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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi membuat segala sesuatu 

mulai beralih ke peralatan yang menggunakan sistem komputerisasi. Bahkan kini 

sistem komputerisasi sudah diterapkan dalam dunia pendidikan. Suatu paket aplikasi 

berbasis multimedia memungkinkan untuk lebih mudah mempelajari dan memahami 

suatu materi secara efektif yang akan mendukung sistem pembelajaran. Sebab, 

informasi menjadi lebih menarik jika disampaikan dalam bentuk gambar dan animasi. 

 Pembelajaran visual dirasa sangat cocok untuk anak-anak, terutama bagi para 

siswa yang duduk di bangku sekolah dasar (SD) Dengan aplikasi seperti ini 

diharapkan minat belajar para siswa SD akan meningkat. Dengan cara pengajaran 

guru di sekolah yang kurang adanya animasi maka dibuatlah suatu aplikasi yang ada 

animasi sehingga lebih menarik minat belajar siswa. 

 Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa bangun datar merupakan 

salah satu topik pembelajaran di sekolah dasar. Bangun datar itu sendiri adalah bagian 

dari bidang datar yang dibatasi oleh  garis-garis lurus atau lengkung (Imam Roji, 

1997). Berdasarkan pengertian tersebut dapat di tegaskan bahwa bangun datar 

merupakan bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, yang 

dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Biasanya para anak anak didik hanya 
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disajikan sebuah metode belajar secara tekstual dimana seorang guru menerangkan 

didepan dan murid mendengarkan. Selain itu juga kalau siswa tidak mengerti maka 

siswa tersebut dipersilahkan membaca buku yang sudah disediakan oleh sekolah. 

Metode belajar tersebut terkadang membuat siswa menjadi cepat bosan dan kadang 

membuat siswa tersebut malas untuk membaca buku. 

 Instrumen perkembangan teknologi yang semakin pesat maka kiranya sudah 

tidak zamannya lagi selalu belajar secara tekstual dan  didalam ruangan tertutup. 

Selain itu juga diera globalisasi sekarang guru harus dijadikan sebagai fasilitator bagi 

siswa sehingga mendorong siswa tersebut untuk belajar dimana saja dan 

menggunakan apa saja. Diusulkan judul dari penelitian ini adalah “Aplikasi 

Pembalajaran Bangun Datar Untuk Sekolah Dasar Berbasis Desktop”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana membangun aplikasi pembelajaran bangun datar yang interaktif 

dan inovatif berbasis desktop. 

1.3  Ruang Lingkup 

 Adapun permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya dasar teori untuk setiap materi bangun datar yang disajikan. 

2. Dasar teori yang disertai dengan gambar yang interaktif. 

3. Adanya soal latihan untuk materi yang disajikan. Soal yang disajikan dalam 

aplikasi adalah jenis soal pilihan berganda. 
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4. Soal latihan disajikan berdasarkan level-level tertentu dalam bentuk random. 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi “Aplikasi 

Pembalajaran Bangun Datar Untuk Sekolah Dasar Berbasis Desktop” sehingga 

diharapkan anak tersebut lebih termotivasi lagi untuk terus belajar. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam belajar 

bangun datar. 

1.6 SistematikaPenulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang ide penelitian secara terinci meliputi, latar belakang, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Menjelaskan tentang referensi dari penelitian ini yang berkaitan serta acuan 

dari pelaksanaan penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang apa saja properti yang dibutuhkan untuk melakukan 

penelitian ini, diantaranya : Data, Peralatan, Prosedur dan Analisis dan 

Rancangan sistem. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  
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Menjelaskan tentang pembahasan penelitian dari aplikasi sampai sistem yang 

telah diuji coba. 

5. BAB V PENUTUP 

 Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

 


