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Abstract—Andorid Mobile is used by many people, including among the elderly, adolescents and children. Making an application so 

that it can be accessed by many users or this user is open source can be designed by every programmer by using many concepts. Learning 

about children's development is much noticed by guardian parents, by looking at the value obtained by the child. In this case the child can hide 

the value obtained. By using android technology applications that can be downloaded by guardian parents to find out the child's learning 

outcomes, it is expected that guardian parents can find out all information about their child's development. 

The expected output is that parents can find out the results of children's learning using Android technology 

 

Abstrak— Handphone Andorid digunakan oleh banyak masyarakat termasuk pada kalangan orang tua, remaja maupun 

anak-anak. Pembuatan aplikasi agar dapat diakses oleh banyak penguna atau user ini bersifat open source dapat dirancang setiap 

programmer dengan mengunakan banyak konsep. Pembelajaran akan perkembangan anak banyak sekali diperhatikankan oleh 

orang tua wali, dengan cara melihat nilai yang diperoleh anak. Dalam hal ini bisa saja anak menyembunyikan  nilai yang 

diperoleh. Dengan mengunakan aplikasi teknologi android yang dapat di download oleh orang tua wali untuk mengetahui hasil 

belajar anak, diharapkan orang tua wali dapat mengetahui segala informasi tetang perkembangan anaknya. 

Luaran yang diharapkan orang tua dapat mengetahui hasil belajar anak dengan mengunakan teknologi android. 

 
Kata Kunci— Problem solving, Android, Monitoring. 

I. PENDAHULUA

Handphone Android yang saat ini digunakan oleh 

banyak kalangan, membantu masyarakan untuk mencari 

segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Misal 

penguna ingin mencari letak makanan tradisional 

disuatu lokasi, ingin belanja online, akses ke 

pemerintahan. Semua itu tidak lepas dari mendownload 

aplikasi yang dibutuhkan apabila menginginkan 

informasi tersebut. 

Siswa saat ini pada umumnya memiliki penilaian 

dikeluarga yang bertentangan dengan sekolah dan media 

social, untuk menghadapi tantangan tentang bagaimana 

cara mengintegrasikan semua bentuk penilaian. 

Mendapatkan literasi media dapat benar-benar berhasil 

hanya jika kita mempertimbangkan hubungan antara 

kekhususan media dan jalannya kekhususan itu 

dipahami oleh mereka yang mendapatkan pendidikan, 

[5]. 

Monitoring pembelajaran siswa saat penting didapatkan 

oleh orang tua siswa agar dapat memantau 

perkembangan belajar siswa. Siswa yang kurang 

memperhatikan di kelas merupakan bahan evalusi untuk 

guru dan orang tua agar anak dapat mampu mengikuti 

pelajaran yang ada. 

Pembelajaran selain di sekolahan ini para orang tua juga 

mempercayakan anak atau siswa pada bimbingan 

belajar. Agar siswa dapat mengikuti pelajaran dengan 

maksimal maka orang tua membekali anak untuk 

mengikuti bimbingan belajar. Karena sangat penting 

untuk membantu tumbuh kembang anak, serta 

memantau hasil evaluasi pembelajaran sangat 

dibutuhkan para orang tua. Pembelajaran pada siswa 

merupakan sorotan public yang sangat diperhatikan oleh 

pemerintah. Dengan mengunakan model learning cycle 

untuk memermudah pembelajaran menjadi lebih 

bermakna serta dilibatkan secara aktif tentor dalam 

proses pembelajaran dan para orang tua juga dapat 

memonitor anak untuk perkembangan pembelajaran 

anak atau siswa [11]. 

Dengan mengunakan metode problem solving untuk 

mengetahui hasil belajar anak orang tua wali murid 

dapat memonitoring perkembangan belajar anak. 

Pembuatan aplikasi dengan mengunakan teknologi 

android ini agar dapat diakses oleh banyak penguna atau 

user ini bersifat open source dapat dirancang setiap 

programmer dengan mengunakan banyak konsep. 

Pembelajaran akan perkembangan anak banyak sekali 

diperhatikankan oleh orang tua wali, dengan cara 

melihat nilai yang diperoleh anak. Dalam hal ini bisa 

saja anak menyembunyikan nilai yang diperoleh. 

Dengan mengunakan aplikasi teknologi android yang 

dapat didownload oleh orang tua wali maka orang tua 

wali dapat mengetahui hasil belajar anak, diharapkan 

orang tua wali dapat mengetahui segala informasi tetang 

perkembangan anaknya.  

II. METODE  PENELITIAN 

Konsep yang akan di kembangkan dari teknologi 

android adalah sebagai bahan evaluasi pembelajaran 

untuk perkembangan anak yang dapat diperhatikankan 

Teknologi Android  Untuk Monitoring Hasil Belajar Anak 

Mengunakan Metode Problem Solving 
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oleh orang tua wali, dengan cara melihat nilai yang 

diperoleh anak. Dalam hal ini bisa saja anak 

menyembunyikan  nilai yang diperoleh. Dengan 

mengunakan aplikasi teknologi android yang dapat 

didownload oleh orang tua wali untuk mengetahui hasil 

belajar anak, diharapkan orang tua wali dapat mengetahui 

segala informasi tetang perkembangan anaknya. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah problem solving. 

1. Perencanaan (plan data), pengambilan data hasil 

belajar anak pada lembaga bimbingan belajar. 

2. Information, lembaga bimbingan belajar 

memberikan hasil belajar kepada peneliti untuk 

pengolahan serta informasi sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. 

3. Implementasi, penerapan hasil belajar anak akan di 

informasikan kepada orang tua, untuk dievaluasi dan 

akan diterapkan pada teknologi android. 

4. Monitoring, orang tua dapat memonitor atau 

memantau hasil berlajar anak dengan mengunakan 

smart phone. 

Berikut ini adalah model yang ditawarkan untuk penerapan 

teknologi yang dapat dilihat pada Gambar 2 

 
Gambar 1. Kerangka Sistem Informasi Penelitian. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil 

Penelitian ini menghasilkan aplikasi berbasis android untuk 

memonitoring hasil belajar siswa pada bimbingan belajar. 

Jadi oramg tua wali siswa atau orang tua murid dapat 

melihat pembelajaran siswa saat di bimbinan belajar, ketika 

orang tua sudah melihat hasilnya maka orang tua mampu 

menyimpulakan apa sebenarnya permasalan dalam belajar 

siswa, misalkan siswa masih kurang memahami pelajaran 

matematika, ipa ataupun ips. Diharapkan orang tua mampu 

membimbing siswa dengan memberikan soal yang 

dianggap anak masih kurang paham. Berikut ini adalah 

gambar usecase untuk momonitoring hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Usecase diagram hasil monitor belajar siswa 

 

B. Pembahasan Aplikasi  

Aplikasi penelitian ini digunakan dan bangun dengan 

mengunakan bahas pemograman android yang 

menghasilkan aplikasi monitoring hasil belajar anak. 

Berikut ini adalah user interface pada halaman home dapat 

dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3. Tampilan User  

 

Hasil output penelitian ini digunakan oleh orang tua wali 

murid untuk melihat hasil belajar atau evaluasi, serta sikap 

siswa dimana yang termasuk pada penilaian adalah etika 

dan kesigapan siswa dalam belajar pada lembaga 

bimbingan belajar, berikut ini, tampilan orang tua wali 
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siswa yang dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Tampilan orang tua wali murid 

 

 

Tampilan ini digunakan oleh orang tua siswa untuk 

memantau hasil belajar anak serta permasalan dalam 

belajar siswa, misalkan siswa masih kurang memahami 

pelajaran matematika, ipa ataupun ips. Diharapkan orang 

tua mampu membimbing siswa, berikut ini, tampilan user 

orang tua wali siswa yang dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan User orang tua 

 

IV. KESIMPULAN 

Pengunaan aplikasi berbasis android ini digunakan untuk 

memantau hasil belajar siswa ini diperuntukan kepada 

orang tua siswa. Sehingga orang tua dapat mengetahui 

perkembangan belajar dan perilaku anak terhadap pelajaran 

yang dikuiti di lembaga bimbngan belajar . 
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