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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini adalah zaman di mana teknologi berkembang dengan cepat dan 

mudah. Informasi merupakan bagian dari perkembangan jaman yang ada pada saat 

ini. Cepat dan mudahnya penyebaran informasi di masa sekarang sudah menjadi 

tuntutan umum di masa sekarang. Mulai adanya fasilitas telepon yang menghilangkan 

jarak, orang dapat berkomunikasi di mana saja tanpa mempedulikan jarak. Hingga 

berkembang sampai saat ini dengan munculnya Internet yang memungkinkan orang 

untuk saling berbagi dan mendapatkan berbagai macam informasi yang tidak dapat 

dilakukan melalui telepon (Gunadarma). 

Kebutuhan masyarakat tentang kemudahan berbagi dan mendapatkan 

informasi tersebut mulai dapat diakses di berbagai tempat, melalui perkembangan 

jaman yang ada saat ini, yaitu melalui adanya komputer hingga laptop yang dapat 

dibawa ke mana-mana. Selain itu perkembangan internet juga cukup maju dengan 

adanya Wi-Fi yang ada di berbagai tempat umum. Melalui perkembangan jaman yang 

ada pada saat ini, banyak orang ingin memanfaatkan kemudahan memperoleh dan 

berbagi informasi di berbagai bidang( Visimaya 2009). 

Pada masa sekarang ini Lembaga Bimbingan Belajar menjadi alternatif para 

murid sekolah untuk lebih memahami pelajaran yang diberikan oleh Guru di kelas, 

serta menjadi tempat untuk menguji kemampuan mata pelajaran yang dikuasainya. 



2 
 

Saat ini pada Lembaga Bimbingan Belajar , masih menggunakan sistem pengajaran 

yang konvensional, di mana murid – muridnya berkumpul di suatu tempat untuk 

belajar bersama. Kebutuhan untuk mendapatkan berbagai materi pendidikan juga 

sangat penting bagi murid – muridnya. Sistem pembuatan soal yang ada pada saat ini, 

masih menggunakan media cetak / tulis (buku) dan alat penunjang lainnya.  

Saat ini ada salah satu lembaga bimbingan belajar di Surabaya, bernama 

Sandy Course yang mulai ingin membidik pasar online learning center. Untuk itu 

lembaga bimbingan ini ingin membuat kegiatan belajara secara online dengan 

menggunakan e-learning. 

Untuk memfasilitasi kebutuhan belajar secara online tersebut kini sudah ada e-

learning yang dikembangkan secara Open Source bernama Moodle. Saat ini fitur – 

fitur yang ada masih memiliki banyak kekurangan. Yaitu fitur – fitur jenis pertanyaan 

masih terbatas hanya beberapa jenis saja (Mary cooch:2010, p.99). Oleh karena itu 

perlu dibuatnya fitur – fitur baru atau penyempurnaan fitur yang sudah ada. Saat ini 

dalam membuat ujian pertanyaan berganda, fitur untuk menambahkan gambar pada 

pilihan jawaban masih belum ada, sedangkan kebutuhan pada pelajaran ilmu eksakta 

atau ilmu pasti yang perlu menggunakan gambar, oleh karena itu perlu ditunjang 

adanya fitur ini. Juga perlunya fitur jenis pertanyaan mencocokkan jawaban dan soal, 

mengurutkan siklus atau daur dalam pembuatan soal – soal ujian. Selain itu perlunya 

real time score untuk dapat menampilkan dan mempermudah koreksi dari banyaknya 

siswa yang belajar di bimbingan belajar juga perlu dibuat. Dengan banyaknya 

kebutuhan tersebut maka fitur – fitur baru tersebut perlu dibuat untuk menunjang e-

learning yang akan digunakan dalam lembaga bimbingan belajar yang disesuaikan 

dengan kebutuhan komponennya.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana cara mengetahui kebutuhan sistem pembelajaran online di Sandy 

Course? 

Bagaimana cara merancang, membuat  dan menerapkan komponen sistem 

pembelajaran online pada aplikasi moodle untuk lembaga bimbingan belajar Sandy 

Course ? 

1.3. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang ada, maka batasan masalah yang diberlakukan 

dalam tugas akhir ini adalah membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 

PHP, MYSQL sebagai database, dan dengan menyempurnakan Open Source Moodle 

yang sudah ada saat ini. Pembuatan komponen ini meliputi penyempurnaan Open 

Source Moodle yang disesuaikan dengan kebutuhan di Lembaga Bimbingan Belajar  

Aplikasi ini akan disempurnakan dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan MYSQL, dan disempurnakan dari Open Source Moodle yang sudah ada saat 

ini. Pengguna di Lembaga Bimbingan Belajar nanti akan dapat menggunakan aplikasi 

yang telah disempurnakan ini dengan kebutuhan sistem pengajaran di Lembaga 

Bimbingan Belajar.  

Komponen yang akan digunakan didapatkan melalui penelitian dengan 

melakukan survey dan wawancara. Di mana komponen ini dibatasi hanya pada 

komponen – komponen yang didapat melalui hasil wawancara dan kuesioner. 

Sedangkan komponen lainnya tidak akan dibahas, karena hanya sebagai komponen – 

komponen penunjang saja. 

1.4. Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 
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Tujuan tugas akhir ini adalah  

1. mengetahui kebutuhan sistem pembelajaran online di Sandy Course  

2. merancang, membuat  dan menerapkan komponen sistem pembelajaran online 

pada aplikasi moodle untuk lembaga bimbingan belajar Sandy Course. 

Fitur tambahan digunakan untuk membantu Lembaga Bimbingan Belajar 

untuk membagikan materi dan mengadakan quiz atau ujian secara online melalui 

komponen e-learning yang telah dibuat. 

1.5. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metodologi Penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan survei dan 

interview tentang kebutuhan fitur yang ada di lembaga bimbingan belajar.  

Selain itu juga menggunakan metodologi eksperimen untuk merancang, 

membuat, menerapkan dan menguji coba fitur – fitur aplikasi yang dibuat. 

Langkah - langkah yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1. Survei kebutuhan data-data untuk pembuatan fitur tambahan 

2. Analisa dan perencanaan fitur tambahan 

3. Membuat fitur tambahan berdasarkan analisa dan perencanaan yang ada 

4. Implementasi fitur tambahan di lembaga bimbingan belajar. 

5. Pengujian fitur tambahan 

6. Melakukan evaluasi serta perbaikan jika ada kesalahan saat pengujian 

7. Penulisan laporan  




