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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dengan berkembangnya alat teknologi pada saat ini kemajuan 

teknologi semakin berkembang. Hal ini diakibatkan teknologi dan ilmu 

pengetahuan yang semakin berkembang dari masa ke masa. Sebagai 

contoh, terdapat berbagai macam alat teknologi seperti smartphone, tablet, 

maupun perangkat komputer yang bisa mengakses ke internet. Dalam 

kasus ini untuk memanfaatkan alat teknologi tersebut maka akan dibangun 

sebuah aplikasi website responsive yang bisa diakses secara fleksibel, 

yang secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran layar perangkat yang 

digunakan oleh pengguna.  

Teknologi tersebut mendukung aktivitas manusia disegala bidang 

dan aspek termasuk bidang pendidikan. Dalam hal ini, teknologi ini dapat 

di implementasikan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh atau lebih 

dikenal dengan sebutan e-learning. E-learning memiliki beberapa manfaat 

baik bagi lembaga pendidikan, pengajar, dan siswanya. Dengan jam 

mengajar dan siswa yang beragam, diperlukan dukungan teknologi 

tersebut untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar 

kedalam bentuk digital yang dapat diakses secara online.  

Maka dari itu akan diwujudkannya sebuah aplikasi web dalam 

bentuk web responsive yang dapat dengan mudah diakses dimana saja dan 
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tampilan yang dapat berubah ukuran sesuai layar perangkat yang 

digunakan, berbeda dengan tampilan website yang muncul biasanya tidak 

beraturan karena tidak sesuai dengan ukuran layar tampilan  dan  biasanya  

harus  melakukan  scroll  kesamping untuk  mendapatkan  hasil  yang 

optimal. 

Berdasarkan uraian diatas, solusi yang akan ditulis dan diangkat 

dalam penulisan skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI WEB 

RESPONSIVE UNTUK APLIKASI E-LEARNING MENGGUNAKAN 

FRAMEWORK BOOTSTRAP”. 

Hasil yang dicapai dalam skripsi ini adalah pengguna akan 

merasakan pengalaman mudah membaca, nyaman dalam melihat 

informasi serta mengetahuai teknologi web yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini dan peserta didik dapat mengikuti proses belajar 

meskipun berada dilokasi yang jauh dari sekolah. Serta tersedianya 

aplikasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa yang dapat 

digunakan tanpa terikat waktu dan tempat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari urain diatas, maka pokok 

permasalahan adalah bagaimana mengimplentasikan aplikasi web  

responsive untuk e-learning di SMKS Islam Andalusia Muara Bungo. 

1.3. Ruang Lingkup 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan masalah 

yaitu : 

1. Aplikasi ini memiliki 2 model yang pertama responsive dan kedua 

tidak responsive. 

2. Pengguna aplikasi e-learning ini adalah siswa, guru dan TU (tata 

usaha) yang telah mendaftar.  

3. Guru dapat melakukan upload materi maupun soal-soal kuis/latihan. 

4. Murid dapat melakukan download materi maupun mengerjakan soal-

soal kuis/latihan secara online. 

5. TU dapat menginput dan menghapus seluruh data siswa maupun guru. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Ingin diketahaui pengguna aplikasi ini mana yang lebih disukai, 

yang responsive atau tidak responsive. 

2. Sebagai sarana pendukung sarana atau media e-learning dan 

pengajaran di SMKS Islam Andalusia Muara Bungo. 

3. Sebagai sarana pendukung pengajar atau guru dalam proses 

mengajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Proses belajar mengajar akan lebih optimal. 

2. Murid dapat dengan mudah mendapatkan materi pelajaran serta 

soal-soal latihan yang lebih beragam.  

3. Memudahkan guru mendistibusikan materi pelajaran. 

 

 

 

 


