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BAB I 

Pendahuluan 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman sekarang, yang mana di zaman yang serba canggih ini. 

Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Begitu juga dalam dunia 

pendidikan, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pun seolah berlomba untuk 

melengkapi sekolah mereka dengan teknologi-teknologi yang serba canggih. 

Misalnya saja seperti adanya laboratorium komputer, adanya proyektor di kelas-

kelas demi menunjang kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. 

Disamping itu, perkembangan teknologi mobile phone/telepon genggam 

di zaman sekarang juga sudah semakin canggih. Perkembangan telepon seluler, 

manfaat dan  modelnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi 

sistem operasi yang digunakan telah menambah fungsi ponsel, yang dulunya 

hanya dapat digunkan untuk menelpon dan SMS, kini berubah menjadi 

smartphone. Sistem operasi yang merupakan sebuah perangkat lunak yang ada di 

smartphone juga semakin beragam, seperti IOS, Windows Phone, Blackberry, dan 

Android.  Sistem operasi yang saat ini buming di dunia yaitu Android OS yang 

diperkenalkan sejak tahun 2007. Bahasa pemrograman Android khususnya java 

banyak digunakan untuk menciptakan Android Application pada sistem yang 

mempunyai kapasitas penyimpanan dan memori kecil seperti ponsel. Dengan 

adanya smartphone dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang bersifat 

moveable. 

Oleh karna itu teknologi handphone juga dapat digunakan untuk 

membantu kegiatan belajar bagi siswa dalam pelajaran Bahasa Inggris. Terkadang 

para siswa merasa jenuh dan bosan apabila kegiatan belajar hanya menggunakan 

buku. Dengan memanfaatkan handphone sebagai media belajar yang 

menyenangkan, siswa dapat membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. 
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Maka dari itu, dengan adanya perkembangan  Android yang sangat pesat 

ini dapat memberikan peluang bagi penulis untuk membuat aplikasi mobile pada 

telpon genggam atau biasa disebut smartphone. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang dijabarkan, penulis mencoba membuat aplikasi yang dapat 

membantu pengguna dalam memanfaatkan teknologi yang dapat memudahkan 

pemakainya, serta memberi kemudahan untuk siswa belajar bahasa Inggris 

dimanapun dan kapanpun dengan metode pembelajaran yang menyenangkan 

tanpa harus membawa buku ketika sedang diluar jam belajar.Pemanfaatan 

teknologi ini mendasari penulis untuk membuat ”Aplikasi Pembelajaran Bahasa 

Inggris Berbasis Android Untuk Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 

Pangkalpinang ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dirumuskan sebagai berikut 

a. Keterbatasaan guru tentang metode pembelajaran yang monoton dan 

kurang variatif 

b. Kurang tertariknya siswa untuk belajar di sekolah dengan media kertas 

maupun buku dalam mempelajari pelajaran yang ada di SMK Negeri 2 

Pangkalpinang. 

c. Kurang tertariknya siswa dengan metode pembelajaran “ceramah” 

yaitu cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau 

penjelasan langsung oleh guru kepada sekelompok siswa. 

d. Kurang tertariknya siswa untuk belajar di rumah dengan media 

pembelajaran seperti buku maupun kertas. 
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1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa batasan masalah, 

diantaranya: 

a. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada smartphone android.  

b. Aplikasi ini dirancang dan dibangun secara menarik sehingga dapat 

mempermudah pengguna yang memakainya 

c. Aplikasi ini merupakan media pembelajaran yang bisa menggantikan 

buku 

d. Aplikasi ini hanya berupa teks saja.  

e. Aplikasi ini memberikan informasi tentang materi Bahasa Inggris 

untuk siswa kelas XI semester 2 

f. Aplikasi ini bisa digunakan siswa/siswi di sekolah ataupun diluar 

sekolah 

 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan laporan skripsi ini adalah ;  

a.Untuk merancang sebuah aplikasi yang diharapkan dan menjadi media 

pembelajaran bagi siswa/siswi kelas XI. 

b.Aplikasi ini dirancang dalam bentuk yang sederhana, menarik, dan 

tidak membosankan sehingga sistem pembelajaran lebih efektif dan 

efisien menggunakan smartphone berbasis android. 

c.Aplikasi ini merupakan metode baru untuk para siswa kelas XI untuk 

belajar bahasa Inggris.  

d.Memudahkan para siswa/siswi dalam belajar bahasa Inggris dan tidak 

perlu membawa buku apabila ingin belajar Bahasa Inggris. 
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1.4 Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Tahap Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Studi Literatur  

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper dan 

bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.  

b. Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan 

langsung terhadap permasalahan yang diambil. 

c.Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukakan dengan 

mewawancarai narasumber 

2. Tahap Pengembangan Perangkat Lunak  

Teknik analisis data dalam pengembangan perangkat lunak 

menggunakan  paradigma perangkat lunak secara waterfall, yang  meliputi 

beberapa proses diantaranya:  

a. System/Information Engineering  

Merupakan bagian dari sistem yang terbesar dalam pengerjaan 

suatu proyek, dimulai dengan menetapkan berbagai kebutuhan dari 

semua elemen yang diperlukan sistem dan mengalokasikannya kedalam 

pembentukan perangkat lunak.  

b. Analisis  

Merupakan tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam 

pelaksanaan proyek pembuatan perangkat lunak.  

c. Design  

Tahap penerjemahan dari data yang dianalisis kedalam bentuk 

yang mudah dimengerti oleh user. 
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d. Coding  

Tahap penerjemahan data atau pemecahan masalah yang telah 

dirancang kedalam bahasa pemrograman tertentu.  

e. Pengujian  

Merupakan tahap pengujian terhadap perangkat lunak yang 

dibangun.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari 

tiap tiap bab sebaga berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, yang merupakan bab 1 skripsi berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini merupakan tinjauan pustaka berisi penjelasan teori tentang 

konsep dasar yang berkaitan dan berhubungan dengan topik penelitian 

yang akan dilakukan dan berkaitan dalam proses analisa permasalahan 

serta teori-teori pendukungnya 

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 (hanya bila perlukan), Analisa Resiko (Project Risk) (hanya bila 

diperlukan), Meeting Plan (hanya bila diperlukan).   

BAB IV ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  

Bab ini berisi antara lain: Tinjauan Umum yang menguraikan tentang 

gambaran umum objek penelitian, yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi, berkaitan dengan kegiatan penelitian. Bab 

ini point utamanya adalah  analisis masalah, perancangan, dan 

implementasi sistem. 
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BAB V PENUTUP  

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil-hasil 

dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi desain, 

hasil testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara 

kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Kesimpulan dapat 

mengemukakan kembali masalah penelitian (mampu menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang 

diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat 

(dikerjakan), layak untuk digunakan (diimplementasikan). Penulis tidak 

diperkenankan menyimpulkan masalah jika pembuktian tidak terdapat 

dalam hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


