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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum aplikasi yang akan 

dibangun. Penjelasan tersebut meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah dan sistematika 

penulisan aplikasi. Penjelasan secara detail akan dipaparkan dibawah ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

 Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan 

terorganisasi secara sistematik. Selain itu, matematika merupakan ilmu 

pengetahuan tentang penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan dengan 

bilangan [1]. Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, 

mengukur dan rumus matematika. Matematika juga sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari melalui pengukuran dan geometri, aljabar, peluang dan 

statistik, kalkulus dan trigonometri.  

 Perkembangan teknologi handphone saat ini sangatlah pesat, khususnya 

terhadap teknologi smartphone. Dari berbagai macam sistem operasi smartphone 

yang sedang marak digunakan adalah sistem operasi Android. Salah satu 

kelebihan dari Android adalah bersifat open source, sehingga setiap orang dapat 

melakukan modifikasi terhadap fitur – fitur yang sudah ada maupun yang belum 

ada pada sistem operasi Android tersebut. 

 Oleh sebab itu, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan 

juga diimbangi dengan minat masyarakat terhadap teknologi yang sedang 

berkembang sangat banyak. Maka, peminat smartphone saat ini tidak hanya orang 

dewasa saja, bahkan anak SD dan SMP saat ini sudah banyak yang memakai 

smartphone Android. Dengan memanfaatkan fitur yang terdapat pada teknologi 

smartphone Android dan dapat dimodifikasi sendiri, maka penulis akan membuat 

sebuah aplikasi mengenai rumus matematika yang diajarkan pada siswa SMP 

kelas IX. Aplikasi ini nantinya dapat membantu siswa dalam belajar dan 

memahami rumus matematika yang diajarkan dikelas. 
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 Berdasarkan data statistik pada tahun 2012, pengguna Android didunia 

mencapai 46,9% dan sekitar 89% pengguna smartphone selalu menggunakan 

ponsel pintar tersebut setiap hari [2]. Sedangkan menurut pengamatan Teen 

Research Unlimited, sebanyak 39% anak SMP yang memiliki smartphone 

digunakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan sekitar 6% dari mereka 

diijinkan untuk memakai smartphone dikelas [3]. Sehingga, penulis mengambil 

topik Tugas Akhir dengan judul “Perancangan dan Implementasi Aplikasi Rumus 

Matematika SMP Kelas IX Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana menganalisa kebutuhan fungsional sistem?  

2) Bagaimana membuat alat bantu belajar rumus matematika pada siswa SMP 

berbasis mobile? 

3) Bagaimana mendesain dan mengimplementasikan sistem untuk 

menyampaikan rumus matematika SMP kelas IX? 

4) Bagaimana mendesain dan mengimplementasikan sistem untuk membuat 

catatan yang dapat memanfaatkan teknologi kamera? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1) Menganalisa kebutuhan fungsional sistem.  

2) Membuat alat bantu belajar rumus matematika pada siswa SMP berbasis 

mobile. 

3) Mendesain dan mengimplementasikan sistem untuk menyampaikan rumus 

matematika. 

4) Mendesain dan mengimplementasikan sistem untuk membuat catatan yang 

dapat memanfaatkan teknologi kamera. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebegai berikut : 

1) Aplikasi dirancang untuk siswa SMP kelas IX. 

2) Rumus-rumus matematika yang disampaikan sesuai Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). 

3) Aplikasi ini dapat digunakan pada platform Android 2.2 keatas. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

 Dalam menyusun penelitian skripsi, tentunya penulis membutuhkan data-

data mengenai kendala-kendala, keuntungan dan kekurangan yang mempengaruhi 

sistem kerja dilapangan. Oleh karena itu ada beberapa metodologi penyelesaian 

masalah yang digunakan, yaitu : 

 Studi Pustaka 

 Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari 

referensi-referensi dari buku-buku atau literatur yang membahas mengenai 

matematika, belajar, gaya belajar siswa, model pembelajaran matematika, 

kurikulum KTSP, bab yang dipelajari oleh siswa SMP kelas IX dan penjelasan 

mengenai Android. 

 

 Desain Sistem 

 Pada tahapan desain sistem yang berjudul “Perancangan Dan 

Implementasi Aplikasi Rumus Matematika SMP Kelas IX Berbasis Android” ini 

dilakukan perancangan arsitektural, perancangan objek oriented (UML) dan 

perancangan input output. 

 Implementasi 

 Setelah sistem selesai didesain secara rinci dan teknologi telah diseleksi 

dan dipilih, tahap implementasi sistem ini merupakan tahap merealisasikan sistem 

yang telah penulis rancang sebelumnya menjadi aplikasi yang siap untuk 

digunakan. 
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 Pengujian Terhadap Sistem 

 Pada tahap ini, aplikasi yang telah penulis buat akan dilakukan uji coba 

terlebih dahulu untuk mencari kekurangan dan kesalahan dari aplikasi yang dibuat 

supaya fitur dan fungsi aplikasi tersebut sesuai dengan apa yang penulis harapkan. 
 

 Pembuatan Laporan 

 Tahap akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan kesimpulan 

dari keseluruhan kegiatan penelitian yang telah dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran isi laporan ini, penulis akan menguraikan 

susunan laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana setiap 

babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini dibuat 

tersusun dengan tujuan agar mudah dipahami oleh semua pihak. Adapun 

susunannya sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai penjelasan secara umum latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian 

masalah dan sistematika penulisan aplikasi yang akan penulis buat. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori yang akan menjelaskan mengenai 

matematika, belajar, gaya belajar siswa, model pembelajaran matematika, 

kurikulum KTSP, bab yang dipelajari oleh siswa SMP kelas IX, aplikasi dan 

penjelasan mengenai Android. 

 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa kebutuhan fungsional sistem. Sedangkan perancangan 

sistem ini mengenai perancangan antarmuka, perancangan objek oriented (UML) 

dan perancangan data. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai implementasi dan pengujian sistem. 

Implementasi sistem merupakan tahap merealisasikan aplikasi yang siap untuk 

digunakan dan pengujian sistem diperlukan untuk mengetahui kesalahan atau 

kekurangan sistem. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini menyimpulkan apa yang ada pada bab-bab terdahulu serta 

memberikan saran atas penulisan tugas akhir ini. 


