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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi (TI) turut berkembang  sejalan dengan 

perkembangan peradaban manusia. Perkembangan TI meliputi 

perkembangan infrastruktur TI, seperti hardware, softw are, teknologi 

penyimpanan data (storage), dan teknologi komunikasi (Laudon, 2006: 

174). Teknologi mobile adalah satu teknologi yang berkembang begitu pesat 

di lingkungan masyarakat dewasa ini. Pada awalnya teknologi mobile hanya 

memiliki fungsi sebagai perangkat komunikasi. Namun, saat ini dengan 

adanya perkembangan teknologi mobile khususnya dalam pengembangan 

aplikasi, tentunya memiliki imbas yang cukup besar dalam kehidupan 

masyarakat. Tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-

bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. 

Dalam dunia pendidikan, perkembangan TI sangat dirasakan 

manfaatnya. Dunia pendidikan beramai-ramai melakukan “hijrah” untuk 

memanfaatkan TI yang telah berkembang pesat saat ini. Dari yang 

sebelumnya masih memanfaatkan teknologi manual sebagai pendukung 

utama kegiatan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan. Perpindahan ini 

sangat terasa, sebagaimana contoh saat ini banyak guru/dosen yang tidak 

usah menyampaikan secara langsung materi yang akan diajarkannya kepada 

murid/mahasiswanya, akan tetapi mereka menggunakan metode 
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pembelajaran digital yang sering disebut e-learning. Dengan metode ini, 

mereka menyampaikan materi pembelajaran lewat internet maupun intranet, 

yang nantinya akan diakses oleh para siswanya, di manapun mereka berada, 

asalkan masih ada jaringan internet maupun intranet yang bisa diakses. Hal 

ini tentu merupakan suatu perubahan trend yang sangat besar dalam dunia 

pendidikan. 

Jogja Belajar Class (JB Class) merupakan sebuah aplikasi learning 

management sistem berbasis website yang dikembangkan oleh Balai 

Teknologi Komunikasi Pendidikan (Balai Tekkomdik DIY) dirancang 

sebagai media tambahan atau pengayaan pembelajaran yang akan 

melengkapi pembelajaran konvensional melalui kelas maya. Sejak JB Class 

dirilis pertama kali pada tahun 2015, saat ini JB Class memiliki 22560 

pengguna, 3975 kelas online, dan 6699 konten pembelajaran.  

Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi yang mengarah ke 

teknologi mobile. Dikutip dari situs resmi Kementrian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia, menurut lembaga riset digital marketing 

Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di 

Indonesia lebih dari 100 juta orang. Melihat tingginya pengguna 

smartphone di Indonesia serta melihat tingkat partisipasi masyarakat yang 

tinggi dalam pemanfaatan JB Class versi website, bukan tidak mungkin JB 

Class dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile untuk semakin 

mempermudah proses pembelajaran digital. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdaskan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi JB Class versi 

Mobile dapat berjalan di Smartphone berbasis Android? 

2. Bagaimana membuat aplikasi JB Class versi Mobile yang mudah 

digunakan? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Pada pembuatan tugas akhir ini, batasan masalah yang ditentukan 

sebagai berikut : 

1. Pendaftaran pengguna diwajibkan memiliki Nomor Induk Siswa 

Nasional (NISN) bagi siswa dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (NUPTK) bagi guru. 

2. Untuk mengelompokkan siswa dan guru dalam satu sekolah yang 

sama, pada saat pendaftaran siswa dan guru harus memasukkan 

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). 

3. Data Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tersedia dalam 

basis data adalah NPSN yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 

4. Guru dan siswa dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi 

JBClass versi mobile. 

5. Guru dapat membuat sebuah kelas. 

6. Guru dapat menerima permintaan siswa untuk masuk dalam kelas.  
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7. Guru dapat melihat dan mengunduh materi yang telah di unggah 

melalui JB Class versi Website. 

8. Guru dapat melihat daftar tugas dan evaluasi. 

9. Guru dapat melihat nilai siswa. 

10. Guru dapat melihat daftar siswa dalam kelas. 

11. Siswa dapat mengirimkan permintaan untuk masuk kelas. 

12. Siswa dapat melihat dan mengunduh materi yang diunggah oleh 

guru. 

13. Siswa dapat melihat dan mengunduh tugas yang diunggah oleh guru. 

14. Siswa dapat mengerjakan evaluasi berupa pilihan ganda. 

15. Siswa dapat melihat nilai. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi JB Class 

berbasis mobile yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah aplikasi JB Class versi mobile 

memudahkan kegiatan pembelajaran oleh guru dan siswa di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I. Pendahuluan. 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian. 

 

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Pada bab ini berisi teori-teori pendukung penganalisaan yang 

mencakup konsep dasar sistem perancangan, dan teori lainnya yang 

mendukung pembuatan penelitian yang diusulkan. 

 

Bab III. Metode Penelitian 

Pada bab ini berisikan metodologi penelitian yang digunakan dalam 

menyelesaikan penelitian oleh penulis dengan menggunakan metode 

pengumpulan data, metode analisa, metode perancangan, dan testing. 

 

 Bab IV. Implementasi dan Pembahasan Sistem 

Bagian ini menguraikan tentang implementasi sistem yang dianggap 

penting atau inti dari penelitian yang sesuai dengan rancangan dan 

berdasarkan komponen / tools / bahasa pemrograman yang dipakai. 
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Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan serta saran yang berisi alternatif pengembangan sistem lebih 

lanjut. 
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