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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan jaringan komputer semakin 

berkembang sangat pesat. Penemuan-penemuan terbaru seslalu muncul 

seiring berjalannya waktu.  Apalagi di dalam dunia pendidikan di tingkat 

sekolah umum dan sekolah kejuruan sangat berpengaruh sekali dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Berbagai model pengajaran yang semakin 

berkembang dan berubah-ubahnya kurikulum, menuntut para guru untuk 

memberikan pengajaran dengan hasil yang bisa dirasa optimal bagi para 

murid. Dalam penyampain informasi ke murid masih terbatas dan banyak 

yang menggunakan metode tatap muka. Terkadang hal tersebut kurang 

efisien jika ada hal-hal yang berhalangan seperti misalkan guru sakit atau 

murid yang sakit. Akan mengurangi proses belajar mengajar.  

Salah satu model penemuan yang baru dalam dunia pendidikan yaitu 

dengan menggunakan media ajar online atau sekarang yang sedang poluler 

yaitu e-learning. Menurut Tanjung (2010), e-learning dapat didefinisikan 

sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang 

pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Definisi e-learning sendiri 

sebenarnya sangatlah luas bahkan sebuah portal yang menyediakan informasi 

tentang suatu topik dapat tercakup dalam lingkup e-learning ini. Namun, 

istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah 
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transformasi proses belajar mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk 

digital yang dijembatani oleh teknologi internet. 

Penerapan kurikulum 2013 menuntut pembelajaran berbasis WEB, 

siswa di haruskan mengerti dan menguasai berbagai media pembelajaran 

berbasis LMS (Learning Media System), dan saat ini Direktorat Pembinaan 

SMK menekankan untuk memanfaatkan LMS, sebagai salah satu sarana 

utama dalam mendukung pembelajaran berbasis Internet dan salah satu mata 

pelajaran yaitu sistem digital, di tuntut untuk melaksanakan pembelajaran 

maya. 

Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Adi Sumarmo 

belum memiliki sistem pembelajaran berbasiskan website. Pembelajaran 

antara guru dan siswa masih terbatas dan bersifat umum. Website yang telah 

dibangun oleh pihak sekolah masih sangat terbatas sekali informasinya dan 

hanya untuk formalitas saja. Dengan adanya sistem pembelajaran berbasis 

internet yang baik maka akan memberikan dampak meningkatkan mutu 

pembelajaran dan pendidikan.   

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengambil solusi dengan 

membangun website e-learning untuk SMK Adi Sumarmo pada program 

keahlian Komputer dan jaringan (TKJ). Hal itu akan lebih optimal bagi para 

guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Tetapi tidak semua pelajaran 

dapat diajarkan di website e-learning, ada yang tidak atau kurang memenuhi 

standar dalam penyampaian pembelajaran tersebut, seperti olahraga, seni 

musik. Website e-learning ini dibangun dari pembuatan awal instalasi debian 

7, web server, DNS, DHCP, Moodle hingga dilengkapi dengan sistem LDAP 
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yaitu pembatasan hak akses siapa saja yang memanfatkan atau menggunakan 

website e-learning, masing-masing memiliki batasan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut maka dirumuskan suatu 

pokok permasalahan : “Bagaimana Membangun Website E-learning dengan 

Moodle pada SMK Adi Sumarmo Karanganyar Program Keahlian Teknik 

Komputer dan Jaringan di SMK Adi Sumarmo”. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan menghindari terjadinya 

pelebaran masalah yang akan diuraikan dalam penulisan Skripsi, sekaligus 

agar sesuai dengan judul yang penulis sajikan, maka penulis membatasi 

pembahasan Pembuatan website pada Program Keahlian Teknik Komputer 

dan jaringan yang ada di SMK Adi Sumarmo Pada : 

1. Membangun    sebuah    aplikasi    moodle yang  berbasis open source. 

2. Membangun sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan web service 

yang disediakan moodle dengan aplikasi yang berbasis open source. 

3. Membangun     sebuah     aplikasi     yang mampu          menyediakan        

informasi  akademik & mampu mendukung E-pembelajaran. 

4. Memanfaatkan fungsi aktif directory service (LDAP) pada database 

moodle.   

5. Menggunakan CMS Moodle versi 2.2.8 

6. Database menggunakan MySQL 5.5.1.6 

7. Server Web menggunakan Apache 2.2.6 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Skripsi ini agar web e-learning Teknik 

Komputer dan Jaringan (TKJ) dapat memberikan dampak positif kepada 

pihak yang terkait di SMK Adi Sumarmo yaitu dengan meningkatnya kualitas 

pembelajaran dan mutu pendidikan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a) Bagi Guru 

Manfaat bagi guru adalah dapat memudahkan dalam penyampainan 

materi, memantau siswa dalam pembelajaran dan mendistribusikannya 

dengan mudah. 

b) Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat mengembangkan ilmu yang didapat 

dari perkuliahan serta bisa mengimplementasikannya. 

c) Bagi Siswa 

Manfaat bagi siswa adalah dapat melakukan kegiatan belajar mengajar 

dengan lebih intensif dari biasanya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan 

skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. 

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneitian, Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan Laporan. 

BAB II  TINJUAN PUSTAKA 

a. Telaah penelitian 

Telaah penelitian ini berisi hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan peneitian yang penulis lakukan 

mengenai pembuatan website E-learning. 

b. Landasan Teori 

Sub bab ini berisi tentang teori yang mendasari pembahasan 

secara detail, yang dapat perupa definisi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan tentang gambaran objek peneitian, analisis demua 

permasalahan yang ada dan akan diselesaikan melalui penelitian. 

Laporan secara detail terhadap penelitian yang di lakukan, baik 

perancangan secara umum dan sistem yang dibangun maupun 

perancangan yang lebih spesifik. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 
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BAB V PENUTUP 

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dari proses penelitian 

dan saran-saran yang bisa menjadi bahan masukkan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 


