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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan smartphone sebagai device akses informasi berkembang sangat 

pesat. Terlebih lagi, banyak aplikasi mobile yang diciptakan membuat informasi-

informasi yang dibutuhkan mudah untuk didapat. Tidak hanya sebagai device untuk 

komunikasi saja, namun telah beralih fungsi menjadi perangkat yang memudahkan 

pekerjaan manusia. Smartphone dengan sistem operasi Android memiliki kelebihan 

dengan akses internet yang cepat namun dengan harga yang relatif murah jika 

dibandingkan dengan smartphone lainnya. Keunggulan tersebut membuat berbagai 

pihak berlomba-lomba mengembangkan aplikasi pada sistem operasi Android.[1] 

Salah satu contoh kemajuan teknologi saat ini adalah Aplikasi Laporan Penilaian 

Perkembangan Anak Didik Pada TK Mandiri Desa Dwi Makmur Berbasis Android. 

Taman Kanak-Kanak merupakan bentuk pendidikan prasekolah yang 

menyediakan program pendidikan dini untuk mempersiapkan anak memasuki 

pendidikan Sekolah Dasar (SD). Taman Kanak-Kanak Mandiri atau TK Mandiri 

merupakan salah satu instansi Pendidikan swasta yang berada di JL.TK Mandiri, 

Desa Dwi Makmur Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi, Kepulauan 

Bangka Belitung. TK Mandiri berdiri pada tanggal 4 Agustus 1983. Yang didirikan 

oleh Bapak Cen Hian Men. TK Mandiri memiliki dua kelas yaitu kelas A dan Kelas 

B. Saat ini anak didik pada Tk mandiri berjumlah 38 orang. Yang dimana Kelas A 

berjumlah 10 orang dan Kelas B berjumlah 28 orang. 

Setiap satu semester TK Mandiri rutin melakasanakan kegiatan penyerahan 

hasil laporan penilaian perkembangan anak didik. Penyerahan hasil laporan 

perkembangan anak didik saat ini masih dilakukan secara manual yaitu dengan 

undangan yang dibagikan kepada orang tua anak didik. Selanjutnya orang tua anak 

didik harus menghadiri dengan datang langsung ke TK untuk mengambil laporan 

penilaian perkembangan anak atau raport. Hal ini dirasa kurang efektif karena ada 

beberapa orang tua anak didik yang terkadang terkendala oleh jarak, waktu, 

kesibukan dan pekerjaan.  
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Penilaian yang terdapat pada Taman Kanak-Kanak memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan penilaian pada jenjang pendidikan lainnya, dimana penilaian 

pembelajaran disampaikan dalam bentuk deskripsi dari kriteria penilaian yang ada. 

Pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak ditujukan untuk pencapaian 

perkembangan, bukan pencapaian kemampuan akademik.[2] Dengan adanya 

pemanfaatan teknologi seperti Aplikasi Laporan Penilaian Perkembangan Anak 

Didik Pada TK Mandiri Desa Dwi Makmur Berbasis Android dapat menjadi solusi 

yang sangat efektif untuk memudahkan proses pembagian laporan penilaian 

perkembangan anak didik kepada orang tua  secara online. 

Adapun beberapa Penelitian tentang aplikasi laporan penilaian 

perkembangan anak didik terdahulu yaitu sebagai berikut : 

Penelitian[1] Berjudul “Perancangan Sistem Informasi Perkembangan 

Akademik Online Taman Kanak-Kanak Pada Smartphone Berbasis Android Online 

Information System Design For The Akademic Progress Of Kindergarten Based On 

Android Smartphone”. Hasil dari penelitian ini yaitu aplikasi ini dirancang 

menggunakan UML. Serta pada aplikasi penulis menggunakan navigation viem 

yang merupakan menu yang berada di samping kanan layar. Sehingga sistem raport 

yang sebelumnya menggunakan media kertas atau manual dapat digantikan 

sepenuhnya dengan media digital yaitu dengan menggunakan smartphone berbasis 

Android. 

Penelitian[2] berjudul “Pengembangan Sistem Penilaian Pembelajaran 

PAUD melalui Aplikasi SAKA”. Hasil dari penelitian ini Aplikasi SAKA 

dikembangkan dengan mengikuti standar penilaian PAUD dengan menggunakan 

sistem Android, Adapun model penelitian pengembangan yang digunakan yaitu 

penelitian pengembangan (R&D) model Borg dan Gall. Sehingga Aplikasi SAKA 

sangat efektif dan efisien untuk pelaksanaan penilaian pembelajaran di lembaga 

PAUD secara online. 

Penelitian[3] berjudul “PKM PALAPA (Pembuatan Aplikasi Laporan 

Perkembangan Anak) Kelompok A Pada TK An Shal Kecamatan Kamal Kabupaten 

Bangkalan”. Hasil dari penelitian ini adalah penulis menggunakan beberapa metode 

yaitu pendidikan masyarakat, konsultasi, difusi iptek yaitu membuat sebuah 
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aplikasi yang berisi laporan perkembangan anak kelompok A TK An-Shal. Dengan 

bantuan aplikasi android developer kit dan java SE. serta metode pelatihan dan 

simulasi ipteks. Adanya aplikasi ini dapat mengatasi masalah yang dialami mitra 

yaitu tentang sulitnya bertemu dengan orang tua siswa untuk memberikan informasi 

tentang masalah perkembangan anak.  

Penelitian[4] Berjudul “Memudahkan Pelaporan Perkembangan Anak Tk 

Melalui Program Aplikasi”. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya upaya standarisasi 

bahasa dalam penulisan raport berbasis IT atau menggunakan program aplikasi. 

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu metode Research and 

Developmental Study. Sehingga Kendala-kendala yang bersifat tradisional dan 

manual bisa diselesaikan dengan mudah menggunakan aplikasi digital yang 

dirancang. 

Penelitian[5] Berjudul “Aplikasi Monitoring Perkembangan Anak Paud 

Berbasis Android Di Paud Rumah Lebah”. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi 

ini dapat digunakan secara online. Aplikasi ini telah di bangun sesuai rancangan 

dengan menggunakan diagram konteks, flow chart dan DFD. Pengujian aplikasi ini 

telah di uji dari sitasi sekolah paud yang sudah mengisi kuesioner dengan google 

form. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah 

yang didapat yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana metode dan model pengembangan sistem yang digunakan dalam 

pembuatan Aplikasi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Pada TK 

Mandiri Desa Dwi Makmur Berbasis Android ? 

2. Bagaimana proses dan rancangan serta implementasi pada Aplikasi Laporan 

Penilaian Perkembangan Anak Didik Pada TK Mandiri? 

  

http://repository.unjaya.ac.id/3629/
http://repository.unjaya.ac.id/3629/
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Merancang Aplikasi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Pada TK 

Mandiri Desa Dwi Makmur Berbasis Android. 

2. Mengimplementasikan Aplikasi Laporan Penilaian Perkembangan Anak 

Didik Pada TK Mandiri Desa Dwi Makmur Berbasis Android. 

3. Memudahkan Orang tua anak didik dalam melihat informasi dan laporan 

penilaian perkembangan anak secara online dengan menggunakan aplikasi. 

4. Memudahkan guru dalam memberikan informasi dan melakukan pendataan 

murid. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dalam melakukan penelitian pada Aplikasi Laporan 

Penilaian Perkembangan Anak Didik Pada TK Mandiri Desa Dwi Makmur 

Berbasis Android. 

2. Bagi Orang Tua Anak Didik 

Memudahkan Orang tua anak didik dalam melihat informasi dan laporan 

penilaian perkembangan anak secara online dengan menggunakan aplikasi. 

3. Bagi Guru 

Memudahkan guru dalam memberikan informasi dan melakukan pendataan 

murid. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis serta luasnya 

permasalahan yang diuraikan, maka terdapat beberapa batasan-batasan masalah 

yaitu sebagai berikut : 

1. Penggunaan aplikasi ini hanya digunakan untuk orang tua pada anak didik 

TK Mandiri Desa Dwi Makmur yang sudah terdaftar di aplikasi. 
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2. Aplikasi Android yang dirancang hanya bisa digunakan oleh orang tua anak 

didik TK Mandiri Desa Dwi Makmur untuk melihat laporan penilaian 

perkembangan anak didik, dan informasi pada TK. 

3. Aplikasi web yang dirancang dapat digunakan oleh admin untuk melakukan 

pengolahan laporan penilaian perkembangan dan pengecekan data anak 

didik TK Mandiri Desa Dwi Makmur. 

4. Aplikasi ini hanya dapat digunakan menggunakan smarthphone yang 

berbasis android. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, Batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori-teori, pendapat, penelitian terdahulu dan 

sumber-sumber lain untuk mendukung dalam proses pembuatan 

aplikasi pada penelitian ini, serta dapat digunakan sebagai acuan 

dalam  pembahasan masalah. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang model dan metode yang digunakan dalam 

penelitian, teknik pengumpulan data, serta alat bantu pada 

pengembangan sistem. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang organisasi,struktrur 

organisasi, jabatan tugas dan wewenang, analisis masalah sistem 

berjalan, analisis hasil solusi, analisis sitem usulan, analisis sistem, 

perancangan sistem serta hasil dan pengujian terhadap aplikasi 

laporan penilaian perkembangan anak didik Pada TK Mandiri Desa 

Dwi Makmur. 
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BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari bab-bab yang ada, berisi 

tentang kesimpulan dan saran dari seluruh kegiatan penelitian yang 

sudah dilakukan. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca serta 

perkembangan tempat penelitian.  

 


