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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan 

sosial yang didasarkan kepada bahan kajian geografi, ekonomi, 

sosiologi, tata negara, dan sejarah. Pembelajaran IPS sangat 

menekankan pada pengetahuan yang berbentuk fakta, teori, dan 

hafalan dari pada berfikir. Penekanan ini akan mengakibatkan 

mata pelajaran IPS menjadi pelajaran yang tidak menarik siswa.  

Penggunaan bahasa PHP sebagai bahasa pemrograman, 

melahirkan berbagai macam Framework yang ditujukan untuk 

menyederhanakan proses pembangunan sehingga mempercepat 

proses pembuatan, dan menjadikannya lebih mudah untuk 

dipelihara dikarenakan adanya aturan mengenai cara pemakain 

Framework yang digunkaan. PHP Framework yang akan 

digunakan adalah CodeIgniter. CodeIgniter merupakan aplikasi 

open source yang berupa framework dengan model MVC (Model, 

View, Controller) untuk membangun website dinamis dengan 

menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan programmer 

untuk membuat aplikasi web lebih cepat dan mudah 

dibandingkan dengan membuatnya dari awal. 



2 
 

 
 

Maka untuk mengatasi permasalahan dalam menunjang 

kegiatan belajar mengajar mata pelajaran IPS ini dibutuhkan 

model pembelajaran dengan berbasis web Framework 

CodeIgniter. Diharapkan dengan adanya model pembelajaran 

dengan berbasis web Framework CodeIgniter, maka dapat 

mengkondisikan siswa untuk berlatih membiasakan diri sebagai 

pembelajar mandiri dengan menggunakan bantuan teknologi 

informasi, dan memacu peningkatan perolehan belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS. Sehingga penulis mempunyai gagasan 

untuk membuat Aplikasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk siswa kelas III SD. Aplikasi ini berbasis web, dengan 

aplikasi ini siswa akan lebih mudah dalam menerima materi yang 

di ajarkan. Karena aplikasi ini berupa teks, suara, video dan 

gambar yang menarik, sehingga minat siswa untuk belajar 

semakin tinggi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi 

rumusan masalah yaitu : 

 Bagaimana aplikasi pembelajaran berbasis web yang 

dibangun dapat membangun dengan teks, suara, video, dan 
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gambar pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya 

Kelas III Sekolah Dasar. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan 

yang diharapkan maka diberikan ruang lingkup sebagai berikut: 

 Ilmu Pengetahuan Sosial yang bisa dipelajari oleh siswa kelas 

III Sekolah Dasar. 

 Pembelajaran ditujukan untuk siswa kelas III di Sekolah 

Dasar. 

 Materi yang diberikan adalah pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) sesuai dengan Kurikulum Satuan Tingkat 

Pendidikan Tahun 2006. 

 Dalam setiap bab aplikasi pembelajaran ini terdapat kategori 

soal, materi, latihan soal, dan juga nilai (hasil mengerjakan 

soal latihan). 

 Aplikasi ini berupa teks, suara, video, dan gambar. 

 Aplikasi ini diakses oleh user sebagai sistemnya, admin 

sebagai mengelola pemasukan data, dan pengunjung sebagai 

tamunya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

 Membuat perangkat lunak berbasis web untuk pembelajaran 

Ilmu pengetahuan sosial melalui alat bantu komputer. 

 Membuat web untuk memudahkan dalam mempelajari Ilmu 

pengetahuan sosial. 

 


