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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari 

dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Begitu juga dalam penerapan metode 

ilmiah yang merupakan proses berfikir logis yang didasarkan pada fakta dan 

teori. Inovasi pembelajaran memberikan banyak kemudahan, serta sebagai 

cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang 

teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh 

inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun 

walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di 

sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif.Kemajuan 

teknologi yang telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik 

dibidang ekonomi, politik,kebudayaan seni dan bahkan didalam dunia 

pendidikan. [1]. Salah satu contoh kemajuan teknologi saat ini adalah 

Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga. 

Saat ini pembelajaran yang dilakukan masih berupa penyampaian 

langsung dari guru atau pelatih. Siswa yang agak susah untuk menangkap 

penjelasan dari guru butuh beberapa kali untuk dijelaskan. Karena 

pembelajaran ini dilakukan di lapangan maka pada saat berhalangan 

misalnya cuaca di luar kelas tidak mendukung (hujan) maka siswa pasti 

akan melakukan di dalam ruangan.Dunia pendidikan harus mau 

mengadakan inovasi yang menyeluruh artinya semua perangkat dalam 

sistem pendidikan memiliki peran dan menjadi faktor yang begitu 

berpengaruh dalam keberhasilan sistem pendidikan kegiatan belajar di 

dalam kelas dengan menggunakan buku,namun metode tersebut kurang 

interaktif karena buku tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa. 

Harus ada media yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Sekolah 

Dasar Negeri 5 Muntok yang merupakan salah satu sekolah yang terdapat 
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di Kabupaten Bangka Barat yang pertama kali didirikan pada tahun 

1975,dulunya sekolah ini bernama Sekolah Dasar Negeri 97 dan berganti 

nama menjadi Sekolah Dasar Negeri 5 Muntok pada tahun 2000. Sekolah 

ini beralamat di Jl. Hos Cokrominoto, Sungai Daeng. Kec.Mentok Kab 

Bangka Barat Prov.Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Android mengalami  perkembangan dari versi ke versi disesuaikan 

dengan  kebutuhan,beberapa versi android yang telah dirilis hingga saat ini. 

Banyaknya versi android yang dirilis adalah pembaruan dan penambahan 

fitur-fitur sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya[2]. Dan dalam 

proposal ini saya juga akan membuat aplikasi berbasis android tentang 

pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di salah satu sekolah dasar 

negeri yang ada di Bangka Barat tepatnya di Mentok. 

 Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Wahyudi 

dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul “Aplikasi pembelajaran 

pengenalan budaya indonesia”[3]. Penelitian selanjutnya dari Fazriyah dan 

kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul “Pelatihan Aplikasi 

Pembelajaran Quizizz di Sekolah Dasar Kota Bandung”[4]. Selanjutnya 

penelitian dari Pangestika dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang berjudul 

“Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Murid Sekolah Dasar 

Berbasis Android”[5]. Dan penelitian dari Tatilu dan kawan-kawan pada 

tahun 2018 yang berjudul “Aplikasi Pembelajaran Lagu Nasional dan 

Daerah untuk Anak Sekolah Dasar”[6]. Selanjutnya penelitian dari Sintaro 

dan kawan-kawan  pada tahun 2020 yang berjudul “Aplikasi Pembelajaran 

Teknik Dasar Futsal Menggunakan Augmented Reality Berbasis 

Android”[7]. 

Berdasarkan beberapa referensi penelitian yang telah dicantumkan 

diatas akan dilakukan penelitian yang berjudul “ Aplikasi Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Pada Sekolah Dasar Negeri 5 Muntok 

Berbasis Android”. Diharapakan dengan adanya penelitian dalam 

pembelajaran pada aplikasi ini bisa membantu proses belajar mengajar 
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menjadi efektif, menarik dan menyenangkan bagi siswa dan diharapkan 

mampu menambah motivasi belajar siswa dan mengubah sistem 

pembelajaran yang ada sekarang menjadi sistem pembelajaran yang 

berbasis teknologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dapat diperoleh suatu masalah yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Bagaimana membangun aplikasi pembelajaran pendidikan jasmani dan 

olahraga pada Sekolah Dasar Negeri 5 Muntok Berbasis Android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Materi yang terdapat dalam aplikasi ini hanya berupa gerakan senam 

yang terdapat dalam buku pelajaran siswa kelas 6. 

2. Resolusi optimal untuk aplikasi ini adalah layar dengan ukuran 720x1280 

pixels. 

3. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada smartphone dengan sistem 

operasi Android Marshmallow (6.0) keatas. 

4. Penelitian ini dilakukan pada kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 5 Muntok. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang aplikasi pembelajaran pendidikan jasmani dan 

olahraga pada Sekolah Dasar Negeri 5 Muntok berbasis 

andoroid 

2. Memudahkan guru dalam memberikan informasi dan pelajaran 

terhadap siswa. 

3. Membantu proses belajar siswa agar lebih memahami 

menggunakan aplikasi. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Memudahkan guru dalam memberikan informasi dan pelajaran 

terhadap siswa 

2. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian terhadap 

aplikasi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga pada 

Sekolah Dasar Negeri 5 Muntok berbasis android dan salah satu 

syarat dalam mengikuti skripsi. 

3. Bagi Siswa 

Menarik dan menyenangkan bagi siswa dan diharapkan mampu 

menambah motivasi belajar. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan 

masalah,batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini berisi tori-teori,pendapat dan sumber-sumber lain 

untuk mendukung dalam proses pembuatan aplikasi pada penelitian 

ini, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pembahasan 

masalah. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini berisi model dan metode penelitian,teknik 

pengumpulan data serta alat bantu pada pengembangan sistem 

analisis dari semua permasalahan-permasalahan yang ada dimana 

masalah tersebut akan diselesaikan dengan penelitian ini.  

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisi latar belakang,struktur organisasi,tugas dan 

wewenang,serta analisis masalah sistem berjalan,hasil 

solusi,perancangan sistem lalu hasil dan pengujian dari aplikasi yang 

dibuat secara keseluruhan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh 

kegiatan yang dilakukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca serta perkembangan tempat penelitian dan bab ini menjadi 

bab terakhir dari bab-bab yang ada. 

 


