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ABSTRAK 

 

Dalam kehidupan sehari-hari,  teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi 

proses belajar yang pada akhirnya dapat mengadaptasikan peserta didik dengan lingkungan dan dunia kerja. 

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran Keterampilan 

yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpisah atau bersama-sama dengan mata pelajaran keterampilan 

lainnya. Alokasi waktu pembelajarannya secara keseluruhan untuk jenjang SMP/MTs  adalah 72 jam pelajaran 

untuk selama 3 tahun, atau  ekivalen dengan 2 jam pelajaran per minggu untuk waktu 1 tahun jika mata pelajaran 

ini dibelajarkan secara terpisah dan mandiri.Media belajar TIK yang ada saat ini terdiri dari beberapa bentuk 

diantaranya dalam bentuk Bukupelajaran, e-learning, dan aplikasi yang berbasis smartphone. 

Olehkarenaitupeneliti tertarik untuk membuat suatu model belajar yang berbasis mobile dengan menggunakan 

media Smartphone. Hal ini dikarenakan dengan semakin berkembangnya teknologi smartphone belakangan ini, 

pengguna dapat menjalankan aplikasi kapanpun dan dimanapun, karena aplikasi yang diinginkan dapat langsung 

ter-install sendiri tanpa harus menggunakan sambungan internet untuk dapat menjalankannya. 

 

Kata Kunci :TIK ,Android , Smartphone . 
 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Di SMPN 13 Medan setiap pembelajaran 

di ruang komputer materi disampaikan dengan 

cara membagi dua kelompok siswa, hal ini 

dilakukan karena sarana komputer yang tidak 

cukup untuk seluruh siswa yang berjumlah 36 

siswa sementara komputer yang ada berkisar 18 

unit dan itupun terkadang sering terjadi 

kemacetan saat sedang digunakan. Karena alasan 

tertentu juga pembelajaran komputer diberikan 

secara klasikal, artinya seluruh siswa dalam 

sekelas belajar sekaligus sehingga siswa 

menggunakan satu unit komputer berdua. 

Kondisi pembelajaran seperti itu 

menimbulkan beberapa permasalahan, pertama, 

siswa belajar haya satu jam pelajaran untuk setiap 

kelompok sehingga pengerjaan latihan 

dibutuhkan beberapa kali pertemuan dan 

terbatasnya kesempatan untuk siswa 

mengembangkan kreatifitasnya, kedua, karena 

ruang menjadi sempit oleh meja dan komputer 

maka jika ada siswa yang bertanya terasa sulit 

untuk dihampiri terlebih jika satu kelas masuk 

secara bersamaan, ketiga, hasil belajar pada 

setiap pengerjaan latihan tidak tercapai tepat 

waktu, keempat, penyampaian materi dengan 

menggunakan OHP cukup membantu guru dalam 

menjelaskan materi tetapi itu juga belum 
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maksimal karena sifat penyampaian yang 

berbentuk gambar-gambar perintah yang terbatas 

sehingga penyampian materi kurang jelas, kelima 

siswa selalu lupa materi pelajaran (teori, perintah, 

gambar dan cara-cara melakukan) seperti 

dikemukakan Rudi dan Cepi “OHP (Overhead 

Projector) adalah media yang digunakan untuk 

memproyeksikan program-program transparansi 

pada sebuah layar, keenam karena siswa dibagi 

dalam dua kelompok maka menerangkan materi 

pelajaran menjadi dua kali juga dan itu secara 

psikologis memberikan pengaruh kepada 

pengajar, ketujuh hasil pembelajaran sangat 

kurang memuaskan karena dari pengamatan 

siswa yang benar-benar dapat mengerjakan soal-

soal latihan dengan benar berkisar dibawah 20% 

(7 orang) dari 36 siswa. 

Atas dasar kenyataan inilah, maka perlu 

dicari alternatif lainnya dengan melakukan 

inovasi dan pendekatan, baik itu dalam 

penggunaan media ataupun metode penyampaian 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung 

aktif, efektif, dan menyenangkan. 

Penelitian ini akan difokuskan pada upaya 

untuk mengatasi faktor internal yang diduga 

menjadi penyebab rendahnya tingkat kemampuan 

dan kreatifitas siswa di SMP Negeri 13 Medan, 

dalam mempraktek latihan kerja siswa, yaitu 

kurangnya inovasi dan kreativitas guru dalam 

menggunakan pendekatan pembelajaran sehingga 

kegiatan pembelajaran berlangsung monoton dan 

membosankan. Salah satu pendekatan 

pembelajaran yang diduga mampu mewujudkan 

situasi pembelajaran yang kondusif; aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. 
Menurut Sumiati dan Asra (2008:63) Pada 

pembelajaran yang kegiatannya semata-mata 

berpusat pada siswa, siswa merencanakan sendiri 

materi pembelajaran apa yang akan dipelajari, 

dan melaksanakan proses belajar dalam 

mempelajari materi pembelajaran tersebut.  

Media pembelajaran TIK yang ada saat ini 

terdiri dari beberapa bentuk diantaranya dalam 

bentuk Bukupelajaran, e-learning, dan aplikasi 

yang berbasis smartphone. Buku pelajaran 

memiliki keterbatasan yaitu hanya dapat 

menampilkan informasi berupa teks dan gambar, 

mudah rusak jika terkena air, serta menyulitkan 

untuk dibawa kemana mana karena memerlukan 

ruang penyimpanan yang besar. Selain buku, ada 

juga dalam bentuk e-learning dimana untuk 

mengaksesnya memerlukan Personal Computer 

(PC) dan jaringan internet. Dan ada jugamedia 

pembelajaran yang berbasis mobile yanghanya 

memerlukan sebuah smartphone dengan 

Operating System (OS) Android untuk 

menjalankannya.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik 

untuk membuat suatu simulasi belajar yang 

berbasis android dengan menggunakan media 

Smartphone. Hal ini dikarenakan dengan semakin 

berkembangnya teknologi smartphone 

belakangan ini, pengguna dapat menjalankan 

aplikasi kapanpun dan dimanapun, karena 

aplikasi yang diinginkan dapat langsung ter-

install sendiri tanpa harus menggunakan 

sambungan internet untuk dapat menjalankannya. 

Oleh sebab itu maka peneliti akan merancang 

sebuah aplikasi pembelajaran yang berjudul 

Simulasi Belajar TIK SMP Berbasis Android 

(Studi Kasus: SMP Negeri 13 Medan) ”. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang aplikasi belajar TIK 

SMP dengan Android? 

2. Bagaimana menempatkan konsep teori dan 

praktek pada mata pelajaran TIK pada 

android ? 

 

Agar dalam pembahasan permasalahan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka 

perlu dibuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Materi belajar TIK diambil dari kelas VIII 

SMP T.P. 2017/2018. 

2. Perancangan aplikasi ini menggunakkan 

bahasa pemograman Java dengan 

menggunakkan  editor Eclipsedan dapat 

digunakkan  pada sistem operasi 

Androidminimal Android4.4 (Kit Kat). 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Merancang aplikasi belajar TIK SMP. 

2. Membangun suatu aplikasi yang sangat 

bermanfaat untuk diterapkan oleh mata 

pelajaran lainnya. 
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3. Memberikan pemahaman bahwa fungsi 

smartphone bukan hanya sebagai media 

permainan (game) melainkan dapat 

digunakan untuk media pembelajaran 

(education). 

 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini 

adalah (dibuat paragraph) 

1. Untuk memperoleh rancangan suatu 

aplikasi yang efektif dan efisien. 

2.  Penerapan ilmu yang telah didapatkan 

selama diperkuliahan dalam bentuk 

aplikasi yang dapat digunakan sehari hari. 

3. Sebagai bahan studi perbandingan yang 

dapat digunakan sebagai bahan penelitian. 

4. Untuk mengevaluasi kembali mengenai 

materi perkuliahan yang layak diberikan 

kepada mahasiswa. 

5. Mengefisiensi penggunaan buku buku 

pelajaran. 

6. Membantu dalam menguasai pelajaran 

terutama dalam bidang TIK. 

 

 

2. Metodologi 
 

2.1 Pengertian Aplikasi 

Aplikasi dapat dikatakan suatu perangkat 

lunak yang siap pakai dengan menjalankan 

intruksi-intruksi dari user atau pengguna, aplikasi 

banyak diciptakan guna membantu berbagai 

keperluan seperti untuk laporan, percetakan dan 

lain-lain. Sedangkan istilah aplikasi berasal dari 

bahasa Inggris “application” yang berarti 

penerapan, lamaran ataupun penggunaan.  

Belajar merupakan aktivitas manusia untuk 

mendapatkan perubahan dalam dirinya. Belajar 

dapat dilakukan dengan berlatih atau mencari 

pengalaman baru. Dengan demikian, belajar 

dapat membawa perubahan bagi diri seseorang 

baik dalam pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan. 

 Kegiatan Pembelajaran adalah suatu proses 

yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 

2.2 Metode Mobile Learning 

Istilah mobile learning (m-Learning) 

mengacu kepada penggunaan perangkat/divais 

teknologi informasi (TI) genggam dan bergerak, 

seperti PDA, telepon genggam, Laptop dan tablet 

PC, dalam pengajaran dan pembelajaran. Mobile 

Learning (m-Learning) merupakan bagian dari 

electroniclearning (e-Learning) sehingga, dengan 

sendirinya, juga merupakan bagian dari distance 

learning (d-Learning). 

Beberapa kemampuan penting yang harus 

disediakan oleh perangkat pembelajaran m-

Learning adalah adanya kemampuan untuk 

terkoneksi ke peralatan lain (terutama komputer), 

kemampuan menyajikan informasi pembelajaran 

dan kemampuan untuk merealisasikan 

komunikasi bilateral antara pengajar dan  

2.3 Android 

Android merupakan sistem operasi Linux 

yang dirancang untuk perangkat seluler layar 

sentuh seperti telepon dan komputer tablet. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi 

”(Suprianto&Agustina, 2012:9)”. 

 

 

 

Versi Android 

Android memiliki sejumlah pembaharuan 

semenjak rilis aslinya. Berikut merupakan versi – 

versi yang dimiliki android sampai saat ini. 

1. AndroidVersi 1.1 

2. Android Versi 1.5 (Cupcake) 

3. Android Versi 1.6 (Donut) 

4. Android Versi 2.0 / 2.1 (Eclair) 

5. Android Versi 2.2 (Frozen Yoghurt) 

6. Android Versi 2.3 (Gingerbread) 

7. Android Versi 3.0 / 3.1 (Honeycomb) 

8. Android Versi 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

9. AndroidVersi 4.1 (Jelly Bean) 

10. Android Versi 4.4 (KitKat) 

 

2.4 Pemograman Java 

Java adalah bahasa pemrograman 

berorientasi objek murni yang dibuat berdasarkan 

kemampuan-kemampuan terbaik bahasa 

pemrograman objek sebelumnya (C++, Ada, 

Simula). Java diciptakan oleh James Gosling, 

developer dari SunMicrosistems pada tahun 1991. 

Saat Java diciptakan, dipimpin oleh James 
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Gosling. bahasa pemrograman java tercipta 

berawal dari sebuah perusahaan Sun Microsistem 

yang ingin membuat sebuah bahasa 

pemrograman yang bisa berjalan di berbagai 

perangkat tanpa harus terikat oleh platform, 

sehingga Java ini bersifat portable dan platform 

independent (tidak tergantung mesin atau sistem 

operasi).  

Java memiliki 3 (tiga) edisi untuk 

mencakup semua kebutuhan tersebut, menjadi : 

1. J2ME (Java 2 Micro Edition) 

2. J2SE (Java 2 Standart Edition) 

3. J2EE (Java 2 Enterprise Edition) 

 

 
 Gambar 1. Cara Kerja Java 

Sumber (  ….)  

Eclipse IDE 

 Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated 

Development Environment) yang berfungsi untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat 

dijalankan di semua platform (platform-

independent). Eclipse merupakan sebuah 

software yang dapat digunakan untuk membuat 

sebuah pemrograman Android dimana di 

dalamnya dapat dimasuki oleh Software 

Development Kit (SDK) dari Android tersebut. 

 

2.5 Analisa 

Analisa yang dimaksud disini adalah 

bagaimana cara memberikan suatu media 

pembelajaran yang menarik dan tidak 

membosankan kepada seluruh masyarakat, 

terutama anak – anak dengan cara memanfaatkan 

perkembangan teknologi saat ini. Dimana pada 

saat ini kebanyakan anak – anak lebih memilih 

bermain dari pada untuk belajar, sehingga 

minimnya ilmu pengetahuan yang dimengerti 

oleh anak – anak zaman sekarang. Maka dari itu, 

peneliti ingin mencoba merancang aplikasi 

android untuk belajar TIK SMP, yang dapat 

membantu siswa untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan. 

 

2.6 Perancangan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai 

perancangan layout yang ada pada aplikasi 

berserta dengan prosesnya. Perancangan terbagi 

menjadi 3 bagian, yaitu perancangan UML, 

flowchart dan perancangan interface. 

 

2.7 Perancangan UML 

Peneliti menggunakan UML untuk 

mendesain dan merancang Aplikasi Pembelajaran 

Pecahan.  UML yang digunakan adalah use case 

diagram, activity diagram dan class diagram. 

 

Use Case Diagram 

Untuk mengetahui aktor dan use case yang 

akan digunakan, maka dilakukan identifikasi use 

case. Setelah mendapatkan aktor dan use case 

maka diagram use case dapat digambarkan. 

 
Gambar 2.Use Case DiagramSimulasi Belajar 

TIK SMP 

 

Activity Diagram 

Activity diagram dirancang untuk 

menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam 

aplikasi yang sedang dirancang, bagaimana 

masing – masing alir berawal hingga berakhir. 

Berikut adalah activity diagaram pada simulasi 

belajar TIK : 
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Gambar 3.Activity Diagram Materi 

 

Class Diagram 

Class diagram dirancang untuk 

menentukan objek – objek yang dibutuhkan 

untuk perancangan aplikasi. Setiap kelas 

memiliki attributes dan methods masing – 

masing sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut. 

Dengan adanya class diagram, perancangan 

aplikasi jelas berbasis Android. 

 
Gambar 4.Class Diagram Aplikasi  

 

Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan suatu 

diagram yang memperlihatkan atau menampilkan 

interaksi antar objek di dalam sistem yang 

disusun pada sebuah urutan atau rangkaian 

waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk 

pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan / 

message. Berikut adalah sequence diagram pada 

Simulasi belajar TIK : 

 

 
Gambar 5.Sequence Diagram Aplikasi belajar 

TIK SMP 

 

Perancangan Visual 

Tampilan visual di dalam aplikasi ini 

dibagi menjadi beberapa interface. 

Rancangan tersebut adalah sebagai berikut:  

 

1. LayoutTampilan Menu Utama 

Sebagai menu utama pada aplikasi  dimana 

pada layout ini terdapat standar 

kompetensi belajar TIK SMP. Berikut 

adalah tampilan desain pada layout menu : 

 
Gambar 6.Layout Menu Utama 

 

2. LayoutMateri 

Perancangan Materi terdapat teoritis atau 

materi praktek dapat digambarkan pada Gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 7.Layout Materi atau Praktek 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kebutuhan Perangkat Lunak 

Adapun kebutuhan aplikasi yang 

digunakan dalam perancangan dan implementasi 

dari simulasi belajar tik smp berbasis android ini 

antara lain: 

1. Hardware yang digunakan pada komputer, 

antara lain : 

1. Processor minimal Intel Core i3 2.3 

Ghz, 

2. RAM minimal 4 GB 

3. Hardisk minimal 500GB 

4. Monitor 

5. Keyboard dan Mouse 

 

2. Hardware dan software yang digunakan 

pada smartphone, antara lain : 

1. CPU Cortex A9 1 GHz 

2. RAM 512 MB 

3. Display 4” WVGA (480 x 800) 

4. OS 4.1Jelly Bean 

 

Perangkat Lunak / Software yang digunakan 

dalam perancangan aplikasi Pembelajaran 

Pecahan adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Operasi Windows 7 

2. Eclipse Juno 

3. Paint Windows 7 

4. JDK (Java Development Kit) Versi 1,7 

 

Perangkat Keras / Hardware yang 

disarankan untuk menjalankan aplikasi 

Pembelajaran Pecahan inidengan spesifikasi 

smartphone yang disarankan adalah sebagai 

berikut : 

1. Processor minimal 800MHz 

2. RAM minimal 512MB 

3. Display minimal 5,3” WVGA (480 x 

800) 

 

Adapun Perangkat Lunak / Software yang 

disarankan untuk menjalankan aplikasi 

Pembelajaran Pecahan iniyaitu minimal sistem 

operasi Android2.3 (Gingerbread). 

 

Implementasi 

 Adapun petunjuk umum dalam 

pengoperasian simulasi belajar TIK SMP 

berbasis android adalah sebagai berikut : 

1.  MenuUtama 

Tampilan menu utama pada aplikasi ini 

berisi content-contentbelajar TIK seperti 

Standar Kompetensi materi SMP. 

 
Gambar 8.MenuUtama 

 

2. Tampilan Listmateri 

Untuk menampilkan materi teori dan 

praktek belajar tik tingkat SMP.  

 



Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – XXX 

Medan, 26 April 2018         

 

 

214 

 

 
Gambar 9.Tampilan List materi 

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada simulasi belajar TIK SMP berbasis 

android ini menggunakan perangkat lunak 

Eclipse IDEdengan bahasa pemrograman 

Javadan dapat dijalankan pada smartphone 

berbasis Android. 

2. Materi teori atau praktek mata pelajaran 

TIK SMP yang dijadikan apk dapat 

digunakan disekolah, dirumah, kapanpun 

dimanapun dengan perangkat handphone 

yang berbasis android. 

 

Saran 

Adapun saran yang akan diusulkan untuk 

meningkatkan kualitas dari program tersebut 

dalam mencapai tingkat yang sempurna adalah 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi pembelajaran ini akan lebih baik 

jika dilengkapi diseluruh mata pelajaran 

yang ada di SMP. 

2. Tampilan dari aplikasi ini masih sangat 

sederhana,diharapkan tindak lanjut dalam 

pengembangannya dapat memperindah 

tampilan setiap materi yang ada, sehingga  

dapat membuat aplikasi ini menjadi lebih 

menarik dan dapat meningkatkan minat 

belajar dari pengguna aplikasi ini. 
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