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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dari penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan meninjau dari pustaka 

tersebut penulis membuat sebuah aplikasi m-learning dengan memanfaatkan 

teknologi mobile android dan web service. Web service sebagai penyedia layanan 

untuk menjebatani permintaan data dari aplikasi android ke database server. Pada 

aplikasi android ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu diskusi matakuliah, 

unduh materi, tugas, dan melihat nilai matakuliah. Selain itu, terdapat aplikasi 

web untuk dosen yang berfungsi sebagai unggah materi, tugas dan nilai tugas 

yang di bangun menggunakan framework bootstrap. Untuk dapat melihat acuan 

tinjauan pustaka tersebut dapat di lihat pada Tabel 2.1
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

no Penulis     Objek Metode Bahasa 

Pemrograman 

Platform 

1 Ahmad 

Sobri, 

(2016) 

Sistem Informasi 

Akademik. 

Web 

service. 

PHP,  JSON, 

Java 

Web 

2 Ahmad 

Riyanto 

(2016) 

Media 

Pembelajaran 

(Studi Kasus SMP 

N 2 GODEAN) 

Linear 

Congruent 

Method 

PHP Web 

3 Arif 

Budianto 

(2017) 

Layanan Akademik 

(Studi Kasus 

STMIK AKAKOM 

YOGYAKARTA) 

Web 

Service, 

Client-

Server, 

Android 

Native. 

PHP, JSON, 

Java 

Android 

4 Agus 

Irawan 

(2017) 

Informasi 

Penunjang 

Perkuliahan 

Framework 

Laravel 

PHP Web 

5 Faisal Al 

Hudri 

(2017) 

E-Learning Di 

Stmik Akakom 

Andrid 

Native 

Java Android 

6 Arif 

Ramadhan, 

Diusulkan 

Sarana 

Pembelajaran 

Tambahan Di 

Stmik Akakom 

Web 

service, 

framework 

Bootstrap, 

Android 

Native 

PHP,  JSON, 

Java 

Android 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 M-Learning 

Traxler, J. (2005) mendefinikan m-learning dengan suatu pembelajaran 

dimana teknologi yang paling utama atau yang menjadi dominan adalah perangkat 

genggam. Merujuk dari definisi tersebut maka, m-learning merupakan model 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi mobile device. Pada konsep 
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pembelajaran tersebut m-learning membawa manfaat ketersediaan materi ajar 

yang dapat di akses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. Hal penting 

yang perlu diperhatikan bahwa tidak setiap materi pembelajaran cocok 

memanfaatkan model m-learning. 

M-learning sebagai perangkat mobile yang berfungsi sebagai mediator 

dalam membantu proses pembelajaran merupakan salah satu implementasi dari 

proses pembelajaran secara modern. Dengan memanfaatkan media perangkat 

genggam dan internet sebagai penghubung pelajar mendapatkan sumber materi 

yang di berikan oleh pengajar. Pengajarpun dapat memberikan tugas melalui m-

learning ini agar materi yang di sampaikan bisa di implementasikan. Beberapa 

kemampuan penting yang harus disediakan oleh perangkat pembelajaran m-

learning adalah kemampuan untuk terkoneksi ke peralatan lain (terutama sesama 

mobile device), kemampuan menyajikan informasi pembelajaran dan kemampuan 

untuk merealisasikan komunikasi antara pengajar dan pelajar. 

Terdapat tiga fungsi pembelajaran elektronik terhadap kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas (classroom instruction) yaitu : 

1. Suplemen (tambahan) 

M-learning dikatakan sebagai suplemen jika peserta didik memiliki 

kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik 

atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk 

mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta 

didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan ilmu atau wawasan. 

 



10 
 

 

2. Komplemen (pelengkap) 

M-learning dikatakan berfungsi sebagai komplemen jika materi 

pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran 

yang diterima peserta didik didalam kelas. 

3. Subtitusi (pengganti) 

M-learning dapat dikatakan sebagai subtitusi jika e-learning dilakukan 

sebagai pengganti kegiatan belajar, misalnya dengan menggunakan model-model 

kegiatan pembelajaran. 

Terdapat tiga model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih, yaitu : 

 Sepenuhnya secara tatap muka (konvensional). 

 Sebagaian secara tatap muka dan sebagain lagi melalui internet, dan. 

 Sepenuhnya melalui internet. 

Selain memanfaatkan teknologi dari mobile device, m-learning juga 

memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Teknologi 

informasi yang dimaksud adalah penyediaan infrastruktur, konten untuk 

menunjang proses pembelajaran secara digital. Penyediaan infrastruktur 

mencakup hardware dan software. Sedangkan konten harus mencakup objek m-

learning seperti mahasiswa dan dosen.  

2.2.2 Web Service 

Terdapat beberapa pengertian tentang web service, web service menurut 

Priambodo, (2010) Web service sebagai sekumpulan fungsi program untuk 

melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal ini tentu manipulasi data, 

mengambil, menambahkan atau mengubah data. Menurut Kreger (2001), web 
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service adalah sebuah interface yang menjelaskan sekumpulan operasi-operasi 

yang dapat di akses oleh jaringan melalui message XML (Extensible Markup 

Language) yang terstadarisasi. Sedangkan menurut Manes (2001), web service 

diartikan sebagai sepotong atau sebagian informasi atau proses yang dapat diakses 

oleh siapa saja, kapan saja dengan menggunakan piranti apa saja, tidak terikat 

dengan sistem operasi atau bahasa pemrograman yang digunakan. 

 Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa web service 

merupakan layanan pertukaran data dalam format XML/JSON dengan operasi-

operasi di dalamnya seperti mengirim data atau meminta data, layanan ini dapat di 

akses oleh siapa saja, kapan saja dengan menggunakan piranti apa saja melalui 

jaringan internet, menggunakan HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Tujuan 

pengembangannya adalah untuk menjembatani program, sehingga aplikasi yang 

satu dengan yang lain yang terdapat pada satu jaringan yang sama atau pada 

jaringan berbeda dapat saling berkomunikasi asalkan menggunakan standar 

protokol yang di tetapkan oleh web service. 

 Menurut Ghifary dan Gede Karya (2011), beberapa alasan mengapa 

digunakan web service adalah sebagai berikut. 

1. Web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau 

beberapa bisnis logic atau class dan object yang terpisah dalam satu ruang lingkup 

yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik. 

2. Web service memiliki kemudahan dalam proses deploymentnya, karna 

tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web service 
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cukup di upload ke web server dan siap di akses oleh pihak-pihak yang telah 

diberikan otoritasi. 

3. Web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP, 

dengan demikian web service tidak memerlukan konfigurasi khusus disisi 

firewall. 

4. Web service dapat meminimalisir kesalahan entri data/informasi yang 

timbul pada komunikasi machine to human karena komunikasi dapat di lakukan 

secara machine to machine. 

 Beberapa jenis format pertukaran data yang mendukung web service 

adalah bahasa pemrograman XML (Extensible Markup Language) dan JSON 

(JavaScript Object Notation). Keduanya bisa mendukung pertukaran data karena 

memiliki kemampuan dalam menyimpan dan mengantarkan data.  

2.2.3 JSON 

Menurut penjelasan dari https://www.json.org/json-id.html,  JSON 

(JavaScript Object Notation) adalah format pertukran data yang ringan, mudah 

dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjamahkan dan dibuat (generate) 

oleh komputer. JSON merupakan format teks yang tidak bergantuk pada bahasa 

pemrograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan 

oleh pemrograman keluarga C termasuk  C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, 

Python, dll. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari bahasa pemrograman 

JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 Desember 1999. 

https://www.json.org/json-id.html
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2.2.4 Bootstrap 

Menurut penjelasan dari situs http://getbootstrap.com/ dapat diartikan 

Bootsrap merupakan Framework ataupun Tools untuk membuat aplikasi web 

ataupun situs web responsive secara cepat, mudah dan gratis. Bootstrap terdiri 

dari CSS dan HTML untuk mengahasilkan Grid, Layout, Typography, Table, 

Form, Navigation, dan lain-lain. Di dalam Bootstrap juga sudah terdapat jQuery 

plugins untuk menghasilkan komponen UI yang cantik seperti Transitions, Modal, 

Dropdown, Scrollspy, Tooltip, Tab, Popover, Alert, Button, Carousel dan lain-

lain. 

http://getbootstrap.com/

