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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

demikian cepat, kebanyakan masyarakat modern sudah enggan atau pun malas 

mencari informasi dalam sebuah buku. Kebutuhan akan suatu konsep dan 

mekanisme  berbasis IT menjadi tidak terelakan lagi. Konsep ini membawa 

pengaruh terjadinya proses tranformasi dari kovensional ke bentuk digital, baik 

secara isi mau pun sistemnya. 

Salah satu bidang yang tidak dapat terlepas dari teknologi adalah bidang  

pendidikan. Dengan adanya perkembangan teknologi di bidang pendidikan akan  

menjadikan pendidikan pada saat ini bisa lebih maju dan berkembang sehingga 

masyarakat bisa hidup lebih kreatif dan berpendidikan. Akan tetapi permasalahan 

yang sering muncul adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada di 

sekitar kita untuk menunjang pendidikan yang ada. 

Di dalam bidang pendidikan sendiri khususnya Sekolah Menengah Atas 

(SMA), terdapat beberapa mata pelajaran yang harus benar-benar dikuasai oleh 

siswa. Mengingat pentingnya mata pelajaran tersebut dikarenakan pada akhir 

kelas 3 (tiga), mata pelajaran ini akan diujikan pada Ujian Nasional. Salah satu di 

antara beberapa mata pelajaran tersebut adalah mata pelajaran fisika. 

Mata pelajaran Fisika sendiri merupakan salah satu pelajaran yang 

termasuk kategori cukup sulit, ditambah lagi jika tidak bervariasi/kurang 

menariknya pengajaran, maka akan menimbulkan kejenuhan/kebosanan. Dimana 

selain dipergunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, fisika dipergunakan hampir 

di setiap lini kehidupan kita, contoh sederhana penggunaan fisika seperti hukum 

archimedes dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. 

Metode belajar rumus fisika yang ada saat ini pada umumnya hanya 

melalui buku catatan atau  buku-buku yang  telah disediakan di sekolah. Metode  

ini sangat biasa dan membosankan bahkan mungkin hanya dapat dilakukan di 
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rumah, sekolah atau tempat-tempat tertentu saja. Untuk mempermudah para  

siswa dalam belajar rumus fisika maka dibutuhkan metode baru yang lebih mudah 

dan menyenangkan sehingga minat belajar siswa pun meningkat. Media belajar  

yang bersifat movable (mudah dibawa kemana-mana) akan lebih efektif. 

Dengan tuntutan yang seperti itu, diperlukan suatu perangkat yang inovatif 

serta tentu saja interaktif yang bisa digunakan untuk mengakses informasi dengan 

mudah dan cepat. Beberapa tahun terakhir tengah marak perangkat bergerak atau 

mobile device. Salah satu  perangkat mobile yang paling pesat adalah handphone 

dimana hampir setiap orang memilikinya.  

Telephone genggam atau bisa disebut dengan handphone merupakan salah  

satu teknologi yang tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selain mudah 

didapat, telephone genggam juga mudah digunakan kapan saja, dimana saja dan 

hampir semua kalangan masyarakat pada saat ini sudah bisa mengoperasikan  

telephone genggam. Pada saat ini, banyak sekali telephone genggam yang  

berteknologi canggih yang beredar pada masyarakat, mulai dari yang berbasis  

java, Symbian, Blackberry, Windowsphone, Iphone dan Android. Maka dari itu,  

telephone genggam merupakan media pembelajaran yang sangat efektif bagi 

masyarakat saat ini. 

Media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi telephone genggam  

disebut dengan mobile learning (m-learning). Mobile learning merupakan salah  

satu alternatif pengembangan media pembelajaran, akan tetapi pengembangan   

aplikasi ini masih kurang begitu banyak karena keterbatasan-keterbatasan yang 

ada seperti kinerja perangkat, layar tampilan, kapasitas penyimpanan dan catu 

daya. Namun hal yang demikian itu sekarang sudah teratasi dengan hadirnya   

handphone-handphone yang berteknologi canggih atau lebih dikenal dengan 

smartphone. 

Oleh karena itu, melalui skripsi ini, penulis termotivasi untuk membantu 

mengembangkan metode pembelajaran mata pelajaran fisika tingkat Sekolah 

Menengah Atas dengan judul: “Aplikasi Pembelajaran Rumus-Rumus Fisika 

Sekolah Menengah Atas Berbasis Mobile Android pada SMA Negeri 1 

Pangkalpinang”. Pembelajaran melalui media telephone genggam ini semoga 
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nantinya akan lebih mempermudah siswa dalam memahami materi yang diajarkan 

dimana saja dan kapan saja, sehingga dapat memotivasi pengguna (dalam hal ini 

khususnya siswa) untuk selalu giat belajar dan memahami mata pelajaran fisika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Merancang dan membangun aplikasi mobile-learning rumus-rumus fisika 

yang dapat memudahkan siswa SMA (Sekolah Menengah Atas) pada SMA 

Negeri 1 Pangkalpinang. 

b. Membuat aplikasi rumus-rumus fisika yang bersifat movable dan portable 

untuk memudahkan siswa untuk bisa mengakses materi baik saat jam 

pelajaran berlangsung atau pun di luar jam pelajaran dengan cepat dan 

efisien serta mudah digunakan. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahanya sebagai berikut: 

a. Kurangnya minat belajar siswa akan pelajaran fisika. 

b. Sering  kalinya  siswa/siswi  SMA lupa  akan  rumus SMA  meski pun pintar  

dalam pelajaran fisika. 

c. Kurang efektif dan efisiennya siswa SMA dalam mendapatkan materi rumus 

fisika dan soal latihan. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan aplikasi ini diperlukan batasan masalah, agar 

permasalahan yang ditinjau tidak terlalu luas dan sesuai dengan maksud sehingga 

tercapai suatu tujuan. Ada pun batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut:  
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a. Aplikasi mobile learning  ini  lebih  difokuskan  penggunaannya  untuk  

siswa Sekolah Menengah Atas kelas XI (sebelas), dengan handphone 

android sebagai media interaksinya. 

b. Objek penelitian ini dikhususkan pada SMA Negeri 1 Pangkalpinang tahun 

ajaran 2015/2016. 

c. Penyampaian materi pelajaran fisika lebih ditekankan pada materi dan 

contoh soal, untuk kiranya dapat mempermudah siswa Sekolah Menengah 

Atas dalam memahami beberapa materi yang telah diajarkan. 

d. Aplikasi ini hanya memuat materi pembahasan pelajaran fisika pada 

semester 1 (satu) saja. 

e. Aplikasi  ini  hanya  untuk  pengguna android dengan android minimal versi 

2.3.3. 

f. Database yang digunakan adalah MySQL. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Ada pun tujuan  yang  ingin  dicapai dari  pembangunan  aplikasi rumus-

rumus  fisika  untuk SMA berbasis mobile android ini adalah : 

a. Untuk dapat mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran 

fisika. 

b. Menambahkan minat para peserta didik untuk pelajaran fisika. 

c. Menambahkan motivasi belajar bagi peserta didik dalam pelajaran fisika 

d. Mengimplementasikan aplikasi yang  telah   dibuat  kepada  para  pengguna  

handphone android agar aplikasi dapat di-install dan digunakan. 

e. Mengarahkan para pengguna handphone  android agar  dapat  menggunakan 

aplikasi ini. 

 

Manfaat dari penulisan laporan skripsi ini adalah untuk membangun 

Aplikasi Rumus - Rumus Fisika untuk SMA Berbasis Android. Agar bermanfaat 

bagi masyarakat umum khususnya siswa Sekolah Menengah Atas dalam bidang 

pendidikan yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan  informasi  yang  

mudah dan efisien karena aplikasi ini berbasis mobile. 
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1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ilmiah ini 

memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data untuk melengkapi data-data adalah 

sebagai berikut: 

1) Metode Wawancara 

Dengan cara ini data didapat dari wawancara yang dilakukan 

terhadap salah satu guru fisika di Sekolah Menengah Atas yang berada 

di Kota Pangkalpinang dengan menanyakan langsung pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan yang menunjang pengumpulan data-

data yang diperlukan. 

2) Metode Observasi 

Pengumpulan data dengan cara meninjau langsung terhadap 

kegiatan belajar mengajar dan mengumpulkan materi pembelajaran 

fisika usia Sekolah Menengah Atas. 

3) Studi Pustaka 

Pengumpulan data yang didapat dari buku-buku dan referensi 

yang berhubungan dengan topik. 

 

b. Tahap Pembangunan Aplikasi 

Adapun tahapan pembangunan aplikasi adalah sebagai berikut: 

1) Analisis 

Pada tahapan analisis ini, proses yang dilakukan adalah dengan 

melakukan analisa masalah dan analisa proses sistem yang digambarkan 

dengan activity diagram, mendefinisikan kebutuhan fungsional, 

kebutuhan non fungsional, kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan 

perangkat lunak yang selanjutnya digambarkan dalam bentuk Use Case 

Diagram dan Skenario Use Case. 
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2) Perancangan 

Pada tahapan ini, proses yang dilakukan adalah merancang alur 

program dalam bentuk activity diagram dan sequence diagram. 

Dilanjutkan dengan membuat antarmuka user dengan menggunakan 

struktur navigasi dan rancangan layar. 

3) Implementasi dan Pengujian 

Tahapan ini mendeskripsikan cara penginstalan aplikasi 

pembelajaran dalam bentuk apk ke smartphone android, serta melakukan 

pengujian menggunakan teknik black box dan evaluasi aplikasi yang 

diuji langsung oleh pengguna kemudian pengguna dibagikan kuesioner 

sebagai bahan analisis penulis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling 

mendukung, dimana pada setiap bab disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode 

penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan garis besar isi 

dari tiap bab. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul dan mendasari pembahasan secara 

detail. Landasan teori dapat 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, RAB (Rancangan Anggaran 
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Biaya), serta Struktur Tim Proyek, Analisa Resiko (Project Risk) dan 

Meeting Plan apabila diperlukan. 

BAB IV ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi antara lain: tinjauan umum yang menguraikan 

tentang gambaran umum objek penelitian, yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, berkaitan dengan 

kegiatan penelitian. Bab ini poin utamanya adalah analisis masalah, 

perancangan dan implementasi sistem. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran yang memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap 

analisis, design, implementasi design, hasil testing dan 

implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, 

kuantitatif atau secara statistik. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian (mampu menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan 

akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), 

layak untuk digunakan (diimplementasikan). 

 


