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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan teknologi informasi sudah berkembang semakin 

pesat di era globalisasi ini, dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini 

membuat banyak pekerjaan dalam berbagai bidang menjadi semakin efesien dan 

mudah, termasuk dalam dunia pendidikan. 

Dengan adanya teknologi informasi, membuat kegiatan belajar dan 

mengajar semakin efesien, salah satunya adalah dengan pemanfaatan e-learning 

sebagai media pembelajaran. 

E-learning merupakan singkatan dari Electronic Learning yang dimana 

adalah suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan 

belajar mengajar. E-learning dapat digunakan untuk menyampaikan, 

memfasilitasi, serta membuat proses belajar mengajar yang tidak lagi terbatas oleh 

jarak. 

Batam Tourism Polytechnic (BTP) adalah salah satu institusi pendidikan 

di kota Batam yang masih menggunakan kegiatan belajar mengajar secara 

konvensional, contohnya adalah seperti pemberian dan pengerjaan tugas yang 

masih menggunakan media kertas. Karena Batam Tourism Polytechnic merupakan 

institusi pendidikan yang cukup besar, maka jumlah peserta pendidiknya juga 

tergolong banyak, dengan proses belajar mengajar yang masih konvensional, 

membuat terkadang materi-materi yang diberikan oleh dosen tidak sebar merata 

kepada semua peserta didik. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi e-learning
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Ini akan mampu membuat kegiatan belajar mengajar dalam Batam Tourism 

Polytechnic menjadi lebih efektif dan juga fleksibel. 

Berdasarkan uraian diatas melatar belakangi mengapa penulis 

mengangkat judul “ANALISA DAN PERANCANGAN E-LEARNING PADA 

BATAM TOURISM POLYTECHNIC DENGAN METODE NETWORK 

DEVELOPMENT LIFE CYCLE” sebagai judul skripsi. Dimana penulis akan 

mencoba untuk menganalisa dan merancang sistem e-learning dapat memberikan 

manfaat yaitu, meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar pada Batam 

Tourism Polytechnic. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis akan menetapkan ruang rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan 

ini adalah: 

1. Bagaimana menentukan sistem e-learning yang akan digunakan 

sehingga dapat berjalan dengan baik? 

2. Bagaimana membangun sebuah sistem e-learning yang optimal, 

efektif serta mudah untuk digunakan? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Supaya pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tepat, serta 

untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengembangan perancangan, 

maka peneliti akan menetapkan ruang batasan masalah yang akan dibahas pada 

laporan ini adalah: 
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1. Sistem e-learning akan dibangun menggunakan perangkat lunak 

Canvas LMS. 

2. Perangkat keras server akan menggunakan sistem operasi Ubuntu 

Server 16.04 LTS sebagai sistem operasi utama. 

  

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian dengan topik “Analisa dan Perancangan E-learning 

pada Batam Tourism” ini memiliki tujuan antara lain: 

1. Membangun sebuah sistem e-learning menggunakan Canvas LMS 

yang beroperasi pada perangkat server dengan sistem operasi Ubuntu 

Server 16.04 LTS. 

2. Membuat sebuah sistem e-learning yang dapat meningkatkan kualitas 

kegiatan belajar mengajar di Batam Tourism Polytechnic. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dengan diimplementasikannya sistem e-learning menggunakan aplikasi 

Canvas LMS pada Batam Tourism Polytechnic memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas belajar mengajar pada Batam Tourism 

Polytechnic. 

2. Peserta didik tidak terikat oleh waktu untuk proses belajar mengajar. 

3. Pengajar dapat memberikan materi-materi pelajaran dengan lebih 

fleksibel dan efektif. 
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1.6  Sistematika Pembahasan 

Dibawah ini akan diuraikan sistematika pembahasan yang dapat 

ditemukan pada laporan ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Di bab Pendahuluan ini, peneliti akan menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan pembahasan laporan 

secara singkat, padat dan jelas. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Di bab ini, peneliti akan mengemukakan tinjauan pustaka yang 

merupakan aspek-aspek pertimbangan peneliti pada penelitian ini dan 

juga landasan-landasan teori yang memiliki hubungan dengan 

perancangan sistem e-learning. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Di bab Metodologi Penelitian, peneliti akan membahasa tentang 

metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini. Peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan, alur dari penelitian, analisis permasalahan pada penelitian, 

serta perancangan sistem e-learning. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan implementasi penelitian. Peneliti akan 

menjelaskan tentang implementasi perancangan sistem e-learning 

yang telah dianalisis dan dirancang oleh peneliti. 
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BAB V PENUTUP 

Di dalam bab ini, akan berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang 

didapatkan oleh peneliti dari hasil penelitian, hal-hal yang ditemukan 

dari hasil analisis sistem e-learning yang ditemukan oleh peneliti 

dalam penelitian serta saran-saran yang direkomendasikan untuk 

penelitian untuk kedepannya dan diharapkan memberikan manfaat 

yang lebih banyak. 
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