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BAB I 

PENDAHLUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah membawa 

perubahan pesat dalam kehidupan manusia. Pekerjaan yang dikerjakan oleh 

manusia secara manual bisa digantikan oleh mesin. Kemudahan dalam 

mengakses informasi dan dalam berkomunikasi sejalan dengan kebutuhan kita 

yang tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Dengan demikian kemajuan 

teknologi telah mempengaruhi semua aspek kehidupan  manusia, termasuk 

juga dalam dunia pendidikan. 

Kemajuan IPTEK dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari penelitian-

penelitian dan pengembangan, diantaranya pengembangan metode, media, 

bahkan pengembangan sistem, hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung 

proses pembelajaran. Dimana penelitian tersebut mengarah kepada kemajuan 

teknologi yang banyak dilakukan. Namun penelitian tersebut tidak cukup 

sampai disitu, pengembangan-pengembangan juga terus dilakukan dari hasil 

penelitian sebelumnya untuk mendukung dan diharapkan menutupi 

kelemahan-kelemahan dari penelitian sebelumnya.  

Dalam kegiatan pembelajaran, masih banyak ditemui beberapa kesulitan 

yang pada umumnya dimiliki siswa. Seperti yang  diungkapkan oleh 

beberpapa siswa. Diantaranya adalah kesulitan menghitung dengan cepat, 

kemampuan logika, keterampilan menulis atau menggambar, serta mencari 

sumber belajar dan waktu untuk belajar
1
. 

Kesiapan individu siswa dalam mengikuti proses pembelajaran juga sangat 

penting. Dalam hal ini bukan hanya kesiapan fisik dan kesiapan psikologis, 

namun juga kesiapan siswa terhadap materi yang akan dibahas dalam proses 

pembelajaran tersebut, dalam hal ini siswa harus mencari tahu tantang 

pelajaran apa yang akan dibahas dalam pertemuan yang akan datang sehingga 

siswa punya bekal dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Oleh karena itu,  

                                                             
1
 Observasi dan wawancara terhadap siswa dan guru sma n 1 krangkeng. tanggal 10 Februari 2013 
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perlunya arahan dan bimbingan dalam proses mencari sumber materi yang 

akan diajarkan. Bimbingan tersebut  diharapkan bukan terjadi hanya pada saat 

proses pembelajaran di kelas, namun juga di luar kelas. Dan untuk lebih 

mengefektifkan  arahan dan bimbingan tersebut perlunya dukungan teknologi 

yang dapat mempermudah komunikasi antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa yang lain. Seperti yang sudah dilakukan dalam kegiatan sehari-

hari, baik yang menggunakan Handphone, ataupun media jejaring sosial. 

Dari perkembangan teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung 

proses pembelajaran baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah. Maka lahirlah berbagai metode pembelajaran yang lebih 

interaktif, efektif dan lebih efisien, yaitu dengan menggunakan perangkat 

pendukung elektronik. 

Maka dari itu peneliti mengharapkan proses belajar tersebut bukan hanya 

terjadi pada saat tatap muka dikelas yang hanya beralokasi waktu  antara 45-

90 menit dalam satu pertemuan. Namun memberikan waktu yang seluas-

luasnya kepada siswa untuk belajar dan mendapatkan pembelajaran secara 

penuh pada saat di luar kelas. Disamping itu perkembangan internet yang 

sudah ditangan siswa agar dapat dimaanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

Minat siswa tingkat SMA pada internet memang sudah begitu besar, hal 

tersebut terbukti dengan banyaknya siswa yang menggunakan media jejaring 

sosial seperti facebook atau juga twitter. Maka dari itu dunia pendidikan harus 

bisa mengikuti apa yang disukai siswa dengan mengarahkan penggunaan 

internet yang lebih bemanfaat untuk belajar, termasuk juga dalam 

menggunakan jejaring sosial. Proses pembelajaran yang mengarahkan ke 

dalam dunia teknologi tersebut perlunya sebuah metode, yang mana salah 

satunya yaitu metode e-learning. 

Berbagai metode e-learning sudah banyak digunakan dalam dunia 

pendidikan, diantaranya adalah dalam bentuk media CD, Power Point, Video, 

Blog, TV, atau juga yang sudah dikemas kedalam Web dan blog
2
. Dari 

                                                           
2
 Rusman. 2011. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi:mengembangkan 

profesionalitas guru. Jakarta : RajaGrafindo Persada 
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berbagai media tersebut peneliti mencoba untuk mengembangakan metode 

pembelajaran dikelas dengan didukung konsep e-learning. 

 E-learning yang dimaksud adalah sutu metode pembelajaran yang 

berbasis pada web, dimana dari proses absensi, materi, contoh soal latihan 

soal, dan ulangan atau uji kompetensi dapat diakses melalui web tersebut. 

Untuk mendukung proses pengembangan, CMS yang dapat digunakan secara 

geratis salah satunya adalah dengan Joomla 2.5. Dengan Joomla 2.5 

diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran dengan berbasis web 

namun dengan biaya yang lebih murah, dan mudah dioperasikan oleh tenaga 

pendidik. Hal itu mungkin kedepannya akan menjadi salah satu alternatif 

sekolah yang akan menggunakan metode e-learning dalam proses 

pembelajarannya. 

Disamping itu, Joomla juga sudah banyak dipergunakan bebeapa sekolah 

baik di tingkat SLTP maupun SLTA untuk pembuatan web sekolah. Salah 

satunya adalah SMA Negeri 1 Krangkeng. Penggunaan Joomla oleh SMA 

Negeri 1 Krangkeng tersebut terbukti dengan adanya web sekolah yang 

berbasis pada Joomla yang beralamat www.sman1krangkeng.sch.id
3
.  

Lingkungan sekolah yang jauh dari perkotaan dan dikelilingi tanaman padi 

atau dan perkebunan juga tidak menjadi masalah dalam perkembangan 

teknologi. Terbukti dengan  fasilitas yang ada di sekolah juga sudah cukup 

mendukung pembelajaan yang bebasis elektronik, dianaranya adalah 

terpasangnya WiFi di berbagai sudut sekolah, fasilitas laboratorium komputer 

yang sudah terhubung dalam jaringan LAN dan juga dengan internet, dan 

sumber daya manusia baik tenaga pengajar maupun siswa yang sudah cukup 

mengenal dan memanfaatkan internet untuk mendukung proses pembelajaran
4
. 

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengembangan Metode Pembelajaran Matematika E-

learning Menggunakan JOOMLA 2.5”. Dari permasalahan tersebut penelitian 

                                                           
3 Observasi dan wawancara terhadap siswa dan guru sma n 1 krangkeng. tanggal 10 Desember 

2012 
4
 Ibid . 
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ini bermaksud mengembangkan metode pembelajaran e-learning dalam proses 

pembelajaran Matematika yang berbasis pada Joomla 2.5. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Wilayah Kajian 

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Pengunaan Media Berbasis 

IT. Dan indikator pengembangan atau penggunaan media berbasis IT.  

 

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang didapatkan sebelumnya, 

dapat didefinisikan masalah-masalah sebagai berikut : 

a. Banyaknya siswa yang bosan dan tidak tertarik dalam belajar 

metematika. 

b. Kurangnya variasi dalam penggunaan metode dalam pembelajaran 

meatematika. 

c. Perlunya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika. 

d. Kurangnya bimbingan dalam pemanfaatan internet dan media jejaring 

sosial. 

e. Perlunya pengembangan metode yang lebih memanfaatkan  teknologi, 

terutama dalam pengembangan e-learning. 

 

3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan 

dibahas, yaitu Pengembangan E-learning Dalam Pembelajaran 

Matematika Siswa, penulis memberikan batasan masalah sebagi berikut : 

a. Pengembangan Metode Pembelajaran Matematika E-learning yang 

dimaksud adalah suatu kajian dalam mengembangkan metode 

pembelajaran yang mana akan lakuakan pengembangan dan diujicoba 

pada siswa SMA kelas X di SMA Negeri 1 Krangkeng dengan 

menggunakan joomla. 



5 

 

 

 

b. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan model ADDIE 

c. E-learning (electronic-learning) atau pembelajaran berbasis elektronik 

merupakan suatu metode pembelajaran yang berbasis pada peralatan 

elektronik sebagai media penunjang dalam proses pembelajaran. 

d. Dalam pengembangan metode pembelajaran e-learning dalam 

penelitian ini, digunakan absensi, materi, contoh soal, latihan, tanya 

jawab dan ulangan harian dapat dilakukan dengan menggunakan 

internet. 

e. Pengembangan metode pembelajaran tersebut dilakukan dengan 

menggunakan joomla 2.5. 

f. Penggunaan metode e-learning ini dagunakan untuk siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Krangkeng. 

g. Metode e-leaning ini digunakan pada mata pelajaran matematika 

semester II pokok bahasan logika matematika. 

h. Penelitian dan Pengembangan metode e-learning ini dilakuakan pada 

dua pertemuan pertama pada pokok bahasan logika matematika. 

i. Sub pokok bahasan lgika maematika yang dibahas dalam 

pengembangan ini adalah mengenai Kalimat Deklaratif, Pernyataan 

Majemuk dan Negasi dari Pernyataan Majemuk. 

 

4. Pertanyaan Penelitian 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat didefinisikan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Seberapa besar kebutuhan siswa dalam penggunaan metode e-

learning? 

b. Bagaimana desain metode e-learning menggunakan joomla? 

c. Bagaimana pendapat ahli mengenai metode e-learning menggunakan 

joomla?  

d. Bagaimana respon siswa terhadap metode e-learning menggunakan 

joomla?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari pembatasan masalah dan perumusan masalah maka tujuan dari 

peneliti mengadakan penelitian ini adalah : 

a. Untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam penggunaan metode e-

leraning. 

b. Untuk mengetahui desain e-learning menggunakan joomla. 

c. Untuk mengetahui pendapat ahli mengenai penggunaan joomla pada 

kegiatan pembelajaran. 

d. Untuk mengetahui efektivitas metode e-learning menggunakan joomla. 

e. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan metode e-leraning 

menggunakan joomla. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :  

a. Teoritis 

Untuk menambah wawasan keilmuan sebagai wujud dari partisipasi 

peneliti dalam mengembangkan metode pembelajaran matematika. 

b. Praktis 

Hasil ini dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan metode 

pembelajaran ataupun sebagai penunjang dalam proses pembelajaran 

sehingga dimasa yang akan datang meningkatkan motivasi belajar 

siswa dan dapat memperbaiki prestasi belajar siswa serta dapat 

mengikuti perkembangan teknologi khususnya di SMA Negeri 1 

Krangkeng yang diharapkan akan menggunakan e-learning sebagai 

penunjang proses pembelajaran. 
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