehubungan dengan hal diatas maka sangatlah perlu penyelenggaran

pendidikan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pendidikan serta

kemudahan segala aspek pendukungnya. E-learning yang digunakan sebagai media

harus dioptimalkan, sehingga penyelenggara pendidikan akan semakin berkembang.

Sebagai contoh akhir-akhir ini adanya musibah asap bahkan hampir setiap

tahun, sesuai instruksi Mendikbud Selasa, 15 September 2015 | 22:28 WIB,

Kompas.com sekolah diliburkan, hal ini didukung oleh Pemerintah Kota (Pemko)

Pekanbaru disarankan untuk memperpanjang libur sekolah akibat kabut asap.
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Sebelumnya, sekolah mulai tingkat PAUD, SD, dan SMA sederajat diliburkan Kamis-

Sabtu (3-5/9/2015). Namun mengingat kabut asap masih tebal dan membahayakan,

libur sekolah dipandang perlu diperpanjang PEKANBARU(RIAUPOS.COM). Hal ini

menjawab kebutuhan sekolah SMK YAPIM Siak Hulu sehingga  membantu guru

memberikan tugas dan materi yang akan dikerjakan oleh siswa dirumah.

SMK YAPIM Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan satu dari banyak

sekolah menengah atas yang ingin memanfaatkan teknologi e-learning untuk

meningkatkan pelayanan pendidikannya. SMK YAPIM Taruna Siak Hulu termasuk

sekolah yang memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, salah satunya

memiliki laboratorium komputer dengan koneksi internet. Berdasarkan latar belakang

yang telah di paparkan sebelumnya, maka penelitian tugas akhir ini berjudul

“PENGEMBANGAN APLIKASI E-LEARNING BERBASIS WEB PADA SMK YAPIM

TARUNA SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Ada pun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana mengembangkan aplikasi E-Learning berbasis Web dan penerapan

aplikasinya untuk guru dan siswa di SMK YAPIM TARUNA Siak Hulu, Kabupaten

Kampar”.

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membuat aplikasi e-learning berbasis web yang digunakan oleh guru dan siswa

dengan memanfaatkan database sekolah yang sudah ada di SMK Yapim Taruna

Siak Hulu.

2. Menerapkan aplikasi e-learning berbasis web yang digunakan oleh guru dan siswa

masing-masing jurusan di SMK Yapim Taruna Siak Hulu.
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1.4 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian tugas akhir adalah sebagai

berikut “ Mengimplementasikan sistem E-learning berbasis web pada Sekolah

Menengah Kejuruan Yapim Taruna Siak Hulu di jurusan Teknik Komputer Jaringan

(TKJ), Akuntansi (AK) dan Teknik Kendaraan Ringan (TKR).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memberikan inovasi baru terhadap sekolah SMK YAPIM TARUNA SIAK

HULU khususnya guru dan siswa untuk dapat menggunakan aplikasi e-learning

berbasis web.

2. Untuk menambah dan memperluas wawasan  penulis sebagai bahan informasi atau

referensi penelitian dimasa yang akan datang Aplikasi e-learning berbasis web.

3. Guru dapat memberikan materi pelajaran dengan inovasi /kreatif berupa video,

power point, audio, dengan metode pembelajaran yang menarik, guru dapat di

uload materi kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, serta guru dapat

secara cepat memberikan evaluasi nilai.

4. Siswa mendapatkan materi tambahan sehingga menghemat biaya pembelian

modul/LKS (lembar Kerja Siswa), dan siswa langsung dapat melihat nilai secara

cepat.

1.6 Sistematika Penulisan

Bentuk sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum dan singkat mengenai latar belakang, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan
sistematika penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pembahasan konsep dasar dari perancangan database,
pembuatan ERD dan DFD, teori tentang PHP dan MySQL dan infomasi tentang E-
learning.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari
tahapan perencanaan hingga tahapan pemeliharaan.

BAB IV HASIL DAN ANALISA

Bab ini berisi hasil analisa dan hasil perhitungan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian pada bab-bab
sebelumnya dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.


