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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang penuh dengan ragam 

dan budaya. Sejuta cita dan segenggam rasa menjadi modal 

yang kuat generasi muda untuk kemajuan bangsa ini. 

Generasi muda perlu kegigihan dalam menggapai cita-

citanya, demi masa depan yang baik, dan mewujudkan setiap 

impian yang akan dicapai.  

 Pendidikan yang cukup dan fasilitas yang memadai dapat 

menunjang masa depan generasi muda saat ini. Akan tetapi 

hal ini dapat menimbulkan rasa dilema ketika mendengar 

pendidikan menjadi suatu beban ekonomi dilingkup 

masyarakat. Segala upaya dilakukan pemerintah agar 

generasi muda mendapatkan pendidikan. Beasiswa, sekolah 

gratis, bantuan bulanan untuk warga yang kurang mampu 

masih terus berjalan dan mendapat apresiasi yang luar biasa 

dari masyarakat, karena keberhasilan dan kesuksesan sangat 

bergantung pada setiap prosesnya (Miarso, 1984; Ibrahim, 

1998). 

 Untuk membantu mengurangi beban ekonomi dan 

mewujudkan cita-cita anak bangsa, saling belajar dan berbagi 

ilmu menjadi pondasi yang kuat. Sebuah ide untuk membuat 

free E-Learning software atau aplikasi pembelajaran daring 
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gratis dapat menjadi perantara masyarakat untuk saling 

berbagi ilmu, tanpa takut terbebani oleh biaya. 

1.2 Tujuan 

 1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang melengkapi semua 

tujuan penulisan. Tujuan umum dari Tugas Akhir ini 

adalah: 

a. Agar masyarakat mengerti bahwa pendidikan tidak 

selamanya harus bergantung pada ekonomi 

keluarga. 

b. Agar masyarakat mengetahui dampak positif 

teknologi bagi pembelajaran sekolah. 

 1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari pembuatan softwaree-learning 

berbasis mobile ini adalah: 

a. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Diploma 

III (D3) Teknik Informatika Fakultas Teknologi 

Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. 

 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

Adapun cakupan topik bahasan adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini mengambil sumber dari komunitas Limitless 

Learning Center 

b. Aplikasi ini mencakup Menu Home yang terdiri dari 

(tombol pintas akademik dan non-akademik, kolom 
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pencarian, dan kelas favorit), Menu Akademik dan Non-

Akademik yang terdiri dari (list button class akademik 

dan non-akademik), dan Menu Games Quiz sebagai 

evaluasi pembelajaran. 

c. Materi pembelajaran akademik terdiri dari SD Tematik 

(Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6), SMP (Kelas 7, 8, dan 9), SMA 

(Kelas 10, 11, 12), dan non akademik UMUM dasar 

(gitar, drum, keyboard, bass, vokal, desain grafis, 

menggambar, cinematography, dan editing film). 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, antara lain: 

1. Bab I Pendahuluan 

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan 

umum, tujuan khusus, cakupan topik bahasan, dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II Dasar Teori 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian maupun 

teori-teori yang sudah ada sebelumnya, serta membahas 

metode penelitian yang digunakan selama melakukan 

penelitian. 

3. Bab III Perancangan Sistem 

Menjelaskan mengenai desain sistem dan kebutuhan 

hardware dan/atau software yang digunakan selama 

melakukan penelitian. 
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4. Bab IV Implementasi, Hasil, dan Analisis 

Menjelaskan mengenai implementasi, hasil, dan analisis 

serta penjabaran hasil uji coba yang telah melewati tahap 

evaluasi sampai siap digunakan. 

5. Bab V Penutup 

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran terhadap 

hasil analisa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. 
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1.5 Jadwal Rancangan  

 

 

  


