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BAB I   

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, 

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis 

TImenjadi tidak terelakan lagi. Terdapat sebuah konsep yang di kenal dengan 

sebutan e-learning inimembawa pengaruh terjadinya proses tranformasi 

pendidikan kovensional ke bentuk digital, baik secara isi maupun sistemnya.  

Sistem Pendukung Pembelajaranmerupakan sistem pendidikan yang 

menggunakan aplikasielektronik untuk mendukung pengembangan kegiatan 

belajar mengajar dengan media elektronika. Sistem Pendukung 

Pembelajarandapat mempermudahinteraksi antara peserta didik dengan bahan 

materi, peserta didik dengan pengajar, maupun antara sesama peserta didik. 

Sistem Pendukung Pembelajarandapat membuat peserta didik saling berbagi 

infomasi dan mengakses bahan-bahan pelajaran setiap saat dan berulang-ulang, 

dengan tampilan yang cukup menyenangkan bagi para peserta didik, dengan 

kondisi yang demikianlah peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaanya 

terhadap materi pelajaran. 

Sebagai salah satu sekolah unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan SMA 

Negeri 1 Bantaeng perlu melakukan terobosan-terobosan yang belum dilakukan 

oleh sekolah-sekolah lain di Kab. Bantaeng salah satunya yaitu membentuk 

ekstrakurikuler di bidang Teknologi Informasi. Mengapa Teknlogi Informasi?. 

Teknologi Informasi merupakan pokok penting dalam ilmu pengetahuan 

apalagi di era globalisasi seperti sekarang yang rata-rata sudah menerapkan 

beberapa aplikasi Teknologi Informasi. Pelajaran seperti Teknologi Informasi 

bukan pelajaran yang bisa dikuasai dengan hanya menghafal materi tetapi perlu 

diselingi dengan praktek yang rutin. Proses belajar mengajar di dalam kelas tidak 

akan cukup. Untuk itu perlu suatu media yang bisa membantu proses belajar 

konvensional. Sekarang ini di Indonesia sebagai negera berkembang, Teknologi 

Informasi sangat-sangat dibutuhkan apalagi di daerah-daerah yang SDM di bidang 

TI-nya masih kurang seperti di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Papua, dll. Jadi 
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dengan menguasai Teknologi Informasi anak-anak bisa menatap masa depan yang 

lebih cerah. 

Berdasarkan bahasan tersebut maka topik yang diambil untuk skripsi ini 

adalah Sistem Pendukung Pembelajaran Berbasis Web Di SMA Negeri 1 

Bantaeng Dengan Menggunakan Framework CodeIgniter. 

I.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Tidak cukupnya waktu yang disediakan di konvensional untuk proses belajar 

mengajar. 

2. Guru dan murid yang berada di SMA Negeri 1 Bantaeng belum terbiasa 

dengan Teknologi Informasi. 

I.3 Rumusan Masalah 
Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat Sistem Pendukung Pembelajaranyang bisa membantu 

sistem belajar mengajar konvensional yang sudah ada? 

2. Bagaimana membuat Sistem Pendukung Pembelajaran yang bisa diakses 

secara mudah oleh para peserta didik? 

I.4 Maksud dan Tujuan 
Maksud dari penulisan proposal Tugas Akhir ini adalah untuk membangun 

Sistem Pendukung Pembelajaran Berbasis Webdengan Menggunakan Framework 

CodeIgniter. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari dari pembuatan aplikasi e-learning 

berbasis web ini adalah sebagai berikut : 

1. Para guru dan murid akan terbiasa terhadap pemanfaatan dan penerapan 

Teknologi Informasi. 

2. Menambah motivasi dan minat para peserta didik di dalam bidang Teknologi 

Informasi. 
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3. Bisa dijadikan acuan penerapan Teknologi Informasi di sekolah-sekolah lain 

khususnya di Kab. Bantaeng. 

I.5 Batasan Masalah 
Penerapan aplikasi ini tentu akan sangat kompleks dan rumit apabila harus 

memenuhi semua kriteria dari beberapa aspek sekaligus. Agar pembuatan Sistem 

Pendukung Pembelajaranberbasis web ini mencapai sasaran yang jelas dan karena 

keterbatasan kemampuan penulis, adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Perancangan Sistem Pendukung Pembelajranini menggunakan software 

Adobe CS5, Apache, dan PHP MyAdmin 

2. Sistem Pendukung Pembelajaranini lebih difokuskan penggunaannya untuk 

mata pelajaran Teknologi Informasi. 

3. Sistem Pendukung Pembelajaranini masih sebagai prototype yang nantinya 

akan dicoba untuk semua mata pelajaran 

4. Aplikasi ini digunakan oleh 3 user yaitu Admin (memiliki akses full control 

terhadap aplikasi), Guru (memberikan materi, tugas, ujian, dll) dan Murid 

(mendownload tugas, mengikuti ujian, dll). 

5. Metode analisis yang digunakan dalam pembangunan sistem ini yaitu 

menggunakan Use Case. 

I.6 Metodologi Penelitian 
1. Studi Literatur 

Melakukan penelitian dari sistem – sistem yang sudah ada, dan 

melihat serta membandingkan dengan sistem yang akan dibuat. 

2. Wawancara 

Melakukan tanya jawab kepada pihak – pihak yang terkait 

mengenai sistem yang akan dibuat. 

3. Studi Perpustakaan 

Melakukan pencarian melalui buku – buku pustaka, internet. 

4. System Development Life Cycle (SDLC)  

Pembangunan aplikasi sistem informasi geografis berbasis web, 

dilakukan dengan  mengikuti tahap-tahap yang ada dalam System 
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Development Life Cycle (SDLC) yang dimulai dari tahap perencanaan, 

analisis, perancangan desain sistem, hingga implementasi. 

I.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup/batasan 

masalah, jadwal penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang digunakan dalam 

melakukan analisis dalam penulisan tugas akhir.Kajian teori tersebut yaitu berisi 

definisi dasar metode yang digunakan dalam analisis. 

Bab III Analisis Sistem 

Berisi analisa system lama dan penjelasan mengenai tinjauan umum 

sekolah, permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi sekolah secara 

konvensional dan “ Sistem Pendukung Pembelajaran” yang dimodelkan dengan 

Unified Modeling Language (UML). 

Bab IV Perancangan Sistem 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai sistem yang dirancang. 

Bab V Implementasi dan Pengujian Sistem 

Pada bab ini berisikan Pengertian Implementasi Sistem, tujuan 

Implementasi Sistem, Spesifikasi Sistemdanpenggunaanframework codeigniter. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil 

perancanganSistem Pendukung PembelajaranSMA Negeri 1 Bantaeng. 

 


