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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia pendidikan di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang 

signifikan. Perkembangan ini terlihat dari semakin beragamnya metode 

pembelajaran yang digunakan. Metode yang digunakan banyak memanfaatkan 

berbagai media untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Bentuk 

perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran adalah menggunakan e-learning. E-learning merupakan inovasi 

yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam 

penyampaian materi pembelajaran tetapi juga perubahan dalam kemampuan 

berbagai kompetensi peserta didik. Melalui e-learning, peserta didik tidak hanya 

mendengarkan uraian materi dari pendidik saja tetapi juga aktif mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Materi bahan ajar dapat 

divirtualisasikan dalam berbagai format sehingga lebih menarik dan lebih 

dinamis sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk lebih jauh dalam 

proses pembelajaran. 

SD Negeri 9 Pemali beralamat di Jl. Lingga Perumnas Lama, Karya 

Makmur, Pemali, Kabupaten Bangka. Merupakan sekolah dasar yang cukup 

berprestasi pada tingkat kabupaten bangka dan termasuk sekolah yang memiliki 

fasilitas yang cukup lengkap.  

Pada sistem pembelajaran peserta didik, para guru masih memberi materi 

pelajaran secara tatap muka ke peserta didik. Melihat disituasi yang genting 

sekarang ini terkait meningkatnya kasus penularan Coronavirus Disease 2019 

(Covid – 19), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuat 

Surat Edaran yang ditujukan ke Gubernur, Bupati, Walikota diseluruh indonesia 

untuk menyampaikan salah satu point penting terhadap pembelajaran murid di 

indonesia pada tahun 2022 ini, yaitu, Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, 

dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% (Lima Puluh Persen) dari 
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kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan 

Pemberlakuan, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 (Dua). Surat 

edaran ini pun sewaktu – waktu dapat berubah seiring dengan pemberitaan 

terkait penyebaran corona virus di Indonesia. Melihat dari kondisi pada kasus 

diatas, Kepala Sekolah dan Guru Kelas harus mengatasi masalah ini apabila hal 

yang tidak diinginkan dapat terjadi, bagaimana kalau penyebaran virus ini 

berlangsung sangat lama, sampai mengharuskan peserta didik untuk belajar 

secara daring dirumah, sedangkan kurikum pembelajaran harus disampaikan 

oleh guru ke peserta didik sesuai dengan bahan ajar. Agar pembelajaran peserta 

didik yang disampaikan oleh guru kelas sesuai dengan kurikulum pelajaran, 

maka dengan memanfaatkan media pembelajaran secara online yaitu e-learning 

berbasis android. E-learning ini berisikan materi pembelajaran, supaya murid 

dapat mendalami pembelajaran secara daring yang dapat dibimbing oleh orang 

tua atau wali murid dirumah masing-masing. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas dalam pengajuan skripsi ini penulis 

mengambil Judul “RANCANG BANGUN APLIKASI E – LEARNING PADA 

SD NEGERI 9 PEMALI BERBASIS ANDROID”. Beberapa refrensi yang 

digunakan penulis, penelitian berjudul Pemanfaatan Aplikasi E-Learning Untuk 

Pembelajaran Materi Umum Berbasis Android [1], penelitian berjudul Aplikasi 

E-Learning Agama Islam Berbasis Android Pada Tkq Husnul Khotimah [2], 

penelitian berjudul Aplikasi E-Learning Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta Untuk Menambah Interaksi Guru dan Siswa [3], penelitian 

berjudul Perancangan Sistem Informasi Sosial Learning Untuk Mendukung 

Pembangunan Kota Tangerang Dalam Meningkatkan Smart City Berbasis 

Android [4], penelitian berjudul Aplikasi Android Contruct 2 Untuk Media E-

Learning Pada Materi Peluang [5]. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi e-learning pada 

SD Negeri 9 Pemali berbasis Android? 

2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi e-learning pada 

SD Negeri 9 Pemali berbasis Android? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Sistem informasi ini dibuat pada tingkat Sekolah Dasar. 

2. Sistem dibuat dengan menggunakan Android dan MySQL sebagai 

databasenya. 

3. Objek penelitian ini berfokus adalah SD Negeri 9 Pemali. 

4. Aplikasi ini bisa digunakan minimal Android 5.0 Lolipop. 

5. Aplikasi ini dibuat tidak sampai pada penilaian. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Membangun aplikasi e-learning pada SD Negeri 9 Pemali berbasis android. 

2. Membuat aplikasi e-learning sebagai salah satu media edukasi alternatif 

mata pelajaran di SD Negeri 9 Pemali berbasis android. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Mempermudah guru kelas dalam memberikan materi pembelajaran ke 

peserta didik sesuai kurikulum. 

2. Mempermudah orang tua atau wali murid untuk membimbing anaknya 

dalam proses pembelajaran secara daring dirumah. 

 



 

5 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan penelitian ini, maka materi- materi 

yang tertera pada laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub 

bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang teori atau definisi 

tentang rancangan aplikasi yang dibuat dan batasan 

pemrogaman yang akan digunakan untuk mengembangkan 

rancangan aplikasi ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN   

 Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang 

 dilakukan  untuk menguraikan gambaran dari objek penelitian 

 dan analisis  dari semua  permasalahan-permasalahan yang 

 ada dimana  masalah tersebut akan  diselesaikan dengan 

 penelitian ini.  Selain itu bab ini juga membahas 

 langkah pengembangan  rancang bangun aplikasi e-learning 

 pada SD Negeri 9 Pemali yang  berbasis  android, 

 dengan menggunakan model prototype  dengan 

 metode  berorientasi objek dan UML (Unified 

 Modeling Language)  sebagai tools. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas secara tinjauan umum berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian disertai dengan struktur 

organisasi, tugas dan wewenang. Dan sub bab pembahasannya 

tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat secara 

keseluruhan, serta menunjukkan hasil dari analisis sampai tahap 
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implementasi dari perancangan rancang bangun aplikasi e-

learning pada SD Negeri 9 Pemali sehingga didapat bukti kuat 

yang sesuai dengan hipotesis yang dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari laporan, 

menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah serta 

saran yang dapat diberikan pengguna rancangan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


