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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada suatu negara, keberadaan generasi muda menjadi tonggak penting untuk 

melanjutkan kualitas dan wibawa negara tersebut untuk masa mendatang. Tapi di era 

sekarang ini pola pikir anak muda telah berubah arah menuju budaya modern dan 

meninggalkan budaya klasik. Pada saat seperti inilah peran pendidikan menjadi sangat 

penting demi menjaganya budaya suatu negara. Mutu pendidikan Indonesia di mata 

dunia ternyata masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya 

di Asia Tenggara. Hasil survei Political and Economic Risk Consultant (PERC) 

menunjukkan, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 

negara di Asia. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), 

Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 

57 negara yang disurvei di dunia. Berdasarkan data The Learning Curve Pearson 2014, 

Selasa (13/5/2014), sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia, memaparkan 

bahwa Indonesia menempati posisi ke-40 dengan indeks rangking dan nilai secara 

keseluruhan yakni minus 1,84. Sementara pada kategori kemampuan kognitif indeks 

rangking 2014 versus 2012, Indonesia diberi nilai minus 1,71. 

Banyak faktor dan kondisi yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar 

mengajar pada pendidikan. Faktor dan kondisi yang mempengaruhi proses belajar 

sangat beragam, baik pada diri siswa sebagai pelajar, pada guru sebagai pengajar, 

metode mengajar, bahan materi pelajaran yang diterima siswa, maupun sarana dan 
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prasarana. Pada siswa sebagai pelajar, disiplin merupakan salah satu sikap penting 

dalam menunjang proses belajar mengajar yang baik. 

Sikap disiplin dalam belajar sangat diperlukan untuk mewujudkan proses belajar 

mengajar dan mengasah ketrampilan siswa terhadap materi yang telah diberikan. 

Disiplin adalah upaya untuk membuat orang berperilaku seperti yang sudah ditetapkan 

pada individu oleh orang tua ataupun suatu sistem. Sukadji (2002: 3) mendefinisikan 

pendidikan disiplin sebagai suatu proses bimbingan untuk menanamkan pola perilaku 

dan kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu, 

terutama untuk meningkatkan kualitas moral dan mental. 

Rasa malas dan kurangnya semangat dalam belajar dapat dihindarkan dengan 

belajar secara disiplin yang terarah, kemudian pada akhirnya akan meningkat pula 

daya kemampuan belajar siswa. Untuk meningkatkan suatu kehidupan yang teratur 

dan meningkatkan prestasi dalam belajar, kedisiplinan sangat diperlukan karena 

sifatnya yang mendidik dan mengatur.  

Salah satu contoh tidak disiplin yang dilakukan oleh siswa di Sekolah Menegah 

Kejuruan (SMK) Negeri 2 Depok adalah ketika padatnya jadwal dan tugas sekolah 

membuat siswa seringkali lupa akan tugas sekolah dan tugas rumah. Mereka seringkali 

menjadikan alasan tersebut untuk tidak mengumpulkan tugas rumah dan membawa 

buku pelajaran. Guru mata pelajaran yang mengampu pun akan kebingungan 

memberikan peringatan kepada siswa yang mengatakan lupa sebagai alasannya, 

sehingga siswa-siswa menjadi merasa tidak perlu takut untuk menggunakan kata lupa. 

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SMK Negeri 2 Depok adalah 

sistem moving class, dimana siswa yang mendatangi guru untuk melakukan proses 

belejar mengajar. Hal ini disebabkan SMK Negeri 2 Depok adalah sekolah menengah 
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kejuruan dengan beragam kejuruan. Pada tahun pembelajaran 2018/2019 SMK Negeri 

2 Depok memiliki 14 jurusan yang telah memiliki laboratorium sesuai spesifikasi 

jurusan masing-masing. Pada ke-14 jurusan terdapat setidaknya 2 hingga 4 lab/bengkel 

yang terletak di wilayah sekolah bagian tengah hingga ke selatan. Selain itu masih 

terdapat 26 kelas yang berfungsi sebagai ruang teori yang terpusat menjadi satu di 

wilayah sekolah bagian utara. Dengan banyaknya kelas yang ada membuat siswa harus 

beradaptasi dengan waktu tidak sebentar untuk mengingat jadwal kelas per pergantian 

semester. 

Menurut data yang diperoleh, jumlah guru di SMK Negeri 2 Depok adalah 133 

guru. Dengan banyaknya guru, terdapat beberapa guru yang hanya mengampu di 

jurusan tertentu sehingga jika seorang siswa bukan siswa jurusan dimana guru 

pengampu mengajar, maka siswa tidak akan mengetahui dengan baik guru tersebut. 

Padahal banyak pula guru suatu jurusan tertentu yang juga mengajar pembelajaran 

teori untuk jurusan lain. Seperti mata pelajaran kimia, guru yang mengampu biasanya 

adalah guru jurusan dengan program studi kimia analis ataupun program studi kimia 

industri. Pada hal ini alangkah baiknya jika setidaknya siswa mengetahui dan 

mengingat semua guru yang mengampu pelajaran yang dilakukan oleh siswa. Oleh 

karena itu dalam rangka menunjang proses belajar secara disiplin maka dibutuhkan 

suatu sistem sebagai sarana siswa dalam menjaga kedisiplinan siswa sebagai pelajar. 

Maka diperlukan adanya suatu sistem yang membuat siswa dapat mengingat mata 

pelajaran, lokasi kelas, guru pengampu, beserta tugas yang harus diselesaikan agar 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.  

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, sistem yang dapat menunjang 

proses belajar mengajar di SMK Negeri 2 Depok adalah jadwal kelas. Jadwal kelas 
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masing-masing siswa biasanya berupa printout yang tertempel pada papan informasi 

yang tersebar di seluruh sekolah, atau printout jadwal kelas yang dibagikan secara 

langsung ke siswa. Akses jadwal yang biasa dilakukan oleh siswa adalah dengan 

melihat hasil foto dari printout jadwal tersebut, ataupun melihat hasil printout yang 

dibawa kemana-kemana. Mengingat hal tersebut, membaca jadwal menjadi kurang 

fleksibel dan efisien. Masalah inilah yang menggugah peneliti untuk mengembangkan 

aplikasi jadwal sekolah berbasis Android. 

Dari permasalahan di atas dapat ditemukan salah satu solusi yaitu dengan 

pengembangan aplikasi notifikasi jadwal sekolah berbasis Android untuk 

memudahkan siswa dalam mengakses jadwal dan sebagai pengingat tugas serta mata 

pelajaran. Aplikasi ini adalah salah satu cara yang dipilih berdasarkan persetujuan guru 

SMK Negeri 2 Depok untuk memecahkan permasalahan siswa. Penggunaan aplikasi 

notifikasi jadwal sekolah diharapkan dapat memungkinkan siswa melihat jadwal kelas 

masing-masing yang terlah terintregasi ke dalam smartphone Android mereka. 

Dengan aplikasi tersebut siswa dapat mendapat notifikasi saat mata pelajaran akan 

berlangsung dan malam sebelum pembelajaran akan dilakukan sehingga siswa tidak 

akan lupa untuk membawa buku pelajaran. Dengan aplikasi siswa dimungkinkan 

untuk menambah dan mengurangi sendiri catatan, sepeti tambahan materi ajar maupun 

tugas rumah bersamaan dengan waktu kapan tugas harus dikumpulkan. Sehingga 

diharapkan siswa dapat mengurangi sikap kurang disiplin yang selama ini menjadi 

masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengembangan Aplikasi Notifikasi Jadwal 

Sekolah Berbasis Android di SMK Negeri 2 Depok”, sehingga diharapkan dengan 
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adanya aplikasi ini siswa menjadi lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di SMK Negeri 2 Depok. Aplikasi notifikasi jadwal sekolah dikembangkan 

sebagai suatu aplikasi baru sehingga sangat memungkinkan muncul berbagai masalah, 

baik teknis maupun non teknis yang mampu mengganggu dalam penggunaan. 

Sehingga perlu diketahui kualitas dari aplikasi jadwal sekolah yang dikembangkan, 

hal ini juga dapat untuk mengetahui letak kelemahan dan kesalahan pada aplikasi. 

Penelitian ini menggunakan standar pengujian ISO/IEC 25010 untuk mengetahui 

kualitas aplikasi notifikasi jadwal sekolah berbasis Android. Dalam jurnalnya Didik 

Hariyanto (2013: 149) menyebutkan bahwa diperlukan suatu metode pengembangan 

perangkat lunak untuk mendapatkan suatu aplikasi perangkat lunak yang memiliki 

hasil sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan dengan 

dilakukannya uji kualitas pada aplikasi akan mendapat suiatu aplikasi perangkat lunak 

yang sesuai dengan standar ISO/IEC 25010. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Siswa mengalami kesulitan dalam mengakses informasi jadwal mata pelajaran 

dan tugas-tugasnya karena jenis mata pelajaran yang diikuti sangat beragam. 

2. Beragamnya jenis tugas yang dimiliki oleh siswa sehingga siswa sering kali 

menggunakan alasan lupa ketika suatu tugas harus dikumpulkan. 

3. Informasi mengenai jadwal mata pelajaran tidak dapat diakses kapan saja dan 

dimana saja karena masih berupa media cetak. 

4. Teknologi mobile belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyampaian 

informasi jadwal mata pelajaran di SMK Negeri 2 Depok. 
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5. Suatu aplikasi baru yang dikembangkan sangat memungkinkan muncul berbagai 

masalah baik teknis maupun non teknis sehingga mampu mengganggu dalam 

penggunannya. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, peneliti 

memfokuskan penelitian pada jadwal mata pelajaran yang tidak dapat diakses dimana 

saja dan kapan saja di SMK Negeri 2 Depok. Masalah dibatasi pada kurangnya 

pengingat untuk tiap mata pelajaran beserta kelas dan guru pengampu, serta pengingat 

untuk tugas pada masing-masing siswa. Suatu aplikasi yang baru diimplementasikan 

kemungkinan memiliki permasalahan secara teknis maupun non teknis yang mampu 

mengganggu pengguna. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dengan tetap mengacu pada batasan masalah, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana jadwal mata pelajaran dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta 

memberikan fitur pengingat untuk tiap mata pelajaran beserta kelas dan guru 

pengampu, serta pengingat untuk tugas pada masing-masing siswa? 

2. Bagaimana cara menjamin kualitas demi mencegah permasalahan teknis maupun 

non teknis pada aplikasi saat digunakan? 

E. Tujuan 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Mengembangkan aplikasi notifikasi jadwal sekolah yang berisi jadwal sesuai 

kelas siswa, pengingat untuk tiap mata pelajaran beserta kelas dan guru 

pengampu, serta pengingat untuk tugas pada masing-masing siswa. 

2. Meminimalisir berbagai permasalahan teknis maupun non teknis aplikasi yang 

dikembangkan dengan melakukan uji kualitas berdasarkan standar pengujian ISO 

25010. 

F. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk berupa Aplikasi notifikasi jadwal sekolah berbasis Android dengan versi 

sistem operasi Android minimum 5.0 atau Lollipop. 

2. Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi berupa jadwal mata pelajaran sesuai 

kelas siswa, pengingat untuk tiap mata pelajaran beserta kelas dan guru 

pengampu, serta pengingat untuk tugas pada masing-masing siswa. Informasi 

tersebut terbatas dalam lingkungan SMK Negeri 2 Depok. 

3. Informasi yang ada di aplikasi notifikasi jadwal sekolah didapat melalui suatu 

Web Service dari sebuah server kemudian aplikasi notifikasi jadwal sekolah 

mengakses basis datanya.  

4. Pengguna aplikasi dapat melihat jadwal mata pelajaran beserta informasi kelas 

dan guru pengampunya. 

5. Pengguna aplikasi dapat menambahkan tugas pada tiap mata pelajaran yang 

diikuti beserta pengingatnya. 

6. Pengguna aplikasi mendapat notifikasi setiap jadwal mata pelajaran akan 

terlaksana. 

7. Pengguna aplikasi mendapat notifikasi ketika tenggat waktu tugas akan berakhir. 
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8. Terdapat highlite feature and benefit dari aplikasi notifikasi jadwal sekolah pada 

saat aplikasi pertama kali dijalankan dan diinstal pada perangkat Android. 

G. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi jadwal sekolah berbasis 

Android di SMK Negeri 2 Depok adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Sebagai pertimbangan dan referensi bagi pengembangan lebih lanjut mengenai 

aplikasi notifikasi jadwal sekolah. 

b. Memberikan kontribusi dalam perkembangan IPTEK. 

c. Memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang teknologi. 

2. Manfaat Praktis: 

Manfaat praktis dari pengembangan aplikasi notifikasi jadwal sekolah yaitu dapat 

digunakan untuk mengingatkan siswa mata pelajaran yang akan diikuti beserta 

tugas-tugasnya. 

 


