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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi semakin berkembang 

pesat dengan banyaknya hal-hal baru yang turut menyertai kehidupan manusia di 

saat ini. Untuk saat ini, alat media komunikasi yang sedang marak dan terlihat wajib 

dimiliki oleh setiap orang, yaitu Smartphone. Smartphone merupakan ponsel yang 

dibekali dengan berbagai macam fitur serta spesifikasi yang mumpuni. Sebagian 

besar masyarakat menggunakan Smartphone untuk kebutuhan sehari-hari terutama 

dalam bidang komunikasi dan informasi karena memiliki beragam fitur dan 

merupakan komputer mini. Diantara banyak Smartphone yang beredar, ada 

beberapa sistem operasi yang mendukung yaitu, Windows Mobile, Blackberry, 

Iphone, Android, dll. Android merupakan salah satu sistem operasi yang 

berkembang pesat saat ini. Android mempunyai banyak keunggulan dibandingkan 

dengan sistem operasi yang lain. Antara lain ketersediaan platform nya yang 

terbuka bagi para developer untuk berkreasi menciptakan beragam aplikasi. 

Teknologi Smartphone Android sekarang ini semakin diminati oleh 

berbagai kalangan, tidak terkecuali anak-anak. Ada beragam aplikasi menarik yang 

bisa ditemukan pada Smartphone Android, seperti game, dan berbagai aplikasi 

lainnya. Oleh karena itu, minat anak-anak terhadap Smartphone Android juga 

semakin meningkat. Anak-anak menghabiskan banyak waktu bermain game yang 

cenderung menghasilkan dampak negatif. Diantaranya adalah mundurnya semangat 

belajar dan beraktifitas diluar rumah. 

Dongeng dapat menjadi media penyampaian moral yang positif dan 

mendidik bagi anak (Ayu, 2012). Melalui cerita dongeng, jiwa anak akan 

terpengaruhi secara positif. Sebab dengan dongeng, anak dapat membedakan 

perbuatan yang baik dan perlu di tiru, serta perbuatan buruk yang harus 

ditinggalkan; dongeng juga dapat merangsang dan menumbuhkan imajinasi serta 

daya pikir anak secara wajar; dongeng dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

dan berkomunikasi (Hana, 2011). Kata-kata yang digunakan dalam dongeng sangat 



2 
 

baik untuk menambah perbendaharaan kata anak, sehingga memudahkan anak 

untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan masih banyak lagi manfaat dongeng 

bagi anak (Qudsy, 2010). 

Begitu banyak manfaat dari cerita dongeng bagi anak. Dari begitu 

banyaknya manfaat dari cerita dongeng, sehingga dari sini muncul sebuah ide untuk 

merancang aplikasi cerita dongeng menggunakan Smartphone Android sebagai 

sarana pembelajaran untuk anak. Aplikasi E-Dongeng ini dibuat berbasis HTML5. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sebuah aplikasi Android penyedia cerita dongeng, 

sebagai media pembelajaran berbasis HTML5? 

b. Bagaimana menerapkan aplikasi dongeng ini pada Smartphone Android?  

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Merancang sebuah aplikasi Android penyedia cerita dongeng, sebagai 

media pembelajaran berbasis HTML5. 

b. Menerapkan aplikasi cerita dongeng ini pada Smartphone dengan platform 

Android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini berfungsi sebagai player dari E-Dongeng. 

b. Aplikasi ini dibuat berbasis HTML5 menggunakan Phonegap. 

c. Pembuatan Aplikasi ini difokuskan untuk Smartphone Android. 

d. Dongeng yang disajikan dalam E-Dongeng ini adalah cerita rakyat dari 

daerah Kalimantan Selatan. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini diantaranya: 

1. Studi Literatur 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur dari buku, artikel, 

website, maupun jurnal penelitian yang berhubungan dengan 

perancangan aplikasi Android berbasis HTML5 menggunakan 

Phonegap.  

2. Perancangan Sistem 

Aplikasi Android ini dirancang menyediakan media pemutar atau player 

berupa dongeng elektronik, sehingga dapat memberi hiburan baru untuk 

pengguna dalam mengakses cerita-cerita dongeng. 

3. Pembuatan Sistem 

Dari perancangan perangkat lunak tersebut dibuat sebuah aplikasi player 

EDongeng berbasis HTML5 yang dibuat dengan menggunakan 

HTML5. Dongeng yang ditampilkan dalam aplikasi ini perhalaman 

bersamaan dengan gambar ilustrasi dan suara yang sesuai dengan isi 

dongeng. Sehingga cerita dongeng yang disajikan aplikasi E-Dongeng 

ini menjadi lebih menarik.  

4. Pengujian Sistem 

Metode ini dilakukan agar sistem aplikasi yang telah dibuat sesuai serta 

untuk mengetahui keberhasilan pembuatan sistem dalam memenuhi 

spesifikasi rencana yang direncanakan. Pada tahap ini dilakukan uji coba 

terhadap hasil implementasi yang telah dilakukan. Kemudian dievaluasi 

dan diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta dilakukan 

pengkajian dan analisis keluaran dari aplikasi yang telah selesai dibuat. 

5. Penyusunan laporan  

Hasil perancanaan dan pengujian aplikasi tersebut kemudian dianalisa 

naskah Tugas Akhir ini mencakup semua langkah dalam penyusunan 

laporan yang berisi dasar teori, dokumentasi dari perangkat lunak, dan 

hasil-hasil yang diperoleh selama pengerjaan dan perancangan aplikasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Metodelogi Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang 

relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian serta 

penyusunan Tugas Akhir. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang gambaran sistem serta deskripsi dari hasil 

analisis sistem yang akan dijadikan sebagai petunjuk untuk 

perancangan sistem dengan UML, perancangan data, perancangan 

arsitektural, dan perancangan antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN TESTING 

Menjelaskan mengenai kebutuhan hardware, software serta 

mengenai arsitektur, deployment untuk menguji coba hasil integrasi 

aplikasi dengan kenyataan. 

BAB V PENUTUP 

Mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 

penulisan Tugas Akhir ini, serta saran-saran untuk pengembangan, 

agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan 

datang. 

 

 


