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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara garis besar sistem belajar mengajar di Indonesia masih bersifat 

konvensional. Sistem belajar mengajar seperti ini sedikit demi sedikit harus 

ditingkatkan bila ingin mendapat sumber daya manusia yang lebih baik. 

Sistem seperti ini tidak hanya menyebabkan kejenuhan tetapi juga membuat 

siswa kesulitan dalam memahami dan mempraktekkan ilmu yang diberikan 

oleh pengajar. Sistem pembelajaran yang baik tidak hanya menuntut siswa 

belajar mengembangkan ilmu pengetahuan saja namun juga mengembangkan 

mental siswa. Pengembangan mental dapat dilakukan dengan latihan 

pramuka. 

Mengikuti kegiatan pramuka merupakan suatu hal yang 

menyenangkan apabila penyampaian materi pramuka tidak hanya saat tatap 

muka saja tetapi juga melalui aplikasi  yang dapat menarik minat siswa. 

Banyak sistem belajar mengajar yang telah dikembangkan pada masa 

sekarang ini, salah satunya adalah dengan alat bantu komputer. Fungsi 

komputer disini adalah sebagai media pembelajaran, yang membantu 

pendidik dalam proses belajar mengajar. Dalam sebuah program pengajaran 

hal terpenting selain isi atau materi pengajarannya adalah keinteraktifan 

program tersebut. Sifat interaktif memberikan keleluasaan pada pengguna 

untuk dapat mengulang suatu materi sampai dikuasainya sehingga dapat 

menciptakan suatu lingkungan belajar yang menyenangkan. Pengaksesan 

materi dapat disesuaikan menurut kemampuan masing-masing pengguna, 

dalam hal ini pengguna tidak dipaksa untuk membaca semua materi yang ada. 

Pengguna yang belajar dari multimedia akan lebih termotivasi karena mereka 

bertindak lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Namun media pembelajaran yang mempelajari kepramukaan secara 

interaktif untuk siswa masih jarang ditemukan. Media pembelajaran yang 
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interaktif dapat dibuat menggunakan software Adobe Flash CS3. Dengan 

Adobe Flash CS3 memudahkan penggunanya membuat media pembelajaran 

yang interaktif secara audio maupun visual.  

Pada SMP N 6 Sungai Selan terdapat ekstrakulikuler pramuka yang 

diadakan setiap satu minggu sekali pada hari sabtu. Kegiatan mengajar 

pramuka masih menggunakan metode konvensional yaitu penyampaian 

materi dengan tatap muka, hal ini menjadi kurang menarik minat siswa. 

Untuk menarik minat siswa terhadap pramuka perlu dibangun sebuah media 

pembelajaran pramuka yang mampu menyajikan berbagai materi secara audio 

visual dan juga interaktif. Sehingga untuk membangun media pembelajaran 

kepramukaan yang menarik penulis menggunakan Adobe Flash CS3. 

Berdasarkan uraian diatas maka pada penyusunan laporan skripsi ini penulis 

mengambil judul:“ MEDIA PEMBELAJARAN KEPRAMUKAAN 

PENGGALANG DI SMP NEGERI 6 SUNGAI SELAN.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi 

permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah bagaimana membuat 

media pembelajaran kepramukaan penggalang di SMP N 6 Sungai Selan yang 

dapat memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bidang 

kepramukaan penggalang. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan ini dibuat untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang akan diteliti dan dikembangkan oleh penulis, maka 

batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran interaktif ini diperuntukkan bagi anggota pramuka 

penggalang yang mengacu pada Buku Panduan Pramuka.  

2. Media pembelajaran interaktif ini  diperuntukkan bagi anggota pramuka 

penggalang SMP N 6 Sungai Selan terdiri dari beberapa materi seperti: 
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Trisatya, Dasadharma, Morse, Semaphore, Menaksir tinggi,Latihan soal 

umum, Latihan morse dan Latihan semaphore. 

3. Media pembelajaran ini dilengkapi dengan latihan soal pilihan ganda 

berjumlah 5 soal yang memuat materi dan akan ditampilkan nama, nilai 

dan komentar dari hasil evaluasi belajar siswa. 

4. Pengembangan media pembelajaran kepramukaan penggalang 

menggunakan grafik animasi 2D (2 Dimensi) dan video dengan 

software Adobe Flash CS3. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui materi kepramukaan penggalang. 

2. Untuk mengetahui perancangan media pembelajaran kepramukaan 

penggalang menggunakan Adobe Flash CS3. 

3. Mempermudah siswa dalam mempelajari materi kepramukaan serta 

meningkatkan minat belajar siswa melalui media pembelajaran 

interaktif. 

 

1.4.2 Manfaat  

Adapun manfaat dari pelaksanaan skripsi ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

a.  Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis yang tidak 

didapat di perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan 

pembuatan media pembelajaran kepramukaan penggalang. 

b. Belajar membuat media pembelajaran kepramukaan 

penggalang menggunakan Adobe Flash CS3. 

2. Bagi SMP N 6 Sungaiselan 

a. Sebagai media pembelajaran kepramukaan penggalang yang 

memudahkan siswa untuk mempelajari materi pramuka 



 

 

4 

 

penggalang seperti Trisatya, Dasadharma, Morse, 

Semaphore, Menaksir tinggi, 

b. Membantu pengguna memahami materi kepramukaan yang 

disertai visualisasi. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Jenis Data 

Sedangkan data - data yang nentinya akan digunakan didalam 

penulisan makalah penelitian ini adalah:  

a. Data Primer 

 Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya.(Marzuki,2002:55) Data primer 

diperoleh dengan mengamati proses kegiatan pramuka di sekolah 

yang memberikan pembelajaran tentang pramuka. Dalam hal ini 

sekolah yang diamati adalah SMP N 6 Sungai Selan. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek penelitian, tetapi berkaitan dengan tema yang 

diangkat dalam objek penelitian.(Marzuki,2002:56) 

Data yang diperoleh melalui buku referensi, dokumentasi 

program dan internet yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dihadapi termasuk dalam data sekunder. 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode sangatlah penting dalam penelitian karena akan 

mempengaruhi baik buruknya suatu penelitian. Dalam usaha 

memperoleh data tersebut digunakan beberapa metodologi.  

Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Diskusi 

 Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab dengan siswa 

SMP 6 Sungai Selan yang mengikuti kegiatan Pramuka dan 

pembina Pramuka mengenai pengetahuan tentang Kepramukaan 

penggalang. 

 

b. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah teknik atau pendekatan untuk 

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek 

datanya.(Jogiyanto, 2008:111). Pada penelitian ini observasi 

dilakukan pada siswa SMP 6 Sungai Selan pada kondisi dimana 

kegiatan pramuka sedang berlangsung dan kemudian mencatat 

hasil yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan. 

c. Studi Pustaka 

Merupakan metode pengumpulan data yang berbentuk 

tulisan, yang meliputi surat – surat, catatan harian, laporan dan 

foto. (Marzuki,2002: 59) Dalam penulisan skripsi ini penulis 

mempelajari buku – buku dan sumber referensi lain sehingga akan 

memperoleh data yang relevan dengan pokok bahasan yang akan 

penulis sajikan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini berguna untuk memberikan suatu 

gambaran ataupun penjelasan umum mengenai keseluruhan isi laporan yang 

dibuat dengan membagi laporan dalam beberapa bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian, 

metodologi yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II  Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan mengenai teori dasar yang digunakan dalam 

menyelesaikan penelitian, antara lain Konsep dasar sistem, Pengembangan 

Sistem, Media pembelajaran, Pengertian Pramuka, dan Adobe Flash CS3. 

 

BAB III  Pemodelan Proyek 

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

Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, Identifikasi Deliveriables, 

Penjadwalan Proyek, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Struktur Tim Proyek, 

Analisa Resiko (Project Risk), Meeting Plan dalam pembuatan aplikasi 

media pembelajaran kepramukaan penggalang di SMP N 6 Sungaiselan 

 

BAB IV  Analisi, Perancangan dan Implementasi 

Berisi tentang gambaran umum SMP N 6 Sungai Selan, yang berupa 

sejarah, visi dan misi, struktur organisasi serta kegiatan pramuka. 

Bab ini juga membahas tentang rancangan sistem yang meliputi analisis 

sistem, perancangan sistem dengan menggunakan Adobe Flash CS3, desain 

tampilan. 

 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Bab akhir ini memberikan kesimpulan dari masalah yang dibahas, 

saran–saran yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi terwujudnya 

penelitian yang telah dicapai. 


