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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi di era globalisasi kini semakin berkembang sangat 

pesat,hal ini dibuktikan denganbanyaknya inovasi-inovasi yang ada  saat ini  

dari yang sederhana sampai yang mutakhir. Menurut KOMINFO (2015), 

kemajuan teknologi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia saat 

ini, karena teknologi adalah salah satu penunjang kelangsungan hidup manusia 

di era yang menuntut mereka untuk terus berkembang.Dalam lapisan 

masyarakat, teknologi telah membantu merubah atau memperbaiki ekonomi, 

pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi yang lainnya, salah satu 

teknologi yang berkembang pesat adalah smartphone. 

Teknologi smartphone dapat menggantikan peran fungsi dari televisi, 

radio, media cetak, dan media pembelajaran pada sekolah. Perkembangan 

smartphone dalam dunia pendidikan dapat dikembangkan sebagai media 

edukasi melalui mobile learning.Mobile learning (m-learning) merupakan 

sebuah konsep baru dari pembelajaran. Hal ini terkait dengan mobilitas 

pembelajaran dalam arti bahwa peserta didik harus dapat terlibat dalam 

kegiatan pendidikan tanpa kendala karena harus melakukannya dalam lokasi 

fisik yang hanya terbatas (furqon, 2010). 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan perwujudan dari suatu 

pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu sosial yakni  sosiologi, antropologi budaya, psikologi, 
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sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan ekologi manusia, yang 

diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang 

disederhanakan agar mudah dipelajari (Moeljono, 2010). 

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kalilandak terletak di Kecamatan 

Purwareja Klampok dalam proseskegiatan belajar masih menggunakan media 

cetak seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai alat ajar. Dalam kegiatan 

belajar tersebut siswa masih kesulitan dalam memahami materi IPS kelas 4 

karena dalam proses pembelajaran tersebut masih menggunakan media cetak 

sebagai proses kegiatan mengajar. 

Dengan permasalahan diatas maka membutuhkan suatu media atau alat 

untuk menunjang dan mempermudah siswa dalam memahami materi IPS 

kelas 4. Dengan menggunakan aplikasi mobile learningsiswa dapat mengakses 

pembelajaran dimana saja. Aplikasi ini di dalamnya terdapat fitur – fitur 

seperti materi yang animatif dan terdapat soal – soal untuk latihan belajar 

sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa pada materi IPS dan dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Dengan adanya 

permasalahan diatas maka diperlukan suatu aplikasi pembelajaran IPS untuk 

anak sekolah dasar kelas 4 berbasis mobile, sebagai media alat bantu untuk 

menunjang dan dapat memudahkan siswa dalam mempelajari materi tersebut 

kapan saja dan dimana saja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana merancang dan membangun 

Aplikasi pembelajaran IPS untuk anak sekolah dasar kelas 4 berbasis mobile.  
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C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini diberikan batasan masalah agar pembahasan lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Yakni sebagai berikut: 

1. Aplikasi inihanya berfokus pada materi IPS semester ganjil yang terdiri 

dari pembahasan BAB 1 sampai dengan BAB 5 dan evaluasi pembelajaran 

berupa kuis yang berisi soal pilihan ganda. 

2. Aplikasi pembelajaran ini diimplementasikan pada smartphone bersistem 

operasi android. 
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