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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

E-learning atau electronic learning merupakan konsep  pembelajaran yang 

dilakukan melalui jaringan media elektronik / internet. Di era modern dan globalisasi 

dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat maju memungkinkan 

berbagai kegiatan dilakukan secara cepat dan efisien. Salah satu bentuk dari 

perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di dunia pendidikan adalah e-

learning. E-learning dapat digunakan sebagai alternatif terhadap permasalahan dalam 

bidang pendidikan, baik sebagai tambahan ataupun pelengkap atas kegiatan 

pembelajaran tradisional yang masih dilakukan sekolah-sekolah secara umum. 

SMP Negeri 2 Amahai merupakan lembaga pendidikan yang beralamat di 

Makariki, RT/RW 12/0, Desa/Kelurahan Makariki, Kecamatan. Amahai, Kabupaten. 

Maluku Tengah, Provinsi. Maluku. Proses pembelajaran yang terjadi di dalam SMP 

Negeri 2 Amahai masih menggunakan metode tradiosional / konvensional. 

Penggunaan metode tradisional dimana bahan ajar yang disampaikan melalui tatap 

muka, baik secara lisan maupun non-lisan, penggunaan teknologi di sekolah seperti 

komputer, dan alat multimedia lainnya terbatas pada materi-materi belajar tertentu 

yang membutuhkannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada SMP Negeri 2 

Amahai, permasalahan yang dihadapi oleh SMP Negeri 2 Amahai adalah kurangnya  
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interaksi antar siswa dengan guru dan sumber materi pelajaran yang diajarkan 

di kelas, sehingga siswa sulit untuk memahami materi pelajaran yang diberikan. 

Dengan penggunaan e-learning sebagai tambahan atau pelengkap dalam 

proses pembelajaran pada SMP Negeri 2 Amahai, akan mempermudah siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar dan mendapatkan sumber materi yang di berikan oleh guru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirancang aplikasi pembelajaran e-

learning yang berjudul “Implementasi Aplikasi e-learning Berbasis Web pada Smp 

Negeri 2 Amahai”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai barikut : 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi e-learning berbasis web 

di SMP Negeri 2 Amahai ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem aplikasi e-learning berbasis web 

ini di SMP Negeri 2 Amahai 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam sitem e-learning ini adalah : 

1.  Lokasi penilitian di SMP Negeri2 Amahai 
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2. Sistem yang dikembangkan hanya merupakan komplemen atau pelengkap 

bukan sebagai pilihan utama dalam proses belajar mengajar. 

3. Penerapan e-learning di SMP Negeri 2 Amahai bisa membantu dalam 

kegiatan belajar mengajar, meliputi pengolahan data sebagai berikut : 

a. Admin 

Melakukan input login agar bisa masuk kedalam sistem dan 

menginputkan serta mengelola data siswa, guru, admin dan mapel.dan 

juga dapat melakukan penghapusan terhadap data seperti data ujian, 

tugas dan materi. 

b. Guru 

Melakukan input login agar dapat masuk ke sistem dan menginputkan 

data serta mengelola data tugas, materi, ujian dan nilai tugas. Untuk 

pemberian nilai ujian diberikan dari sistem. 

c. Siswa  

Melakukan input data login agar dapat masuk di sistem  dan input data 

kumpul tugas, jawaban ujian, download materi, sistem menampilkan 

data tugas, materi,  nilai ujian dan nilai tugas sesuai dengan kelas. 
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1.4. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian skripsi adalah : 

1. Merancang dan membangun sistem e-learning sebagai media belajar 

online berbasis web untuk siswa 

2. Menjadikan media pembelajaran tambahan agar proses belajar mengajar 

di SMP Negeri 2 Amahai dapat berjalan secara optimal. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari penilitian skripsi ini yaitu : 

1. Membantu siswa untuk memperoleh materi pelajaran dan tugas. 

2. Membantu guru dalam penyampaian materi pelajaran, tugas dan 

memberikan ujian untuk mengukur kepahamanan siswa dalam mata 

pelajaran tersebut. 

 


