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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman pada masa ini kian begitu pesat, teknologi di berbagai 

bidang terus berkembang hampir di semua aspek agar dapat membantu manusia 

untuk melakukan hal dengan lebih cepat dan efisien. Tak terkecuali pada bidang 

perangkat mobile contohnya seperti mobile phone, dahulu mobile phone hanya 

dapat digunakan sebagai media komunikasi saja. Tetapi sekarang berkat kemajuan 

teknologi mobile phone menjelma menjadi dapat melakukan berbagai hal yang 

dulunya hanya bisa dilakukan di perangkat komputer sekarang dapat dilakukan di 

mobile phone atau yang biasa disebut smartphone. 

Smartphone pada masa ini merupakan salah satu dari beberapa teknologi yang 

tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, hampir setiap kalangan dari 

masyarakat memiliki smartphone, hal ini sejalan juga dengan kemudahan untuk 

mendapatkan smartphone yang semakin tinggi dan smartphone juga fleksibel 

karena dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Banyak sekali jenis-jenis 

sistem operasi yang digunakan pada smartphone, mulai dari yang berbasis Android, 

iOS, Windows Phone, KaiOS, Blackberry OS, Symbian OS, Tizen OS, dll. 

Berdasarkan beberapa literatur disebutkan bahwa Android merupakan sistem 

operasi mobile yang paling banyak digunakan oleh pengguna. 

Bahasa pemrograman merupakan kumpulan instruksi-instruksi yang 

dikerjakan oleh programmer yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Bahasa pemrograman dapat menentukan apa saja yang harus 

dilakukan komputer dalam berbagai situasi agar dapat membantu manusia. Pada 

saat ini ada berbagai macam bahasa pemrograman, di antaranya adalah Javascript, 

Java, C++, Pascal, Ruby, Python, dll. Tergantung dengan kegunaannya, setiap 

bahasa pemrograman memiliki fungsi-fungsi yang berbeda juga. 
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Gambar 1.1 Market Share Programming Language. 

(Sumber: https://pypl.github.io/PYPL.html) 

Berdasarkan data yang dirilis oleh PYPL (Popularity of Programming 

Language) pada bulan April 2022, Python memiliki market share yang cukup tinggi 

dibandingkan bahasa pemrograman lainnya yaitu sebanyak 27,95%, sedangkan 

Java berada pada pada urutan kedua dengan market share 18,09%. PYPL 

merupakan sebuah indeks popularitas yang memiliki cara kerja dengan 

menganalisis seberapa banyak orang yang mencari tutorial di Google untuk setiap 

bahasa pemrograman. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa pemrograman 

Python merupakan bahasa yang sedang banyak orang cari tutorialnya dan dapat 

menjadi suatu hal yang positif untuk penelitian ini. 

Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dirancang oleh Guido 

van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991, python menggunakan 

paradigma pemrograman OOP (Object-Oriented Programming), tidak seperti 

kebanyakan bahasa pemrograman lain yang cenderung lebih rumit untuk dipahami, 

python lebih berfokus kepada penggunaan sintaks yang simpel dan mudah untuk 

dipahami, hal tersebut berdampak pada pembelajaran bahasa python yang relatif 

lebih mudah untuk dipahami dan cocok untuk orang yang baru mau belajar bahasa 

pemrograman. 

https://pypl.github.io/PYPL.html
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Bahasa pemrograman python pada masa ini mendapatkan kepopuleran yang 

baik, apalagi di antara para pengembang perangkat lunak dan data scientists 

(Robinson, 2017). Berbeda dengan bahasa pemrograman lain, python hadir dengan 

kompatibilitas yang sangat luas seperti web programming, basis data, GUI 

(Graphical User Interface) pada desktop, perhitungan ilmiah, pengembangan 

perangkat lunak, dan game. (Hao & Ho, 2019). Berdasarkan pendapat ahli tersebut 

maka penulis menyimpulkan bahwa bahasa pemrograman python sangat penting 

untuk dikuasai pada masa ini kerena python merupakan bahasa yang kompatebel 

dan cocok untuk hampir pekerjaan pada masa depan dan sedang dalam masa 

populernya. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kiki Husni Kamil pada tahun 2014 

dengan menerapkan metode penelitian Research and Development (R&D) untuk 

pengembangan aplikasi pembentukan kelompok belajar siswa dengan menerapkan 

metode pembelajaran PLTLP (Peer-Led Team Learning Presentation) pada mata 

pelajaran TIK di SMA. Hasil yang didapatkan bahwasanya 97% siswa memberikan 

respon positif terhadap penggunaan aplikasi ini sedangkan sisanya sebanyak 3% 

memberikan respon negatif. 

Selanjutnya, penelitian lainnya dilakukan oleh Mursalim, dkk. pada tahun 

2019 berjudul Rancang Bangun Game Edukasi Vocabulary English Menggunakan 

Metode MDLC, dengan menerapkan metode pengembangan Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC). Hasil yang didapatkan bahwasanya dari 

pengujian User Acceptance yang terdiri pengujian aspek pembelajaran, materi, dan 

desain. Dari 38 siswa, 31 siswa dinyatakan tuntas dan hanya 7 siswa yang 

dinyatakan gagal, pada pengujian ini mendapatkan tingkat kelayakan sebanyak 

80,01%.  

Selanjutnya, penelitian lainnya dilakukan oleh Dewi, dkk. pada tahun 2020 

berjudul Pendekatan MDLC untuk Media Pembelajaran Pengenalan HIV/AIDS 

Berbasis Android, dengan menerapkan metode perancangan Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC). Hasil yang didapatkan bahwasanya dari 13 

responden dilakukan tahapan pengujian beta secara objektif dengan memberikan 

pertanyaan pada saat user mencoba aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah aplikasi dapat memberikan pemahaman bagi user terkait HIV/AIDS dan 
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mendapatkan hasil sebanyak 80% responden mengatakan memahami materi yang 

tersedia pada aplikasi sedangkan 20% responden mengatakan kurang memahami 

materi yang terdapat pada aplikasi.  

Selanjutnya, penelitian lainnya dilakukan oleh Ridha, S. S, & Nuraini, P. Pada 

tahun 2020 yang berjudul Aplikasi Literasi Digital Berbasis Web Dengan Metode 

R&D dan MDLC, dengan menerapkan metode perancangan Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC). Hasil yang didapatkan bahwasanya dengan 

menerapkan kombinasi antara metode penelitian R&D dan MDLC maka penelitian 

dapat berjalan dengan baik, pada prinsip-prinsip R&D kualitas materi literasi digital 

dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dengan prinsip-prinsip MDLC materi 

digital dapat terjamin kualitasnya dan melibatkan berbagai komponen multimedia 

seperti tekstual, animasi, gambar, suara, dan vidio. 

Dalam proses belajar bahasa pemrograman python, siswa/siswi SMK pada 

umumnya mengalami beberapa masalah seperti (1) Penulisan blok yang tidak rapi, 

blok adalah kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan dalam 1 blok, 

ditandai dengan penambahan tab di awal kalimat, walaupun dalam python hal 

tersebut tidak dibatasi akan tetapi pada saat membuat project dengan skala besar 

akan kesulitan dan tidak rapi. (2) Kesalahan ketik, kesalahan ini sangat sederhana 

dan terlihat sepele, akan tetapi ini merupakan suatu hal yang krusial karena dalam 

bahasa pemrograman suatu kesalahan penulisan akan berdampak pada seluruh 

fungsi yang diberikan. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan tersebut maka peneliti 

mengembangkan sebuah media belajar dasar bahasa pemrograman python untuk 

membantu orang-orang khususnya siswa/siswi SMK yang ingin mempelajari 

bahasa pemrograman python dengan menggunakan metode penelitian Research 

and Development (R&D) dan model pengembangan Multimedia Development Life 

Cycle (MDLC). Cara kerjanya adalah nanti pengguna aplikasi akan diberikan 

materi-materi terkait bahasa pemrograman python yang sudah diklasifikasikan dan 

disusun menjadi beberapa point penting, lalu akan diberikan evaluasi yang 

berhubungan dengan materi yang telah diberikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan merancang suatu media belajar 

bahasa pemrograman python dengan judul skripsi “Pengembangan Aplikasi 
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Android Belajar Dasar Bahasa Pemrograman Python (BelPython) Berbasis 

Multimedia Untuk Siswa SMK”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja masalah dalam pembelajaran dasar – dasar bahasa pemrograman 

python di SMK? 

2. Bagaimana mengembangkan aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman 

python (BelPython) di smartphone berbasis android sebagai solusi dari 

masalah pembelajaran bahasa pemrograman python di SMK? 

3. Apakah aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman python (BelPython) dapat 

berguna bagi pengguna? 

1.3 Tujuan 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan atau memperoleh 

kajian secara ilmiah terkait pengembangan aplikasi belajar dasar bahasa 

pemrograman python berbasis android. Analisis tersebut dibutuhkan guna 

mengetahui pengembangan aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman python 

berbasis android, secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui masalah dalam belajar dasar bahasa pemrograman python di 

SMK 

2. Mengetahui pengembangan aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman 

python (BelPython) di smartphone berbasis android sebagai solusi dari 

masalah pembelajaran bahasa pemrograman python di SMK. 

3. Mengetahui aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman python (BelPython) 

dapat berguna untuk pengguna. 

1.4 Manfaat 

Jika tujuan yang dikemukakan di atas dapat tercapai, maka dalam penelitian 

ini terdapat 2 kegunaan, sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

Hasil dari penelitian ini akan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk studi 

tingkat lanjut yang relevan, untuk dapat memperdalam temuan ilmiah bagi calon 

peneliti lainnya. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 
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informasi untuk dapat mengenal, mengetahui, dan memahami tahap pengembangan 

aplikasi belajar yang berkaitan terhadap bahasa pemrograman python. 

2. Kegunaan Praktis 

Output dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk 

mempermudah orang yang ingin belajar bahasa pemrograman python khususnya 

siswa/siswi SMK dan bagi peneliti lain diharapkan untuk dapat menambah 

wawasan terkait Research and Development (R&D) dan proses penyelesaian tugas 

mata kuliah skripsi.

  


