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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dijaman sekarang ini 

membawa dampak yang cukup signifikan mulai dari dunia bisnis maupun dunia 

pendidikan. Dunia pendidikan telah memanfaatkan perkembangan teknologi ini 

untuk membuat suatu aplikasi pembelajaran. Metode ini dapat merubah betapa 

susahnya belajar menjadi betapa mengasyikannya belajar itu, sudah banyak 

aplikasi pembelajaran saat ini contohnya aplikasi pembelajaran matematika, 

aplikasi pembelajaran fisika, aplikasi pembelajaran bahasa inggris dan lain 

sebagainya. Mata pelajaran IPA termasuk kedalam mata pelajaran yang sulit  

karena sebagian besar materi yang diajarkan menuntut untuk dihafalkan dan 

terdapat istilah-istilah bahasa asing. Hal ini dapat dilihat dari nilai Ujian 

Semester (US) semester 1 yang diperoleh siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 

5 Ulujami dimana 29 dari 44 siswa tidak mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 70. Hal ini disebabkan metode pengajaran 

guru yang masih menggunakan metode konvensional dimana guru menjelaskan 

dan murid mendengarkan sehingga menyebabkan siswa cenderung merasa jenuh 

dan akhirnya apa yang disampaikan guru tidak dapat diterima dengan baik. Mata 

pelajaran IPA terbagi dari beberapa materi, salah satunya keanekaragaman 

makhluk hidup dimana didalam materi tersebut terbagi lagi menjadi 3 sub pokok  
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yaitu ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup dan organisasi 

kehidupan. Oleh sebab itu perlu adanya aplikasi pembelajaran dalam 

pembelajaran keanekaragaman makhluk hidup agar belajar lebih mudah dan 

menyenangkan. 

Aplikasi pembelajaran dengan konsep multimedia saat ini sudah banyak 

mulai yang berbasis android (mobile phone) sampai yang berbasis desktop. 

Aplikasi-aplikasi pembelajaran tersebut hanya dapat berjalan dalam satu 

platform operating system saja dan juga kurang adanya tambahan animasi berupa 

audio dan videonya. Maka perlu adanya pengembangan dalam pembuatan 

aplikasi pembelajaran agar dapat berjalan disemua platform operating system dan 

juga mendukung animasi berupa audio dan video. 

Berdasarkan hal tersebut muncul gagasan untuk mengembangkan aplikasi 

pembelajaran yang dapat berjalan pada semua platform operating system dan 

juga dapat menggabungkan berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, 

animasi, suara dan video. HTML5 dengan fitur-fitur barunya mendukung dalam 

pembuatan aplikasi pembelajaran tersebut. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk 

mengembangkan aplikasi pembelajaran tersebut menggunakan HTML5. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada yaitu bagaimana membuat suatu model aplikasi pembelajaran yang 

interaktif serta animatif guna mendukung dalam proses belajar ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok 

masalah maka penulis membuat suatu batasan masalah dalam melakukan 

penilitian, yaitu : 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam perancangan aplikasi 

menggunakan html5, css3, dan  javascript.  

2. Aplikasi yang dirancang merupakan aplikasi pembelajaran dimana hanya 

sebatas pada materi keanekaragaman makhluk hidup. 

3. Isi dari aplikasi pembelajaran ini yaitu : 

a. Ciri-ciri makhluk hidup 

b. Klasifikasi makhluk hidup (klasifikasi hewan dan tumbuhan) 

c. Sistem Organisasi Kehidupan (sel, jaringan, organ dan system organ) 

d. Latihan 

e. About 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat model aplikasi pembelajaran 

yang interaktif dan animatif sehingga dapat membantu siswa dalam memahami 

materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. 

1.5 Manfaat Penilitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi pengguna 

Aplikasi ini dapat membantu pengguna belajar memahami materi tentang 

keanekaragaman makhluk hidup yang meliputi ciri-ciri makhluk hidup, 

klasifikasi makhluk hidup, dan sistem organisasi kehidupan .  

2) Bagi peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mengembangkan ilmu 

yang didapat pada perkuliahan dan dapat mempelajari tentang HTML5 dimana 

bahasa pemrograman ini tergolong bahasa pemrograman versi terbaru dari 

HTML. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis 

besar isi skripsi adalah: 

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 pokok-pokok teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan aplikasi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua permasalahan, 

perancangan sistem baik secara umum maupun spesifik. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

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

desain, hasil testing dan implementasinya. 

 BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan laporan dan saran-saran. 

 


