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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Pembuatan aplikasi Mobile pembelajaran agama islam pada madrasah

ibtidaiyah berbasis android oleh Hendri Sulistianto Hadi, Harries Arizonia Ismail,

dan Ana Wahyuni (2015). Hasil dari penelitian ini adalah sistem pembelajaran

agama islam yang berisi tentang pengenalan tanda baca, surat pendek dan bacaan

sholat. Sesuai materi pelajaran kelas 1 dan 2 MI Tawang.

Framework flutter ini pernah digunakan oleh Utomo Ardy, Jessy Desiana

dan Muhammad Rachmadi (2019). “Pengembangan aplikasi perencana wisata

“plesir” berbasis android dan ios”. Aplikasi tersebut dibangun dengan

menggunakan bahasa C, C++, dan Dart. Informasi yang ditampilkan dalam

aplikasi Mobile ini berupa halaman detail wisata ketika menekan salah satu wisata

yang ada. Halaman ini berisi informasi lebih rinci mengenai wisata.

Berikut ini merupakan tabel tinjauan pustaka dari beberapa penelitian terdahulu

mengenai pembelajaran dan penggunaan framework flutter.

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No Nama Pengarang Judul Objek
Bahasa

pemrograman/
Teknologi

1

Nanang Setiyoko
(2014)

Aplikasi
pembelajaran huruf
hijaiyah berbasis
android

Masyarakat
umum

Java/ Android
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2.2. Dasar teori

2.2.1. Framework Flutter

Framework Flutter merupakan SDK (software development kit)

untuk pengembangan aplikasi Mobile yang dikembankan oleh google.

Framework ini dapat digunakan untuk membuat atau mengembangkan

aplikasi Mobile yang dapat berjalan pada device iOS dan Android. Flutter

akan lebih ringan dijalankan di device komputer, karena hanya

No Nama Pengarang Judul Objek
Bahasa

pemrograman/
Teknologi

2

Hendri Sulistianto
Hadi, Harries
Arizonia Ismail dan
Ana Wahyuni
(2015)

Pembuatan aplikasi
Mobile
pembelajaran
agama islam pada
madrasah ibtidaiyah
tawang berbasis
android

Anak-anak
sekolah
dasar

Java/ Android

3

Habib Kurniawan
(2017)

Aplikasi
pembelajaran
bahasa arab
(BABA) berbasis
android

Anak-anak
sekolah
dasar

Java/ Android

4

Utomo Ardy, Jessy
Desiana,
Muhammad
Rachmadi (2019)

Pengembangan
aplikasi perencana
wisata “plesir”
berbasis android
dan ios

Masyarakat
umum

Dart/ Flutter

5

Septi
Nurfadilah(2015)

Potret pelaksanaan
pendidikan agama
islam anak usia
sekolah asal dusun
jaya bakti didaerah
transmigrasi

Anak anak
sekolah
dasar.

-

6
Kusmanto(2015) Pendidikan agama

islam di SD Negri 3
Klapagading

Anak-anak
sekolah
dasar

-
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memerlukan SDK android dan dapat dikembangkan dengan menggunakan

editor dari android studio sampai notepad. Flutter juga memiliki fitur hot

reload berfungsi untuk melihat perubahan tanpa harus mendebug ulang

atau menjalankan ulang aplikasi yang dikembangkan. (medium.com,

2018).

2.2.2. Keunikan Flutter

Ada begitu banyak kerangka yang bisa digunakan untuk

mengembangkan aplikasi lintas platform, seperti React Native,

Nativescript, dan Fuse. Namun yang membedakannya adalah, Flutter tidak

menggunakan Webview maupun widget bawaan, Flutter punya mesin

render sendiri untuk menampilkan widgetnya, hal ini menguntungkan

developer yang ingin memiliki tampilan UI unik yang konsisten pada

semua perangkat karena tidak bergantung pada widget bawaan OEM.

2.2.3. Teknologi dan Kinerja Flutter

Kinerja Flutter yang tinggi ini tentunya didukung oleh berbagai

teknologi terbaik. Flutter dibuat dengan C, C++, Dart, Skia untuk mesin

render 2D, Mojo IPC, dan Blink untuk sistem render. Cara kerja Flutter

pada platform Android yaitu, kode C/C++ dikompilasi menggunakan

Android NDK, sebagian besar kerangka dan kode aplikasi dijalankan

dalam bentuk kode native yang dikompilasi oleh Dart compiler.

Sedangkan pada platform iOS, kode dikompilasi dengan LLVM dan

aplikasi dijalankan dengan kumpualan instruksi native tanpa interpreter.
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Berikut merupakan source code menggunakan bahasa flutter untuk

menampilkan nilai String :

main() {

var nama = “Yoga Hermawan”; //Declare and initialize a

variable.

printInteger(nama); // Call a function.

}

Flutter dapat berjalan pada sistem operasi Android 4.1 atau lebih

tinggi dan iOS 8 atau lebih tinggi; dan dapat dijalankan pada perangkat

asli maupun Android emulator, serta iOS simulator. Semua developer

pastinya menginginkan kinerja aplikasi yang paling optimal.

2.2.4. Akses API dan Interoperabilitas

Flutter sudah dipaketkan dengan kode pengaksesan platform

service dan API, seperti sensor, penyimpanan lokal dan lain sebagainya.

Namun, untuk menghindari kendala, pengaksesan API untuk platform

yang spesifik, dapat digunakan dengan plugin untuk integrasi. Jika ingin

melakukan interoperabilitas dengan kode yang sudah ada seperti Java,

Objective-C, atau Swift, bisa diaktifkan dengan melintaskan pesan secara

fleksibel dengan PlatformMessageChannel. (Ardiansyah Putra, 2017).

2.2.5. Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat Mobile

berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi.

(Salamadian, 2019).

2.2.6. Firebase
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Firebase yakni model layanan yang bekerja di belakang layar dan

menghubungkan aplikasi Mobile ke cloud storage. Firebase Realtime

Database adalah database yang di-host di cloud. Data disimpan sebagai

JSON dan disinkronkan secara realtime ke setiap klien yang terhubung.

Ketika Anda membuat aplikasi lintas-platform dengan SDK Android, iOS,

dan JavaScript, semua klien akan berbagi sebuah instance Realtime

Database dan menerima update data terbaru secara otomatis. (firebase,

2018).

Dalam Gambar 2.1 ditunjukkan contoh arsitektur sistem Firebase dengan

Android.

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Firebase

Semua data Firebase Realtime Database disimpan sebagai objek

JSON. Bisa dianggap basis data sebagai JSON tree yang di-host di awan.

Tidak seperti basis data SQL, tidak ada tabel atau rekaman. Ketika

ditambahkan ke JSON tree, data akan menjadi simpul dalam struktur

JSON yang ada. Meskipun basis data menggunakan JSON tree, data yang

tersimpan dalam basis data bisa diwakili sebagai tipe bawaan tertentu yang

sesuai dengan tipe JSON yang tersedia untuk membantu Anda menulis
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lebih banyak kode yang bisa dipertahankan. Ada empat metode untuk

menulis data ke Firebase Realtime Database:

Gambar 2.2 Metode Menulis Data ke Firebase

Untuk operasi tulis dasar, Anda bisa menggunakan setValue()

untuk menyimpan data ke referensi yang ditetapkan, menggantikan data

yang ada di jalur tersebut. Fungsi dalam pengambilan data melalui

Firebase:

Gambar 2. 3 Callback Kejadian dalam Pengambilan Data Firebase

Untuk menambahkan listener kejadian, gunakan metode

addValueEventListener() atau addListenerForSingleValueEvent(). Untuk

menambahkan listener kejadian anak, gunakan metode

addChildEventListener(). Metode onDataChange() untuk membaca

cuplikan statis konten pada jalur tertentu, seperti yang telah ada pada saat
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kejadian. Metode ini terpicu satu kali ketika listener terpasang dan terpicu

lagi setiap kali terjadi perubahan data, termasuk anaknya. Callback

kejadian meneruskan cuplikan yang berisi semua data di lokasi tersebut,

termasuk data anak. Jika tidak ada data, cuplikan yang dikembalikan

adalah null. Metode onDataChange() dipanggil setiap kali terjadi

perubahan data pada referensi database yang ditetapkan, termasuk

perubahan ke anaknya. (Firebase, 2015).

2.2.7. Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah sebuah teks editor yang dibuat oleh

Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk

versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung

mendukung bahasa pemrograman JavaScript, Typescript, dan Node.js,

serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat

dipasang pada marketplace Visual Studio Code.


