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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi saat ini mulai menggeser posisi media cetak sebagai sumber 

informasi. Salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang tepat adalah 

ensiklopedia. Ensiklopedia sendiri adalah sarana edukasi yang bermanfaat bagi siswa. 

Meskipun dibuatnya suatu ensiklopedia mempunyai tujuan yang sama, namun di era digital 

sekarang ini, ensiklopedia yang berbentuk buku saja tentu tidak akan mampu bersaing dengan 

teknologi yang kadang-kadang tidak bermanfaat bagi perkembangan sarana belajar [1]. 

Dengan adanya ensiklopedia maka pelajar dapat lebih memahami dan mengerti lebih 

banyak tentang materi yang akan dipelajari, dan Ensiklopedia adalah buku yang menghimpun 

keterangan atau uraian berbagai hal, yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan 

ilmu Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa [2]. Seringkali ensiklopedia disamakan 

dengan kamus. Perbedaan utama antara kamus dan ensiklopedia ialah bahwa sebuah kamus 

hanya memberikan definisi setiap entri dilihat dari sudut pandang linguistic atau hanya 

memberikan kata-kata sinonim saja, sedangkan sebuah ensiklopedia memberikan penjelasan 

secara lebih mendalam dari yang kita cari [3]. Kemajuan ensiklopedia bukan hanya pada 

ensiklopedia biasa seperti buku pada umumnya, ensiklopedia mulai dikembangkan berbasis 

teknologi berupa sotware seperti aplikasi web dan mobile agar penggunanya dapat lebih mudah 

dalam mengakses informasi tentang media pembelajaran. 

Dalam pembelajaran di sekolah tentang ilmu pengetahuan alam khususnya mata pelajaran 

biologi yang membahas tentang mahluk hidup dan aktifitasnya. Salah satu materi yang 

diajarkan dalam mata pelajaran biologi di Sekolah Menegah atas atau SMA adalah  tentang 

hewan vertebrata dan invertebrata, di sekolah, hanya memberikan penjelasan dan pengertian-

pengertian saja yang membuat siswa menjadi jenuh. Materi yang diangkat seharusnya 

mengandung banyak konsep yang bisa dikuasi oleh peserta didik. Dalam pelajaran biologi 

terdapat beberapa materi yang diajarkan, baik itu tentang manusia, hewan dan tumbuhan. Salah 

satunya mempelajari keanekaragaman jenis hewan yang merupakan salah satu kekayaan yang 
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dimiliki oleh bangsa kita. Kekayaan keanekaragaman hewan di Indonesia haruslah dijaga dan 

dilestarikan. Namun pada kenyataanya pendidikan tentang penanaman nilai kesadaran dan 

pelestarian hewan di masyarakat masih sangat memperihatinkan, terbukti dengan banyaknya 

para peserta didik yang belum mengenal pengetahuan tentang hewan khususnya hewan 

vertebrata dan invertebrata secara baik, dikarena kurangnya penjelasan. 

Hewan vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Memiliki struktur tubuh yang jauh 

lebih sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tali yang 

merupakan susunan tempat terkumpulnya sel-sel saraf dan memiliki perpanjangan kumpulan 

saraf dari otak. Tali ini tidak dimiliki oleh yang tidak bertulang belakang. Dalam memenuhi 

kebutuhannya, hewan vertebrata telah memiliki sistem kerja sempurna peredaran darah 

berpusat organ jantung dengan pembuluh-pembuluh menjadi salurannya [4]. Vertebrata 

dikelompokkan menjadi lima kelas, yaitu pisces ,amfibi ,reptile ,aves dan mamalia. 

Berdasarkan suhu tubuhnya, vertebrata dibedakan atas hewan berdarah dingin dan hewan 

berdarah panas. Hewan berdarah dingin adalah hewan yang suhu tubuhnya mengikuti suhu 

lingkungan, disebut juga poikiolotermik. Contoh hewan berdarah dingin adalah pisces, amfibi 

dan reptile. Hewan berdarah panas adalah hewan yang suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh 

suhu lingkungan disebut homoiotermi. Contoh hewan berdarah panas adalah aves dan 

mamalia. Sedangkan hewan Invertebrata adalah nama yang digunakan untuk menyebut 

kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Kata ini berasal dari bahasa Latin in (tanpa) 

dan vertebrae (tulang belakang). Invertebrata merupakan kelompok hewan yang jumlahnya 

sangat besar, terdiri dari berbagai filum, yaitu Porifera, Cnidaria (Coelenterata), 

Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. 

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul aplikasi kamus taksonomi aves berbasis 

android. Dari penelitian ini mempunyai tujuan merencanakan suatu aplikasi taksonomi aves 

memudahkan para siswa belajar mengenai taksonomi aves secara mudah sehingga menarik 

minat siswa untuk mempelajarinya.  

Dengan adanya informasi tentang hewan vertebrata dan invertebrata maka diperlukan 

suatu Aplikasi Ensiklopedia Hewan Vertebrata dan Invertebrata Berbasis Web. Dengan di 

buatnya aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai hewan vertebrata 

dan invertebrata yang efektif, dalam mempelajari hewan vertebrata dan invertebrata juga 

mempelajari nama latinnya, karena kebanyakan masyarakat dan para pelajar pada umumnya 
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tidak menggunakan media bantu selain buku, karena memang media yang tersedia kebanyakan 

hanya berupa buku dan tidak semua orang mempunyai buku tersebut. Dan ketidaktersediaan 

media teknologi informasi yang dapat cepat memberikan informasi tentang hewan vertebrata 

dan invertebrata membuat para siswa semakin sulit dalam mempelajarinya. Kekurangan 

lainnya dalam mempelajari hewan vertebrata dan invertebrata adalah tidak adanya gambar-

gambar, video dan evaluasi pembelajaran agar pelajar dapat melatih kemampuan dalam 

memahami materi hewan vertebrata dan invertebrata serta nama latinnya. Tidak adanya media 

yang mendukung inilah semakin membuat para siswa kesulitan untuk mempelajarinya, dan 

data-data yang diperoleh untuk mendukung aplikasi bersumber dari buku kamus nomenklatur 

zoology dan botani  [4][5]. 

Aplikasi tersebut memiliki tampilan yang menarik dan materi yang mudah dimengerti 

oleh siswa. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media pembelajaran berupa aplikasi tentang 

ensiklopedia hewan vertebrata dan invertebrata yang mampu menarik minat siswa untuk 

belajar tentang biologi. Dari beberapa masalah yang telah dikemukakan tersebut maka perlu 

adanya suatu tahap pengembangan system yang diperlukan pada tugas akhir dengan 

menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) model Waterfall digunakan 

karena pada setiap tahapan prosesnya mudah dipahami dan memiliki pendekatan secara 

sistematis dan terurut sehingga penelitian lebih terkontrol dan terjadwal dengan baik. 

Pengujian aplikasi ini akan menggunakan blackbox testing yang akan berfokus pada spesifikasi 

fungsional dari system. Dan uji coba penggunaan aplikasi ini akan melibatkan user yaitu siswa 

SMA, mahasiswa dan masyarakat umum untuk melakukan percobaan penggunaan aplikasi ini 

dan user mengisi kuisioner yang berisi penilaian terhadap kinerja aplikasi ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari penulisan 

tugas akhir ini adalah : “Bagaimana merancang dan membangun aplikasi ensiklopedia hewan 

vertebrata dan invertebrata berbasis web”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pembahasan dibatasi 

dengan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Aplikasi ini menampilkan data yang tersimpan didalam database, dikarenakan banyaknya 

nama latin hewan vertebrata dan invertebrata pada kamus maka data yang di masukkan 

sebanyak 200  nama hewan. 

b. Data hewan yang digunakan adalah data dari buku kamus hewan biologi, hewan vertebrata 

dan invertebrata. 

c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan Mysql.   

 

1.4 Tujuan 

Dari perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian tugas akhir 

ini adalah : “Merancang dan membangun aplikasi ensiklopedia hewan  vertebrata dan 

invertebrata berbasis web”. 

 

1.5 Metodologi 

Aplikasi ini akan di buat dengan beberapa tahap diantaranya adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep pengenalan hewan vertebrata 

serta mempelajari cara untuk mengekstrasi data dari sistem yang berbasis web yang 

mempelajari dari referensi seperti jurnal, buku, serta internet sebagai penunjang lainnya.    

b. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan mencari dan mengumpulkan data-data maupun 

referensi yang berhubungan dengan cara membuat ensiklopedia hewan vertebrata  dan 

invertebrate yang akan dijadikan sebagai data aplikasi yang akan dibuat. 

c. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis sistem merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan 

mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem. Pembahasan yang ada pada analisis 

sistem ini yaitu analisis masalah, analisis kebutuhan non fungsional dan analisis kebutuhan 

fungsional. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi atau pembuatan aplikasi dengan rancangan yang 

telah dibuat sebelumnya menggunakan bahasa pemrograman php dan platform web yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 
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e. Pengujian Aplikasi 

Pada pengujian aplikasi ini menggunakan metode pengujian Black Box testing. Black 

Box testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari sistem, tester 

dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengujian pada spesifikasi 

fungsional program. Dan uji coba penggunaan aplikasi ini akan melibatkan user yaitu siswa 

SMA, mahasiswa dan masyarakat umum untuk melakukan percobaan penggunaan aplikasi ini 

dan user mengisi kuesioner yang berisi penilaian terhadap kinerja aplikasi ini. 

f. Pembuatan Laporan 

Tahap pembuatan laporan adalah tahapan untuk mendokumentasikan semua proses dan 

uji coba serta evaluasi yang dilakukan selama merancang dan membangun aplikasi sehingga 

hasil dokumentasi tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang lain 

atau untuk pengembangan lanjutan. 

 

1.6 Sistematika dan Pembahasan 

Buku laporan proyek akhir ini disusun menjadi 5 bab antara lain : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang pemilihan judul tugas akhir yang 

berjudul “APLIKASI ENSIKLOPEDIA HEWAN VERTEBRATA DAN 

INVERTEBRATA BERBASIS WEB” rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini mencakup teori-teori yang berkaitan dengan aplikasi ensiklopedia 

hewan vertebrata dan invertebrata berbasis web dan pendukung lainnya. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi perencanaan dan perancangan pembuatan system secara keseluruhan 

meliputi perencanaan dan pembuatan perangkat lunak (software). 

BAB IV  IMPLEMENTASI  DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membahas pengimplementasian aplikasi yang telah dirancang ke 

dalam bahasa pemrograman dan pengujian aplikasi yang telah dibangun. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas bab serta saran-saran yang diharapkan agar aplikasi 

ini dapat bermanfaat bagi pengguna aplikasi. 


