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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah pengguna telepon genggam semakin hari semakin banyak, di 

Indonesia saja telah mencapai 100 juta lebih orang pengguna telepon genggam. Saat 

ini telepon seluler (ponsel) telah beralih menjadi gadget yang mampu melakukan 

banyak hal, hal ini dikenal dengan ponsel pintar (smartphone). Smartphone 

memiliki kemampuan membaca, mengirim surat elektrik (email), dan menjalankan 

beberapa macam aplikasi. Ponsel pintar memiliki bermacam-macam sistem operasi,  

seperti Mancitosh, Android, Windows Phone, dan lain sebagainya.  

Metode pembelajaran yang digunakan guru pada SMK Negeri 2 

Pangkalpinang masih terbilang dilakukan dengan cara yang biasa, belum 

memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Hal ini mengakibatkan proses 

pembelajaran masih lamban dan belum menunjukkan kinerja yang baik. Tentunya 

hal ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar belum optimal. Hal ini menandakan 

bahwa metode pembelajaran yang masih berjalan belum sepenuhnya objektif. Oleh 

karena itu, para guru membutuhkan suatu terobosan yang dapat mempermudah 

proses pembelajaran. Salah satunya adalah menerapkan metode pembelajaran yang 

dapat secara mudah dan praktis dilakukan, sehingga siswa lebih tertarik untuk 

belajar. 

Sketchware merupakan perangkat lunak mobile yang berjalan pada sistem 

operasi Android. Aplikasi ini difungsikan sebagai alat untuk membuat aplikasi 

Android sederhana tanpa mengetahui secara kompleks tentang bahasa pemograman 

aplikasi Android. Sketchware didesain untuk pemrograman aplikasi Android 

melalui Android itu sendiri, sehingga pengembangan menggunakan aplikasi ini 

sangat mudah dikarenakan bisa langsung dipasang ke ponsel berbasis Android. 

Selain kemudahan dalam proses pengujian aplikasinya, Sketchware sangat ringan 

dan simpel sekali dalam tampilan antarmuka-nya. 
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SMK Negeri 2 Pangkalpinang adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang 

mempelajari penerapan ilmu teknologi. Sekolah ini berlokasi di Kacang Pedang, 

Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penerapan metode 

pembelajaran kepada siswa untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar 

diperlukan pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang dikarenakan selama ini banyak 

siswa yang kurang mengerti dan mudah bosan dengan cara mengajar yang seperti 

biasanya, yaitu menulis di papan tulis dan mencatatnya kembali. Kurang adanya 

perubahan ataupun perbedaan cara mengajar guru sehingga membuat siswa kurang 

tertarik untuk belajar. Dengan cara mengajar yang berbeda guru dapat menampilkan 

slide presentasi (powerpoint) ataupun menampilkan toturial belajar dan mudah 

dipahami oleh siswa tersebut. Siswa akan lebih tertarik dengan belajar dengan 

metode baru ini. Selain itu, metode yang baru ini dapat memudahkan para siswa 

memahami pembelajaran dengan cara yang berbeda. Perkembangan pembelajaran 

siswa dapat dilihat apabila siswa tidak bisa hadir ke sekolah dan siswa dapat belajar 

di rumah serta dapat mengetahui informasi-informasi dari sekolah tentang 

perkembangan apa saja yang ada di sekolah. Cara mengajar yang berbeda dari 

biasanya diperlukan untuk membuat siswa lebih tertarik mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. Pada umumnya kepala sekolah melakukan penilaian kinerja seorang guru 

berdasarkan proses belajar siswa, metode mengajar, dan cara mengajar guru 

tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “APLIKASI MOBILE LEARNING MENGGUNAKAN 

SKETCHWARE PADA SMK NEGERI 2 PANGKALPINANG BERBASIS 

ANDROID”. 

Dalam Penelitian ini penulis melihat referensi dari beberapa Penelitian 

terdahulu, Berikut merupakan tinjauan penelitian terdahulu yang terkait:  

Penelitian yang dilakukan Muhammad Qodrian, (2018) penelitian ini yang berjudul 

“Rancang Bangun Aplikasi Psikologi Gaya Belajar Anak Menggunakan MIT APP 

INVERTOR 2 pada Bright Psikologi Center” [1]. Penelitian yang dilakukan RR. 

Trianina Arini Kudiasanti, (2017) penelitian ini yang berjudul “Pengembangan 
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Aplikasi Edukatif Berbasis Android Dan Desktop EDCOUNTING-APP sebagai 

media pembelajaran akuntansi keuangan siswa kelas XI AK SMK Negeri 7 

Yogyakarta Tahun 2016/2017” [2]. Penelitian yang dilakukan Maranthika 

Setyantoko (2016) penelitian ini yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Mobile Learning Berbasis Android Dalam Pembelajaran Atletik 

Untuk Siswa SMP Kelas VII” [3].Penelitian yang dilakukan Herri Susanto (2016) 

penelitian ini yang berjudul “Aplikasi Pembelajaran Berbasis Android (E-Learning) 

di MA. DARUTTAQWA Gresik” [4]. Penelitian yang dilakukan Hance Basten 

Bastian (2016) yang berjudul ”Perancangan Aplikasi Pembelajaran Pengenalan 

Komputer Berbasis Android” [5]. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, masalah yang 

dirumuskan yaitu : 

1. Bagaimana membuat aplikasi mobile learning menggunakan Sketchware pada 

SMK Negeri 2 Pangkalpinang berbasis Android ? 

2. Bagaimana menerapkan qaplikasi mobile learning menggunakan Sketchware  

pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang Berbasis Android ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Aplikasi metode mengajar guru ini hanya digunakan untuk guru (baru) untuk 

membantu guru tersebut dalam mengajar. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan oleh guru dan bersifat online. 

3. Basisdata untuk akses masuk dan keluar dari aplikasi, termasuk menambahkan 

file-file yang diperlukan oleh guru menggunakan database online yaitu 

Firebase. 

4. Aplikasi ini menyediakan beberapa buku untuk metode mengajar dan bisa 

ditambahkan file lainnya. 

5. Pembuatan aplikasi ini menggunakan perangkat lunak Sketchware. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi mobile learning menggunakan 

Sketchware pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang berbasis Android. Sedangkan, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti dapat memahami proses kerja aplikasi untuk metode mengajar dan 

mengembangkan aplikasi yang diperlukan. 

2. Bagi pengguna sangat berguna untuk mengajar dan memudahkan guru untuk 

mengajar dan tidak perlu membawakan buku untuk mengajar dan bisa 

menampilkan metode mengajar melalui proyektor. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Ada pun sismtematika penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab 

untuk mempermudah dalam pembahasannya. Tiap-tiap bab masih merupakan satu 

kesatuan, dengan beberapa perincian sebagai berikut :  

 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian, 

tujuan penelitian dan sistimatika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini berisikan semua penjelasan tentang teori atau 

definisi tentang aplikasi yang dibuat dan bahasan 

pemrograman yang akan digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi ini.  

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian dan alat bantu 

pengembangan sistem. 

BAB IV : PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisikan struktur organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, 
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analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, 

perancangan sistem dan juga implementasi serta hasil dari 

penelitian. 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari 

keseluruhan dari laporan dan juga saran yang dapat diberikan 

dari pelanggan pengguna aplikasi ini. 

 


