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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Teknologi telah memberikan kemudahan bagi kita dalam kehidupan ini, 

hampir setiap aspek kehidupan sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi. 

Beberapa fasilitas teknologi dimanfaatkan untuk mempermudah komunikasi atau 

untuk mendapatkan informasi. Seperti contoh dengan adanya internet kita bisa 

dengan mudah mendapatkan informasi yang tadinya susah untuk diakses. Akses 

terhadap sumber informasi bukan menjadi masalah seperti dulu lagi. Adanya 

internet  memungkinkan seseorang untuk bisa mengakses informasi darimana saja 

ia berada. Perkembangan teknologi secara tidak langsung memepengaruhi pola 

hidup masyarakat dalam menyelesaikan masalah dimana kecepatan mendapatkan 

informasi menjadi prioritas yang tidak bisa dianggap kecil. Dengan perkembangan 

teknologi yang kian maju, masyarakat dapat membuat berbagai macam peralatan 

sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai aktivitas dan untuk mendukung 

produktifitas.  

Menyikapi masalah seperti itu, diperlukan sebuah perangkat yang bisa 

mengakses informasi secara cepat dan mudah, serta bisa digunakan dimanapun 

dan kapanpun. Perkembangan teknologi akhirnya menghadirkan sebuah perangkat 

yang memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu perangkat bergerak atau mobile devices 

yang dikenal dengan handphone dimana hampir setiap orang memilikinya. 

Keberadaan handphone tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada zaman ini, 

handphone telah menjadi semacam kebutuhan pokok dari masyarakat. 

Perkembangan teknologi telah mengubah fungsi handphone yang semula hanya 

menjadi alat komunikasi sekarang telah menjadi alat komputasi bergerak yang 

memiliki sistem operasi layaknya sebuah komputer. 

Android yang merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang 

dikembangkan oleh Google Inc. pada dasarnya didesain untuk piranti bergerak 

(mobile devices) dengan teknologi layar sentuh seperti handphone dan komputer 

tablet yang menjadikannya memiliki kelebihan dari fitur – fitur dan aplikasi yang 
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digunakan. Biasanya handphone menggunakan sistem operasi android dijuluki 

smartphone. Sistem operasi android yang bersifat open source secara tidak 

langsung memberikan kesempatan bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk berbagai macam kebutuhan yang nantinya 

digunakan pada smartphone ataupun komputer tablet. 

Media pembelajaran bagi siswa saat ini khususnya pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam tersedia dalam beberapa bentuk diantaranya dalam bentuk 

buku dan e-learning. Buku memiliki keterbatasan hanya dapat menampilkan 

informasi berupa teks dan gambar, mudah rusak terkena air atau robek, serta 

menyulitkan untuk dibawa kemana-mana karena membutuhkan ruang 

penyimpanan yang besar. Bentuk website (e-learning) memiliki kekurangan untuk 

mengaksesnya harus menggunakan media komputer, komputer membutuhkan 

daya listrik, sedangkan tidak semua orang memiliki komputer, ditambah 

memerlukan akses internet. Aspek mobilitasnya kurang, karena komputer tidak 

mudah di bawa kemana- mana.  

Aplikasi dalam bentuk mobile merupakan solusi yang dapat menjawab 

kekurangan dari sistem pembelajaran yang sudah ada. Aplikasi ini mempunyai 

beberapa kelebihan diantaranya sebagai sebuah media edutainment, suatu media 

yang menggabungkan unsur edukasi (education) dengan hiburan (enterainment) 

atau belajar sambil bermain, mudah untuk dibawa kemana-mana karena terinstal 

dalam telepon seluler yang notabennya adalah alat komunikasi sehari-hari, murah 

karena yang diperlukan untuk menjalankannya hanya sebuah telepon genggam 

(handphone), Efisien dalam penggunaannya, karena tidak menghabiskan banyak 

waktu.  

Merujuk dari berbagai permasalahan diatas inilah yang mendasari penulis 

dalam pengambilan judul skripsi “APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF PENGENALAN SISTEM TATA SURYA BERBASIS 

ANDROID.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan berdasarkan 

identifikasi dan batasan masalah. 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah siswa membutuhkan media 

pembelajaran alternatif untuk mempermudah siswa dalam mengakses dan 

memahami pelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok 

pelajaran Sistem Tata Surya. 

Media pembelajaran alternatif yang berbasis android juga dapat 

mengenalkan siswa pada teknologi yang saat ini sedang banyak digunakan. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Menyampaikan ketegasan dalam cakupan pembuatan aplikasi ini, perlu 

ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut : 

a. Informasi yang dapat diakses melalui aplikasi ini adalah materi mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam khususnya pada pokok pelajaran Sistem 

Tata Surya yang terdapat pada kelas VIII Sekolah Menengah Pertama. 

b. Menampilkan kuis yang dibuat untuk menguji pemahaman siswa berdasarkan 

materi yang ditampilkan. 

c. Proses mengakses informasi materi pembelajaran, tugas dan kuis. Untuk 

dapat mengakses informasi ini mahasiswa dapat mengakses dari perangkat 

mobile berbasis android, dimana telah terpasang (Installed) aplikasi tersebut. 

d. Output yang dihasilkan pada aplikasi ini adalah menampilkan teks dan 

gambar.  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas, tujuan Tugas Akhir ini 

adalah untuk membuat suatu aplikasi pembelajaran yang berjalan pada 

Smartphone yang berbasis Android, dimana aplikasi ini dapat mempermudah para 

pelaku pemakai aplikasi dalam penggunaannya. Manfaat yang akan diperoleh 

antara lain adalah: 
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a. Siswa dapat dengan mudah mengulang pelajaran sekolah melalui aplikasi 

yang sudah disediakan dengan menggunakan smartphone dimanapun dan 

kapanpun. 

b. Guru dapat mengupdate pelajaran terbaru ataupun soal yang akan dikerjakan 

oleh siswa melalui admin aplikasi. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam upaya melengkapi data - data atau informasi dalam pengerjaan tugas 

perancangan sistem ini, maka penulis memperoleh data - data atau informasi yang 

dibutuhkan tersebut dengan beberapa metode, antara lain : 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 4 Pangkalpinang 

1.4.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian, denga cara 

wawancara langsung dengan angket atau kuesioner dan observasi dalam 

hal ini penulis memperoleh data dari SMPN 4 Sungailiat. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang didapat dari dokumentasi pada SMPN 4 Sungailiat dan 

data lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan, jurnal dan 

artikel. 

1.4.3 Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi  

Metode yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan 

mendapatkan hal–hal yang diperlukan untuk proses penelitian dengan 

cara mendatangi obyek penelitian secara langsung ke SMPN 4 

Sungailiat. 
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b. Metode Pustaka (Kepustakaan) 

Metode untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan konsep-

konsep atau teori-teori dari buku-buku atau referensi lainnya yang 

dapat menunjang atau berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini.  

c. Metode Wawancara 

Metode untuk mendapatkan data dengan cara berbincang-bincang atau 

menanyakan secara langsung pada pihak SMP N 4 Sungailiat. 

 

1.4.4 Analisa Sistem Berorientasi Objek 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa sistem yang 

akan ada yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh sistem 

yang ada. Menspesifikasikan sistem yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilkan. 

Adapun tahap tahapan-tahapan pada analisa sistem yaitu : 

a. Actifity Diagram 

Dalam tahap awal ini, Actifity Diagram berjalan digunakan untuk 

memodelkan alur kerja atau workflow sebuah proses bisnis dan urutan 

aktifitas di dalam ssuatu proses. 

b. Analisa Dokumen Keluaran 

Dalam tahap analisa dokumen keluaran adalah untuk melihat hasil dari proses 

data-data informasi. 

c. Analisa Dokumen Masukan 

Dalam tahap ini untuk memberikan informasi sebuah data ke dalam aplikasi. 

d. Use Case Diagram 

Dalam tahap ini, Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat 

sistem berjalan jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar 

sistem. 
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e. Use Case Description 

Dalam tahap ini, use case description digunakam untuk mendeskripsikan 

secara rinci mengenai use case diagram. 

1.4.5 Perancangan Sistem Berorientasi Objek 

Tahap Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru 

yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. 

Dimana metode yang digunakan adalah metode perancangan berorientasi objek. 

Tools yang digunakan pada tahap perancangan sistem ini antara lain sama dengan 

tahap analisa sistem dan ditambah sebagai berikut : 

a. ERD ( Entity Relationship Diagram) 

b. Spesifikasi Basis Data 

c. Rancangan Masukan 

d. Rancangan Keluaran 

e. Rancangan Layar 

1.4.6 Implementasi 

Pada tahap ini ada akan dilakukan uji coba untuk aplikasi Mobile 

Programming pengenalan sistem tata surya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam proses penulisan laporan kuliah praktek ini dilakukan dalam 

beberapa tahapan, diharapkan agar permasalahan yang diangkat dapat dimengerti 

dan dipahami secara keseluruhan. Oleh karena itu laporan ini dibuat dalam bentuk 

Bab-bab yang menerangkan dengan lebih terperinci hasil penelitian. Inti pokok 

yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan sebagai arah 

tujuan dari penulisan, yang berfungsi sebagai pengantar bagi para pembaca untuk 

mengetahui hal apa yang akan dibahas secara keseluruhan. 
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BAB II LANDASAN TEORI  

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 

masalah yang diteliti. 

BAB III PEMODELAN PROYEK  

Bab ini berisi mengenai isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti 

Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, Identifikasi Deliveriables, 

Penjadwalan Proyek, dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk perancangan 

dan pembangunan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis android. 

BAB IV ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi antara lain gambaran umum objek penelitian, analisis 

masalah, yang akan menguraikan tentang analisis, perancangan dan implementasi 

terhadap permasalahan yang terdapat dalam perancangan dan pembangunan 

aplikasi pembelajaran interaktif berbasis android. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup berupa kesimpulan dan saran dari perancangan 

dan pembangunan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis android. 

	


