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ABSTRACT
The Covid 19 pandemic has changed the way of learning at TK Tunas Rabani, the task given by the
teacher used to find out whether students are in accordance with the child's developmental stages according to
their age or not is something that is difficult to do. the role of parents in making observations of children during
this online learning period is important. The teacher will assign assignments to students through parents,
parents will upload the assignments on google drive. There are many problems, so we need an application that
can solve these problems. The purpose of this study is to create a mobile-based student task management
application, the system development method used is the Unified Approach method using UML as the system
modeling. The results of this study are a mobile-based application that has been tested by users with the results
of as many as 87% of respondents stated that the answers strongly agreed to the 6 questions asked. From the
results of the questionnaire given, 80% of respondents stated that this application was feasible to apply..
Keywords : Covid 19, Mobile Applications, Object Oriented Methods Unified Approach, School Tasks.
INTISARI
Pandemi covid 19 telah merubah cara pembelajaran di TK Tunas Rabani, pemberian tugas yang
diberikan oleh guru yang bertujuan untuk mengetahui apakah anak didik sudah sesua dengan tahapan
perkembangan anak sesuai usianya atau tidak menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Oleh karena
itulah peran orang tua dalam melakukan observasi terhadap anak dalam masa pembelajaran online ini
menjadi penting. Guru akan memberikan tugas kepada siswa melalui orang tua, orang tua akan
mengupload tugas tersebut di google drive. Banyak permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan
tugas tersebut, oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mengatasi masalah tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi pengelolaan tugas siswa berbasis mobile, metode
pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Unified Approach dengan menggunakan UML
sebagai pemodelan sistemnya. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang telah
dilakukan pengujian user dengan hasil sebanyak 87% responden menyatakan jawaban sangat setuju untuk
6 pertanyaan yang diajukan. Dari hasil kuisioner yang diberikan, 80% responden menyatakan bahwa
aplikasi ini layak untuk diterapkan.
Kata kunci : Aplikasi Mobile, Covid 19, Metode Unified Approach, Tugas Sekolah.
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PENDAHULUAN
Pandemi virus covid 19 telah berlangsung mulai bulan ferbuari 2020. Sejak kemunculan virus

tersebut, hampir semua lapisan masyarakat mengalami dampak yang luar biasa besar. Salah satu yang
terkena dampak pandemi tersebut adalah sektor pendidikan. Sejak bulan Maret 2020, semua wilayah di
Indonesia mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring dengan melalui media internet. Banyak
metode yang dilakukan oleh sekolah untuk melakukan pembelajaran secara daring. TK Tunas Rabani
adalah salah satu sekolah yang berada dibawah naungan yayasan Harmoni Alam Semesta yang beralamat di
Gg. Kemandoran, RT.005/RW.001, Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15146. Dalam
pembelajaran daring, TK Tunas Rabani tidak memiliki flatform khusus, selama pembelajaran daring guru
hanya menggunakan media zoom yang wajib dilakukan selama 2 hari dalam waktu 1 minggu selama
kurang lebih 1 jam tatap muka melalui zoom. Dalam tatap muka tersebut, guru biasanya akan memberikan
tugas yang harus diselesaikan oleh murid bersama orang tua dalam waktu tertentu. Sebagai contoh tugas
yang sering diberikan adalah tugas menggambar, setelah menggambar selesai dilakukan maka orang tua
wajib mendokumentasikan hasil gambar siswa dalam bentuk video maupun foto dan mengirimkan foto atau
video tersebut ke guru melalui grub kelas. Grub WA kelas tersebut dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan
pengiriman dokumentasi tugas siswa. Dengan banyaknya tugas yang diberikan setiap minggunya, maka
akan merepotkan guru dan juga orang tua. Guru akan direpotkan dengan pengecekan yang harus dilakukan
di grub WA Kelas karena adakalanya orang tua mengirimkan dokumentasi foto atau video tanpa
mencantumkan nama siswa sehingga guru tidak mengetahui tugas yang dikirim tersebut dari siswa yang
mana. Selain itu, dengan mengirimkan tugas dokumentasi foto maupun video di Whats App Grub Orang
tua, maka akan membuat orang tua yang tidak berkepentingan merasa keberatan karena tidak merasa
memerlukan informasi tugas yang dikerjakan oleh siswa selain tugas anaknya sendiri. Selain masalah
tersebut, muncul masalah ketika dokumentasi foto dan video tersebut memenuhi memori telepon orang tua
dan pesan WA Grub yang dikirimkan kadang menggangu orang tua siswa yang sedang bekerja. Dengan
menggunakan Learning Management System (LMS), masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan, akan
tetapi dengan berbagai macam latar belakang pendidikan orang tua dan juga keterbatasan guru serta sumber
daya yang ada, maka menggunakan LMS bukan merupakan solusi yang tepat. Oleh karena itu diperlukan
sebuah aplikasi yang dapat mengelola tugas siswa sehingga yang dapat melihat tugas siswa adalah guru dan
orang tua siswa tersebut. Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi berbasis
mobile untuk mengelola tugas sekolah di TK. Tunas Rabani. Dengan adanya aplikasi ini, maka diharapkan
masalah yang ada dapat terselesaikan.
Dalam sebuah proses pembelajaran di sebuah sekolah, tugas yang diberikan guru kepada siswa
adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan untuk melakukan evaluasi sejauh mana materi yang diberikan
oleh guru dapat diserap oleh siswa. Menurut (Honkis, 2017), menyatakan bahwa Sekolah sebagai institusi
(lembaga) pendidikan, merupakan wadah atau tempat proses pendidikan dilakukan. Sekolah memiliki sistem
yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat
berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkait, oleh
karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. TK adalah sekolah
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formal yang biasanya ditempuh oleh anak usia dini antara 4 sampai dengan 6 tahun. Dalam kurikulum TK,
siswa diajarkan untuk menggambar, mengenal bentuk, mengenal warna, mengenal angka dan lain
sebagainya. Dengan kemunculan virus covid 19 yang masuk wilayah Indonesia kurang lebih bulan Maret
2020, maka pemerintah mengharuskan sekolah untuk melakukan pembelajaran dari rumah (daring).
Pembelajaran daring biasa juga disebut dengan istilah elearning. Menurut (Ramadhan, Chaeruman, &
Kustandi, 2018),Pembelajaran elektronik atau disebut dengan istilah e-learning (electronic learning) merupakan
salah satu hasil perpaduan antara pemanfaatan teknologi dengan pembelajaran. Perpaduan ini tentunya
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk
e-learning memungkinkan konten pembelajaran dapat diakses dengan cepat dan tidak terbatas oleh jarak dan
waktu melalui penggunaan teknologi internet. TK Tunas Rabani yang berlokasi di Kota Tangerang juga
melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan WA Grub untuk mengirim tugas siswa. Setiap harinya
guru akan memberikan tugas yang harus diselesaikan oleh siswa dengan batuan orang tua, dan orang tua
diwajbkan untuk mengirimkan tugas tersebut melalui WA Grub. Menurut Prayitno dalam (Suryadi, Erlamsyah,
2016) menyatakan keterampilan menyelesaikan tugas merupakan bagian dari proses pembelajaran, tujuan
utamanya adalah membelajarkan siswa. Melalui tugas-tugas itu siswa dituntut untuk mengerjakannya dengan
mencari bahan, mempelajari dan mengkaji lebih lanjut. Mengerjakan tugastugas tertentu dapat memperoleh
pemahaman dan keterampilan baru sesuai dengan materi tugas. Menurut Slameto dalam (Suryadi, Erlamsyah,
2016) agar siswa berhasil dalam belajar perlu mengerjakan tugas dengan sebaik baiknya. Menyelesaikan tugas
tepat waktu akan mengurangi kecemasan pada diri siswa karena mereka tidak takut dimarahi oleh guru. Dalam
prakteknya, pengiriman tugas melalui medi WA Grub tersebut menimbulkan banyak masalah, sehingga
diperlukan sebuah aplikasi berbasis mobile yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Menurut (Surahman & Setiawan, 2017), Aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk
melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon seluler atau handphone. Dengan
menggunakan aplikasi berbasis mobile, maka orang tua dapat mengirimkan tugas siswa tanpa mengganggu
orang tua dari siswa yang lain seperti di Grub WA.
2.

METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan

data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Observasi dengan cara mengamati secara
langsung kegiatan belajar mengajar dan pemberian tugas serta penyerahan tugas yang dilakukan oleh orang
tua siswa. Wawancara dengan cara melakukan Tanya jawab kepada orang tua dan guru untuk mengetahui
masalah apa yang terjadi dalam pengumpulan tugas yang dilakukan oleh orang tua. Studi Pustaka dengan
cara membaca jurnal serta buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
Dalam pembuatan aplikasi, penulis menggunakan metode berorientasi objek Unified Approach (UA)
yang terdiri dari tahapan Object Oriented Analysis (OOA) dan Object Oriented Design (OOD) serta
menggunakan Unified Modelling Languange (UML) untuk memodelkan kebutuhan sistem. Menurut (Ali
Bahrami, 1999), Unified Approach ialah suatu usaha untuk mengkombinasikan praktek, proses dan cara kerja
yang terbaik dengan notasi dan diagramdiagram UML untuk memahami lebih baik konsep objek oriented dan
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pengembangan sistem objek oriented. Adapun tahapan metode Unified Approach yang pertama adalah Tahap
analisis dimana penulis melakukan analisis dengan cara mengidentifikasi actor, pengembangan diagram usecase
dan diagram aktifitas dan mengidentifikasi kelas-kelas, relasi, atribut dan method. Sedangkan tahap ke 2 (dua)
adalah tahap perancangan dimana penulis melakukan perancangan user interface dan melakukan pengujian.
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dengan IDE Android Studio dan database MySql. Java
dikembangkan oleh perusahaan Sun Microsystem. Java menurut definisi dari Sun Microsystem adalah nama
untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone
ataupun pada lingkungan jaringan. Java adalah generasi kedua dari java platform. Sedangkan menurut
(M.Rudyanto Arief, 2011) menyatakan bahwa Mysql Adalah jenis database server yang sering digunakan untuk
membuat aplikasi berbasis website sebagai sumber pengolahan dan penyimpanan datanya

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Sistem
A. Analisa Kebutuhan User
Dalam metode User Approach, tahap pertama adalah tahap Analisa. Pertama kali penulis melakukan
Analisa system dengan melakukan Analisa kebutuhan user. Analisa kebutuhan user penulis lakukan dengan
melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner kepada orang tua siswa dan juga guru kelas. Untuk mengetahui
apakah kesulitan yang dialami oleh guru dan orang tua serta apakah diperlukan aplikasi untuk mengelola tugas
kuliah, maka penulis melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang guru dan 4 (empat) orang tua siswa serta
menyebarkan 10 kuisioner kepada 2 (dua) orang guru serta 10 (sepuluh) orang tua siswa. Dari hasil Analisa
kebutuhan user, masalah yang dihadapi oleh orang tua dan guru adalah tidak adanya aplikasi yang dapat
digunakan untuk mengelola tugas sekolah.
B. Perancangan Sistem
Setelah dilakukan Analisa kebutuhan user, maka tahap selanjutnya adalah membuat perancangan
system/ Dalam tahap perancangan ini akan digambarkan dengan menggunakan 3 (Tiga) diagram UML. Yaitu
use case, Activity Diagram dan Class Diagram.
1.

Use Case Sistem Usulan
Dalam use case system usulan terdapat 2 (Dua) actor yaitu orang tua dan guru. Adapun usecase usulan
terlihat dalam Gambar 1:

C-51

Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) 2021
Yogyakarta, 20 Maret 2021

ISSN: 1979-911X

Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Usulan
2.

Activity Sistem Usulan
Setelah dilakukan pemodelan system dengan menggunakan use case diagram, maka selanjutnya akan

dibuatkan activity diagram dari masing-masing usecase. Activity diagram membuat tugas akan disajikan dalam
Gambar 2:

Gambar 2. Activity Diagram Pembuatan Tugas
Untuk activity diagram uploat tugas siswa yang dilakukan oleh orang tua terlihat dalam Gambar 3:

Gambar 3. Activity Diagram Upload Tugas
Activity diagram pemberian feedback oleh guru terlihat dalam Gambar 4:

Gambar 4. Activity Diagram pemberian feedback oleh guru
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Activity login guru dan orang tua terlihat dalam Gambar 5:

Gambar 5. Activity Diagram login
3.

Class Diagram Sistem Usulan
Dalam system yang diusulkan terdapat 5 (lima) class yaitu guru, orang tua siswa, create tugas, upload

tugas dan feedback tugas. Adapun class diagram dapat dilihat di Gambar 6:

Gambar 6. Class Diagram Sistem Usulan
C. Implementasi Sistem
Dalam system pengelolaan tugas ini terdapat 5 (Lima) halaman (Menu). Adapun tampilan activity
Login dapat dilihat pada Gambar 7:
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Gambar 7. User Interface Halaman Login
Activity pembuatan tugas oleh guru dapat dilihat di Gambar 8:

Gambar 8. User Interface Halaman Pembuatan Tugas Oleh Guru
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Untuk halaman upload tugas oleh orang tua terlihat dalam Gambar 9:

Gambar 9. User Interface Halaman Upload Tugas Oleh Orang Tua
Berikutnya adalah halaman pemberian feedback oleh guru terhadap tugas siswa seperti terlihat dalam Gambar
10:

Gambar 10. User Interface Halaman Pemberian Feedback oleh Guru
Halaman terakhir adalah halaman pemberian tanggapan oleh orang tua terhadap feedback yang diberikan oleh
guru. Terlihat dalam Gambar 11:
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Gambar 11. User Interface Halaman Tanggapan Feedback oleh Orang Tua
D. Pengujian Sistem
Tahapan terakhir dalam perancangan system ini adalah pengujian. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan metode blackbox testing. Adapun hasil pengujianya terlihat dalam Tabel 1:
Tabel 1, Hasil Pengujian BlackBox Testing
No
1

Menu
Menu Login

Skenario Pengujian

Hasil Yang Diharapkan

Hasil Pengujian

Username dan password tidak

Sistem akan menolak dan memberikan

Valid

diisi

pesan “Username dan password harus
diisi”

Username atau password salah

Sistem akan menolak dan memberikan
pesan

“Username

atau

Valid

password

salah”
2

Menu Upload

Ada salah satu data tidak diisi

Tugas
3

Menu

Valid

pesan “Semua data harus diisi”
Ada salah satu data tidak diisi

Pembuatan
Tugas

Sistem akan menolak dan muncul

Sistem akan menolak dan muncul

Valid

pesan “Semua data harus diisi”
Semua data diisi

Sistem akan menyimpan data tugas

Valid

yang diberikan oleh guru.

Untuk menguji system dapat diterima oleh user atau tidak maka diperlukan pengujian system dengan
memberikan kuisioner kepada 10 (Sepuluh) user. Pertanyaan dan jawaban responden terlihat dalam kuisioner,
dapat dilihat di Tabel 2:
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Tabel 2. Daftar Pertanyaan Kuisioner

Setelah dilakukan pengolahan dari hasil kuisioner tersebut, didapatkan data sebagai berikut:

Gambar 12. Hasil pengolahan data kuisioner
4.

KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa aplikasi ini layak untuk diterapkan

karena dari hasil pengolahan data, sebanyak 80 (Delapan puluh) persen responden menjawab aplikasi ini sangat
layak untuk diimplementasikan. Dari hasil pengolahan data kuisioner, didapatkan data sebanyak 87 (Delapan
puluh tujuh) responden menyatakan jawaban sangat setuju untuk ke 6 pertanyaan yang diberikan, sebanyak 10
(Sepuluh) persen menyatakan setuju dan sebanyak 3 (Tiga) persen menyatakan ragu-ragu.
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