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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di masa pandemik COVID-19 saat ini, siswa maupun guru sangat membutuhkan 

pembelajaran secara daring karna, kondisi wabah virus corona yang sudah menyebar luas. Maka 

akan dibuat sebuah aplikasi web e-learning untuk memudahkan siswa dan guru dalam mengakses 

mata pelajaran di MTs NW Tampih, Yang merupakan salah satu lembaga pendidikan di Tampih, 

Desa Rensing, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Di Sekolah tersebut pada kondisi pandemik COVID-19 saat ini, masih kualahan dalam 

pembelajaran karna belum adanya media pembelajaran secara daring  dan saat ini Sekolah tersebut 

membutuhkan media pembelajaran secara daring agar siswa dan guru tidak harus datang ke 

Sekolah secara langsung. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi tiap satuan pendidikan yang terkena 

dampak wabah pandemik COVID-19 ini. 

Di masa saat ini guru dan siswa di tuntut untuk menguasai teknologi, informasi dan 

komunikasi agar dapat menjamin terlaksananya proses belajar mengajar bagi peserta didik secara 

daring. perkembangan  Teknologi Informasi yang semakin pesat berkembang mengharuskan siswa 

dan guru menguasai dunia IT. penggunaan e-learning sebagai media pemebelajaran pada masa 

pandemik COVID-19 ini, sangat cocok untuk di terapkan dan menjadi sebuah kebutuhan untuk 

setiap pengguna. Natinya e-learning ini bisa di gunakan untuk media pembelajaran jarak jauk baik  

pada saat pandemik COVID-19 maupun setelah pandemik berakhir. 

Dengan adanya e-learning, ini  nantinya para siswa dan guru bisa mengirim file-file yang 

berkaitan dengan  materi pelajaran dan nantinya e-learning ini bisa mendapatkan wawasan dan 
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ilmu pengetahuan yang tidak hanya harus tatap muka ke sekolah, tetapi nantinya para siswa dan 

guru dapat mengakses materi pelajaran melalui e-learning ini baik di rumah maupun tempat 

tersedianya layanan internet. Aplikasi e-learning ini berfokus pada tiga level user akses yaitu 

admin, guru, dan siswa. Yang bagaimana masing-masing aktor memiliki hak yang berbeda-beda. 

Hak akses sebagai admin mengelola data guru, mengelola data siswa dan mengelola mata 

pelajaran. Hak akses sebagai guru dapat mengelola materi, dapat membuat soal kuis dan berdiskusi 

pada kolom komentar. Hak akses sebagai siswa dapat melihat materi, dapat menegerjakan kuis 

dan berdiskusi pada kolom komentar.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini mengambil judul 

aplikasi e-learning di MTs NW Tampih berbasis web. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana membangun sebuah  aplikasi web e-learning di MTs NW Tampih, agar bisa di 

gunakan di masa pandemik COVID-19 maupun setelah pandemik berakhir. 

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. Aplikasi E-learning mengambil studi kasus di MTs NW Tampih. 

2. Penelitian hanya membahas mengenai e-learning untuk media pembelajaran saja yang 

terdapat mendownload atau mengupload materi pelajaran. 
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3. Perancangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MysQL. 

4. Guru dapat meng-upload modul pelajaran dan murid dapat mendownload modul pelajaran 

yang di upload oleh guru dari link yang di sediakan. 

5. Aplikasi ini hanya mengelola data untuk keperluan pembelajaran online, tidak mengelo la 

data untuk keperluan sistem akademik sekolah tersebut. 

6. Siswa dapat melihat materi berupa video yang di upload oleh guru. 

7. Siswa dapat mengirim komentar untuk diskusi tanya jawab didalam room komentar yang 

sudah di sediakan. 

8. Di kolom materi terdapat jenis file yang bisa di upload oleh guru yaitu doc, pdf, ppt, dan 

xls. 

9. Di kolom materi siswa juga dapat mendownload file materi yaitu doc, pdf, ppt, dan xls. 

1.4 Tujuan Penelitian 

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

bisa di gunakan oleh admin, guru dan siswa dalam media pembelajaran secara daring. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian di atas maka diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat yang akan 

dicapai yaitu : 

1. Bias membantu admin, siswa dan guru dalam pembelajaran pada masa pandemik COVID-

19 saat ini. 

2. Memudahkan siswa mendapat materi pelajaran dalam bentuk file dokumen yang di berikan 

oleh guru di sistem e-learning. 



4 
 

 
 

3. Siswa dan guru dapat berdiskusi di kolom komentar di sistem e-learning. 

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

lingkungan sekolah. 

 


