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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era digital ini hampir seluruh aktivitas dan kegiatan manusia tidak 

terlepas dari teknologi. Teknologi selalu berkembang sangat pesat, mulai dari detik 

ke menit, menit ke jam, jam ke hari, bahkan tahun ke tahun selalu ada 

perkembangan yang membuat penggunaan teknologi menjadi semakin mudah. 

Penggunaan teknologi tidak hanya sebagai alat untuk mempermudah manusia tetapi 

suatu hal wajib yang harus dimiliki. Walau perkembangan teknologi memiliki 

dampak negatif dan positif kita masih bisa mengambil hal yang positif untuk 

digunakan manusia, sehingga perkembangan teknologi tidak berhenti begitu saja. 

Perkembangan teknologi sangat berperan penting dalam berbagai bidang 

kehidupan yang ada di dunia seperti Pendidikan, Pemerintahan, Keuangan dan 

Perbankan, Industri, Sosial Budaya, Ekonomi, dan masih banyak lagi. Jadi 

tekonologi sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia sehingga pada setiap 

bidang yang menggunakan teknologi harus selalu berkembang menjadi teknologi 

yang lebih terbaru dan semakin mempermudah penggunanya.  

Bidang yang paling penting dalam perkembangan teknologi adalah 

pendidikan karena pada pendidikan adalah tempat dimana mengajarkan kita 

berbagai pelajaran seperti ilmu, komunikasi, berbudi pekerti, dan sebagainya. 

Sehingga untuk membuat perkembangan teknologi yang baik, kita perlu 

mengajarkan nilai moral yang baik tentang perkembangan teknologi kepada yang 

sedang menjalankan pendidikan. Meskipun pada saat ini dunia sedang tidak baik, 

karena virus covid-19 serta virus lainya yang bermutasi dari virus covid-19. 

Dalam bidang Pendidikan, ketika harus menghadapi wabah yang sangat 

mengganggu aktivitas manusia ini. Pemerintah membuat aturan agar sekolah dan 

tempat kuliah melakukan pengajaran melalui online tanpa harus tatap muka agar 

dapat mencegah wabah yang menular. Dengan adanya perkembangan teknologi 

yang maju membuat pengajaran Pendidikan dapat dilakukan online menggunakan 
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internet dan alat seperti website atau aplikasi. Untuk mengakses website atau 

aplikasi tersebut membutuhkan media seperti smartphone, komputer, dan laptop. 

Aplikasi website Online Class yang biasa digunakan dalam membantu 

pembelajaran online seperti Zoom, Google meet, Google classroom dan lain-lain. 

 Dengan adanya perkembangan teknologi ini diharapkan dapat 

mempermudah dan membantu mahasiswa/i dalam meningkatkan kualitas belajar. 

Walaupun mahasiswa/i tidak dapat belajar dengan tatap muka maka masih bisa 

melakukan pembelajaran dengan online melalui browser pada komputer, laptop, 

dan smartphone. 

Penelitian yang terkait atas pengembangan dari judul APLIKASI WEB 

ONLINE CLASS DAN WEBRTC ISB ATMA LUHUR MENGGUNAKAN 

LIBRARY SOCKET.IO DAN PEERJS berhubungan dengan Online Class. 

Penelitan pertama yaitu dari Dinda Moulidyna Hoetamy, Agus Nugroho, Abdul 

Harris, penelitian ini berjudul “Perancangan E-Learning Pada SMK Veteran 

Kota Jambi Berbasis Android”.[1] Penelitian kedua dari Indra Yatini, F. Wiwiek 

Nurwiyati, Rini, penelitian ini berjudul “Aplikasi Chatting Akakom Career 

Center (Membuat Chatting Seperti Whatsapp)”.[2] Penelitian ketiga dari Sinar 

Setyawan, Ajib Susanto, penelitian ini berjudul “Sistem Push Notification 

Life@BankJateng Sebagai Penunjang Layanan Pegawai PT. Bank Jawa 

Tengah Menggunakan Socket.IO”.[3] Penelitian keempat dari Aay Ramdan, 

Abdi Maliki, penelitian ini berjudul “Penerapan Kriptografi RC4 Pada Aplikasi 

Chat Realtime Menggunakan NODE JS Dan Library Socket.IO”.[4] Penelitian 

kelima dari Ramos Somya, penelitian ini berjudul “Perancangan Aplikasi 

Chatting Berbasis Web di PT. Pura Barutama Kudus Menggunakan 

Socket.IO dan Framework Foundation”.[5] Penelitian keenam dari Heri 

Anggara, Chandra Kirana, penelitian ini berjudul “Aplikasi Web Online Class 

Dan WebRTC ISB Atma Luhur Menggunakan Library Socket.IO Dan 

PeerJS”.[6]  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut ini beberapa rumusan masalah 

yang ada yaitu : 

1. Bagaimana cara mengembangkan Web Online Class yang berjalan di 

browser Chrome, Mozilla, Opera, dll? 

2. Manfaat apa yang diperoleh jika mengembangkan Web Online Class? 

3. Manfaat apa yang diperoleh jika membuat aplikasi Online Class berbasis 

android? 

4. Bagaimana cara mengembangkan database untuk aplikasi Web Online 

Class dan aplikasi Android Online Class? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berikut ini beberapa tujuan dari penelitian yaitu: 

1. Dengan adanya pengembangan aplikasi Online Class ISB Atma Luhur dapat 

mempermudah dan membuat nyaman penggunanya. 

2. Dengan adanya aplikasi pembelajaran online yang telah dikembangkan ini 

dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa dan meningkatkan 

kemampuan kampus ISB Atma Luhur Pangkalpinang dalam pengajaran 

online. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berikut ini beberapa manfaat dari penelitian yaitu: 

1. Membuat pengembangan sistem agar pelajar dan pengajar merasa nyaman 

serta mempermudah ketika digunakan. 

2. Mengurangi penularan wabah covid-19 dan virus lainnya dengan 

menggunakan aplikasi pembelajaran online. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tidak keluar dari topik pembahasan penulis membuat beberapa 

Batasan masalah yang ada sebagai berikut: 
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1. Aplikasi berbasis web berjalan di browser komputer maupun mobile seperti 

Chrome, Mozilla, Opera dll. 

2. Aplikasi berbasis android hanya dapat berjalan pada smartphone android 

dan emulator android pada komputer. 

3. Database yang  digunakan adalah MySQL. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini penulis menjabarkan kerangka keseluruhan penelitian 

laporan skripsi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian pada laporan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori -

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga 

dituliskan tentang tools/software (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas 3 bagian utama yaitu metode pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (software maupun 

hardware yang digunakan dalam menganalisa, merancang dan 

membangun aplikasi). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi membahas antara lain: Latar belakang organisasi, struktur 
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organisasi, penjabaran tugas dan wewenang, analisis masalah sistem 

yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, 

analisis sistem (digambarkan dengan UML), perancangan sistem 

(Rancangan layar aplikasi), hasil (implementasi aplikasi digambarkan 

dengan screen shoot aplikasi), dan pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian (mampu menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan 

akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), 

layak untuk digunakan (diimplementasikan). 

  


