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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  Pada bab I ini membahas tentang pendahuluan yang berisikan 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan dan terkendali (Aris, 2013). Kata media berasal 

dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti “tengah‟,”perantara‟ 

atau, “pengantar‟. Selain itu “media adalah manusia, materi atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap” (Arsyad, 2011 ). 

Pembelajaran saat ini para siswa yang memahami makna dari isi 

materi hanyalah beberapa persen saja dan masih butuh pemahaman lebih 

lanjut untuk melanjutkan ke tingkatan pemahaman selanjutnya. Dalam 

mempelajari ilmu pasti memiliki beberapa aspek keterampilan yang harus 

dikuasai yaitu menyimak, membaca dan memahami serta mengaplikasikan 

dalam konsep lain. Aspek tersebut disebut aspek reserptif yang diartikan 

sebagai pemahaman suatu informasi yang diterima pada saat itu. 

Media pembelajaran sebagai pendukung keberhasilan dalam 

pendidikan sangatlah penting untuk mengurangi kelemahan – kelemahan, 

agar materi lebih mudah dipahami oleh para siswa. Kehadiran media dapat 

mendukung terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, 

terutama dalam membantu dan mempermudah pada guru untuk mencapai 

tujuan instruksional.  

Salah satu materi yang membutuhkan media pembelajaran adalah 

materi mengenai anatomi tubuh manusia. Guru sebagai pemberi materi 

memerlukan sarana untuk menyampaikan materi dalam bentuk visualisasi. 
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Dalam hal ini penulis akan merancang sebuah media pembelajaran untuk 

menggantikan media replika otak yang terdapat dalam laboratorium 

kedalam bentuk perangkat lunak. Aplikasi ini bertujuan agar mempermudah 

para siswa dalam memahami materi mengenai bagian otak manusia dan 

fungsinya. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan pada 

latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana merancang aplikasi anatomi otak manusia berbasis action 

script flash. 

2. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat memudahkan pemahaman 

materi pelajaran biologi siswa SMA khususnya pada materi anatomi 

otak manusia 

3. Bagaimana menerapkan animasi yang menunjang materi  dan  

memudahkan pemahaman materi anatomi otak manusia. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

adalah : 

1. Merancang aplikasi anatomi otak manusia berbasis action script flash. 

2. Merancang aplikasi yang dapat memudahkan pemahaman materi 

pelajaran biologi siswa SMA khususnya pada materi anatomi otak 

manusia 

3. Mengimplementasikan animasi yang menunjang materi  dan  

memudahkan pemahaman materi anatomi otak manusia. 

 

 

 

 



3 

 

1.4 Batasan masalah 

Batasan-batasan dari aplikasi yang akan dibangun adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini menampilkan materi anatomi otak manusia (Cerebrum) 

2. Aplikasi membahas materi anatomi otak manusia untuk siswa SMA 

antara lain : 

- Bagian otak manusia (cerebrum) dan fungsinya (lobus frontal, 

lobus parietal, lobus temporal,lobus occipital,cerebellum, midbrain 

dan hindbrain) 

3. Aplikasi menggunakan pemrograman flash yang diimplementasikan 

pada komputer. 

4. Output berupa tampilan animasi otak manusia dan penjelasan tiap-tiap 

bagian otak (cerebrum). 

 

1.5 Metodologi  

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi , penulis menerapkan 

metodologi  SDLC ( System Development Lifecycle ) Waterfall. SDLC 

merupakan metode pengembangan system yang paling sering digunakan 

oleh para system analis. Siklus hidup pengembangan sistem dapat diuraikan 

tahapannya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Metodologi SDLC Waterfall 
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1.5.1 Perencanaan : 

Dalam tahap ini penulis mencari pokok permasalahan dan 

kebutuhan system aplikasi media pembelajaran anatomi otak agar 

dapat terselesaikan dengan mudah. 

 

1.5.2 Analisis : 

Merupakan proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak. 

Untuk memahami dasar dari program yang akan dibuat, seorang 

analisis harus mengetahui ruang lingkup informasi, fungsi-fungsi 

yang dibutuhkan, kemampuan kinerja yang ingin dihasilkan dan 

perancangan antar muka aplikasi. 

1.5.3 Perancangan atau Desain : 

Proses bertahap  yang memfokuskan pada empat bagian penting,  

yaitu: Struktur data, arsitektur piranti lunak, detil prosedur, dan  

karakteristik antar muka pemakai. 

 

1.5.4 Pengkodean : 

Pengkodean piranti lunak merupakan proses penulisan bahasa 

program agar piranti lunak tersebut dapat dijalankan oleh 

komputer. 

 

1.5.5 Pengujian : 

Proses  ini akan menguji kode program yang telah dibuat dengan 

memfokuskan pada  bagian dalam piranti lunak. Tujuannya untuk 

memastikan bahwa semua  pernyataan telah diuji dan memastikan 

juga bahwa input yang digunakan  akan menghasilkan output yang 

sesuai. Pada tahap ini pengujian ini  dibagi menjadi dua bagian, 

pengujian internal dan pengujian eksternal.  Pengujian internal 

bertujuan menggambarkan bahwa semua statement sudah  

dilakukan pengujian, sedangkan pengujian eksternal bertujuan 
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untuk  menemukan kesalahan serta memastikan output yang 

dihasilkan sesuai  dengan yang diharapkan. 

1.5.6 Pemeliharaan (Maintenance) : 

Proses ini  dilakukan setelah piranti lunak telah digunakan oleh 

pemakai atau  konsumen. Perubahan akan dilakukan jika terdapat 

kesalahan, oleh karena  itu piranti lunak harus disesuaikan lagi 

untuk menampung perubahan  kebutuhan yang diinginkan 

konsumen.  

   . 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I       Pendahuluan 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, sistematika pembahasan yang digunakan 

untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II      Dasar Teori 

Berisi dasar teori mengenai multimedia, anatomi otak, adobe flash, 

action script 

BAB III     Analisa dan Perancangan Sistem 

 Berisi perancangan sistem untuk implementasi aplikasi anatomi otak 

berbasis multimedia 

BAB IV     Implementasi dan Pengujian Sistem 

                  Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis 

perancangan  pada bab sebelumnya. 

BAB V      Kesimpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir. 

 

 

 


