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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Sejalan dengan dimulainya era teknologi saat ini, kita memasuki era perubahan 

dengan penerapan teknologi diberbagai bidang yang telah menciptakan berbagai 

macam perubahan dalam segala aspek kehidupan. Bahkan bidang yang tidak bisa 

lepas dari teknologi adalah bidang pendidikan. 

Telah kita ketahui kemajuan suatu bangsa salah satunya indikatornya, dapat 

dilihat dari perkembangan dunia pendidikan pada bangsa tersebut. Kemajuan 

pendidikan juga menggambarkan tingkat tingginya kebudayaan suatu bangsa. 

Kemajuan pendidikan juga akan berpengaruh secara signifikan terhadap kemajuan 

suatu bangsa, khususnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula 

sebaliknya kemajuan suatu bangsa berpengaruh cukup signifikan pula terhadap 

pendidikanya (Muhammad Juri: 2008). 

Upaya penerapan teknologi khususnya teknologi informasi komunikasi 

dibidang pendidikan salah satunya adalah sistem pembelajaran menggunakan media 

internet atau biasa disebut dengan e-learning. Diharapkan dengan adanya e-learning 

memberi kemudahan dalam mendapatkan materi pembelajaran tanpa berbayar, 

mengasah kemampuan dengan latihan-latihan soal dan lebih mudah berinteraksi 

dengan pengajar dimanapun dan kapanpun sehingga dapat menjadi solusi alternative 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 
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Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tergerak untuk membuat suatu 

penelitian dengan judul “Sistem pembelajaran e-learning berbasis web”. Penulis 

berharap penelitian ini dapat membantu masyarakat luas khususnya pelajar dan 

pengajar untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana membangun sebuah 

sistem pembelajaran e-learning yang dapat digunakan dengan mudah dimanapun dan 

kapanpun?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.  

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Sistem yang dibuat merupakan sistem pembelajaran. 

2) Dalam pembangunan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

database yaitu MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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Membangun sebuah sistem pembelajaran yang dapat mempermudah pengajar dan 

pelajar dalam proses pembelajaran, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun 

selama ada jaringan internet. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 

a) Memberi kemudahan pelajar dalam belajar kapan saja dan dimana saja. 

b) Membantu pelajar untuk mendapatkan materi, mengasah kemampuan dengan 

latihan-latihan soal dan belajar mandiri. 

c) Membantu untuk pengembangan ilmu serta menambah wawasan ilmu bagi 

penulis selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini 

maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

BAB  1    PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai judul, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan.  

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 
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Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan 

dan pembuatan sistem. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang dilakukan 

dalam perancangan dan implementasi sistem. 

BAB 4 ANALISIS DATA DAN HASIL 

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

desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB 5 DISKUSI DAN KESIMPULAN 

Berisi kesimpulan yang didapat dari perencanaan dan pengujian sistem, 

serta saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan untuk 

pengembangan sistem selanjutnya. 


