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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah proses bertukar informasi antara pendidik 

yaitu guru dengan peserta didik yaitu murid. Dengan kata lain 

pembelajaran adalah proses menyampaikan sebuah informasi dari guru 

kepada muridnya, demikian juga muridnya, apabila seorang murid dirasa 

kurang jelas dalam menerima materi yang disampaikan, maka murid dapat 

bertanya kepada guru tersebut. 

 Metode penyampaianya sering kali guru mengunakan media klasik 

seperti buku sebagai sarana pembelajaran. Metode seperti ini dirasa kurang 

menarik, sehingga membuat siswa malas untuk belajar sehingga 

pembelajaran pun menjadi kurang efektif karena siswa tidak dapat 

menerima materi yang disampaikan guru. Supaya siswa dapat menerima 

materi yang disampaikan dibutuhkan metode penyampaian yang menarik 

sehingga membuat siswa mudah memahami materi yang disampaikan.  

 Penulis memilih materi tentang pengenalan kerangka manusia 

karena didalam penyampaian materinya sering kali hanya menggunakan 

media buku atau torso. Metode ini dirasa kurang efektif sehingga 

membuat siswa tidak tertarik mempelajarinya. 

 Penulis mencoba membuat sebuah aplikasi pembelajaran kerangka 

tubuh manusia beserta fungsinya berbasis mobile Android menggunakan 
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Eclipse. Aplikasi ini berisi tentang macam-macam tulang yang ada pada 

tubuh manusia serta fungsi dari tulang-tulang tersebut. Aplikasi ini dibuat 

dengan grafis yang menarik sehingga membuat siswa tertarik untuk 

belajar. 

. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana membuat 

aplikasi pembelajaran kerangka tubuh manusia beserta fungsinya untuk 

anak SD menjadi mudah dipelajari untuk anak Sekolah Dasar?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian 

tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga 

tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Aplikasi yang dibuat merupakan media pembelajaran untuk anak 

Sekolah Dasar. 

2) Aplikasi ditampilkan dengan design dan informasi yang menarik dan 

interaktif sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. 

3) Isi dari aplikasi media pembelajaran Media Pembelajaran Kerangka 

Tubuh Manusia Beserta Fungsinya untuk Sekolah Dasar yaitu : 

 



3 

 

 

 

a. Materi tentang tulang pada tubuh manusia beserta fungsinya. 

b. Bentuk-bentuk tulang pada manusia. 

c. Soal latihan tentang kerangka tubuh manusia. 

d. Tentang. 

e. Keluar 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi berbasis 

mobile android sebagai media pembelajaran yang dapat membantu dalam 

belajar mengenali tulang tubuh manusia.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pengguna 

   Aplikasi ini dapat dijadikan media pembelajaran agar siswa 

Sekolah Dasar dapat lebih mudah mengenali tulang-tulang pada manusia 

beserta fungsinya dengan cara yang menarik sehingga siswa dapat dengan 

mudah memahai materi tersebut, serta terdapat pula soal-soal latihan untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam mengenali tulang-tulang pada manusia. 

2. Bagi peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mempelajari hal 

baru selain yang didapat diperkuliahan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

  Laporan tugas akhir ini berisi lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

 BAB  I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah,    rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang 

dilakukan dalam perancangan dan implementasi. 

 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

 BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 


