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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa, 

oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang 

pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah maupun tinggi. Dalam bidang pendidikan seorang anak 

dari lahir memerlukan pelayanan yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan 

pendidikan disertai dengan pemahaman mengenai karakteristik anak sesuai 

pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat membantu dalam 

menyesuaikan proses belajar bagi anak dengan usia, kebutuhan, dan kondisi 

masing-masing, baik secara intelektual, emosional dan sosial. 

Kebutuhan akan pendidikan anak sekolah dasar yang semakin tinggi 

karena setiap orang tua merasa bahwa anaknya perlu dibekali dengan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan sebagai dasar pendidikan. Salah satu model 

pembelajaran yang dilakukan ialah materi pendidikan melalui sarana bermain 

dan belajar.  

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah materi pendidikan dengan 

media teknologi komputer berbasis Android yang dapat dipakai oleh anak-

anak. Aplikasi ini cocok untuk murid yang belum memahami konsep sejarah, 
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karena mengingat setiap orang memiliki handphone atau smartphone yang 

berjumlah lebih dari satu dan sudah bukan suatu barang yang langka untuk 

dapat dijumpai. Oleh karena itu proses belajar semakin dipermudah dengan 

adanya teknologi dan untuk model pembelajaran dimana orang tua cukup 

mendampingi sekaligus mengajari putra-putrinya untuk memperdalam materi 

sejarah Walisongo. Namun begitu, ruang lingkup aplikasi ini ditujukan untuk 

anak sekolah dasar. Aplikasi ini mengenalkan sejarah Walisongo, Biografi 

Walisongo, Kisah-kisah Perjalanan Walisongo, Peninggalan-peninggalan 

Walisongo, Kuis  dengan materi Walisongo dan serta Tebak gambar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membuat Aplikasi 

Sistem Informasi Sejarah Walisongo Berbasis Android. Aplikasi ini dibuat 

berbasis Android, karena sekarang ini sedang trend aplikasi-aplikasi berbasis 

mobile dikalangan masyarakat. Aplikasi ini berisi materi tentang sejarah, 

biografi tokoh Walisongo yang  disajikan dengan tampilan yang menarik 

sehingga tidak mudah bosan dan tertarik dengan materi yang disajikan. Untuk 

mendukung sistem informasi ini penulis juga menyertakan fitur interaktif 

berupa game dengan karakter yang menarik, menu kuis guna mengetahui 

sejauh mana pemahaman user dalam  memahami  materi dari aplikasi ini.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana membuat suatu 

sistem informasi sejarah Walisongo berbasis Android yang mudah di pahami 

bagi siswa sekolah dasar. 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Sistem informasi ini hanya dapat digunakan di perangkat yang 

menggunakan OS Android  sebagai media pembelajaran. 

2) Sistem informasi yang dibuat berisi materi tentang sejarah dan tokoh 

Walisongo dengan menggunakan software pendukung Game Maker yang 

bersifat mobile application  dan menggunakan OS Android. 

3) Pada aplikasi ini akan berisikan tentang materi : 

a. Pengenalan Walisongo 

b. Biografi tokoh – tokoh Walisongo 

c. Peninggalan – peninggalan Walisongo 

d. Kisah – kisah Walisongo 

e. Kuis materi Walisongo 

f. Tebak gambar materi Walisongo 

g. About   
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1.4  Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu sistem 

informasi yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa 

sekolah dasar yang berbasis Android mobile. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi pengguna 

Sistem informasi ini dapat dijadikan media informasi yang menarik 

dan interaktif dan dapat membantu pengguna untuk belajar tentang sejarah 

para Walisongo, biografi Walisongo yang telah menyebarkan ajaran Islam 

di pulau jawa serta terdapat soal edukasi untuk mengetahui kemampuan 

user dalam memahami suatu materi. 

2) Bagi peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mengetahui cara 

membuat sistem informasi berbasis mobile Android dan memperoleh 

pengalaman baru dalam hal pemrograman.  

1.6  Sistematika Penulisan 
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  Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam 

penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang 

baik. Sistematika penulisannya adalah 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. 

 


