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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat, sehingga 

mendorong setiap manusia merespon semua perkembangan tersebut secara cepat 

untuk mengikutinya. Tuntutan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

dibutuhkan. Kemampuan untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kreatif dan 

kemauan bekerjasama secara efektif. Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses 

pembelajaran yang meliputi guru, siswa dan lingkungan pembelajaran yang saling 

mempengaruhi satu sama lain dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. 

Media merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 

Hal ini berkaitan dengan penggunaan media yang tepat dan bervariasi dalam 

proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan dapat mengurangi 

sikap pasif siswa, mengingat saat ini hamper seluruh belahan dunia mengalami 

musibah non alam yaitu pandemi covid-19 yang mengharuskan segala kegiatan 

dirumah sehingga aplikasi ini dibuat bertujuan agar dapat menunjang 

pembelajaran dari jarak jauh. 

Salah satu cara memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran 

adalah dengan cara meng-explore berbagai program aplikasi yang mendukung 

proses belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat berbagai macam desain 

media pembelajaran interaktif yang memudahkan siswa dalam memahami materi 

ajar. Sistem operasi perangkat mobile yang saat ini perkembangannya sangat pesat 

adalah sistem operasi Android. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengimplementasikan aplikasi 

berbasis android berdasarkan beberapa peneltian terdahulu yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti seperti : Penelitian yang dilakukan oleh Fellyson Titting, Taufik 

Hidayah, Harry Pramono [1] mengenai pengembangan pembelajaran senam lantai 

berbasis android, dengan hasil pembelajaran senam lantai yang memanfaatkan 
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teknologi menjadi lebih efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sahrani, 

Siska Dewi Lestari [2] mengenai aplikasi pembelajaran TIK berbasis android pada 

SMA N 1 Muara Teweh, dengan hasil aplikasi mobile pembelajaran menjadi lebih 

efektif serta menunjang kemajuan teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hanifah Nur Nasution, Sari Wahyuni, Thofik Hidayat [3] mengenai pengembangan 

media pembelajaran statistika pendidikan berbasis android, dengan hasil penulis 

mengembangkan sebuah aplikasi media pembelajaran berbasis android dalam 

penerapan proses pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Diyan Fatmala, 

Upik Yelianti [4] mengenai media pembelajaran interaktif berbasis android untuk 

siswa SMA dengan hasil pembelajaran yang menjadi interaktif dalam mempelajari 

multimedia. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Yektyastuti, Jaslin Ikhsan [5] 

mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis android untuk peserta 

didik menengah atas, dengan hasil siswa jadi lebih interaktif dalam pembelajaran 

dengan metode mobile. 

Adanya pemanfaatan sistem pembelajaran secara online berbasis android ini 

diharapkan dapat menarik minat belajar siswa-siswi dalam memahami materi 

yang diajarkan dimana saja dan kapan saja tanpa harus membawa buku/modul. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis berusaha mengembangkan 

suatu inovasi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri, 

yaitu dengan mengombinasikan kemajuan smartphone android dengan konsep 

dasar pembelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Dengan 

pengajuan judul proposal skripsi yang berjudul “Mobile Learning Application 

berbasis Android Sebagai Pendukung Media Pembelajaran SMA”, diharapkan 

dapat membantu untuk memudahkan proses pembelajaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang 

dialami, antara lain : 

1. Bagaimana membantu meminimalisir kesibukan seorang guru yang diluar 

mengajar agar tidak terjadi kekosongan materi pelajaran, sehingga diperlukan 

pembaharuan agar proses pembelajaran tidak terhambat? 
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2. Bagaimana siswa dapat selalu update pada aplikasi agar tidak terjadi 

kesalahan informasi mengenai tugas, ataupun materi dan kuis oleh guru? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam pembuatan mobile 

learning application, antara lain : 

 Tujuan dari penelitian sebagai berikut : 

1. Memodernisasi media pembelajaran sehingga dapat mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada saat ini. 

2. Menerapkan sistem android untuk memudahkan guru dan siswa. 

3. Membangun sebuah aplikasi yang memudahkan saat penggunaan (user 

friendly). 

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain : 

1. Membantu guru dalam menjalankan tugas sebagai pengajar dengan 

pemanfaatan teknologi sehingga lebih interaktif dan modern agar dapat 

memberikan materi atau tugas dari manapun dan kapanpun. 

2. Memudahkan siswa-siswi dalam proses pembelajaran dikelas dengan tanpa 

guru masuk ke kelas siswa-siswi telah dapat menerima materi, tugas, ataupun 

kuis melalui smartphone. 

3. Menjadikan peneliti lebih berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi dalam dunia pendidikan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan agar penyelesaian skripsi menjadi terarah dan 

cakupan tidak terlalu luas, berikut merupakan batasan masalah yang ada pada 

proposal skripsi ini yaitu untuk dapat menggunakan aplikasi ini minimal 

menggunakan OS versi 6.0 (marshmallow), dalam melakukan input materi pada 

database, saat ini hanya dapat input berupa file gambar, sehingga materi guru 

diberikan berupa file gambar. Pada aplikasi tersebut seluruh kelas masih belum di 

kelompokkan. Aplikasi tersebut memiliki fitur untuk siswa agar dapat melihat 

update materi yang telah diinput guru, siswa dapat meninggalkan komentar pada 

aplikasi tersebut namun proses pengumpulan tugas masih secara konvensional. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab 

agar mempermudah dalam melakukan pembahasan. Setiap bab merupakan satu 

kesatuan, dengan rincian sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang 

menjadi garis besar pada pembahasan pada bab ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan landasan teori yang merupakan tinjauan pustaka 

menjelaskan tentang teori yang mendukung dalam perencanaan serta 

pembuatan aplikasi. Mulai dari konsep, Langkah-langkah dasar, Teknik 

penyajian aplikasi. Bab ini juga membahas mengenai tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau keperluan 

dalam penelitian dan menjelaskan sumber landasan teori yang digunakan. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjabaran mengenai saran dan tujuan yang akan 

dikembangkan pada aplikasi ini, serta siapa saja yang terlibat dan 

bertanggung jawab pada tahap pembangunan serta penggunaan aplikasi. 

Gambaran secara umum hasil dari aplikasi, model atau proses yang 

digunakan dalam tahap pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk 

akhir. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini poin utamanya adalah analisis masalah, perencanaan serta 

implementasi sistem. Berisikan uraian tentang tujuan secara umum pada 

objek penelitian yang akan digunakan, serta pemecahan terhadap suatu 

permasalahan yang dihadapi yang memiliki kaitan dengan penelitian 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari tahapan penelitian dan 

saran yang membangun dengan tujuan pengembangan pada aplikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


