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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa banyak pengaruh dalam dunia 

pendidikan. Pengajar tidak lagi hanya menggunakan cara-cara konvensional dalam proses 

belajar-mengajar, tetapi juga dapat memanfaatkan sarana dan prasarana lain yang dapat 

dipakai untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di kelas, di mana salah satunya 

adalah multimedia. Bahkan dengan teknologi yang ada, seperti video streaming, pengajar 

dan peserta didik dimungkinkan untuk tidak harus berada di tempat yang sama dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang sangat memungkinkan untuk diterapkan di 

Indonesia yang terdiri lebih dari tujuh belas ribu pulau yang penduduknya tersebar secara 

tidak merata adalah model pembelajaran e-learning dan Universitas Kristen Satya 

Wacana (UKSW) merupakan salah satu universitas yang telah menerapkan e-learning 

untuk mendukung kegiatan perkuliahannya. Dalam buku yang berjudul ‘Membangun 

Sendiri Manajemen e-learning Menggunakan Moodle’ yang diterbitkan pada tahun 2012 

oleh Biro Teknologi dan Sistem Informasi UKSW Salatiga, menunjukkan bahwa UKSW 

telah menggunakan Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment atau 

Moodle untuk mengembangkan e-learning-nya, yang dinamakan Flexible Learning 

(FLearn) UKSW. 

Namun, penggunaan e-learning dalam kegiatan pembelajaran memiliki beberapa 

kendala. Salah satunya adalah minat penggunaannya. Oleh karena itu, untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran yang lebih baik, akan dilakukan implementasi sistem 

pembelajaran berbasis e-learning dilengkapi dengan tatap muka via video streaming 

dengan harapan agar minat penggunaan e-learning meningkat serta dapat lebih efektif 

dan efisien untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pembelajaran. 

 

1.2.Tujuan 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengimplementasi sebuah sistem 

pembelajaran e-learning menggunakan Learning Management System (LMS) Moodle 

dan tatap muka via video streaming menggunakan Google Hangouts. 
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1.3.Spesifikasi Sistem 

Spesifikasi sistem yang akan dirancang adalah sebagai berikut. 

 Sistem merupakan integrasi antara LMS Moodle dan Google Hangouts On 

Air, sebagai media streaming. 

 Sistem dijalankan pada jaringan yang berbasis client-server dengan 

mengakses halaman website dari web browser. 

 LMS Moodle yang digunakan adalah versi 2.7 yang diinstalasi pada server 

dengan setting standar di lingkungan PHP 5.5.15, MySQL 5.0.11, dan Apache 

2.4.10. 

 

1.4.Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi dasar teori yang mendukung pembahasan 

penulisan skripsi, antara lain mengenai e-learning, LMS Moodle, Video 

Streaming, dan Google Hangouts. 

c. Bab III Perancangan Implementasi Sistem, berisi tentang gambaran umum 

sistem, perancangan sistem, dan cara kerjanya. 

d. Bab IV Pengujian dan Analisis Sistem, berisi tentang implementasi sistem, 

pengujian, pengukuran, dan analisis. 

e. Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 

dan saran penulisan skripsi selanjutnya. 

 


