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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Penelitian Pendahuluan 

Adanya penelitian di Universitas Putra Indonesia YPTK 

yang meneliti tentang perancangan dan pembuatan media 

pembelajaran berbasis android. Metode pengembangannya 

menggunakan Research & Development (R&D) dengan 

model perancangan yang mengacu pada jenis pengembangan 

four-D yang terdiri dari 4 tahap yaitu Define (Pendefinisian), 

Design (Perancangan), Develop (Pengembangan), dan 

Dessminate (Penyebaran) (Fiki, 2019). 

Penelitian selanjutnya dari Universitas Sam Ratulangi 

yang meneliti tentang aplikasi pembelajaran interaktif untuk 

anak sekolah dasar dengan menggunakan metode MDLC 

(Multimedia Development Life Cycle), dengan hasil media 

yang bagus dan menarik sehingga dapat disukai oleh anak-

anak (Christa Kitsy Nelwan, 2020). 

Penelitian ketiga dari Universitas Amikom Yogyakarta 

yang meneliti mengenai aplikasi pembelajaran matematika 

dasar tentang bangun ruang dengan menggunakan metode 

System Development Life Cycle (SDLC). Menghasilkan 

aplikasi yang memiliki materi tentang rumus-rumus bangun 

ruang dan bangun datar (Eko Pamuji, 2013). 
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Penelitian-penelitian tersebut dapat menghasilkan ide 

untuk pengembangan aplikasi pembelajaran e-learning gratis 

dengan fitur seperti video pembelajaran, materi 

pembelajaran akademik dan non-akademik serta fitur Games 

Quiz. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

a. E-Learning 

 E-Learning merupakan sistem pembelajaran 

elektronik, sebagai media pembelajaran dalam 

pendidikan yang memberikan peran penting dan 

fungsi yang besar bagi dunia pendidikan. Tidak 

menutup kemungkinan perkembangan teknologi 

mempengaruhi berkembangnya media pembelajaran 

zaman sekarang (Rosenberg, 2001). 

b. Pembelajaran Online 

Pembelajaran online (learning) bukan sekedar 

membagikan materi pembelajaran dalam jaringan 

internet, tetapi ada materi pembelajaran online dan 

proses kegiatan belajar mengajar secara online. 

Pada dasarnya pembelajaran online sudah ada 

sejak abad ke 18. Menggunakan teknologi sebagai 

pelaksanaan pembelajarannya, dari teknologi paling 

sederhana hingga yang terkini (Moore, 1989). 
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c. Pentingnya Teknologi Dalam Pendidikan 

Teknologi memiliki kemampuan yang penting 

untuk meningkatkan hubungan komunikasi antara 

guru dan siswa. Seiring perkembangan zaman, guru 

memiliki peran lebih dalam mengintegrasikan 

teknologi dibidang pelajaran. Guru akan memiliki 

peran lebih seperti penasihat, ahli konten, pengajar, 

bahkan pelatih. 

Menggunakan teknologi sebagai pendekatan 

pembelajaran berbasis pengetahuan, yang dipimpin 

oleh guru dan berpusat pada siswa. Kreativitas dan 

inovasi akan muncul dan membuat siswa semakin 

terpacu untuk belajar lebih (Prayogi, Suryatna dan 

Kusumadinata, 2015). 

 

2.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode pengembangan atau metode Research & 

Development (R&D). Pengertian penelitian pengembangan 

adalah cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat 

digunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan 

memvalidasi produk. R&D merupakan sebuah jenis 

penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan 

mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih lanjut 

atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. 


