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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah salah satu kewajiban hal yang diperlukan oleh manusia, 

karena manusia saat lahir dimuka bumi ini tidak mengetahui apapun yang ada. 

Namun manusia memiliki potensi awal yang harus di kembangkan sampai 

maksimal dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pendidikan diperlukan untuk 

mengembangkan potensi tersebut. Hal ini juga karena pendidikan merupakan 

salah satu bagian yang penting dari kehidupan manusia. Bagaimanapun cara 

berkomunitas manusia dalam bermasyarakat tetaplah memerlukan pendidikan. 

Dengan pendidikan, manusia dapat diajar, dibina dan dikembangkan potensi 

yang di milikinya. Hal ini dikarenakan pendidikan sangat berpengaruh dalam 

membentuk baik atau buruknya seseorang dalam bermasyarakat. Untuk 

menjadikan pribadi manusia yang baik maka diperlukan pendidikan yang 

berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah menyuruh untuk masyarakatnya wajib 

sekolah 9 tahun. Hal ini terbukti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), yaitu pemerintah turut serta dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Pada kurikulum 2013, pembahasan tersendiri mengenai kalkulus telah 

dipelajari di kelas dua belas sementara materi yang temuat dalam kalkulus telah 

dipelajari mulai dari kelas sepuluh. Sedangkan pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) materi yang termuat dalam kalkulus juga telah dipelajari sejak 

kelas sepuluh namun pembahasan tersendiri mengenai kalkulus belum ada. 

 Akan tetapi tidak semua sekolah menerapkan KTSP 2013 karena ada 

sekolah swasta hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak 

mempelajari pelajaran tersebut dikarenakan pelajaran tersebut tidak digunakan 

dalam pelajaran mereka, dan kuranya tenaga kerja yang ahli di dalam bidang 

kalkulus. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang masuk jurusan TI di UMMI ada 

yang tidak mengerti tentang pelajaran kalkulus tersebut. 
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 Sementara pada dunia perkuliahan, mata kuliah kalkulus merupakan mata 

kuliah wajib bagi mahasiswa Teknik Informatika (TI) yang diprogramkan selama 

dua semester sehingga mau tidak mau mahasiswa harus mengikuti perkuliahan ini. 

Pada dasarnya jika kita tidak paham akan mata kuliah kalkulus 1 maka kita tidak 

dapat melanjutkan ke kalkulus 2. Mata kuliah ini memiliki sifat berkelanjutan 

dalam mengalasis suatu program, apabila mahasiswa kesulitan dalam mata 

pelajaran kalkulus maka ke depannya akan sulit melanjutkan perkuliahan karena 

dalam dunia TI dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan menyelesaikan masalah 

dengan cepat. Kalkulus juga merupakan mata kuliah yang termasuk sulit dalam 

penyelesaian masalahnya. Oleh karena itu, seseorang akan mengalami kesulitan 

dan hambatan saat mempelajarinya dan akan melakukan banyak kesalahan saat 

memecahkan masalah kalkulus.  

 Berdasarkan keterangan di atas maka kita lihat bahwa Kalkulus merupakan 

pondasi awal dalam bidang TI, sebenarnya kalkulus telah dipelajari pada jenjang 

Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat suatu 

program dengan judul “APLIKASI PEMBELAJARAN KALKULUS 

BAGIAN MATERI LIMIT (Studi Kasus Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang di atas, didapatkan identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Mata pelajaran Kalkulus sudah dipelajari di bangku SMA akan tetapi 

ada mahasiswa yang tidak diajarkan disekolah karena tidak mengikuti 

KTSP 2013 

2. Pentingnya kalkulus dalam dunia TI untuk menunjang ke depannya 

mahasiswa dalam proses pembelajaran di bangku kuliah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari permasalahan yang telah dijabarkan, sebagai berikut : 
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1. Membuat aplikasi latihan soal kalkulus bagian limit untuk dipakai saat 

tes atau kuis. 

2. Meningkatkan minat belajar dari para mahasiswa khususnya dalam 

pelajaran kalkulus. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

 Untuk memfokuskan dalam pembahasan masalah yang akan diselesaikan, 

maka ada Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Pada aplikasi ini bersifat statis dimana program tidak dapat diubah, 

ditambah, dan dihapus materi maupun soal yang ada didalam aplikasi 

tersebut. 

2. Materi yang dimuat dalam aplikasi hanya membahas seputar kalkulus 1 

materi limit saja. 

3. Pada aplikasi ini, pengguna hanya dapat melihat materi, mengerjakan 

latihan soal, memasukan jawaban, dan di akhir disediakan nilai yang 

bertujuan untuk evaluasi dalam proses belajar. 

4. Aplikasi dibuat dengan program adobe animate dan dapat dijalankan di 

android saat program selesai dibuat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

 Penulis dapat mengaplikasikan apa yang telah diajarkan selama di 

bangku  kuliah. 

2. Bagi Mahasiswa 

Mendapatkan media pembelajaran berbasis android yang di dalamnya 

menjelaskan pelajaran kalkulus 1 di bagian materi limit. 

3. Bagi Dosen 

Dapat memberikan media belajar agar mahasiswa tidak bosan melihat 

kea rah papan tulis. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah penelitian yang di lakukan, tujuan dari penelitian 

yang dilakukan, batasan pada penelitian serta manfaat dari peneitian. 

 

2. BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang terkait 

dengan permasalahan yang diambil, dari mulai kajian islam yang terkait 

dengan 

penelitian, kajian umum dan kajian keinformatikaan. 

 

3. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alur dari pelaksaan penelitian, dimulai dari inisiasi 

masalah sampai dengan solusi dari masalah yang telah diungkapkan, juga 

deskripsi waktu dan tempat penelitian. 

 

4. BAB 4 PERANCANGAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan perancangan dari aplikasi yang akan 

dibuat dalam bentuk story board dan State Transition Diagram. 

 

5.  BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Pada bab ini menjelaskan bagaimana penerapan dari perancangan yang 

telah  dijelaskan sebelumnya dibuat menjadi sebuah aplikasi 

 

6. BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

penulis 

 

7. DAFTAR PUSTAKA 

Berisi refernsi atau sumber-sumber dimana penulis mendapatkan materi 

untuk penelitian. 


