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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk masa depan 

bangsa. Seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan bisa disampaikan dalam 

bentuk apapun, dengan cara biasa ataupun dengan bantuan media. Banyak mata 

pelajaran yang harus dipelajari oleh seorang siswa Sekolah Dasar. Seperti mata 

pelajaran matematika, bahasa inggris, bahasa indonesia, ilmu pengetahuan sosial, 

ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Sudah banyak mata  pelajaran yang bisa 

dipelajari dengan cara yang menyenangkan, seperti matematika dan bahasa 

inggris yang dengan adanya teknologi android banyak developer yang membuat 

game ataupun media pembelajaran yang sangat menyenangkan dan mudah di 

mengerti. Tapi tidak untuk pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, antusias siswa 

untuk mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial masih sangat kurang karena media 

pembelajaran yang menyenangkan untuk mata pelajaran tersebut masih sangat 

terbatas. 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, ekonomi, politik, hukum, 

dan budaya ( Triantono, 2007:124). Didalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial yang diajarkan di Sekolah Dasar mengajarkan mengenai bagaimana 

hidup bersosial dengan tetangga, mempelajari tentang letak-letak kota, 

mempelajari tentang perhitungan mengenai kebutuhan sehari-hari, dan juga 

mempelajarai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Salah satu sejarah yang 

bisa dilihat melalui peninggalan-peninggalannya adalah mengenai kerajaan 

hindu budha islam di Indonesia. 

 Sejarah Hindu Budha Islam yang diajarkan dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di kelas V SD merupakan pelajaran yang tergolong tidak 

mudah. Dalam mata pelajaran IPS yang diajarkan berupa nama kerajaan, raja yang 
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memerintah, tokoh yang berpengaruh, peninggalan-peninggalan dari kerajaan 

Hindu Budha Islam yang merupakan sumber informasi kerajaan, hampir 

semuanya sulit di ingat dan dihafalkan. 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan terhadap guru Ilmu Pengetahuan 

Sosial yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Pesen kabupaten 

Bojonegoro bernama Budi Waluyo, metode yang digunakan guru dalam mengajar 

masih menggunakan metode lama yakni menggunakan buku sebagai bahan ajar 

dan dalam penyampaian materi masih dengan bercerita. Hal ini yang 

menyebabkan siswa enggan untuk belajar sejarah dan meremehkan mata pelajaran 

ini. Minat siswa untuk belajar sejarah mengenai kerajaan masih dianggap kurang, 

terbukti bahwa pada saat guru menyampaikan materi dengan bercerita dikelas, 

siswa hanya bisa berkonsentrasi selama beberapa menit saja, jika materinya mulai 

membosankan maka siswa akan malas untuk mendengarkan. 

Untuk itu diperlukan sebuah inovasi dalam proses belajar-mengajar siswa 

mengenai sejarah, yakni dengan memanfaatkan operating system android yang 

sekarang marak digunakan sebagai media pembelajaran masa kini. Dimana sudah 

barang tentu salah satu dari orang tua atau keluarga sudah mempunyai android ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana membangun media pembelajaran sejarah Kerajaan Hindu Budha 

dan Islam di Indonesia? 

b. Apakah sebuah media pembelajaran sejarah Kerajaan Hindu Budha Islam 

dapat membantu siswa untuk belajar mengenai kerajaan? 

 

1.3 Tujuan 

a. Membuat aplikasi media pembelajaran sejarah kerajaan-kerajaan di 

Indonesia berbasis Android. 

b. Melakukan evaluasi dengan kuisioner pada siswa sekolah dasar kelas 5 

untuk mengetahui kegunaan aplikasi. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan pada masalah yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, 

maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut: 

a. Materi kerajaan yang dibahas hanya 10 kerajaan yang bercorak hindu, 8 

kerajaan yang bercorak budha, dan 11 kerajaan yang bercorak islam. 

b. Aplikasi yang dibuat berbasis android. 

c. Gambar yang digunakan berupa 2D. 

d. Tools yang digunakan adalah android emulator Eclipse dan Corel Draw X6. 

e. Guru sebagai pembuat soal dan pengevaluasi materi yang akan dibahas. 

  

1.5 Metodologi 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini yang diperlukan adalah data dan informasi 

yang lengkap guna mendukung kebenaran materi uraian dan pembahasan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

A. Study Literatur 

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Nina Ardhina dan Fajar Suryawan 

yakni “Aplikasi Tentang Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia Sebagai Media 

Pembelajaran Untuk Anak Kelas 5 SD Berbasis Android Mobile” yang akan 

digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan media pembelajaran sejarah 

berbasis android. 

 

Perbedaan dari aplikasi yang sudah ada dengan aplikasi yang akan dibuat 

adalah pada aplikasi yang sudah ada masih terlalu monoton yakni didominasi oleh 

tampilan menu-menu dan teks sehingga kurang menarik perhatian siswa untuk 

belajar sejarah. Oleh karena itu peneliti memberikan inovasi pada aplikasi yang 

akan dibuat yaitu materi pada aplikasi dikategorikan menjadi 3 macam yaitu 

Hindu, Budha, dan Islam untuk mempermudah dan tidak membuat bingung siswa 

dalam mempelajari materi tersebut. Aplikasi yang akan dibuat merupakan aplikasi 

yang dapat di CRUD, dimana materi dan soalnya dapat dicreate, diupdate, dan 

didelete. Sehingga aplikasi ini bisa mengalami perkembangan dalam materi dan 

soal-soal didalamnya. 
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B. Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi tentang 

kerajaan-kerajaan di Indonesia yang diperlukan dari berbagai buku, jurnal dan 

website  yang mendukung materi yang akan dibahas dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

 

C. Perancangan Sistem dan Desain Sistem. 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep yang telah 

terkumpul dan membuat desain rancangan desain sistem. 

 

D. Implementasi Perangkat Lunak 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu 

implementasi antarmuka, implementasi basis data, dan implementasi sistem 

menggunakan software android emulator eclipse lalu implementasi desain gambar 

yang dibuat mengggunakan media Adobe Photoshop. 

 

E. Pengujian 

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan dan 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug atau kekurangan, apabila terjadi error 

dan lain sebagainya pada program ini maka akan segera dilakukan perbaikan.  

Pada tahap ini pengujian aplikasi dilakukan dengan 2 cara, yakni pengujian 

sistem dan pengujian kuisioner. Pengujian sistem dibutuhkan untuk menguji 

apakah aplikasi yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan dan apakah sistem 

yang dibuat befungsi dengan baik. Pengujian sistem dilakukan dengan 

menggunakan pengujian blackbox. Sedangkan pengujian kuisioner dilakukan 

untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah dibuat dapat membantu guru dan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau tidak. Pengujian kuisioner dilakukan 2 

kali yakni sebelum aplikasi dibuat dan sesudah aplikasi dibuat.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, Impelementasi 

dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai penjelasan secara umum latar 

belakang, rumusan masalh, 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 Ilmu 

Pengetahuan Sosial, belajar, gaya belajar siswa, model pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial, aplikasi dan penjelasan mengenai Android. 

BAB III Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa kebutuhan fungsional sistem. Sedangkan 

perancangan sistem ini mengenai perancangan interface( Antarmuka), 

perancangan objek oriented (UML) dan perancangan data. 

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 yang akan dibuat. 

BAB V Penutup 

 Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan 

saran serta hasil perancangan dan implementasi program berkaitan 

dengan judul tugas akhir yang telah dibuat. 

 




