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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi merupakan satu kebutuhan primer saat ini bagi semua elemen 

masyarakat dan semua jenis pekerjaan. Dengan adanya teknologi akan sangat 

mempermudah pekerjaan yang akan diselesaikan, kemajuan teknologi pun 

dituntut untuk memberikan berbagai kemudahan dan kreatifitas yang tinggi 

mengingat teknologi menjadi satu hal pokok yang akan digunakan oleh manusia. 

Teknologi yang dibahas kali ini adalah teknologi Smartphone, dimana telpon 

bukan hanya sebagai alat komunikasi audio, pesan dan visual, tapi dapat 

digunakan sebagai sebuah media pembelajaran. 

Media pembelajaran Bahasa Inggris khususnya pada pokok pelajaran 

“Tenses” yang ada sekarang 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.  
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Berdasar pada latar belakang dan beberapa persoalan yang telah dijelaskan 

diatas, penulis mencoba untuk membuat sebuah alat bantu yang berupa aplikasi 

mobile ber-platform android yang dapat membantu kelancaran proses belajar 

mengajar dan memberikan kemudahan dalam memahami materi yang 

disampaikan guru. Hal inilah yang mendasari penulis dalam pengambilan judul 

skripsi “APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

PENGENALAN 16 (ENAM BELAS) TENSES BAHASA INGGRIS 

BERBASIS ANDROID.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya : 

a. Siswa membutuhkan media pembelajaran alternatif untuk mempermudah 

pemahaman pada mata pelajaran Bahasa Inggria pokok pelajaran 16 (enam 

belas) Tenses Bahasa Inggris. 

b. Dibutuhkan sebuah media pembelajaran alternatif yang dapat mempermudah 

siswa dalam mengakses dan memahami pelajaran. 

c. Media pembelajaran alternatif yang berbasis android juga dapat mengenalkan 

siswa pada teknologi yang saat ini sedang banyak digunakan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memberikan ketegasan dalam cakupan pembuatan aplikasi ini, perlu 

ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut : 

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

pelajaran Bahasa Inggris khususnya pada pokok pelajaran pengenalan 16 

tenses, serta kuis yang dibuat untuk menguji pemahaman siswa berdasarkan 

materi yang ditampilkan. 

b. 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. 
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c. Output yang dihasilkan pada aplikasi ini adalah menampilkan teks dan 

gambar.  

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari pembangunan aplikasi Media 

Pembelajaran Interaktif Pengenalan 16 Tenses Bahasa Inggris berbasis android di 

SMP Negeri 4 Sungailiat: 

a. Mengetahui cara guru memanfaatkan sarana e-learning dalam menyampaikan 

materi, tugas dan kuis kepada siswa/i serta menemukan cara baru yang lebih 

efektif dan tepat guna. 

b. Merancang dan membangun aplikasi yang user friendly dan menarik dari segi 

tampilan serta dengan fungsi yang bermanfaat. 

c. Melakukan pengujian terhadap aplikasi untuk setiap menu dan konten yang 

dibuat. 

 

1.5 Metodologi Riset 

Menurut Sugiono (2009:2) menyatakan bahwa, definisi metode penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu 

pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisifikasi masalah. 

 

1.5.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari perorangan, 

kelompok, panel atau sumber terselubung. Dalam memperoleh data primer, 

penulis melakukan wawancara dan observasi di tempat penelitian. 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan langsung 

terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi dalam 
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perusahaan secara langsung di tempat kejadian. Adapun observasi dilakukan 

di SMP Negeri 4 Pangkalpinang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan data dengan melakukan dialog 

langsung kepada orang yang dianggap bisa memberikan informasi yang 

dibutuhkan penulis yaitu kepada Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris dan 

juga melakukan dialog langsung kepada sebagian siswa SMP Negeri 4 

Sungailiat Pangkalpinang. 

 

1.5.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, 

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu. 

Data ini diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literatur, 

artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

1.6 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. 

 

BAB II LANDASAN TEORI   

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori 
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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 DAN PERANCANGAN SISTEM   

Bab ini berisi antara lain gambaran umum objek penelitian, analisis masalah, 

yang akan menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat 

dalam perancangan dan pembangunan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis 

android. 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan paparan implementasi, analisis hasil uji coba program, 

berikut kesimpulan dan saran dari perancangan dan pembangunan aplikasi 

pembelajaran interaktif berbasis android. 


