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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 menekan para pelajar atau mahasiswa dituntut untuk belajar 

secara online di rumah. Dengan tidak adanya tatap muka bersama dosen mahasiswa 

kurang untuk memahami secara keseluruhan materi karena kurangnya penjelesan 

dari dosen. 

Pada umumnya mahasiswa di Indonesia sudah menyadari pentingnya belajar 

coding dalam membantu meraih masa depan yang lebih baik lagi, namun tidak bisa 

dipungkiri bahwa kurang fasihnya mahasiswa memahami bahasa pemrograman. 

Bahasa pemrograman adalah alat yang komunikasi yang digunakan antara 

perangkat komputer dengan manusia. 

Untuk dapat menekuni serta memahami suatu Bahasa pemrograman dapat 

dilakukan dengan caraa menempuh di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta 

dengan memfokuskan pembelajaran dalam Bahasa pemrograman tertentu. 

Seperti yang dialami mahasiswa Universitas Muria Kudus terutama mahasiswa 

Teknik Informatika yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir 

semester dan banyak juga mahasiswa yang kesulitan dalam mengerjakan skripsi 

dimulai dari pembuatan judul yang masih bingung. Setelah itu, pengerjaan aplikasi 

yang kurang bisa memahami coding. Dengan adanya beberapa kekurangan tersebut 

maka dibutuhkan suatu aplikasi pembelajaran yang dapat meminimalisir 

kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Belajar bahasa pemrograman merupakan 

tantangan yang kompleks sehingga membutuhkan sebuah perangkat yang tepat 

untuk media pembelajarannya.  

Aplikasi pembelajaran merupakan suatu alat bantu untuk mahasiswa dalam 

mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada. Dalam program yang peneliti buat 

dapat memuat semua yang mahasiswa butuhkan. Dari sistem tersebut mahasiswa 

dapat melihat berbagai macam referensi coding sampai dengan contoh program-

program yang mahasiswa butuhkan. Oleh karena itu dalam pembelajaran 
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dibutuhkan suatu pendekatan untuk memudahkan dalam penjelasan teori maupun 

praktek. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti dan membangun sebuah sistem berbasis web dengan judul “Aplikasi 

Startup E-Book Sinau.Com”, yang diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk 

mendapatkan berbaga macam referensi kode-kode bahasa pemrograman untuk 

menyelesaikan tugas akhir dan pengerjaan skripsi. 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, dihasilkan 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana mahasiswa 

dapat melakukan pembelajaran koding berbasis web dan mempunyai referensi 

untuk pembuatan suatu program. 

1.3.  Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan dalam pembuatan tugas akhir, 

penulis membatasi ruang lingkup yang sempit yatu aplikasi ini hanya untuk 

mahasiswa Teknik Informatika yang mencakup : 

1. Web Profil berisi 

2. Profil perusahaan 

3. Struktur pelacakan 

4. Share code/program 

5. Daftar Pustaka (berisi tentang script yang ingin dipelajari) 

6. Informasi berupa Dashbor ( mahasiwa dapat melihat testimoni dari web 

tersebut) dan Report ( mahasiwa dapat mencari contoh program apa 

yang dibutuhkan) 

1.4.  Tujuan 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan 

dihasilkan dari penelitian ini adalah : 

1. Memudahkan mahasiswa dalam proses belajar bahasa pemrograman. 
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2. Membantu mahasiswa mendapatkan berbagai macam referensi kode-

kode dan contoh program 

 

1.5.  Manfaat 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain : 

1.  Manfaat Bagi Penulis 

Beberapa manfaat bagi penulis yang diharapkan dari hasil penelitian ini 

adalah : 

1. Merupakan syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana komputer 

pada Fakultas Teknik UMK. 

2. Merupakan sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh 

selama kuliah di Fakultas Teknik UMK. 

3. Mengasah pikiran dalam menciptakan suatu aplikasi yang baik dan 

bermanfaat. 

2. Manfaat Bagi Pengguna 

 Beberapa manfaat bagi pengguna antara lain : 

1. Diharapkan mahasiswa mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan 

tentang belajar coding. 

2. Mempermudah mahasiswa dalam memahami belajar code program. 

3. Mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir dan skripsi. 

4. Mahasiswa dapat melihat contoh-contoh program. 

 

 

 

 

 


