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BAB  1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Bernapas diartikan sebagai proses pemasukan udara dari lingkungan luar ke 

dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa dari dalam tubuh ke lingkungan  

Ketika bernapas, kita menghirup oksigen (O2) dan mengembuskan karbon 

dioksida (CO2). Oksigen digunakan untuk pembakaran zat-zat makanan 

(protein, lemak, dan karbohidrat) dalam sel-sel tubuh. Pembakaran itu 

menghasilkan energi serta karbon dioksida. Energi inilah yang digunakan 

manusia untuk melakukan kegiatan sehari – hari sedangkan karbon dioksida 

akan dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa pernapasan . 

Belajar adalah sebuah proses komunikasi antara pelajar , pengajar dan bahan 

ajar . Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan 

atau media . Penyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa saat ini, 

masih menggunakan alat bantu mengajar seperti buku . Hal ini menjadikan siswa 

kurang tertarik  dan cepat merasa bosan ketika menyerap pelajaran, sehingga 

memberikan efek malas belajar.  

Smartphone adalah istilah ponsel yang memiliki kemampuan multimedia 

dan komputing yang lebih dari ponsel pada umumnya . Hal ini dikarenakan 

adanya operasi dan aplikasi–aplikasi penunjang yang lebih menarik didalam  
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perangkat smartphone . Smartphone memilki berbagai platform misalnya android, 

blackberry, iOS .  

Berdasarkan masalah diatas peneliti mencoba untuk membuat sebuah aplikasi 

sebagai media belajar untuk mempelajari materi tentang sistem penapasan 

manusia menggunakan multimedia berbasis mobile. 

     Aplikasi ini berisi materi tentang proses pernapasan , organ  pernapasan 

yang disajikan dengan tampilan yang menarik dan juga ditambah dengan 

komponen video untuk mendukung pembelajaran, sehingga siswa tidak mudah 

bosan dan tertarik dengan materi yang disajikan. Untuk mendukung aplikasi ini 

disertakan juga latihan soal, guna mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

mendalami materi yang didapat dari aplikasi ini. 

 

1.2         Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan mengimplementasikan Media belajar sistem 

pernapasan pada manusia menggunakan multimedia berbasis Mobile ? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

 

 Materi dalam aplikasi ini diambil dari buku pelajaran biologi Kelas XI  

 Gambar dan soal latihan pada aplikasi ini diambil dari internet. 

 Video tentang proses pernapasan manusia diambil dari Youtube .  

 Pengguna yaitu siswa sampai semua kalangan . 
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 Aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada smartphone dengan sistem operasi 

Android , Windows , dan iOS 

 Aplikasi ini terdapat latihan soal tentang sistem pernapasan manusia. 

 Terdapat latihan soal yang disajikan bersifat acak 

 Terdapat latihan soal dalam bentuk pilihan ganda 

 Update materi dan update soal dilakukan secara online 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah media belajar sistem 

pernapasan manusia menggunakan multimedia pada perangkat mobile yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana belajar selain buku agar siswa lebih 

tertarik untuk belajar dan mempermudah pemahaman siswa.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Membantu para pelajar dan pengajar untuk bisa lebih mudah dan efektif 

dalam melakukan proses belajar-mengajar 

 Meningkatkan pemahaman siswa tentang sistem pernapasan manusia. 

 

1.6        Sistematika Penulisan 

Pada Bab I berisi mengenai pendahuluan, dimana di dalam pendahuluan 

tersebut menerangkan latar belakang yang mendasari penulis melakukan penelitian 

tersebut, menjelaskan rumusan masalah yang  dapat diambil dari latar belakang, 
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menjelaskan batasan – batasan yang akan menjadi ruang lingkup penulis dalam 

membangun suatu sistem, dan menjelaskan tujuan serta manfaat mengenai 

penelitan yang dilakukan oleh penulis. 

Pada Bab II berisi mengenai tinjauan pustaka dan dasar teori, yang dimaksut 

dengan tinjauan pustaka adalah referensi yang digunakan penulis untuk 

membangun suatu sistem dan dasar teeori sendiri berisi landasan teori yang 

mendukung untuk perancangan suatu sistem. 

Pada Bab III berisi mengenai metode penelitian, diamana pada bab ini 

mencakup analisa sistem yang meliputi kebutuhan sistem, komponen sistem pakar, 

dan Perancangan sistem 

Pada Bab IV berisi mengenai implementasi dan pembahasan sistem, yang 

dimaksut implementasi adalah mengimplementasikan kedalam suatu bahasa 

pemrograman, dan membahas sistem berdasarkan hasil uji coba yang telah 

dilakukan 

Pada Bab V berisi Penutup, dimana penulis bisa menarik kesimpulan mengenai 

penelitian yang telah dilakukan dan menuliskan saran untuk pengembangan dari 

hasil penelitia yang telah dilakukan. 

 

 

 

 


