
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi internet, konten digital atau aplikasi telah banyak 

digunakan untuk membantu dalam pekerjaan manusia di bidang apapun. 

Teknologi ini semakin banyak menjadi aplikasi di berbagai perangkat, salah 

satunya perangkat smartphone. Smartphone merupakan telepon genggam yang 

mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai 

komputer. Salah satu sistem operasi yang digunakan smartphone adalah android. 

Dukungan perangkat ini menyebabkan suatu pekerjaan dapat menjadi lebih 

mudah dan cepat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

IndonesiaNomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah dijelaskan bahwa bimbingan dan 

konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta 

terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling 

untuk memafasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai 

kemandirian dalam kehidupan (Kemendikbud, 2014). Sekolah merupakan salah 

satu sarana pendidikan formal yang harus bisa memberikan pelayanan atau 

fasilitas terbaik untuk siswa maupun orang tua siswa. Sekolah hendaknya 

memberikan informasi tentang perkembangan proses belajar mengajar kepada 

orang tua siswa secara tepat dan akurat. Untuk menunjang pelayanan tersebut 

maka sekolah menyediakan fasilitas bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan 
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utamanya adalah membekali peserta didik agar lebih siap menghadapi tantangan-

tantangan yang akan datang dan mencegah timbulnya masalah yang serius 

dikemudian hari.  

Perkembangan individu siswa menuju kematangan atau kemandirian 

memerlukan adanya bimbingan karena mereka masih kurang memiliki 

pemahaman, wawasan tentang dirinya, lingkungannya dan tentang masa depan 

nya. Di samping itu, perkembangan tersebut  juga tidak selalu berlangsung secara 

mulus atau bebas dari masalah. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan 

masyarakat dapat mempengaruhi gaya hidup siswa tersebut. Pada jenjang sekolah 

menengah pertama siswa lebih banyak melanggar peraturan di sekolah.  Hal ini 

sebabkan karena siswa  belum dewasa dan masih mencari jati diri siswa tersebut. 

Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik 

secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara 

optimal, dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan 

bimbingan karier, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, 

berdasarkan norma-normayang berlaku (Prayitno, dkk. 2003). Bimbingan dan 

konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia 

(Walgito, 2010:10). Kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam 

kehidupannya selalu menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti. 

Persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang lain muncul, demikian 

seterusnya. Manusia tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat maupun 

kemampuannya. Ada manusia yang sanggup mengatasi persoalan tanpa bantuan 

pihak lain, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak mampu mengatasi persoalan 
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bila tidak dibantu orang lain. Pada kondisi inilah bimbingan dan konseling sangat 

diperlukan. 

Proses Bimbingan dan Konseling pada  SMP Assafina Bandar Lampung 

belum memanfaatkan sistem informasi dalam melakukan kegiatan pendataan 

pelanggaran siswa. Daftar pelanggaran siswa masih dilakukan dengan manual, 

pencatatan pelanggaran siswa menggunakan buku kasus yang dilakukan oleh 

petugas piket dan guru bimbingan konseling (BK). Pencatatan yang dilakukan 

oleh petugas tersebut dengan merekap semua data pada buku kasus dan buku 

penyelesaian kasus. Data-data Bimbingan Konseling ini meliputi data siswa, data 

pelanggaran dan solusi tindak lanjut. Dengan sistem yang konvensional 

penyimpanan data kurang efektif karena penyimpanan data tidak aman. Saat guru 

BK membuat laporan kesulitan karena harus memisahkan antara data pelanggaran 

siswa yang dikategorikan berat dan ringan. Hal ini mempersulit pencarian data 

jika sewaktu-waktu data sedang dibutuhkan. 

Upaya untuk meningkatkan pelayanan bimbingan konseling siswa tersebut, 

diperlukan suatu sistem untuk pengolahan data bimbingan konseling. Pada SMP 

Assafina Bandar Lampung dengan adanya sistem informasi ini diharapkan 

menghasilkan administrasi yang tertib, dapat mempermudah guru dalam 

mengaplikasikan sistem tersebut, orang tua siswa akan lebih mudah dalam 

mengontrol kegiatan anak di sekolah serta informasi yang diperlukan dapat 

disajikan dengan baik dan tepat. Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis 

mengusulkan Perancangan Aplikasi Bimbingan Konseling Siswa Berbasis 

Android. Sehingga dengan adanya sistem tersebut guru BK dapat mencatat 

perkembangan siswa selama melakukan studi di sekolah tersebut, membantu 
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bagian konselor untuk mengolah data bimbingan konseling dan dapat 

meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi memberikan laporan berupa kontrol 

kepada orang tua/wali siswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka berikut merupakan 

batas rumusan masalah: 

1. Bagaimana merancang aplikasi bimbingan dan konseling untuk pengolahan 

data pelanggaran siswa? 

2. Bagaimana memberikan informasi laporan perkembangan siswa di sekolah 

dengan cepat? 

3. Bagaimana merancang aplikasi untuk pelayanan bimbingan konseling dengan 

mudah dan informasi perkembangan siswa secara online berbasis android? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membantu para guru bimbingan konseling(BK) pada SMP Assafina dalam 

pengolahan data pelanggaran siswa. 

2. Memberikan layanan kepada orang tua/wali melalui android tentang 

perkembangan siswa di sekolah. 

3. Memberikan fasilitas bimbingan konseling dengan mudah dan memberikan 

informasi perkembangan siswa di sekolah secara online dengan berbasis 

android. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Sistem hanya digunakan di SMP Assfina Bandar Lampung 

2. Pengguna yang berinteraksi dalam sistem ini adalah administrator yang 

dipegang oleh guru BK, siswa dan orang tua. 

3. Tidak membahas keamanan jaringan 

 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi SMP Assafina Bandar Lampung 

a. Guru dapat mengelola proses kegiatan bimbingan konseling lebih cepat 

b. Adanya sistem ini akan mempermudah guru memberikan laporan 

perkembangan siswa di sekolah kepada orang tua 

2. Manfaat bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan referensi 

untuk proses belajar bagi mahasiswa. Serta dapat membantu pembaca, 

khususnya mahasiswa/i yang mempunyai minat untuk meneliti tentang 

Perancangan Aplikasi Bimbingan Konseling Siswa Berbasis Android. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Masalah, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori yang mendukungpembahasan 

yaitu definisi tentang perancangan,aplikasi, bimbingan konseling dan android. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi Kerangka Penelitian, 

Metode Pengumpulan, Rancangan Pengujian. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan menjelaskan Analisis dan Identifikasi Masalah, Analisis Kebutuhan, 

Usecase, Activity Diagram, Class Diagram. 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang Implementasi, Pengujian hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran dari laporan yang penulis buat.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


