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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Aplikasi pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan isi materi yang melibatkan perangkat bergerak seperti ponsel, 

laptop, dan tablet PC. Terdapat dua usur yang perlu diperhatikan dalam membuat 

aplikasi media pembelajaran. Yang pertama, fantasi, dimana kegiatan intruksional 

dalam aplikasi media pembelajaran dapat menarik dan menyentuh secara 

emosional. Fantasi entrinsik, tidak sekedar menilai jawaban siswa apakah benar 

atau salah, akan lebih menarik dan membawa dampak edukatif. Yang kedua, ingin 

tahu yaitu kegiatan intruksional harus dapat membangkitkan indra ingin tahu 

dengan menggabungkan efek audio, visual serta grafis. Aplikasi media 

pembelajaran bisa diimplementasikan dalam berbagai bidang, semisal ilmu 

pengetahuan alam (IPA). Salah satunya pada proses rantai makanan. Dengan 

adanya aplikasi ini, siswa dan guru akan dimudahkan, karena anak mudah 

berimajinasi (fantasi) dan ingin tahu segala sesuatu yang menarik. 

Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup 

dengan urutan tertentu.  Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem 

disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu 

menghasilkan zat makanan sendiri yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof 

dengan kata lain sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat 

tropik kedua disebut konsumen  primer (konsumen I). Konsumen I biasanya 

diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga 

disebut konsumen sekunder (konsumen II), diduduki oleh hewan pemakan daging 

(karnivora) dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi 

disebut konsumen puncak (Hademenos, 2005) 

Siswa kelas IV SD mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam mengenai rantai 

makanan. Mempelajari ilmu rantai makanan berasal dari buku dan diterangkan 

oleh guru. Didalam buku pelajaran meliputi gambar dan teks. Untuk menambah 

pemahaman dalam belajar siswa, diperlukan aplikasi yang dapat mempermudah 

mempelajari rantai makanan.  
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Oleh karena itu penulis akan merancang sebuah aplikasi media 

pembelajaran dalam membantu siswa kelas IV SD agar lebih semangat belajar 

mengenai rantai makanan. Sehubungan dengan hal tesebut diatas maka penulis 

mencoba untuk membuat tugas akhir dengan judul “RANCANG BANGUN 

APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN RANTAI MAKANAN “. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi: 

1. Bagaimana membangun aplikasi media pembelajaran yang dapat membantu 

pembelajaran mengenai rantai makanan? 

2. Bagaimana mengimplementasikan dan menguji aplikasi media pembelajaran 

rantai makanan?  

 

1.3 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir adalah: 

1. Membangun aplikasi media pembelajaran yang dapat membantu 

pembelajaran mengenai rantai makanan. 

2. Mengimplementasikan dan menguji aplikasi media pembelajaran rantai 

makanan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah meliputi: 

1. Materi yang digunakan mengenai rantai makanan makhluk hidup mulai dari 

produsen (membuat makanan sendiri), herbivora (pemakan tumbuhan), 

karnivora (pemakan daging), omnivora (pemakan tumbuhan dan daging), 

dan dekomposer (memakan hewan yang mati seperti bakteri). 

2. Aplikasi yang digunakan adalah HTML 5 yaitu, animatron.com 

 

1.5 Metodologi  

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data. 

Pada studi pustaka dan pengumpulan data dilakukan dengan cara 
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mengumpulkan teori-teori yang diambil dari buku literatur dan internet yang 

didalamnya berupa artikel, paper, dan jurnal yang menjelaskan mengenai 

aplikasi media pembelajaran serta pemprograman HTML. 

2. Analisa. 

Pada tahap ini menjelaskan tampilan yang mudah dimengerti dan dipahami 

pengguna, dalam hal ini adalah program yang digunakan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

3. Perancangan sistem. 

Pembuatan aplikasi media pembelajaran meliputi perancangan desain 

system, perancangan data, dan perancangan interface. 

4. Implementasi. 

Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian terhadap aplikasi media 

pembelajaran yang hasil rancangan terdapat implementasi antarmuka, 

implementasi data, dan implementasi sistem lalu di tranformasi hasil desain. 

5. Pengujian dan evaluasi perangkat lunak. 

Pengujian dan evaluasi merupakan tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi yang dibuat sesuai dengan analisis dan rancangan. Selain itu 

di tahap ini, dilakukan pemeriksaan efektifitas media pembelajaran rantai 

makanan. 

6. Penyusunan buku tugas akhir. 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pengerjaan tugas akhir. Buku 

tugas akhir disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Keseluruhan pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam perancangan sistem 

perangkat lunak dan teori-teori yang behubungan dangan metode yang di 

gunakan. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan cara kerja dan perencanaan sistem sesuai dengan 

teori-teori dasar yang ada dan nantinya yang akan dibuat. 

  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada bab sebelumnya, dilanjutkan dengan detail pengujian.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penyusunan tugas 

akhir ini. 

 

 


