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ABSTRAK
Pencapaian prestasi belajar merupakan tolak ukur keberhasilan pendidikan seseorang siswa. Dalam
perjalanannya, orang tua dan guru memiliki hubungan yang cukup erat untuk dapat menentukan
keberhasilan seorang siswa dalam mencapai prestasi belajar. Komunikasi yang baik antar orang tua dan
guru merupakan hal penting untuk melahirkan bimbingan serta dukungan kepada siswa—yang dapat
ditunjukkan dalam bentuk perhatian, dan perhatian akan melahirkan motivasi belajar siswa yang dapat
mendorong siswa melakukan aktivitas guna mencapai hasil belajar yang maksimal. Untuk menciptakan
prestasi belajar yang baik, pengembangan dukungan teknologi informasi berbasis mobile (Android) pun
dibuat untuk mendukung komunikasi antar pihak sekolah dengan orang tua agar dapat tercapainya
prestasi belajar dengan proses pembelajaran yang mandiri, terkontrol, dan dinamis. Pengembangan
menggunakan pendekatan dalam pembangunan arsitektur teknologi informasi yang berorientasi Service
Oriented Architecture (SOA), yang merupakan salah satu solusi dalam pembangunan teknologi informasi
berbasis mobile yang lebih fleksibel dan adaptif serta efisien dari segi biaya maupun waktu.
Kata kunci: Android, Komunikasi, SOA

1. PENDAHULUAN

berbagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan
tersebut dilaksanakan untuk memperoleh
sistem pendidikan yang d

Pendidikan merupakan salah satu hal yang mendapat
perhatian penting, karena merupakan salah satu cara yang
strategis dalam upaya membina dan mengembangkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam UU No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dinyatakan bahwa: “Pendidikan nasional bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu; cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”. Dalam perjalanannya, pendidikan
melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan, dengan
melalui 3 (tiga) bentuk; yakni pendidikan formal,
pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Serta,
realisasi dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut,
dibangunlah berbagai sarana dan prasarana pendidikan,
baik pendidikan formal maupun nonformal. Dalam jalur
pendidikan formal, pemerintah telah melaksanakan

Keberhasilan pendidikan seseorang
(siswa) diukur melalui hasil prestasi
belajar yang dicapai guna mencapai
tujuan
pembelajaran
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya.
Pencapaian
prestasi belajar seorang siswa dapat
ditentukan melalui 2 (dua) faktor, yakni
faktor dari dalam diri siswa itu sendiri
maupun dari luar diri siswa. Faktor dari
dalam diri siswa diantaranya adalah
faktor fisik (keadaan fisik dan panca
indra) dan psikis (minat, kecerdasan, dan
bakat). Sedangkan faktor dari luar diri
siswa terdiri dari faktor lingkungan serta
faktor pendukung pendidikan atau
fasilitas pendidikan. Salah satu yang
termasuk faktor lingkungan yang

19

Vol. lVol 13 No 1 Januari 2017

Aplikasi Pendukung Komunikasi Antar Guru SD dan Orang Tua Siswa Menggunakan
Metode Service Oriented Architecture Berbasis Android

menentukan prestasi belajar siswa sehingga murid dapat
memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar adalah
bimbingan serta support dari keluarga, terutama orang tua.
Bimbingan serta support orang tua salah satunya
ditunjukan dalam bentuk perhatian, dan perhatian ini akan
melahirkan motivasi belajar siswa yang dapat mendorong
siswa melakukan aktivitas guna mencapai hasil belajar
yang maksimal. Dengan begitu, siswa yang memiliki
keinginan dan motivasi untuk berhasil tentu cenderung
mempunyai sikap positif yang dapat memacu siswa untuk
meraih hasil belajar yang lebih baik. Faktor motivasi dalam
diri merupakan salah satu faktor penting terhadap
intensifitas belajar siswa sehingga menentukan prestasi
belajar.
Selain motivasi belajar, sekolah juga merupakan faktor
yang menentukan prestasi belajar. Dengan adanya kondisi
sekolah kondusif, teratur, dan tertib, maka siswa akan bisa
belajar dengan tenang tanpa ada gangguan yang
menyebabkan prestasinya menurun. Untuk menciptakan
prestasi belajar yang baik maka perlu didukung dengan
fasilitas belajar yang memadai, kurikulum yang tepat dan
tenaga pengajar atau guru yang profesional pula.
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa
“Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga,
sekolah dan masyarakat harus mampu meningkatkan
kualitas manusia Indonesia”. Sedangkan Slameto (1991)
menambahkan bahwa “Cara orang tua mendidik anakanaknya akan berpengaruh terhadap belajarnya.” Dari
kutipan tersebut, ternyata bahwa keluarga juga harus
bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Oleh karena
itu, sudah sewajarnyalah jika orang tua juga harus ikut
memberikan motivasi atas pendidikan anaknya. Motivasi
orang tua ini dapat berbentuk motivasi langsung, dimana
orang tua secara langsung ikut terlibat membimbing dalam
kegiatan belajar anak, selain menyediakan fasilitas yang
diperlukan kegiatan belajar anaknya. Menurut Jacob
(1996), “Mutu para pelajar sebenarnya bukan hal baru dan
masalah tersebut telah banyak dikemukakan dalam tahuntahun yang lalu”.
Dari uraian diatas, orang tua dan sekolah memiliki
hubungan yang cukup erat untuk dapat menentukan
keberhasilan anak. Sebab keduanya merupakan peletak
dasar pendidikan bagi anak yang selanjutnya akan menjadi
dasar kepribadian anak di kemudian hari. Apabila anak
sejak dini telah dilatih kedisiplinan, ketekunan, dalam
belajar maka akan berpengaruh selanjutnya kepada anak di
masa-masa yang akan datang. Demikian pula bimbingan,
serta asuhan yang tepat akan ikut membentuk motivasi
belajar bagi anak.
Menanggapi permasalahan yang telah disebut diatas,
maka dibutuhkan sebuah dukungan teknologi untuk
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tercapainya pembelajaran yang mandiri,
terkontrol, dan dinamis. Dalam penelitian
ini, diusulkan teknologi informasi untuk
mendukung proses pembelajaran.
RELATED WORK
Teknologi informasi berbasis mobile
(Android) merupakan salah satu alternatif
dalam meningkatkan efisiensi dalam
pemrosesan informasi. Perangkat mobile
memungkinkan orang tua siswa dan guru
untuk mengakses informasi kapan saja
dan dimana saja, sehingga meningkatkan
efisiensi dalam pendistribusian informasi.
Akan tetapi, membangun sebuah
teknologi informasi berbasis mobile
(Android) membutuhkan waktu dan biaya
yang
sangat
mahal
apabila
pengembangan sistem tidak berfokus
kepada efisiensi waktu dan biaya. Selain
itu, sistem juga harus dapat mengikuti
perkembangan lingkungan yang dinamis,
sehingga harus bersifat adaptif terhadap
perubahan.
Kemunculan teknologi web services
dan pendekatan dalam pembangunan
arsitektur teknologi informasi yang
berorientasi
service
(SOA)
telah
menyediakan cara dalam menyediakan
suatu infrastruktur teknologi informasi
yang fleksibel, efisien serta efektif.
Kemunculan teknologi tersebut juga
memungkinkan terciptanya suatu basis
untuk meningkatkan performansi proses
bisnis di sebuah sistem. Service Oriented
Architecture (SOA) merupakan salah satu
solusi dalam pembangunan teknologi
informasi berbasis mobile yang lebih
fleksibel dan adaptif serta efisien dari
segi biaya maupun waktu pengembangan.

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE
Service Oriented Architecture atau
SOA menurut Erl (2005), adalah cara
untuk merepresentasikan sebuah model
dimana logika otomatisasi dibuat menjadi
lebih kecil, dengan membedakan logika
masing-masing unit. Sedangkan menurut
Laudon (2007), SOA adalah kumpulan
dari servis yang dapat mengisi sendiri
dan dapat berkomunikasi dengan satu
sama lain untuk menciptakan aplikasi
20
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perangkat lunak.
SOA dipandang sebagai suatu metode untuk
melakukan dekomposisi dari fungsi – fungsi logik yang
diperlukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan
menjadi sebuah unit – unit logis yang lebih kecil dan saling
terhubung. SOA merepresentasikan sebuah pendekatan
komputasi terdistribusi yang menganggap resourceresource dari software sebagai service yang dapat
ditemukan pada jaringan. Dengan pendekatan tersebut,
resource yang ada dapat digunakan dalam skala yang lebih
besar sehingga meningkatkan efisiensi dari suatu sistem
informasi.
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Gambar 2. SOA (Service Oriented
Architecture)
Jika dilihat dari gambar 3.12.,
fungsionalitas
dari
SOA
dalam
pengembangan aplikasi meliputi proses
bisnis dan interoperability (suatu aplikasi
saling berkomunikasi antar mesin
maupun aplikasi lain baik itu berbeda
sistem
operasi
maupun
bahasa
pemrogramannya). SOA dimanfaatkan
sebagai representasi fungsi dalam bentuk
service (layanan).

Gambar 1. Enkapsulasi fungsi logic proses bisnis oleh
service (Erl, 2005)
SOA memungkinkan terjadinya integrasi diantara
proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi dengan
melakukan tahap analisis dan perancangan terhadap
penentuan service – service yang diturunkan dari proses
bisnis dari sebuah organisasi. Pada dasarnya, service
adalah suatu enkapsulasi dari unit logis yang dilakukan
pada satu atau serangkaian proses pada proses bisnis.
Dengan penentuan service yang didasarkan oleh proses
bisnis, maka arsitektur teknologi informasi yang terbentuk
dapat lebih mendukung kolaborasi dari segi bisnis dan
teknologi informasi.

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM
SOA atau Service Oriented Architecture merupakan
suatu metode perancangan dalam pengembangan dan
integrasi sistem, dimana tujuannya adalah untuk
menciptakan loose-coupling (aplikasi yang independen
atau berdiri sendiri namun dapat saling berinteraksi satu
dengan yang lainnya) pada aplikasi. Dengan loosecoupling, pemanggilan sebuah service oleh service lainnya
dapat dilakukan pada saat run-time. SOA membangun
interface yang dapat diakses oleh aplikasi dengan platform
yang berbeda agar dapat terintegrasi satu sama lain.

Dengan
diterapkannya
SOA,
diharapkan pengembangan dapat berjalan
lebih efisien, sehingga aplikasi akan
dapat terus berinovasi dan berkembang.

2.METODE
PENGEMBANGAN SISTEM
Digunakan
suatu
strategi
pengembangan yang meliputi proses,
metode, dan alat bantu (tools) yang
mengacu sebagai model proses atau
paradigma pembuatan aplikasi. Aplikasi
ini dikembangkan dengan menggunakan
SDLC (Software Development Life
Cycle) dalam bentuk linear sequential
model atau sering disebut dengan classic
life cycle atau model waterfall. Dalam
pengembangan
aplikasi
dilakukan
pendekatan secara sistematis dan urut
mulai dari level kebutuhan sistem lalu
menuju ke tahap analisis, desain, coding,
dan testing / verification.
PROSES BISNIS
Proses bisnis menggambarkan dan
mendeskripsikan alur dan proses pada
bisnis sebuah aplikasi mobile yang
ditujukan untuk mendukung komunikasi
antar guru dan orang tua siswa. Adapun
aplikasi mobile ini menjadi media
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penyaluran informasi antar guru dan orang tua siswa dan
sebagai wadah untuk mempermudah guru dalam
menyalurkan berbagai informasi terkait dengan kegiatan
siswa di sekolah. Proses bisnis aplikasi di mulai dari guru
dan admin menentukan siapa saja orang tua untuk
bergabung di aplikasi ini dengan membuatkan akun untuk
per masing-masing orang tua. Setelah orang tua bergabung,
komunikasi dengan guru terkait penyampaian informasi
bisa terjadi. Melalui aplikasi, guru dapat memberikan
berbagai informasi seperti agenda, kegiatan di sekolah,
tugas sekolah, hingga perkembangan akademis dan
perilaku anak. Aplikasi ini memungkinkan orang tua
berkomunikasi secara langsung dan privat dengan sang
guru, serta guru dapat mengirimkan informasi-informasi
relevan kepada orang tua siswa.
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3. KESIMPULAN
Dari hasil pelaksanaan penelitian,
disimpulkan beberapa hal, yaitu:
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3.

maka

dapat

Pengembangan media berupa teknologi informasi
berbasis mobile (Android) yang bermanfaat bagi
guru dan orang tua siswa agar dapat dengan
mudah mengontrol proses belajar anak, sehingga
dapat
mendukung
tercapainya
proses
pembelajaran terkontrol dan dinamis.
Teknologi informasi berbasis mobile (Android)
yang dikembangkan memiliki fitur untuk dapat
mendukung hubungan komunikasi antar pihak
sekolah dengan orang tua guna mempermudah
distribusi informasi pendidikan anak (siswa). Hal
ini dikarenakan aplikasi memungkinkan untuk
dapat di akses dengan mudah; tidak terbatas ruang
waktu maupun tempat untuk dapat mendukung
hubungan komunikasi antara pihak sekolah
dengan orang tua.
Dengan memanfaatkan teknologi web services dan
pendekatan dalam pembangunan arsitektur
teknologi informasi yang berorientasi service
(SOA atau Service Oriented Architecture), dapat
dikembangkan
sebuah
aplikasi
dengan
infrastruktur yang fleksibel, adaptif, serta efisien
dari segi biaya maupun waktu pengembangan.
Teknologi ini juga memungkinkan terciptanya
suatu basis untuk meningkatkan performansi
proses bisnis di sebuah sistem.
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