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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Ada banyak kasus-kasus permasalahan tentang pengembangan 

sistem E-Learning berbasis mobile. Dari hasil kajian pustaka yang 

dilakukan, banyak ditemukan buku, skripsi, artikel maupun jurnal ilmiah 

yang membahas tentang sistem E-Learning berbasis mobile. Beberapa 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Deskripsi Sistem Perbedaan 

Zoran Vucetic, 

et all (2010) 

Melakukan penilitian tentang 

pemanfaatan teknologi mobile 

phone sebagai media 

pembelajaran pada mahasiswa 

di University of Novi Sad, 

Zrenjanin, Serbia 

- Penelitian tentang 

menggunakan buku 

digital untuk media 

pembalajaran 

Afifuddin 

(2013) 

Pengembangan aplikasi 

berbasis android yang 

menampilkan materi belajar 

disertai animasi peraga terkait 

materi yang disajikan serta 

latihan soal yang dapat 

langsung dikerjakan oleh 

pengguna. 

- Pengembangan 

menggunakan Adobe 

Flash CS3 

- Perangkat Lunak 

untuk mengkonversi 

menjadi file apk 

menggunakan IDE 

Eclipse 

Firman Surya 

(2013) 

Pengembangan aplikasi 

pembelajaran online berbasis 

android untuk menampilkan 

materi pembelajaran bagi 

mahasiswa 

- Pengembangan 

menggunakan Bahasa 

Pemrograman Java 

- Untuk menampilkan 

materi kuliah 

Hafiz Ridha 

Pramudita 

(2010) 

Pengembangan Aplikasi 

Mobile Learning Pada 

Lembaga Bimbingan Belajar 

Newtonsix Educenter ini 

menyediakan fitur ujian online, 

latihan soal, perhitungan nilai, 

- Sistem yang 

dikembangkan khusus 

untuk melakukan 

ujian online 
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dan perhitungan waktu 

pengerjaan dalam versi mobile 

- Pengembangan 

menggunakan Bahasa 

Pemrograman Java 

Cecep Furqon 

(2013) 

Melakukan pengembangan 

aplikasi mobile learning untuk 

menunjang pembelajaran mata 

kuliah Pengantar Teknologi 

Informasi di Akademi 

Manajemen Informatika dan 

Komputer (AMIK) Garut 

- Pengembangan 

menggunakan Bahasa 

Pemrograman Java 

- Untuk menampilkan 

materi kuliah 

Pengatar Teknologi 

Informasi 

Muhammad 

Cholid Nur 

Rochman 

(2017) 

Pengembangan Aplikasi 

JBClass versi mobile. Aplikasi 

ini dilengkapi fitur pengelolaan 

kelas maya, materi, dan siswa 

mengerjakan evaluasi secara 

mandiri. 

- Pengembangan 

menggunakan HTML 

dan Javascript 

- Perangkat Lunak 

untuk mengkonversi 

menjadi file apk 

menggunakan 

Phonegap 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Mobile Learning 

Mobile learning didefinisikan oleh Clark Quinn [Quinn 2000] sebagai :  

The intersection of mobile computing and E-Learning: accessible 

resources wherever you are, strong search capabilities, rich 

interaction, powerful support for effective learning, and 

performance-based assessment. E-Learning independent of 

location in time or space.  

 Berdasarkan definisi tersebut maka mobile learning merupakan 

model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. Konsep pembelajaran mobile learning membawa manfaat 

ketersediaan materi ajar yang dapat di akses setiap saat dengan 

menggunakan perangkat bergerak. Hal penting yang perlu di perhatikan 
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bahwa tidak setiap materi pengajaran cocok memanfaatkan mobile learning. 

Istilah mobile learning (M-Learning) mengacu kepada penggunaan 

perangkat TI genggam dan bergerak, seperti PDA, telepon genggam, 

telepon pintar (smartphone), laptop dan tablet PC, dalam pengajaran dan 

pembelajaran. M-Learning merupakan bagian dari electronic learning (E-

Learning) sehingga, dengan demikian, M-Learning juga merupakan bagian 

dari distance learning (D-Learning).  

2.2.2 Perbedaan E-Learning dan M-Learning 

 Teknologi E-Learning sudah tidak asing lagi selama ini. 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah melahirkan kembali suatu 

hal yang baru dengan lahirnya suatu pendekatan secara mobile yang dikenal 

dengan istilah M-Learning. Namun salah satu yang menjadi bahan 

perbincangan adalah apa perbedaan antara E-Learning dan M-Learning 

tersebut, dan bagaimana keterkaitan diantara keduanya.   

 Urdan dan Weggan (2000) memaparkan dengan cukup jelas 

definisi komperhensif tentang perbedaan dan hubungan antara E-Learning 

dan M-Learning. “Teknologi E-Learning mencakup seluruh bagian dari 

aplikasi dan proses, termasuk Computer Based Learning, Web Based 

Learning, Virtual Classroom, dan Digital Collabation”. Dapat 

didefinisikan bahwa E-Learning merupakan suatu pendekatan penyampaian 

konten-konten pembelajaran beserta interaksinya melalui semua perangkat 

media, termasuk internet, intranet, ekstranet, satelit broadcast, audio/video 

tape, interactive TV dan CD-ROM. E-Learning cenderung menggunakan 
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Personal Computer (PC) dan internet sebagai media utamanya, sedangkan 

M-Learning cenderung menggunakan perangkat mobile seperti handphone, 

smartphone, PDA, dan sebagainya. 

 Yonatan Andy (2007: 7) menjelaskan bahwa di luar keterbatasan 

yang dimiliki oleh M-Learning, sistem ini memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan sistem E-Learning, yaitu: 

a. Portabilitas: perangkat mobile lebih mudah dibawa-bawa dan 

lebih mudah dipakai untuk membuat catatan atau memasukkan 

data di mana pun. 

b. Mendukung pembelajaran: generasi yang ada saat ini lebih 

menyukai perangkat  mobile  seperti  PDA,  telepon  seluler,  dan 

perangkat handheld games. 

c. Meningkatkan motivasi: kepemilikan terhadap perangkat mobile 

cenderung meningkatkan komitmen untuk memakai dan 

mempelajarinya. 

d. Jangkauan lebih luas: perangkat mobile cenderung lebih murah 

sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat secara lebih luas. 

e. Pembelajaran tepat waktu: meningkatkan performance kerja / 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

2.2.3 Manfaat M-Learning 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh suatu proyek M-

Learning di Inggris,  Italia,  dan  Swedia  (Dadan  Gumbira,  2008),  

didapatkan  mengenai beberapa manfaat dari M-Learning, yaitu: 
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a. Memberikan pembelajaran yang dapat dilakukan dimanapun, 

kapanpun, dan terpersonalisasi. 

b. Dapat digunakan untuk menambah variasi pada pembelajaran 

konvensional. 

c. Dapat digunakan membuat pelajaran menjadi lebih menarik. 

d. Dapat membantu memberikan dan mendukung pembelajaran 

literasi, numerasi dan bahasa. 

e. Memfasilitasi pengalaman belajar baik secara individu maupun 

kolaboratif. 

f. Dapat  membantu  melawan  penolakan  terhadap  penggunaan  TI 

dengan menyediakan jembatan antara buta teknologi telepon 

seluler dan PC. 

g. Telah diamati dapat membantu pembelajar muda untuk tetap 

lebih fokus untuk waktu yang lebih lama. 

h. Dapat membantu meningkatkan percaya diri dan penilaian diri 

dalam pendidikan. 

2.2.4 Aplikasi Native 

 Aplikasi native adalah aplikasi yang dibangun dengan bahasa  

pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu. Contoh populernya 

yakni penggunaan bahasa pemrograman Objective-C atau Swift untuk 

platform iOS (Apple). Adapun platform Android yang menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Membangun aplikasi native harus menyediakan 

pengalaman produk yang optimal pada perangkat mobile. Meskipun begitu, 
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budget yang tinggi dibutuhkan untuk membangun aplikasi cross platform 

yang mampu mempertahankan aplikasi native tetap update. (Nazruddin 

Safaat H,  2015).   

2.2.5 Aplikasi Hybrid 

 Aplikasi hybrid adalah aplikasi web yang ditransformasikan 

menjadi kode native pada platform seperti iOS atau Android. Aplikasi 

hybrid biasanya menggunakan browser untuk mengijinkan aplikasi web 

mengakses berbagai fitur di device mobile seperti Push Notification, 

Contacts, atau Offline Data Storage. Beberapa tools untuk mengembangkan 

aplikasi hybrid antara lain Phonegap, Rubymotion dan lain-lain.  

 Keuntungan membangun aplikasi hybrid diantaranya pemeliharaan 

project menjadi semakin mudah jika dibandingkan dengan aplikasi native. 

Aplikasi hybrid juga, bisa dibangun secara cepat untuk keperluan cross 

platform dan dana yang bisa menjadi lebih hemat jika dibandingkan dengan 

native. (Nazruddin Safaat H,  2015).   

2.2.6 Aplikasi Mobile Web 

 Mobile web bertujuan untuk mengakses layanan data secara 

Wireless dengan menggunakan perangkat mobile seperi handphone, PDA 

dan perangkat portable yang tersambung ke sebuah jaringan telekomunikasi 

selular. Mobile web yan diakses melalui perankat mobile perlu dirancang 

dengan mempertimbangkan keterbatasan perankat mobile seperti sebuah 

handphone yang memiliki sebuah layar dengan ukuran yang terbatas 

ataupun beberapa keterbatasan pada sebuah perangkat mobile. 



13 

 

 Pada Mei 2003 mobile web dikeluarkan oleh W3C dengan nama 

Mobile Web Initiative (MWI) dengan tujuan membuat web dapat diakses 

dari sebuah perangkat mobile secara sederhana seperti mengakses web dari 

sebuah computer desktop. Pada mobile web juga dikenal dengan sebutan 

mobile web 2.0, yang dapat diartikan membawa teknologi web 2.0 ke sebuah 

mobile device. Tetapi perangkat mobile berbeda dengan komputer desktop, 

sehingga banyak faktor yang menjadi batasan ketika membangun sebuah 

mobile web. Salah satunya adalah ketersediaan data secara real time atau 

update berkala ketika terjadi perubahan data pada web. (Obie, 2008) 

2.2.7 Perbedaan Pengembangan Aplikasi Mobile 

 Terdapat dua garis besar model pengembangan aplikasi mobile 

dimana model pengembangan aplikasi mobile ini dibagi menjadi dua 

kategori yaitu model pengembangan aplikasi yang akan dijalankan pada 

satu platform dan model pengembangan aplikasi yang akan dijalankan di 

berbagai platform. Platform disini lebih ditekankan kepada sistem operasi 

perangkat mobile, dijalankan satu platform artinya hanya bisa dijalankan di 

perangkat mobile yang memiliki sistem operasi yang sama. (Nazruddin 

Safaat H,  2015).   
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Gambar 2.1 Model Pengembangan Aplikasi Mobile 

 Pada gambar 2.1, jika mengembangkan aplikasi native yang akan 

dijalankan pada platform android, aplikasi harus dikembangkan dalam 

bentuk Java, begitu juga dengan aplikasi native untuk platform yang lain 

memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Namun apabila aplikasi dirancang 

untuk semua platform (PC Desktop, perankat mobile) model 

pengembangannya adalah dengan mobile web (webapps), pada referensi 

lain mobile web ini juga sebagian kalangan menyebut dengan 

pengembangan Cross Platform / Multiplatform. 

 Keunggulan masing – masing model pengembangan diatas dapat 

digambarkan dalam bentuk gambar berikut :  
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Gambar 2.2 Ilustrasi Keunggulan Singel Platform dan Multi Platform 

2.2.8 Phonegap 

 PhoneGap adalah sebuah kerangka kerja/framework open source 

yang dipakai untuk membuat aplikasi cross-platform mobile dengan HTML, 

CSS, dan JavaScript. PhoneGap menjadi suatu solusi yang ideal untuk 

seorang web developer yang tertarik dalam pembuatan aplikasi di 

smartphone. 

 

Gambar 2.3 Arsitektur PhoneGap 
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 Aplikasi yang dibuat dengan PhoneGap tidak hanya seperti situs 

web mobile biasanya. Hasil aplikasi dari PhoneGap bisa berinteraksi dengan 

hardware yang ada di perangkat mobile, seperti Camera, Accelerometer, 

GPS, Compass dan lain - lain. Aplikasi yang dibuat menggunakan 

PhoneGap juga dapat dibuat dan dikemas seperti aplikasi native, sehingga 

dapat didistribusikan melalui Apps Store maupun Google Play Store. 
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