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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Blog adalah[1] kependekan dari weblog, istilah yang pertama kali digunakan 

oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah 

weblog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara 

kontinyu dan berisi link-link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai 

dengan komentar-komentar mereka sendiri. Melalui blog kepribadian seseorang 

menjadi mudah dikenali karena blog bersifat personal. Perkembangan blog yaitu 

ketika pada saat ini masyarakat banyak menggunakan blog sebagai hal untuk 

mengemukakan segala sesuatu yang dirasakan atau mengemukakan sesuatu untuk 

dilihat oleh umum. Banyaknya pengguna blog menunjukkan bahwa komunitas 

blogger di dunia maya memberi kontribusi kepada kehidupan sosial di dunia nyata. 

Kehadiran blog di belahan dunia barat, direspon cukup cepat oleh pengguna internet 

di Indonesia. Melalui makalah ini, penyusun ingin mencapaikan beberapa hal 

tentang blog untuk mempermudah pembaca dalam penggunaan blog di internet 

khususnya wordpress yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, tetapi karena 

terlalu banyak artikel yang ada pada wordpress admin hanya memilih artikel-artikel 

yang penting saja. 

WordPress (WP)[2] adalah CMS dengan lisensi Open Source yang banyak 

dipakai orang sebagai platform untuk nge-blog. Saat ini, jumlah pengguna 

wordpress telah menembus jutaan blog di seluruh dunia. Dengan, kita bisa memiliki 

layanan blog dengan nama domain sendiri dan di server sendiri. Jadi, kita punya 

kontrol penuh atas blog kita, baik dari segi desain maupun content.  sangat mudah 

dikelola, tampilannya menggunakan template dikombinasikan dengan plugin yang 

membuatnya menjadi sangat powerfull.  

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penulis lakukan diantaranya, 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kholiqul Amin (2014) [3] yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Aplikasi Android Berbasis 
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Weblog”. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Mayasari (2014) [4] yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Aplikasi Android Berbasis 

Weblog Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika 

IKIP PGRI Bojonegoro”. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Santoso (2015) [5] 

yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Blog Kimia Berbasis Mobile 

Edukasi”. Penelitian yang dilakukan oleh Andi, Fatmayanti (2014) [6] yang berjudul 

“Pengembangan Media Blog sebagai Sarana Informasi untuk Meningkatkan 

Kemampuan Perencanaan Karir di SMAN 1 Bulukumba”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ari Amir Alkodri, R Burham Isnanto F (2014) [7] yang berjudul 

“Prototype Aplikasi Untuk Mengetahui Tata Letak ATM Di Pangkalpinang Pada 

Smartphone Android”. 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan judul 

proposal “Implementasi Aplikasi Android Sebagai Client Wordpress 

Menggunakan Cordova”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

timbul rumusan masalah dalam proposal ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat media wordpress bisa diakses di dalam Smartphone? 

2. Bagaimana cara membangun aplikasi wordpress yang dapat dengan mudah 

digunakan oleh user? 

3. Bagaimana aplikasi yang dibuat agar bisa digunakan kapan saja di mana saja? 

4. Bagaimana cara agar memberikan feedback ke postingan agar dapat 

memberikan komentar? 

5. Bagaimana penerapan pseudocode kedalam aplikasi? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat tampilan wordpress lebih menarik di smartphone. 
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2. Untuk mempermudah user membaca artikel wordpress di mana saja dan kapan 

saja. 

3. Membantu user agar bisa berinteraksi dengan admin wordpress dengan fitur 

komentar. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh penulis dari pembuatan aplikasi android 

client, wordpress ini sebagai berikut: 

1. Menambah pengalaman dan wawasan baru mengenai penyampaian informasi 

yang efektif menggunakan media smartphone. 

2. Penulis dapat mengembangkan ide dan merancang aplikasi android client 

wordpress berbasis android yang menarik. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan 

analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. 

 

1.4.1 Model Pengembangan Perangkat Lunak  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode waterfall. Model 

SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier (sequential 

linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle). 

 

1.4.2 Metode Penelitian Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu 

pemrograman berorientasi objek yang divisualisasikan dengan UML. 

 

1.4.3 Tools Pengembangan Sistem 

Tools pengembangan sistem yang akan digunakan di dalam pembuatan 

aplikasi ini menggunakan tools UML. UML (Unifield Modelling Language) adalah 

bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk mendefinisikan requirement, 
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membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman 

berorientasi objek. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Perancangan media wordpress versi smartphone ini untuk membantu 

meningkatkan efisiensi user dalam mengelola postingan, media, ataupun komentar 

yang berada di wordpress. Perancangan dilakukan secara bertahap dan fleksibel 

sehingga dapat memberikan kemudahan untuk pengembangan selanjutnya, dan 

pembahasan itu sebagai berikut: 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 

javascript. 

2. Hasil akhir dari perancangan aplikasi android client yang ditampilkan di 

smartphone. 

3. Aplikasi ini digunakan hanya untuk membaca postingan dan juga memberi 

komentar.  

4. Aplikasi ini menggunakan wordpress sebagai web server. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian dilakukan pembagian dalam beberapa bab, 

antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan 

yang digunakan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini di uraikan tentang teori-teori yang ada hubungan dengan 

pokok permasalahan yang akan dipilih dan dijadikan sebagai landasan 

teori yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas uji coba dari aplikasi dan data hasil penelitian 

dianalisis sesuai dengan metode yang telah ditentukan dan dilakukan 

pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


