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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kepramukaan yaitu gerakan kepanduan bertujuan sebagai wadah 

pembinaan bagi kaum muda Indonesia sekaligus mendidik guna mengembangkan 

mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisiknya sehingga 

warga Indonesia berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur serta beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  (Pujiawati, 2012)., dan teknik 

kepramukaan. 

Buku saku pramuka yaitu sebuah buku landasan pembelajaran dan 

pengingat dalam kegiatan pramuka. Didalam buku pramuka terdiri dari berbagai 

materi-materi tentang metode dasar pengetahuan pramuka dan teknik 

kepramukaan. 

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang 

sangat besar bagi kemajuan dunia pendidikan. Seiring dengan perkembangan 

tersebut metode pembelajaran juga banyak mengalami perkembangan, baik 

metode pembelajaran secara personal, media pembelajaran ataupun proses 

pembelajaran. Bentuk dari perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di 

dunia pendidikan adalah E-Learning. E-Learning merupakan sebuah inovasi yang 

mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses pembelajaran, 

dimana proses belajar tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi dari guru 

tetapi siswa juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan dan lain-lain. Materi bahan ajar dapat divisualisasikan dalam 

berbagai format dan bentuk yang lebih dinamis dan interaktif sehingga learner 

atau murid akan termotivasi untuk terlibat lebih jauh dalam proses pembelajaran 

tersebut (Mawar, 2012). 

Seiring dengan perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan 

teknologi, banyaknya smartphone beroperasi sistem android yang dimiliki oleh 

pelajar ataupun kalangan umum. Operasi sistem android dapat menjadi suatu acuan 

dalam mengembangkan pembelajaran tentang kepramuka dengan menerapkan 

pembelajaran secara E-learning. Maka peneliti tertarik untuk ikut serta 
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menciptakan suatu metode pembelajran berupa M-Learning dengan materi 

kepramukaan berbasis Android. Pada penelitian tugas akhir ini, penulis akan 

membangun sebuah sistem M-Learning dengan materi kepramukaan tingkat 

penggalang yang dapat difungsikan pengganti buku saku pramuka konvensional 

berbasis android. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun suatu sisem pembelajaran E-learning tentang 

materi-materi kepramukaan untuk anggota pramuka tingkat penggalang 

berbasis android. 

2. Bagaimana membangun suatu program soal evaluasi yang sesuai dengan 

materi yang telah disajikan dalam pelatihan E-learning kepramukaan 

berbasis android. 

1.3 Tujuan 

1. Membangun suatu sistem pembelajaran M-learning tentang materi-materi 

kepramukaan untuk anggota pramuka tingkat penggalang berbasis android. 

2. Membangun suatu program soal evaluasi yang sesuai dengan materi yang 

telah disajikan dalam pelatihan M-learning kepramukaan berbasis android.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Rancangan buku saku pramuka digital ini sebagai media pembelajaran 

materi-materi umum kepramukaan. 

2. Dalam rancangan program buku digital ini dilengkapi dengan evaluasi 

dalam bentuk mini game yang menarik. 

3. Aplikasi hanya berjalan di sistem operasi Android. 
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1.5 Metodologi 

Pengerjaan Tugas Akhir ini terdiri atas beberapa tahapan, yaitu : 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi terkait beberapa hal 

berikut: 

1) Mempelajari literatur mengenai konsep dan cara pembuatan aplikasi android. 

2) Mempelajari literatur mengenai konsep Metode Pembelajaran siswa. 

3) Mempelajari literatur mengenai pemrograman perangkat mobile phone berbasis 

android. 

4) Mempelajari literatur mengenai M-learning. 

5) Mempelajari literatur mengenai pengenalan pramuka secara umum dan 

pramuka tingkat penggalang. 

2. Analisa Sistem 

Pada tahap ini berdasarkan data yang terkumpul dilakukan analisa dalam 

rangka mendefinisikan kebutuhan aplikasi dan untuk mengidentifikasi kelebihan 

dan kelemahan teknologi pendukung yang sudah ada untuk pengembangan 

aplikasi. 

3. Implementasi Perangkat Lunak 

Implementasi merupakan tahap untuk membangun sistem. Implementasi 

terdiri atas perancangan dan pembuatan system untuk mengimplementasikan 

metode pembelajaran kepramukaan pada mobile phone, Aplikasi ini akan dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman Java. 

4. Pengujian dan Evaluasi 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk untuk mengetahui apakah aplikasi 

sudah berjalan dengan baik atau tidak sebelum dilakukan penilaian oleh 

responden. Peneliti menggunakan metode black-box untuk mengetahui apakah 

aplikasi sudah berjalan baik atau belum. Jika terdapat salah satu atau lebih menu 

aplikasi yang belum berjalan dengan baik maka dilakukan pengujian ulang hingga 

aplikasi dapat berjalan baik. 

Kemudian peneliti juga akan membuatkan kuisioner sebagai pengujian 

usabillity yang akan dibagikan kepada beberapa user dan anggota pramuka 

penggalang serta pembina pramuka untuk menganalisa kekurangan yang masih 



4 
 

terdapat pada sistem, materi maupun tampilan bagi anggota pramuka usia 

penggalang. 

5. Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisa dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, serta sistematika pembahasan yang digunakan untuk 

menyusun laporan tugas akhir. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

tugas akhir. Tinjauan pustaka meliputi android, E-learning & M-Learning, , dan 

materi kepramukaan tingkat penggalang. 

3. BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang perancangan system meliputi flowchart, 

activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi penjelasan mengenai implementasi perangkat lunak yang dibuat 

berdasarkan analisis dan perancangan dan juga penjabaran terhadap hasil dan 

analisa pengujian perangkat lunak yang dibahas pada bab sebelumnya. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan mengenai 

tugas akhir dan saran untuk pembangunan selanjutnya. 


