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BAB I  

Pendahuluan 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi android demikian pesatnya memiliki fungsi awal 

sebagai alat bantu dalam menyelesaikan persoalan dan masalah dalam segala 

bidang, kemudian memasuki fungsi sebagai media penghibur dan media 

pembelajaran. 

Pemanfaatan android juga dapat dirasakan dalam dunia pembelajaran. 

Pemanfaatan android sebagai media pembelajaran dalam dunia pendidikan sudah 

mulai digunakan di para mahasiswa\i. Sebagaimana seorang dosen / pengajar di 

suatu kampus, android dapat digunakan sebagai media dalam proses belajar 

mengajar yang mempunyai fungsi sebagai media tutorial, alat peraga, dan alat uji 

sehingga akan sangat membantu dalam proses penyampaian dan pemahaman 

terhadap materi yang disampaikan. Salah satu kelemahan pembelajaran  yang 

didapat mahasiswa\i di bangku perkuliahan,  disebabkan beberapa hal diantaranya 

: Kriteria / model pembelajaran yang kurang menarik, yaitu penyampaian materi 

yang bersifat text book dan konvensional, sehingga keinginan belajar para 

mahasiswa/i cenderung menurun. 

Teknologi Android dapat dimanfaatkan untuk  dunia pendidikan, yaitu 

sebagai media belajar interaktif yang dapat memberikan gambaran serta 

penjelasan secara detail dan menarik untuk mahasiswa/i, selain itu  mempelajari 

materi dengan berbasis Android dapat memberikan informasi dengan interaktif. 

Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka penulis mencoba membuat 

sebuah media pembelajaran berbasis android untuk para mahasiswa\i. Media 

Pembelajaran ini bisa digunakan oleh dosen/pengajar untuk memberikan materi 

peerkuliahan kepada mahasiswa/i nya untuk lebih memahami materi. Media 

pembelajaran ini juga menjadikan perkuliahan lebih menarik dan disukai oleh 

mahasiswa/i. 
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Beberapa penelitian yang terkait dengan media pembelajaran, penelitian 
[1]

 

mengenai Pengembangan Media pembelajaran berbasis android dalam bentuk 

saku digital untuk mata pembelajaran akuntansi. Penelitian 
[2]

 mengenai 

Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis android mata pelajaran 

teknik elektronika dasar. Penelitian 
[3]

 mengenai pengembangan Mobile learning 

berbasis android  menggunakan adobe flash CS6  pada mata pelajaran bahasa 

Inggris, penelitian. Penelitian  
[4]

 mengenai Pengembangan media pembelajaran 

Education Mobile berbasis android.  Penelitian 
[5]

 mengenai pengembangan media 

pembelajaran berbasis android  pada mata pelajaran pemograman dasar kelas X di 

SMK Negeri 3 Surabaya.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, Maka penulis mengambil judul 

“RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE LEARNING (M-Learning) 

SEBAGAI MEDIA BANTU PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID 

STUDI KASUS : STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG”  

 

1.2 Perumusan masalah. 

Dalam melakukan penelitian ini masalah pokok yang akan dibahas penulis 

adalah : 

1. Bagaimana membangun media pembelajaran mobile learning berbasis 

android ? 

2. Bagaimana menyampaikan materi perkuliahan dengan memanfaatkan aplikasi 

Android agar proses belajar mengajar lebih menarik..? 

 

1.3 Batasan masalah 

Penulisan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi Media Pembelajaran Mobile Learning dibuat menggunakan 

android.  

2. Aplikasi Media Pembelajaran hanya sebatas mata perkuliahan. 

3. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh Dosen dan mahasiswa/i 

STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG. 
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1.4 Metodologi penelitian   

Metode penelitian yang digunakan untuk pengembangan Mobile Learning 

(M-learning) sebagai media pembelajaran berbasis android  menggunakan 3 

tahap yaitu : 

1. Model pengembangan perangkat lunak 

Dalam model pengembangan perangkat lunak ini, penulis menggunakan 

model waterfall. Adapun tahapan model waterfall sebagai berikut:.
[2]

 

1. System / Information Engineering and Modeling 

2. Software Requirements Analysis 

3. Design 

4. Coding 

5. pengujian 

2. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak 

Dalam metode penelitian pengembangan perangkat lunak ini penulis 

menggunakan metode berorientasi objek. 

3. Alat bantu pengembangan sistem 

Adapun alat bantu pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah menggunakan Unified Modelling Languange (UML). 

 

1.5 Tujuan & Manfaat  penelitian 

 1.5.1   Tujuan penelitian 

1. Membuat Aplikasi Media Pembelajaran berbasis Mobile Learning (M-

learning) beri belajar bagi mahasiswa/i yang kurang mengerti dan 

tidak disukai mahasiswa/i. 

1.5.2 Manfaat penelitian 

1. Dengan menggunakan Mobile Learning diharapkan dapat menambah 

minat belajar mahasiswa/i karena materi di desain untuk mahasiswa/i 

agar mudah di pahami, menarik dan mudah di pelajari dengan 

menggunakan  media android. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

  Penyusunan Skripsi  ini terdiri dari beberapa bab dan masing-masing bab 

tersebut berisi uraian singkat dan memperjelas selama mengadakan penelitian 

skripsi. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan lebih sistematis dan spesifik sesuai 

dengan topik permasalahan. Skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yang telah 

dikelompokkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusah masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan definisi 

metode, model tools pengemabangan perangkat lunak, teori pendukung 

dan penelitian terdahulu.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini, menjelaskan tentang model, metode dan tools 

pengembangan  sistem yang digunakan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil dan pembahasan 

program android yang telah dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini penulis mengungkapkan kesimpulan dari judul skripsi  dan 

saran-saran yang mungkin di perlukan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 


