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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Berdasarkan situs w3.org, HTML versi 5 yang dikenal dengan HTML5 

dirilis pada Mei 2011. Oleh survey yang dilakukan oleh Kendo UI, divisi 

perusahaan Telerik, HTML5 ini disebut sebagai masa depan markup HTML. Hal 

tersebut dikarenakan HTML5 hadir sebagai pemecah untuk pengembangan 

aplikasi mobile dan peramban desktop menggunakan platform yang terbuka 

(Huda, 2013).  

Sebelum munculnya HTML5, pembuatan aplikasi untuk iPhone harus di-

develop dengan menggunakan bahasa pemrograman Objective-C, sedangkan 

pembuatan aplikasi untuk Android harus memiliki dasar dari bahasa pemrograman 

Java. Artinya jika ingin membuat aplikasi yang sama untuk kedua platform 

tersebut, kita harus menulis code dua kali untuk kedua platform tersebut. Hal ini 

tentu akan menguras cukup banyak waktu dan tenaga sehingga hadirnya HTML5 

yang memegang konsep write once, run everywhere, akan sangat membantu 

karena aplikasi yang dibuat dengan HTML5 dapat dijalankan dalam semua 

platform (Huda, 2013). 

Kegunaan HTML5 dalam dunia programming telah disadari oleh sebagian 

besar programmer. Hal tersebut ditunjukkan dalam hasil survey yang dilakukan 

pada September 2012 oleh KENDO UI, sebagai berikut. 

Rancang Bangun ..., Willy Janitra, FTI UMN, 2014



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Hasil survey developer KENDO UI 

 

Dari hasil survey diatas, terdapat 63% developer yang telah aktif 

menggunakan HTML5, kemudian terdapat 31% developer yang belum berencana 

untuk menggunakan HTML5 dan terdapat 6% yang tidak berencana untuk 

menggunakan HTML5. 

Ketika ditanya pentingkah bagi 4043 developer tersebut untuk pemakaian 

HTML5 terhadap pekerjaan mereka, berikut hasilnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Hasil survey kapan HTML5 penting bagi developer KENDO UI 

 

Dari hasil survey diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar developer 

(94%) menganggap HTML5 penting bagi pekerjaan mereka dan sekitar  5% 
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developer menganggap HTML5 tidak penting bagi pekerjaan mereka. Hasil 

survey ini secara bersamaan telah memperlihatkan bahwa menggunakan HTML5 

dapat mempermudah para developer. Namun hasil survey tersebut juga 

menunjukkan masih terdapat developer yang belum menggunakan HTML5 

bahkan tidak menganggap itu penting. 

Karena itu penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi berbasis 

website yang akan mengenalkan dasar dari HTML5 kepada para developer yang 

belum mengenal HTML5 dan bagi mereka yang sudah  mengenal namun belum 

menganggapnya sebagai hal yang penting. Aplikasi ini menyediakan fitur yang 

sejenis dengan situs w3school yaitu memberi materi pembelajaran beserta kode 

yang dapat diuji dan menampilkan hasil dari kode tersebut. Selain pemberian 

materi, aplikasi ini juga menyediakan beberapa artikel tentang HTML5 

menyediakan beberapa soal bertipe pilihan ganda.  

Untuk mendukung tujuan dari penilitian ini yaitu membuat pembelajaran 

dengan cara yang interaktif, maka metode yang dipilih untuk diimplementasikan 

pada sistem ini adalah metode gamifikasi. Dimana gamifikasi merupakan 

penerapan metode game untuk kegiatan yang non-game (Bunchball, Inc : 2010). 

Penerapan itu dilakukan dengan cara memberi point, level, reward, dan masih 

banyak lagi penerapan yang dapat dilakukan dengan gamifikasi ini. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun 

Rancang Bangun ..., Willy Janitra, FTI UMN, 2014



4 
 

 
 

sebuah aplikasi pembelajaran HTML5 dengan pendekatan gamifikasi yang 

berbasis website. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, adalah aplikasi tidak memiliki 

desain yang responsive sehingga tidak dapat tampil sempurna di semua device. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi berbasis web untuk 

membantu pembelajaran HTML5 dengan menerapkan gamifikasi. Dari penelitian 

ini akan dilihat seberapa besar pengaruh gamifikasi dalam menambah minat orang 

untuk mempelajari HTML5. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, penulis dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh selama masa pembelajaran dan 

meningkatkan kemampuan dalam merancang suatu aplikasi berbasis 

web. 

2. Bagi pengembangan ilmu, diharapkan dengan adanya penelitian ini, 

hasilnya dapat digunakan sebagai dasar acuan sementara maupun dasar 

hipotesis untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi untuk 

kepentingan perkembangan HTML5. 
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3. Menyediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengenal dan 

mempelajari dasar-dasar dari HTML5  
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