
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Upaya Madrasah

2.1.1 Pengertian Upaya Madrasah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “upaya” berarti: usaha, ikhtiar

(untuk mencapai suatu maksud), memecahkan persoalan, mencari jalan

keluar, dsb), (Nasional, 2005, hal. 1250).

Sebelum penulis memaparkan tentang pengertian madrasah, terlebih

dahulu penulis menjelaskan seputar kemunculan madrasah.

Madrasah adalah salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam

yang memiliki sejarah sangat panjang. Pendidikan itu sendiri dalam

pengertian umum dapat dikatakan muncul atau berkembang seiring dengan

kemunculan Islam itu sendiri, yakni berasal dari pendidikan yang bersifat

informal berupa dakwah islamiyah untuk menyebarkan Islam. Seiring

dengan perkembangan Islam dan terbentuknya masyarakat Islam,

pendidikan Islam diselenggarakan di masjid-masjid yang dikenal dengan

bentuk halaqoh. Kebangkitan madrasah merupakan awal dari bentuk

pelembagaan pendidikan Islam secara formal (Maksum, 1999, hal. 1).

Madrasah merupakan isim makan dari fi’il madhi “darasa”, yang

mengandung arti tempat atau wahana untuk mengenyam proses

pembelajaran Menurut Abd. Hamid Al-Hasyim sebagaimana dikutip oleh

Andewi Suhartini dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, “istilah

madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit, tetapi juga dapat
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dimaknai rumah, istana, kuttab, perpustakaan, surau, masjid dan lain-lain.

Bahkan, seorang ibu dapat dikatakan sebagai madrasah pemula (Suhatini,

2009, hal. 117).

Mengenai sejarah dan perkembangan madrasah. Prof. Malik Fadjar

sebagaimana dikutip oleh Abdul Rachman Shaleh dalam bukunya Madrasah

dan Pendidikan Anak Bangsa.

“Madrasah adalah, lembaga madrasah tidak dapat digantikan dengan

lembaga-lembaga lainnya, karena madrasah mempunyai visi, misi dan

karakteristik yang sangat spesifik di dalam masyarakat maupun

kelembagaannya, baik dilihat dari segi kebudayaan, social politik

maupun ekonomi (Shaleh, 2004, hal. 67).

Selanjutnya menurut Hasan Abd al-‘Al, “madrasah sebagai era baru

dari tahapan perkembangan institusi pendidikan Islam”, (Maksum, 1999,

hal. 53).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan

yang bercirikan Islam untuk mengenyam pendidikan yang mana akan

mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan

masyarakat.

2.1.2 Karakteristik Pendidikan di Madrasah

Wirjosukarto membagi pendidikan pada abad 20 M menjadi corak

lama yang berpusat di pondok pesantren (madrasah) dan corak baru yang

lahir dan berkembang dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah

Belanda (sekolah). Wirjosukarto secara spesifik merinci ciri-ciri dari

masing-masing corak pendidikan tersebut. Menurutnya, ciri yang dimiliki
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oleh madrasah pada periode awal (corak lama) dapat dipaparkan sebagai

berikut:

2.1.2.1 berorientasi menyiapkan calon kyai atau ulama yang hanya

menguasai masalah agama semata.

2.1.2.2 Kurang memberikan pengetahuan untuk menghadapi perjuangan

hidup sehari-hari

2.1.2.3 Sama sekali tidak memberikan pengetahuan umum

2.1.2.4 Mengisolasi diri, disebabkan sikap non kooperasi secara total dari

pihak pesantren terhadap segala sesuatu yang berbau barat.

Berbeda dengan madrasah, pendidikan kolonial Belanda mempunyai

ciri sebagai berikut:

2.1.2.1 Hanya menonjolkan pengetahuan umum saja,

2.1.2.3 Pada umumnya bersikap negatif terhadap agama Islam

2.1.2.3 Alam pikirannya terasing dari kehidupan bangsanya.

Jurang yang memisahkan antara kedua golongan ini semakin jelas dan

semakin hari semakin meluas, baik dalam aktivitas-aktivitas sosial maupun

intelektual, dalam cara bergaul, berpakaian, berbicara, berfikir, dan

sebagainya.

Beberapa intelektual muslim, seperti H. Abdullah, Ahmad, Zaenuddin

Labay El-Yunusty. KH. Ahmad Dahlan, dan KH. Ilyas (penerus perjuangan

KH. Hasyim Asy’ari) berupaya melakukan inovasi penyelenggaraan

pendidikan melalui dua cara, yaitu:
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Pertama, mendirikan lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-

ilmu pengetahuan agama dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dengan

begitu, madrasah diharapkan akan dapat melahirkan ulama-intelek.

Kedua, memberikan tambahan pelajaran agama pada sekolah-sekolah

umum yang sekuler. Tujuannya, mengisi kekosongan intelegensia

masyarakat colonial akan agama, atau minimal menghilangkan sikap negatif

mereka terhadap agama (Islam). Idealnya, langkah ini dapat meningkatkan

concern dan semangat mereka untuk memperdalam pengetahuan agama

(Islam) secara mandiri.

Dari uraian ini, dapat ditegaskan bahwa di samping kedua corak

pendidikan di atas, pada perkembangan selanjutnya, terdapat corak

pendidikan ketiga yang dianggap sebagai sintesa antara corak lama dan

corak baru. Yaitu, corak pendidikan yang berusaha memasukkan pendidikan

agama pada sekolah umum. Corak madrasah seperti inilah yang kemudian

dinilai sebagai embrio bagi penyiapan calon ulama-intelek atau intelek-

ulama (Ahmad, 2004, hal. 37-38).

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada periode H.A. Mukti Ali

(mantan Menteri Agama RI), ia menawarkan konsep alternatif

pengembangan madrasah melalui kebijakan SKB 3 Menteri, yang berusaha

menyejajarkan kualitas madrasah dengan non-madrasah dengan porsi

kurikulum 70% umum dan 30% agama.

Pada periode Menteri Agama RI H. Tarmizi Taher menawarkan

konsep madrasah sebagai sekolah umum yang bercirikan agama Islam.
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Dilihat dari isu sentralnya. Mukti Ali ingin mendobrak pemahaman

masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, di mana ia

berkutat pada kajian masalah keagamaan Islam dan miskin pengetahuan

umum.

Sebagai akibat dari kemandulan keilmuan yang dimiliki output

madrasah maka Menteri Agama Tarmizi Taher mencoba menawarkan

kebijakan dengan jargon madrasah :madrasah sebagai sekolah umum yang

bericir khas agama Islam:. Yang muatan kurikulumnya sama dengan

sekolah non-madrasah.

H. A Malik Fadjar memantapkan eksistensi madrasah untuk

memenuhi tiga tuntutan miniman dalam peningkatan kualitas madrasah.

Yaitu: (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk menbina

ruh atau praktik hidup keislaman (2) bagaimana memperkokoh, keberadaan

madrasah sehingga mampu merespon tuntutan masa guna mengantisipasi

perkembangan iptek dan era globalisasi (Muhaimin, 2009, hal. 1997-1999).

2.1.3 Peran dan Fungsi Madrasah

Latar belakang kehadiran Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam

antara lain pertama, Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem

pendidikan Islam. Kedua, Sebagai usaha penyempurnaan terhadap sistem

pesantren di mana lulusannya kelak mendapat kesempatan yang sama

dengan sekolah pada umumnya dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Ketiga, upaya menjembatani sistem pendidikan tradisional yang selama ini

dilakukan oleh pesantren dengan sistem pendidikan modern.
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Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi cermin

bagi umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat

Islam yang menginginkan anak mereka dididik menjadi manusia beriman

dan berilmu pengetahuan. Untuk meraih kehidupan sejahtera duniawi dan

kebahagiaan hidup di akhirat.

Tuntutan masyarakat tersebut telah dijawab oleh madrasah dengan

melakukan upaya modernisasi dalam segala hal. Madrasah mulai

membenahi diri dengan melakukan perubahan-perubahan di sisi

profesionalisme, manajemen, fasilitas maupun struktur kurikulum. Respon

terhadap segala perubahan dilakukan sesuai tuntutan zaman, mulai dari

muatan pelajaran, profesionalisme pengajar, manajemen modern, sehingga

tugas madrasah yang semula hanya mementingkan tujuan ukhrawi semakin

didekatkan kehidupan real duniawi. Idealisme inilah yang menjadi tuntutan

masyarakat modern saat ini, di samping tugas utamanya menyiapkan anak

didik yang beriman.

Sementara tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan

menurut An-Nahlawi adalah sebagai berikut :

2.1.2.5 Merealisasikan pendidikan islam untuk mencapai tujuan pendidikan

agar anak didik taat beribadah, mentauhidkan Allah dan tunduk atas

perintah-Nya.

2.1.2.6 Memelihara fitrah anak didik agar tiak menyimpang dari Tujuan

penciptaan manusia,
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2.1.2.7 Sebagai wadah sosialisasi dalam peradaban Islami dengan cara

mengintegrasikan ilmu alam dengan sosial dengan landasan ilmu-

ilmu agama sehingga mereka dapat bersaing dalam kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi,

2.1.2.8 Membersihkan fikiran dan jiwa dari pengaruh negatif dan subyektif,

2.1.2.9 Memberikan wawasan nilai moral sehingga anak didik memiliki

kepribadian yang kuat di tengah perkembangan zaman yang

semakin krisis nilai (Abdul, 1993, hal. 305-307).

Dari tugas di atas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam

memiliki peran ganda yakni sebagai pewarisan budaya (agent of

conservative) berperan sebagai pewaris budaya melalui pendidikan sistem

nilai dan kepercayaan, pengetahuan dan norma-norma serta adat kebiasan

dan berbagai perilaku tradisional yang telah membudaya pada satu generasi

ke generasi berikutnya. Di lain pihak madrasah juga berperan sebagai agent

of change yaitu upaya untuk membuang unsur budaya lama yang dipandang

tidak cocok dan perlunya memasukkan unsur budaya baru. Intinya madrasah

merupakan tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang telah

membudaya.

2.1.4 Peluang Madrasah

Berikut ini ada beberapa peluang madrasah yaitu:

2.1.4.1 Kehidupan beragama semakin semarak dan semakin diamalkan baik

dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan social

kemasyarakatan, memberikan peluang untuk bersama-sama
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membangun khususnya di bidang pendidikan yang mempunyai

peran strategis dalam peningkatan sumber daya manusia.

2.1.4.2 Terbukanya peluang yang seluas-luasnya secara yuridis sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem

Pendidikan Nasional yang mampu mengayomi dan memberikan

jaminan hukum terhadap masyarakat yang berperan serta dalam

menyelenggarakan madrasah. Selanjutnya dengan ini dimaksudkan

untuk mengatur pengembangan madrasah sesuai dengan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengindahkan ciri

kekhususan yang dimiliki madrasah.

2.1.4.3 Adanya peluang untuk mengembangkan program sesuai dengan

kemandirian dan ciri kekhususan madrasah sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

2.1.5 Tantangan Madrasah

Adapun tantangan madrasah adalah sebagai berikut :

2.1.5.1 Implementasi kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan pada

madrasah antara pembina dan masyarakat pengelola madrasah belum

dikembangkan secara optimal dan professional.

2.1.5.2 Adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan

sosial dan globalisasi yang demikian cepat, yang tidak dibarengi

dengan percepatan konseptual, teknik metodologi maupun

administrasi manajemen di lingkungan madrasah.
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2.1.5.3 Adanya ketidaksiapan pelaksanaan pendidikan di madrasah

berkenaan dengan tuntutan kurikulum, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, khususnya dalam

hubungan dengan kemampuan teknik metodologis dan manajemen

pendidikan (Shaleh, 2004, hal. 134-138).

Madrasah dalam posisinya memasuki Era Indonesia Baru menghadapi

persaingan yang berorientasi kelulusan. Oleh karena itu, dunia madrasah

memerlukan dinamika di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Madrasah harus membekali lulusannya untuk ke masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka menghadapi tantangan ke depan yang semakin

kompleks, madrasah harus mampu beradaptasi dengan kecenderungan

nasional dan global.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa madrasah harus meningkatkan kualitas

dan mutu pendidikannya seiring perkembangan zaman serta sesuai dengan

kebutuhan dan perubahan masyarakat.

2.2 Konsep Dasar Meningkatkan Pelayanan

2.2.1 Pengertian Pelayanan

Menurut Kotler (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Menurut sinambela mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
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Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin

dari penerima pelayanan.

Menurut Qomar dalam Panduan Manajemen Sekolah dikutip Kompri

dalam buku Manajemen Sekolah (2014), layanan sekolah dalam lembaga

pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu layanan internal dan layanan eksternal.

Layanan internal yakni pelanggan terhadap guru, teknisi, tenaga

administrasi, pustakawan dan laboran. Sedangkan pelayanan eksternal

pelanggan sekunder yaitu orang tua dan pelanggan primer yaitu siswa

(Kompri, 2014, hal. 285).

Menurut yang dikemukakan oleh Gronroos dalam bukunya (Winarsih,

2009, hal. 2) tentang manajemen pelayanan mendefinisikan pelayanan

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat

mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara

konsumen dengan pegawai atau hal-hal yang disediakan oleh suatu

organisasi dalam memberikan pelayanan yang dimaksudkan untuk

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan..

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan

adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang

(PB, 1999, hal. 206).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

pelayanan adalah kegiatan atau aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat

diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan,

serta terjadi sebagai akibat adanya interaksi untuk membantu, menyiapkan
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dan mengurus kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan

harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka.

2.2.2 Kualitas Pelayanan

Organisasi yang fokus pada konsumen adalah pilihan strategis agar

mampu bertahan ditengah persaingan yang semakin berkembang sangat

cepat. Salah satu cara agar bisa di tempuh adalah dengan melakukan

peningkatan kualitas pelayanan. Persoalan kualitas menajadi “harga mati”

oleh perusahan maupun lemabaga agar dapat bertahan ditengah ketatnya

persaingan. Tuntutan akan kualitas dari konsumen pelayanan tidak bisa

dielakkan oleh peruasahaan. Begitu pula dalam lembaga pendidikan, di

mana tujuan akhir dari pelayanan yang diberikan ialah kepuasan peserta

didik.

Kesadaran akan kualitas dimulai dari identifikasi persyaratan-

persyaratan konsumen sampai dimulainya gagasan konsep produk atau

pelayanan sampai masa purna beli. Kualitas pelayanan yang diberikan

sesuai dengan spesifikasi dari pelanggan (Lupiyoadi, 2001:175). Kualitas

pelayanan adalah sejauhmana pelayanan yang diterima konsumen sesuai

dengan harapannya (Gasperz, 2002, hal. 15). Pendekatan kualitas pelayanan

akan sangat tergantung pada pelaksanaannya.

Dalam Mardikawati & Farida (2013). Dengan mengutip Lewis and Booms

(1983), mereka menyatakan “service quality (kualitas pelayanan) adalah

ukuran seberapa baik suatu layanan menemui kecocokan dengan harapan
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pelanggan. Penyelenggaraan kualitas layanan berarti melakukan kompromi

dengan harapan pelanggan dengan tata cara yang konsisten.

Bates dan Hoffman (1999) seperti dikutip oleh Sukoco dan

Nilowardono (2009 menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan

penilaian pelanggan terhadap proses penyediaan jasa, dengan demikian

pengevaluasian kualitas layanan berarti pengevaluasian terhadap proses

produksi jasa. Sementara itu menurut Tjiptono (2005) kualitasa layanan

adalah suatu tingkat keunggulan yang diharapkan dimana pengendalian atas

tingkat keunggulan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

pelanggan.

Kualitas pelayanan berdasarkan ISO 9000 adalah “degree to which a

set of inheren characteristics fulfils requirement” (derajat yang dicapai oleh

karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan dalam

hal ini adalah “need or expectation that is stated, generally implied or

obligatory” (kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau

wajib), (Solekhul, 2017, hal. 12).

Pada umumnya kualitas pelayanan dapat diukur dengan kecepatan

respon (quick responsive), jaminan (assurance), empati (emphaty) dan

pelayanan setelahnya. Menurut Ety Rochaety (2005) dalam (Jogiyanto,

2007, hal. 24) kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi sebagai

berikut:
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2.2.2.1 Bukti  langsung (tangibles), yaitu bentuk wujud fisik. Seberapa baik

lingkungan fisik atau layout sekolah, lingkungan sumber daya

manusia dan sarana dan prasarana yang ada dalam pelayanannya.

2.2.2.2 Kehandalan (reliability), yakni seberapa handal sekolah memberikan

kualitas pelayanan yang memuaskan.

2.2.2.3 Daya tanggap (responsivess) yaitu keinginan para staff untuk

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan

tanggap

2.2.2.4 Jaminan (assurance), pada dimensi ini pihak sekolah dalam

meyakinkan pelanggan terhadap pelayanan yang berkualitas, staf-

staf harus memenuhi kriteria yang harus dimiliki dalam memberikan

pelayanan, yaitu mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi

dan sifat akhlakul karimah yang dapat dipercaya oleh pelanggannya.

2.2.2.5 Empati (empathy) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan,

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan

Sedangkan menurut Lijan Poltak Sinambela dalam (Jogiyanto, 2007,

hal. 25) mengemukakan ada 5 aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam

memberikan pelayanan, yakni :

2.1.2.1 Function, menuntut kinerja yang primer

2.1.2.2 Confirmance, kepuasan yang didasarkan pelayanan yang diberikan

dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

2.1.2.3 Reliability, memberikan kepercayaan dalam memberikan pelayanan

jasa yang cepat dan handal
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2.1.2.4 Serviceability, kemampuan pemberi layanan dalam memperbaiki

kesalahan apabila terjadi kekeliruan

2.1.2.5 Assurance, kriterian yang harus dimiliki para penyelenggara para

staf-staf pelayanan yakni mencaku pengetahuan, kemampuan,

kesopanan dan sifat dapat dipercaya.

Dari beberapa indikator di atas, akan memberikan kepuasan kepada

siswa apabila telah tercapai semuanya, dengan diberikan pelayanan yang

berkualitas yang diambil dengan kenyamanan siswa dalam menerima

pelayanan yang diberikan oleh sekolah.

2.3 Android (Smartphone)

2.3.1 Definisi Android (smartphone)

Android merupakan sistem operasi untuk mobile device yang awalnya

dikembangkan oleh Android Inc. Perusahaan dibeli oleh Google pada tahun

2005. Kemudian untuk mengembangkan Android dibentuklah Open

Handset Alliance yang merupakan gabungan dari 34 perusahaan piranti

keras, lunak dan telekomunikasi termaksud google, HTC, Intel, dll (Teguh,

2014, hal. 2). Android menguasai hampir 80% pasar dunia menurut lembaga

riset canalys. Pesatnya perkembangan android tersebut sehingga pembuatan

software Android sangat menjanjikan (Rudy, 2015, hal. 181).

Menurut Fing, dari bukunya yang berjudul Mobile Design and

Development, terdapat beberapa sistem operasi pada smartphone yang

umum digunakan termaksud diantaranya yang sedang popular saat ini yaitu

android. Menurut Gargenta, Android adalah sebuah comprehensive open
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souce platform yang didesain untuk perangkat mobile. Comprehensive

platform disini adalah setumpuk lengkap perangkat lunak yang dipakai pada

perangkat mobile. Android dipelopori oleh Google dan dimiliki oleh Open

Handset Allince. Android merupakan platform open source pertama yang

memisahkan perangkat keras dan perangkat lunak yang berjalan (Dika,

2015, 27 Oktober ).

Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan

dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer dan menyajikan

fitur canggih seperti surat elektronik, internet dan E-book. Android

merupakan sebuah sistem operasi telepon seluler dan computer tablet layar

sentuh (touchscreen) yang berbasis Linux. Namun seiring

perkembangannya, Android berubah menjadi platform yang begitu cepat

dalam melakukan inovasi. Hal ini tidak lepas dari pengembang utama

dibelakangnya yaitu Google. Google yang mengakusisi Android kemudian

membuatkan platform. Platform android terdiri dari sistem operasi berbasis

Linux, sebuah GUI (Graphic User Interface), sebuah web browser dan

aplikasi-aplikasi yang dapat di download dan juga para pengembang bisa

dengan leluasa berkarya serta menciptakan aplikasi yang terbaik dan terbuka

untuk digunakan oleh berbagai macam perangkat.

Oktober 2003 Android, Inc. Didirikan di Palo Alto, Calofornia, oleh

Andy Rubin (pendiri Danger), Rich Miner (pendiri Wildfire

Communications, Inc), Nick Sears (mantan VP T-Mobile), dan Chris White

(kepala desain dan pengembangan antarmuka WebTV) untuk pengembangan
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“perangkat smartphone yang lebih sadar akan lokasi dan preferensi

penggunanya”. Awal tujuan pengembangan Android yaitu untuk

mengembangkan sebuah sistem operasi canggih yang ditujukan untuk

kamera digital, namun pasar untuk perangkat kamera digital tidak cukup

besar, dan pengembangan Android lalu dialihkan bagi pasar smartphone

untuk menyaingi simbian dan windows Mobile.

2.3.2 Perkembangan versi sistem operasi Android

Nama sistem operasi Android adalah dengan menggunakan nama

makanan hidangan penutup (dessert). Dengan semakin berkembang dan

menjamurnya handset Android semakin banyak pihak ketiga yang berminat

untuk menyalurkan aplikasi mereka kepada sistem operasi Android. Selain

itu juga nama-nama sistem operasi Android memiliki huruf awal berurutan

sesuai abjad yaitu Apple Pie, Banana Bread, Cupcake, Donut, Éclair,

Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean dan

versi terbaru Kitkat.

2.3.2.1 Android versi 2.3 (Gingerbread)

Berbais kernel linux 2.6.35, versi ini pertama kali

diperkenalkan pada Desember 2010. Terjadi banyak peningkatan

pada versi Android yang satu ini dibandingkan dengan versi

sebelumnya, gingerbread dirancang untuk memaksimalkan

kemampuan aplikasi dan game serta mulai digunakannya Near Field

Communications (NFC), dukungan untuk lebih dari saru kamera,

sensor giroskop dan sensor lainnya.
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2.3.2.2 Android versi 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Versi ini didasarkan untuk mengoptimalkan multitasking,

banyak notifikasi, layar beranda yang dapat disesuaikan, dan

interaktivitas mendalam serta cara baru yang ampuh untuk

berkomunikasi dan berbagi konten. Android ice cream sandwich

pertama kali dirilis pada oktober 2011. Smartphone yang pertama

kali menggunakan sistem operasi Android ini adalah Samsung

galaxy nesus.

2.3.2.3 Android versi 4.1/4.2 (Jelly Bean)

Berdasarkan kernel linux 3.0.31, jelly bean adalah pembaruan penting

yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja antarmuka pengguna

(UI), Android jelly bead yang diluncurkan Juni 2012 pada acara Google I/O

lalu membawa sejumlah keunggulan dan fitur baru. Penambahan baru

diantaranya meingkatkan input keyboard gesture typing, desain baru fitur

pencarian, UI yang baru dan pencarian melalui voice search yang lebih

cepat.

2.3.2.4 Android versi 4.4 (Kitkat)

Google mengumumkan Android 4.4 yang bernama Kitkat

dengan izin dari Nestle dan Hershey dan dirilis pada oktober 2013.

Sebelum rilis berikutnya setelah jelly bean diperkirakan akan diberi

nomor 5.0 dan dinamai key lime pie. Beberapa pembaharuan pada

versi ini seperti NFC host card emulation sebagai emulator kartu

pintar, sensor batching, step detector, counter API, dukungan
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Bluetooth Message Access Profile (MAP), webviews berbasis

chromium, serta berbagai pembaharuan yang telah ditingkatkan pada

versi terbaru ini.

2.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Android (smartphone)

Menurut (Karyawan, 2011, hal. 10-12) Banyak hal yang membuat

Android layak dilirik dan dipertimbangan untuk menggantikan (atau malah

melengkapi) ponsel pintar yang anda genggam sehari-hari. Inilah kelebihan

Android disbandingkan ponsel pintar lain :

2.3.3.1 Multitasking, Sistem Android mampu menjalankan beberapa aplikasi

sekaligus yang tidak terbatas, baik aplikasi-aplikasi yang bisa

bawaan sistem atau tambahan dari Android market place.

2.3.3.2 Home Screen Fleksibel, konsepnya memang seperti Windows Mobile

dimana segala notifikasi dapat dipantau dari Home Screen atau

jendela utama sistem.

2.3.3.3 Banyak Pilihan Peranti. Seperti yang dikatakan sebelumnya. Vendor

pendukung sistem ini banyak jadi pilihan perangkat yang bisa anda

gunakan juga beragam.

2.3.3.4 Modifikasi Sistem. Banyak kebebasan diberikan Android, termasuk

pilihan operator yang digunakan. Selain itu, anda juga bisa

melakukan jailbreaking seperti pada iOs di iPhone untuk

memodifikasi sistem.
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2.3.3.5 Pengesetan Yang Mudah. Android sudah dikembangkan sejak lama

dan banyak ditunggu, karena itu, tidak heran jika saat dimunculkan,

sistem ini seperti sistem yang sudah siap dipakai dengan mudah.

(Master, 1999, hal. 14) mengatakan selain kelebihan, Android juga

memiliki beberapa kelemahan yaitu :

2.2.3.1 Terhubung dengan internet: Android bisa dibilang sangat

memerlukan koneksi internet yang aktif,

2.2.3.2 Perusahaan perangkat kadang lambat mengeluarkan versi resmi dari

Android milik anda. Meskipun kadang tidak ada perbedaan

mencolok dalam hal UI,

2.2.3.3 Android Market kurang control dari pengelola, kadang masih

terdapat malware,

2.2.3.4 Sebagai penyedian layanan langsung, terkadang pengguna sangat

sulit sekali terhubung dengan pihak google.

2.3.4 Fungsi Android

Seperti yang dijelaskan oleh Edi S. Mulyanta dalam bukunya, fungsi

dasar dari sebuah ponsel atau handhone. Fungsi ini sangat bervariasi

tergantung pada model ponsel yang semakin berkembang, yaitu sebagai

berikut:

2.3.4.1 digunakan untuk menyimpan informasi

2.3.4.2 membuat daftar pekerjaan atau perencanaan pekerjaan

2.3.4.3 mencatat appointment (janji pertemuan) dan dapat disertakan

reminder (pengingat waktu)
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2.3.4.4 kalkulator untuk perhitungan dasar sederhana

2.3.4.5 mengirim dan menerima e-mail

2.3.4.6 mencari informasi (berita, hiburan dan infromasi lain) dari internet

2.3.4.7 memainkan permainan-permainan integrasi ke peralatan lain, seperti

PDA, Mp3 Player, dan GPS (Global Position System), (Mulyanta,

2005, hal. 1).

Berdasarkan laman web http:/unnes.ac.id.berita.android-untuk-

pendidikan/, dalam Workshop Android For Education di Universitas Negeri

Semarang (UNNES) Lukluk Luthuring Santoso mengungkakan, “Android

plus pendidikan memungkinkan kita membuat sebuah kolaborasi

pembelajaran (collaborative learning), yaitu sebuah lingkungan belajar di

mana banyak orang bergabung mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama,

saling member umpan balik sehingga menghasilkan sesuatu yang sempurna

Tidak hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan dan hiburan.

Fungsi Android menjadi lebih luas dan beragam. Salah satunya untuk

keperluan pendidikan. Android merupakan operating system yang hebat,

dengan aneka fitur serta aplikasi untuk pendidikan Android dapat berfungsi

dengan baik di segala aplikasi Google dan sumber-sumbernya. Hal ini dapat

dipahami karena Android dikembangkan oleh Google sehingga jika

menggunakan aplikasi Google, Android adalah pilihan yang tepat.
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2.4 Router (server atau jaringan)

Jaringan komputer berkembang dengan sangat pesat, akses terhadap

internet sangat dibutuhkan oleh semua kalangan sekarang ini. Internet tidak hanya

di akses untuk mencari informasi bagi orang-orang yang membutuhkannya, tetapi

juga di akses hacker atau cracker. Dengan alasan tertentu mereka melakukan

penyusupan yang dapat merugikan para pemilik server dan jaringan komputer.

Mereka menggunakan berbagai macam serangan jaringan komputer dengan tools

yang dibuat secara mandiri ataupun yang telah ada. Kecanggihan serangan dan

tools pada jaringan komputer berbanding terbalik dengan pengetahuan tentang

penyusupan pada jaringan komputer (Fadlil, 2017).

2.5 Penelitian Relevan

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang

relevan dengan judul skripsi Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan

Pelayanan Berbasis Android di MTsN 1 Kendari.

2.4.1 Penelitian yang pertama yaitu Skripsi Hilda Farhana  yang berjudul

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Edutech dalam

Meningkatkan Pelayanan Sekolah Kepada Pelanggan di MAN ! Bekasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem ini terbilang

masih baru dan baru berjalan pada tahap 1 dan perlu pengembangan lagi

pada tahap 2 agar fungsinya dapat lebih maksimal (Farhana, 2018).

2.4.2 Penelitian yang kedua yaitu Jurnal Ruri Puspita Sari dan Bambang Budi

Wiyono yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Sekolah Terhadap

Kepuasan Peserta Didik dan OrangTua Peserta Didik. Hasil dari penelitian
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ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sekolah dalam kategori baik,

tingkat kepuasan peserta didik dalam kategori sedang, ada pengaruh yang

signifikan kualitas pelayanan sekolah terhadap kepuasan peserta didik

(Sari, 2013).

2.4.3 Penelitian yang ketiga yaitu Skripsi Evi Tamala yang berjudul Manajemen

Kepala Sekolah dalam Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer

(UNBK) di SMP Negeri 1 konawe Selatan. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa manajemen kepala sekolah dalam implementasi ujian

nasional berbasis komputer di SMP Negeri 1 Konawe Selatan berjalan

dengan baik dengan kerja sama semua pihak yang terlibat di dalam

pelaksanaan UNBK (Tamala, 2015).

Penelitian yang pertama memiliki kesamaan yaitu penelitian terhadap

penggunaan berbasis android. Sedangkan penelitian kedua mengenai pengaruh

kualitas pelayanan sekolah terhadap kepuasan peserta didik. Sementara pada

penelitian yang k-3 membahas tentang bagaimana pelaksanaan Ujian bisa berjalan

dengan baik dengan kerja sama semua pihak yang terlibat.

Sedangkan ciri khusus dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan

penelitian yang penulis teliti mengupas mengenai penggunaan Berbasis Android

dalam meningkatkan pelayanan sekolah. Jadi obyek yang dijadikan penelitian

sangatlah berbeda. Serta fokus dari penelitian ini yaitu penggunaan berbasis

android (smartphone) yang menjadi faktor pendukung peningkatan pelayanan di

MTsN 1 Kendari.

2.3 Alur Pikir
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Alur pikir penelitian ini sebagai berikut:

LANDASAN

Sinambela mengemukakan bahwa
pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesatuan dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada
suatu produk secara fisik.

Pelayanan

Upaya Madrasah

Penggunaan Android
(smartphone)


