
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Hariyanto (2012) Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu 

proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam 

mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan 

untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Oleh karena proses pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran 

menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran 

sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media 

pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. 

Menurut Shobirin (2008) Bahasa inggris merupakan bahasa international yang 

kerap digunakan di berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan. Bahasa inggris 

sudah dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, bahkan jenjang pendidikan 

pra-sekolah (sebelum TK) menggunakannya. Banyak lembaga prasekolah 

mengenalkan Bahasa Inggris kepada anak didik sebagai bahasa keseharian di dalam 

lingkungan sekolah. 

Homey English merupakan lembaga kursus bahasa inggris yang berlokasi di 

daerah Kaliawi Kota Bandar Lampung. Kegiatan belajar yang selama ini diterapkan 

pada Homey English Bandar Lampung masih dilakukan secara tatap muka antara tutor 



dan siswa, disamping itu proses penyampaian bahan ajar hampir sepenuhnya dilakukan 

di dalam ruang kelas yang menyebabkan penyampaian bahan ajar bisa terlambat atau 

bahkan tidak tersampaikan jika pertemuan tidak terjadi. Dikarenakan siswa Homey 

English bukan hanya dari kalangan pelajar tetapi juga dari kalangan pekerja, sehingga 

perlu ditingkatkan dengan inovasi pembelajaran baru menggunakan Mobile Learning 

untuk proses belajar mengajar. Mobile Learning (M-Learning) merupakan 

pembelajaran yang unik karena siswa dapat mengakses materi pembelajaran setiap 

waktu sehingga hal ini dapat meningkatkan perhatian siswa dalam memahami materi 

pelajaran, membuat pembelajaran menjadi pervasif, dan dapat memotivasi siswa 

(Riyanto dkk, 2006).   

Banyak aplikasi di android yang menyediakan aplikasi pembelajaran. Android 

adalah sistem operasi untuk telpon seluler berbasis Linux sebagai karnelnya. Android 

menyediakan platform terbuka (open source) bagi developer untuk menciptakan 

aplikasinya sendiri. Android Inc. adalah pendatang baru yang bergerak dalam 

pembuatan piranti lunak untuk ponsel. Android Inc didirikan oleh Andy Rubin, Rich 

Milner, Nick Sears dan Chris White (2003).  

Aplikasi media pembelajaran berbasis andoid telah dilakukan oleh Nazruddin 

Safaat H dan Novi Yanti (2015), meneliti tentang Rancang Bangun Aplikasi 

Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Platform Android. aplikasi ini dirancang dengan 

pemodelan UML (Unified Modeling Language), dikembangkan menggunakan bahasa 

pemrogramman java dan diujikan dengan metode black box dan kuesioner. Selanjutnya 

diteliti oleh Siti Muyaroah dan Mega Fajartia (2017) meneliti tentang Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis Android dengan menggunakan Aplikasi Adobe Flash CS 



6 pada Mata Pelajaran Biologi. Penelitian ini menghasilkan efektivitas media 

pembelajaran berbasis android terhadap hasil belajar mata pelajaran biologi. 

Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan tentang suatu 

usaha dari sistem yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dan mandiri 

dalam pembelajaran. Dan diteliti oleh Irnin Agustina Dqi Astuti, Ria Asep Sumarni, 

dan Dandan Luhur Saraswati (2017), meneliti tentang Pengembangan Media 

Pembelajaran Fisika Mobile Learning berbasis android. Penelitian pengembangan 

model ADDIE yang dilakukan hanya sampai tahap Development (pengembangan), 

karena tujuan penelitan ini hanya sebatas mengembangkan dan menghasilkan suatu 

aplikasi media pembelajaran yang valid untuk diimplementasikan berdasarkan 

penilaian validator. 

Adanya fasilitas Mobile Learning, dapat membantu siswa untuk memperoleh 

materi bahasa inggris tanpa melalui tatap muka di Homey English, dan juga siswa dapat 

mengerjakan soal- soal yang diberikan oleh tutor tanpa harus mengerjakan di dalam 

kelas. Aplikasi Mobile Learning juga membantu admin Homey English untuk 

mengadakan tugas dan quis secara online. 

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis utarakan, penulis 

bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis android. Penulis 

mempertimbangkan untuk mengajukan proposal penelitian ini dengan judul “Rancang 

Bangun Aplikasi Media Pembelajaran Bahasa inggris Berbasis Android (Studi 

Kasus : Homey English Bandar Lampung)”. 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Dengan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat identifikasi masalah yang 

ada pada Homey English Bandar Lampung yaitu : 

1. Kegiatan belajar yang selama ini diterapkan pada Homey English Bandar 

Lampung masih dilakukan secara tatap muka antara tutor dan siswa 

2. Proses penyampaian bahan ajar hampir sepenuhnya dilakukan di dalam 

ruang kelas yang menyebabkan penyampaian bahan ajar bisa terlambat atau 

bahkan tidak tersampaikan jika pertemuan tidak terjadi.  

1.3 Rumusan Masalah 

 Dengan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumusan permasalah 

yang ada pada Homey English Bandar Lampung yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi media pembelajaran     

    yang dapat mengatasi atau memberikan solusi bagi para kursus yang  

    berhalangan hadir ?  

2. Bagaimana media pembelajaran yang dibangun dapat diterapkan tanpa 

   Mengurangi kualitas belajar seperti pada tatap muka ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang diuraikan dalam rumusan masalah, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran ini hanya digunakan untuk bidang pelajaran 

conversation 

2. Sistem yang dibangun dapat menampilkan informasi pelajaran, upload 



modul, dan mendengarkan audio atau video, serta dapat melakukan quis. 

3. Pengembangan sistem menggunakan Extreme Programming dan 

perancangan sistem menggunakan UML. 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membangun aplikasi media pembelajaran  yang dapat 

mengatasi atau memberikan solusi bagi para kursus yang berhalangan hadir. 

2. Sistem media pembelajaran yang dibangun dapat diterapkan tanpa 

mengurangi kualitas belajar seperti pada tatap muka. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun maanfaat penelitian ini adalah  : 

 1. Bagi pengguna 

Sebagai media pembelajaran bahasa inggris untuk meningkatkan sistem 

pembelajaran kepada siswa Homey English tanpa harus datangke tempat 

kursus. 

 2. Bagi Penulis  

Menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam membuat 

sebuah aplikasi berbasis android sebagai bekal ketika di luar  Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

3. Bagi Homey English 

Homey English diharapkan setelah mengunakan aplikasi dari hasil penelitian 

ini dapat memberikan kemudahan serta membantu dalam proses belajar 

mengajar. 



 

4. Bagi Universitas 

Diharapkakn dapat menambah informsi dan referensi bagi mahasiswa serta 

memberikan gambaran tentang kesiapa mahasiswa dalam menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

 


