
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diera globalisasi saat ini, kecepatan memperoleh informasi 
sangat  dibutuhkan  dalam segala  bidang pekerjaan  bahkan  pelajar. 
Salah satu alat pendukung yang menunjang memperoleh kecepatan 
informasi  adalah  komputer,  saat  ini  perkembangan  komputer 
semakin pesat, dihampir semua instansi pemerintah dan perusahaan-
perusahaan  menggunakan  komputer  sebagai  alat  bantu  dalam 
mengolah  data.  Komputer-komputer  tersebut  dihubungkan  dalam 
suatu  jaringan.   Jaringan  inilah  yang  membantu  kinerja  instansi 
ataupun perusahaan tersebut.

Kemajuan komputer saat ini semakin berkembang, semula 
komputer hanya dikenal sebagai komputer PC (Personal Computer) 
kini menjadi lebih berkembang dengan adanya jaringan komputer, 
baik jaringan lokal maupun jaringan luas.

Dengan  adanya  kemajuan  tersebut  aplikasi-aplikasi  dan 
system  operasi  pun  berkembang  pesat  untuk  mendukung  system 
kinerja jaringan local atau dapat disebut juga dengan jaringan LAN, 
hal ini semakin mempermudah instansi-instansi perusahaan dan atau 
sekolah-sekolah  dalam  memperoleh  informasi  yang  mereka 
butuhkan.

Disini penulis sudah memiliki sebuah jaringan LAN yang 
dimana jaringan tersebut  akan dilengkapi  dengan aplikasi  jaringan 
yang mempermudah para pengguna disekolah yang akan dibangun 
jaringan  tersebut.  Khususnya  para  staf  guru  dalam  memberi 
penilaian pada siswa dan keuntungan para siswa dapat belajar lebih 
cepat dan maksimal.



1.2 Tujuan

a) Memenuhi  Tugas  Akhir  untuk  menuntaskan  program 
pendidikan D3 TKJ di Unversitas Muhammadiyah Malang.
b) Membangun  sebuah  jaringan  e-Learning  untuk 
membantu  mempermudah  kinerja  belajar  mengajar  staf  guru 
khususnya siswa itu sendiri dalam memperoleh pembelajaran.
c)Sebagai panduan dalam pembelajaran  menggunakan e-Learning 
dalam jaringan local.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  dapat  dirumuskan 
masalh yang ada sebagi berikut :
Bagaimana  cara  membangun  e-Learning  menggunakan  PHP, 
mySQL,  dan  menggunakan  aplikasi  MOODLE  untuk 
mempermudah  pada  siswa  dan  staf  guru  dalam  proses  belajar 
mengajar.

1.4 Metodologi General

Rencana desain dilakukan sesuia dengan langkah-langkah berikut :
1.4.1 Pertama  memilih  topologi  jaringan  yang  sesuai  dengan 

laboratorium SMK Negeri 1 Gedangan.
1.4.2 Menginstal  aplikasi-aplikasi  pendukung  e-Learning  yang 

akan dibangun.
1.4.3 Menyetting  aplikasi  Moodle  untuk  memasukkan data  soal 

atau pun data materi soal.

1.5 Sistematika Tulisan

Sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam laporan 
Tugas Akhir ini terbagi dalam bab-bab yang akan dibahas sebagai 
berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada  Bab  ini  membahas  tentang  latar  belakang,  tujuan, 
rumusan  masalah,  metodologi  General  dan  sistematika  penulisan 
yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi  teori-teori yang  menunjang  dan bersumber  dari 
penelitian  yang  telah dikerjakan  sebelumnya  misalnya  jurnal, 
penelitian dan studi literature tentang jaringan LAN, PHP, mySQL, 
dan MOODLE.

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN PROGRAM

Bab  ini  menjelaskan  tentang  tempat  pelaksanaan  Tugas 
Akhir,  waktu  pelaksanaan, alat  dan  bahan,  Proses  Penginstalan 
PHP, mySQL, dan MOODLE.

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

Bab ini berisi hasil dari uji coba proses pembangunan  e-
Learning dan analisa soal yang telah dikerjakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini  berisi  kesimpulan  dari  pembahasan  pada 
perancangan  awal  serta  analisa  yang  diperoleh.  Untuk  lebih 
meningkatkan mutu dari sistem yang telah dibuat maka diberikan 
saran-saran  untuk  perbaikan  dan  penyempurnaan dalam  Tugas 
Akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang referensi-referensi  yang telah 
dipakai oleh penulis sebagai acuan dan penunjang yang mendukung 
penyelesaian tugas akhir ini.


