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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah kebutuhan hidup yang mengupayakan dirinya sendiri, 

karena sejak lahir manusia memiliki dorongan melangsungkan hidupnya. Manusia 

belajar terus menerus untuk mampu mencapai kemandirian dan beradaptasi 

terhadap berbagai perubahan lingkungan. Untuk mencapai proses belajar yang 

efektif dapat diterapkan berbagai metode pembelajaran yang terus berkembang 

sampai saat ini. 

Metode pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang selama 

ini sering digunakan guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini adalah 

salah satu metode pembelajaran yang bepusat pada guru. Sanjaya (2006:259) 

mengatakan bahwa pada pembelajaran konvensional siswa ditempatkan sebagai 

obyek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Jadi pada 

umumnya  penyampaian pelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 

penugasan. Menurut Djafar (2001:86) pembelajaran konvensional dilakukan 

dengan satu arah. Dalam pembelajaran ini peserta didik sekaligus mengerjakan dua 

kegiatan yaitu mendengarkan dan mencatat. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan 

pengembangan baru dalam dunia pembelajaran untuk mendukung pendidikan 

dengan menggunakan perangkat mobile atau lebih dikenal sebagai mobile learning 
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(m-learning). Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-

prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi (Chandrawati, 2010). M-

learning dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas atau layanan yang memberikan 

informasi elektronik secara umum kepada pelajar dan konten yang edukasional 

yang membantu pencapaian pengetahuan tanpa mempermasalahkan lokasi dan 

waktu. Sistemm- learning ini memanfaatkan mobilitas dari perangkat mobile, 

seperti smartphone, untuk memberikan suatu fungsi pembelajaran. 

Selain memanfaatkan perangkat mobile, salah satu teknologi yang 

mendukung teknologi m-learning ada lah web service. Konsep web service muncul 

untuk menjebatani sistem-sistem informasi yang ada tanpa mempermasalahkan 

perbedaan platform yang digunakan oleh masing-masing sumber (Siswoutomo, W., 

2004). Dasar dari web service tersusun dari gabungan XML dan HTTP. XML 

dimanfaatkan sebagai jembatan penghubung antar platform dan bahasa 

pemrograman yang berbeda, dan mampu untuk mengekspresikan pesan dan fungsi 

yang kompleks sedangkan HTTP sebagai protokol jaringan untuk mengatur 

komunikasi antara client dan server. 

Smartphone merupakan salah satu perangkat elektronik yang dimiliki oleh 

setiap mahasiswa yang selalu digunakan kapan dan dimana saja. Namun pada 

umumnya mahasiswa hanya menggunakan smartphone sebagai alat komunikasi 

dan hiburan saja. Padahal smartphone dapat lebih dimaksimalkan sebagai perangkat 

alternatif dalam menyisipkan media pembelajaran. 



3 
 

 
 

Pada perguruan tinggi berbasiskan IT seperti STMIK AKAKOM 

YOGYAKARTA, proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas telah dilengkapi 

dengan aplikasi E-Learning berbasis web. Akan tetapi mahasiswa jarang atau 

bahkan tidak pernah menggunakan E-Learning, ini terjadi karena web pada E-

Learning belum responsif pada perangkat mobile mahasiswa. Jadi untuk membuat 

sistem yang optimal dalam membantu proses pembelajaran maka penulis 

menggunakan M-Learning agar dapat digunakan oleh mahaiswa dan dosen dengan 

lebih mudah dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana seorang dosen memberikan materi pembelajaran jarak jauh 

menggunakan teknologi mobile android ? 

2. Bagaimana seorang dosen memberikan tugas pembelajaran jarak jauh 

menggunakan teknologi mobile android ? 

3. bagaimana mahasiswa berdisikusi dengan dosen mengenai suatu 

matakuliah yang belum di mengerti saat setelah selasai jam matakuliah 

menggunakan teknologi mobile android ? 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk membatasi cakupan dari pokok pembahasan dan permasalahan 

yang akan dipecahkan, maka dibuat batasan sebagai berikut :  

1. Aplikasi berjalan di smartphone bersistem operasi android dan web. 
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2. Pada smartphone android terdapat fungsi forum diskusi, forum diskusi 

tersedia langsung pada setiap matakuliah yang diampu atau diambil. 

Terdapat fitur unggah file materi dan tugas yang dilakukan oleh dosen. 

Mahasiswa dapat mengunduh materi dan tugas tersebut . Jenis file dari 

materi dan tugas yang di unggah dosen adalah pdf. Mahasiswa dapat 

melihat hasil nilai tugas yang di berikan dosen. 

3. Pada aplikasi web digunakan khusus untuk dosen. Dosen pada aplikasi 

web hanya mempunyai fitur mengunggah file materi, tugas dan nilai tugas. 

4. Aplikasi ini hanya untuk dosen dan mahasiswa jurusan Teknik Informatika 

Stmik Akakom. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penulis untuk membuat aplikasi m-learning adalah sebagai 

sarana tambahan untuk membantu pembelajaran di luar kelas fisik agar 

meningkatkan hasil pembelajaran mahasiswa. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dosen 

Mempermudah dosen dalam memberikan informasi berupa materi, 

mengevaluasi mahasiswa dengan fitur tugas dan memberi saran atau masukan 

kepada mahasiswa mengenai materi yang belum di pahami oleh mahasiswa di luar 

jam kelas. 
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2. Bagi Mahasiswa 

Mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi materi ataupun 

tugas dan bertanya pada dosen tentang materi yang belum di pahami di luar jam 

kelas.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitihan dan sistematika penulisan yang 

digunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, serta menguraikan teori-

teori yang mendasari pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau 

model yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIHAN 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum yang menguraikan tentang 

gambaran umum objek penelitian, dan analisis kasus yang diteliti serta perancangan 

program yang akan di buat. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang hasil program yang akan di 

implementasikan ke dalam aplikasi, pengujian aplikasi, dan hasilnya. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk menunjang aplikasi 

m-learning yang dibuat agar lebih baik dan optimal. 


