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BAB I 

PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan ini, akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 

Dimana latar belakang berisi tentang uraian dan ide-ide yang mendukung tentang 

pembuatan aplikasi tersebut. Rumusan masalah berisi tentang point-point yang harus 

diselesaikan. Batasan msalah berisi tentang hal yang membatasi proses pembuatan 

aplikasi tersebut. Kemudian tujuan berisi hasil yang didapatkan dari rumusan 

masalah tersebut.  

1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat 

mendorong berbagai lembaga pendidikan memanfaatkan sistem e-learning untuk 

meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran. Menurut Soekartawi (2003) 

Meskipun banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran 

menggunakan sistem e-learning cenderung sama bila dibanding dengan 

pembelajaran konvensional atau klasikal, tetapi keuntungan yang bisa diperoleh 

dengan e-learning adalah dalam hal fleksibilitasnya.  

Melalui e-learning materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan dari 

mana saja, disamping itu materi yang dapat diperkaya dengan berbagai sumber 

belajar termasuk multimedia dengan cepat dapat diperbaharui oleh pengajar. E-

learning atau electronic learning kini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk 

mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun di negara yang 

sedang berkembang. Banyak orang menggunakan istilah yang berbeda-beda dengan 

e-learning, namun pada prinsipnya e-learning adalah pembelajaran yang

menggunakan jasa elektronik sebagai alat bantunya (Tafiardi, 2005). 

E-learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif

baru di Indonesia. E-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa 

bantuan perangkat elektronik. Jadi dalam pelaksanaannya E-learning menggunakan 

jasa audio, video atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Skenario 

mengajar dan belajar perlu disiapkan secara matang dalam sebuah kurikulum 
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pembelajaran yang memang dirancang berbasis internet (Susanto & Purnomo, 2016). 

Mengimplementasikan pembelajaran berbasis internet bukan berarti sekedar 

meletakkan materi ajar pada web. Selain materi ajar, skenario pembelajaran perlu 

disiapkan dengan matang untuk mengundang keterlibatan peserta didik secara aktif 

dan konstruktif dalam proses belajar mereka. 

SMK Negeri 3 Kimia Madiun terletak di Jln. Mayjend Panjaitan no 20A 

Madiun merupakan sekolah kejuruan yang berbasis kimia. Walaupun Sekolah ini 

sudah berstandar internasonal, masih ada siswa yang kesulitan dalam mendapatkan 

materi belajar. Kedisiplinan siswa dalam hal belajar juga harus diikuti dengan peran 

orang tua siswa. Orang tua siswa tidak mengetahui kegiatan apa yang terjadi di 

sekolah, apa yang dikerjakan siswa, dan bagaimana hasil yang diperoleh siswa. 

Kurangnya peran orang tua dalam perkembangan siswa mempengarui nilai siswa di 

sekolah maupun diluar sekolah. SMK Negeri 3 Kimia Madiun mempunyai siswa 

didik ± 1700 siswa dan terbagi menjadi 4 jurusan. Jumlah siswa yang banyak 

menjadi masalah dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah maupun di 

luar sekolah. Salah satu contohnya adalah ketika siswa mendapatkan tugas, siswa 

diwajibkan mengrimkan laporan pengerjaan tugas dalam bentuk file dan dikirim 

melalui email. Siswa akan mendapatkan kesulitan dalam pengerjaan, pemahaman 

materi ajar karena beberapa materi tidak didapatkan siswa. Salah satu caranya adalah 

guru dapat memberikan materi yang sudah dikemas dalam bentuk yang jelas dan 

mudah dipahami siswa.  

Pada penelitian sebelumya, Hilmi Fuad, Zainul Hakim, dan Anwas 

Panchadria dalam jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi E-

learning Berbasis Web di SMK Negeri 1 Tangerang.  Adapun fasilitas atau fitur yang 

tersedia diantaranya view materi, view profil, view pengumuman, view kelas, upload 

tugas, view nilai, dan view mata pelajaran. Ada beberapa kekurangan yaitu sistem 

informasi e-learning ini masih ada beberapa fitur yang kurang dan dapat di 

tambahkan sesuai dengan kebutuhan sekolah, tidak adanya teleconference yang 

mungkin kedepannya akan mendukung proses pembelajaran (Fuad, Hakim, & 

Pachandria, 2013).  

Pada penelitian berikutnya, Moh Sefrian Nugroho dan Herny Ferbruaryanti 

dalam jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Sistem E-Learning Akademik 
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berbasis Android. Ada beberapa fasilitas yang tersedia diantaranya view materi, 

download materi, entry dan update tugas dan view nilai. E-learning ini digunakan 

pada platform android. Ada beberapa kekurangan yaitu perlu dikembagkan lagi pada 

fasilitas e-learning berbasis android misalnya fasilitas chat (Nugroho & 

Februariyanti, 2013).  

Merujuk pada penelitian diatas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa fitur yang akan 

ditambahkan penulis adalah fitur aplikasi mobile dan fitur SMS Gateway untuk 

mengirimkan informasi kepada orang tua. Tidak hanya mengimplementasikan 

materi ajar pada web, tetapi juga menciptakan skenario pembelajaran dengan matang 

untuk mengundang keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar 

mereka. Tak terkecuali orang tua yang diharapkan aktif dalam pemantauan kegaiatan 

belajar siswa yang nantinya membantu meningkatkan kualitas belajar siswa.   

Dengan adanya sistem yang akan membantu siswa dan guru dalam 

menyampaikan materi diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan yang 

terjadi pada mereka. Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas judul yang akan 

dipakai yaitu “RANCANG BANGUN APLIKASI E-LEARNING BERBASIS 

WEB DAN MOBILE (Studi kasus : SMKN 3 Kimia Madiun) ”.  

1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  pokok 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana membangun aplikasi e-learning berbasis web dan mobile yang dapat 

membantu kegiatan belajar siswa? 

b. Bagaimana membangun e-learning yang dapat memberikan informasi ke orang 

tua melalui SMS Gateway? 

1.3. Tujuan  
Tujuan yang ingin di capai adalah : 

a. Merancang aplikasi e-learning berebasis web dan mobile untuk mempermudah 

kegiatan belajar siswa. 

b. Mengimplementasikan SMS Gateway pada aplikasi e-learning yang dapat 

memberikan informasi ke orang tua. 
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1.4. Batasan Masalah  
Untuk memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Sistem yang akan dibuat ini berbasis web dan mobile (berupa aplikasi mobile 

yang bisa berjalan di beberapa platform android).   

b. Sistem dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 

sebagai database-nya. 

c. User yang dapat menggunakan sistem adalah siswa, guru dan admin. 

d. Sistem E-learning menangani atau memberikan layanan meliputi upload dan 

download materi,upload dan download tugas, kelola nilai, lihat nilai, fitur 

aplikasi android dan mengirim informasi ke orang tua. 

1.5. Metodologi 

1.1.1. Observasi dan Wawancara 

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat 

sebuah karya tulis ilmiah. Bertujuan untuk mendeskripsikan kehidupan sosial yang 

sebenarnya. Pengamatan dilakukan di SMK Negeri 3 Kimia Madiun tentang sistem 

pembelajaran elektronik yang digunakan sebelumnya.  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden yang 

terkait dengan sistem yaitu guru dan siswa. Sehingga didapatkan kebutuhan sistem 

pembelajaran elektronik.   

1.1.2. Studi Literatur 

Pada tahapan ini, melakukan studi literatur terkait judul yang diambil. Dalam 

perancangan sistem informasi dibutuhkan literatur yang perlu dipelajari dari berbagai 

sumber seperti artikel, jurnal, informasi dari buku - buku maupun internet. Sumber 

pustaka antara lain terkait dengan JSON, Web Service, php, SQL, gammu, SMS 

Gateway, E-learning dan M-Learning. 

1.1.3. Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menguraikan penjelasan mengenai 

analisis masalah yang memaparkan proses identifikasi masalah program yang akan 

dibuat, analisis kebutuhan non fungsional, analisis kebutuhan fungsional, sekenario 
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aplikasi, usecase diagram, dan perancangan antarmuka yang menggambarkan 

rancangan program yang akan dibangun.  

1.1.4. Implementasi Sistem 

 Pada tahap ini, aplikasi E-learning berbasis web dan mobile SMK Negeri 3 

Kimia Madiun akan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

berbasis web dan Mobile Hybrid. Sehingga bisa digunakan pada perangkat PC dan 

Mobile.  

1.1.5. Pengujian Terhadap Sistem 

Melakukan pengujian fungsionalitas dengan meminta pengguna untuk 

mencoba aplikasi yang telah dibuat dan dilakukan dengan simulasi. Dari tahap ini, 

dapat diketahui sistem sudah memenuhi tujuan yang ingin dicapai.  

1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan akhir penelitian ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan tema, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan masalah, metodologi penelitian yang akan 

digunakan untuk pembuatan tugas akhir dan sistematika penulisan.  

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori dalam pembuatan tugas akhir 

yang mendukung dan mendasari dalam perencanaan dan pembuatan aplikasi, contoh 

teori-teori umum yang berkaitan dengan aplikasi tentang median pembelajaran E-

learning berbasis web dan mobile serta materi-materi pendukung lainnya. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan pembangunan perangkat 

lunak. Menguraikan penjelasan mengenai analisis masalah yang memaparkan proses 

identifikasi masalah program yang akan dibuat, analisis kebutuhan non fungsional, 

analisis kebutuhan fungsional, sekenario aplikasi, usecase diagram, dan perancangan 

antarmuka yang menggambarkan rancangan program yang akan dibangun.  
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BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan mengenai implementasi dari hasil analisis dan 

perancangan program yang telah dibuat dan disertai dengan pengujian aplikasi.  

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Menjelaskan tentang kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil implementasi dan pengujian program yang telah dibuat, serta 

saran-saran untuk pengembangan program ini selanjutnya. 
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