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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

MTs NW Ketangga Selong merupakan salah satu lembaga pendidikan 

menengah pertama di kecamatan Selong Kabupaten Lombok timur Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Pada sekolah tersebut masih menggunakan pembelajaran secara tatap 

muka antara siswa dan guru dalam proses belajar mengajar pada waktu yang singkat. 

Dengan begitu mengakibatkan para siswa belum dapat menyerap materi secara 

maksimal karena kendala waktu belajar yang singkat tersebut. 

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, 

kebutuhan suatu konsep belajar mengajar berbasis IT menjadi tidak terelakkan lagi. 

Saat ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti 

dengan maraknya implementasi e-learning di lembaga pendidikan maupun industri. 

E-Learning adalah sebuah metode belajar mengajar secara elektronik yang 

memungkinkan tersampaikannya bahan ajar dengan menggunakan internet dan 

intranet. Sistem e-learning sangat digemari, karena dapat menghemat biaya 

penyelenggaraan pendidikan, seperti gedung, modul tercetak dan sebagainya. Selain 

itu e-learning sangat efektif dan fleksible penggunaanya karena dapat diakses dimana 

saja dan menghemat waktu. 
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Dengan adanya e-learning, para siswa akan mendapatkan wawasan dan ilmu 

pengetahuan tidak hanya dengan mengikuti proses belajar secara tatap muka di 

sekolah, tetapi para siswa dapat mengakses materi pelajaran melalui e-learning 

tersebut baik di rumah atau dari tempat-tempat penyedia layanan internet. Aplikasi e-

learning ini berfokus pada dua fitur yang menjadi standar dalam proses belajar 

mengajar yaitu distribusi materi pelajaran, dan komentar berbalas pada materi 

pelajaran yang dapat dilakukan oleh guru kepada siswa secara online. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini 

mengambil judul Implementasi  e-learning Pada MTs NW Ketangga Selong Berbasis 

Web. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi e-learning di MTs NW 

Ketangga Selong? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Agar tercapainya tujuan yang diharapkan, maka diperlukan suatu ruang 

lingkup dengan membatasi masalah – masalah yang akan dicoba untuk mendapatkan 

solusinya. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang di bangun merupakan sistem pendukung bagi proses belajar 

mengajar di MTs NW Ketangga Selong. 

2. Materi yang di unggah oleh guru dapat di komentari oleh masing-masing 

siswa, dan juga dapat di balas oleh masing-masing guru yang memiliki hak 

akses login ke dalam sistem.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  membangun sistem e-learning pada  MTs NW 

Ketangga Selong sebagai metode pembelajaran pendamping bagi siswa. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian di atas maka diharapkan bisa memberikan beberapa 

manfaat yang akan dicapai yaitu : 

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja antara guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. 

2. Memudahkan siswa mendapat materi pelajaran dalam bentuk dokumen dan video 

yang di berikan oleh guru di sistem e-learning. 

3. Dalam materi dokumen maupun video siswa dapat bertanya langsung kepada 

guru dalam sistem e-learning menggunakan fasilitas komentar tanpa harus 

berinteraksi atau bertemu secara langsung dengan guru mata pelajaran 

4. Dengan sistem e-learning ini, siswa dapat belajar mandiri di luar lingkuangan 

sekolah. 


