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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Komputerisasi telah terjadi di segala bidang, termasuk juga di antaranya bidang pendidikan. Banyak hal yang bisa menjadi lebih cepat, mudah dan efisien dengan adanya komputer. Perkembangan teknologi juga telah mempengaruhi gaya hidup para pelajar. Semua pelajar baik di tingkat SD, SMP, SMA bahkan di perguruan tinggi pasti mengenal dan mampu mengoperasikan sebuah komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Komputer merupakan salah satu alat yang saat ini banyak digunakan karena memungkinkan seseorang mendapatkan kemudahan. Salah satunya sebagai media belajar yang menyenangkan.
          Sekarang ini di dunia pendidikkan dikenal banyak sekali model pembelajaran, di antaranya dengan model pembelajaran berbasis web. Dari sini muncullah gagasan untuk membangun sebuah aplikasi pembelajaran berbasis web yang ditujukan untuk membantu meningkatkan minat belajar dan pemahaman meteri secara lebih mendalam. Maka dibutuhkan keluaran aplikasi yang dapat membantu memudahkan proses belajar, contohnya sebuah aplikasi yang mampu menampilkan teks, gambar, suara, animasi dan soal agar kegiatan belajar dapat lebih menarik dan menyenangkan.
          
Rumusan Masalah
         Berdasarkan pokok permasalahan dari latar belakang masalah, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:
	Bagaimana agar aplikasi dapat memberikan informasi tentang materi pelajaran matematika dengan lengkap serta disajikan secara menarik dan mudah diterima oleh pengguna.

Bagaimana aplikasi dapat membantu pengguna untuk menguji pemahaman dengan memberikan soal latihan dan soal ujian terhadap materi pelajaran yang diberikan.

Ruang Lingkup
         Untuk mencegah perluasan masalah dan pembahasan yang terlalu kompleks, maka dalam tugas akhir ini diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:
	Aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan Alligator Flash Designer 8.
	Pembelajaran ditujukan untuk siswa kelas VI (enam) di sekolah dasar.

Materi yang diberikan adalah pelajaran matematika sesuai kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Keluaran aplikasi berupa teks, suara, gambar, animasi, dan juga nilai (hasil mengerjakan soal ujian).

Tujuan
         Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:
	Membuat aplikasi yang bertujuan untuk memberikan materi pelajaran matematika dengan menarik dan mudah dimengerti.

Membuat aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam menguji tingkat pemahaman materi pelajaran yang bersangkutan dengan menjawab soal ujian yang disediakan.



