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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap 

negara. Kata “bank” berasal dari bahasa Italia yaitu, “banca” yang artinya meja. 

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan 

bank ialah badan usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif 

hidup masyarakat luas. Bank merupakan salah satu bentuk kelembagaan keuangan 

yang menjadi sarana bagi badan usaha swasta, perseorangan, badan usaha milik 

negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya untuk menyimpan dana-

dana yang mereka miliki. 

Perkembangan serta kemajuan teknologi informasi telah menciptakan 

suatu budaya baru yaitu budaya penggunaan gadget. Salah satu perangkat gadget 

atau telekomunikasi yang sangat pesat di zaman modern sekarang ini yang sangat 

banyak digunakan ialah smartphone atau ponsel pintar (Fitriyani, Tresnawati & 

Hadiyanto, 2014), dengan menggunakan sistem pengoperasian berbasis Android, 

iOS dan lain sebagainya. Sistem Android dalam perjalannya merupakan salah satu 

sistem operasi yang sangat digemari, populer dan paling banyak dibuat oleh 

developer. Hal ini terjadi karena sistem operasi android ialah sistem operasi yang 

bersifat terbuka (open source). 

Keleluasaan sebuah developer dalam membuat berbagai aplikasi dengan 

menggunakan sistem open source dari android, memunculkan banyak sekali 
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aplikasi yang dapat membantu kegiatan atau aktivitas seseorang sehari-hari. 

Dalam penerapannya perangkat smartphone ini secara perlahan dan pasti telah 

menggeser peran-peran perangkat besar seperti komputer atau laptop, kalkulator, 

perangkat kesehatan berupa alat tensimeter yang sekarang sudah tergantikan 

dengan sebuah aplikasi. Dan baik dibidang sosial, kesehatan, ekonomi bahkan 

dalam hal edukasi umum atau pembelajaran di sekolah juga sudah banyak sekali 

aplikasi yang dibuat sebagai salah satu bentuk media dimana pengguna atau 

masyarakat umum dapat mempelajari dan memahami suatu hal, salah satunya 

tentang edukasi bank umum. 

Permasalahan yang masih terjadi didunia pendidikan sekarang ini yaitu, 

kurangnya suatu metode, cara ataupun sebuah sistem pembelajaran yang baru 

untuk mendukung proses belajar mengajar yang menarik di sekolah. Pada awalnya 

pengajar atau para guru disekolah hanya menggunakan buku saja dalam proses 

belajar mengajar atau pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, sementara 

dizaman sekarang ini hal tersebut dilihat dan dinilai oleh pelajar atau para siswa-

siswi sangatlah kurang menarik dan kurang efektif lagi, maka dari itu perlu 

adanya suatu sistem pembelajaran baru yang ditujukan bagi pelajar atau para 

siswa-siswi yang dikemas atau dirangkum dalam bentuk visualisasi, dimana bisa 

memberikan sebuah pembelajaran yang sangat efektif maupun efisien.  

Berdasarkan pemaparan penjelasan dari latar belakang diatas tersebut, 

maka dari itu penulis memilih untuk membuat sebuah salah satu media 

pembelajaran tentang edukasi perbankan yang berjudul “Perancangan Media 

Pembelajaran tentang Edukasi Bank Umum Berbasis Android”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan penjelasan pada latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah yang muncul ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat dan merealisasikan sebuah media pembelajaran 

yang efektif berbasis Android? 

2. Bagaimana merancang sebuah media pembelajaran menjadi sebuah 

aplikasi yang bermanfaat bagi pelajar yang masih belum mengerti 

tentang pemahaman bank umum? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam  menghindari sebuah pembahasan masalah yang jauh lebih luas, 

pada penelitian ini penulis membuat batasan-batasan dari masalah yang disusun 

sebagai berikut : 

1. Perancangan  pembelajaran tentang edukasi bank umum ini dirancang 

berbasis android hanya berisi tentang pengenalan bank umum, produk 

bank umum dan edukasi perbankan. 

2. Pembelajaran yang dirancang menggunakan metode Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud atau tujuan dalam proses penyusunan penelitian media 

pembelajaran berbasis android ini, ialah sebagai berikut : 

1. Merancang dan membuat aplikasi media pembelajaran yang dapat 

berjalan pada paltform android. 

2. Aplikasi media pembelajaran ini ditujukan untuk pelajar atau siswa 

siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan akuntansi. 
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3. Aplikasi dirancang dengan tujuan untuk dapat menarik minat atau 

meningkatkan rasa ingin belajar seorang pelajar, sehingga dengan 

mudah dapat menerima suatu pelajaran atau informasi. 

4. Aplikasi dirancang agar dapat mempermudah pengguna atau pelajar 

dalam memahami dan mengerti tentang bank umum secara mandiri 

kapanpun dan dimanapun. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam proses penyusunan penilitian ini, berikut adalah 

beberapa manfaatnya : 

1. Manfaat untuk penulis 

Dengan adanya perancangan media pembelajaran ini, diharapkan bisa 

menambah wawasan  pengetahuan penulis dalam merancang sebuah 

media pembelajaran dalam bentuk platform android yang lebih efektif 

lagi. 

2. Manfaat untuk pengguna atau pelajar 

Dengan pembuatan perancangan media pembelajaran ini, diharapkan 

bisa mempermudah pengguna atau pelajar dalam belajar dan memahami 

materi tentang bank umum dengan cepat, serta menambah wawasan 

pengetahuan pelajar mengenai bank umum secara umum. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Keseluruhan dalam pembuatan penulisan laporan skripsi ini, disusun dan 

dipaparkan secara sistematik didalam beberapa bab, yaitu : 

 
 

Athena Frisca Simbar. Perancangan Media Pembelajaran Tentang Edukasi Bank Umum Berbasis Android. UIB Repository©2018



5 

 

 

Universitas Internasional Batam 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan  menjelaskan tentang gambaran umum dalam 

penulisan laporan skripsi, yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan berisi penjelasan singkat dari masing-

masing bab. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua ini berisi tentang landasan teori mengenai hasil 

penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti dahulu, 

penguraian atau pemaparan teori-teori pendukung judul penelitian 

ini, serta definisi-definisi yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode ataupun pendekatan yang digunakan 

penulis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi selama proses pencapaian tujuan penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab implementasi dan pembahasan ini memaparkan tentang 

bagaimana implementasi sistem yang sudah dibuat berdasarkan 

perancangan yang telah dilakukan mengenai sistem yang sudah 

diuji coba. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini adalah bagian terakhir pada penulisan laporan ini, yang 

terdiri dari kesimpulan serta saran. 
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