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Ringkasan 

Pada makalah ini akan dijelaskan perancangan sebuah aplikasi Android yang dapat 

menambah fleksibilitas kegiatan belajar mengajar antara pengajar dan pelajar selain harus 

berada di dalam kelas. Dengan aplikasi ini pengajar yang dalam hal ini dosen atau asisten 

dosen dapat membuat materi, perintah tugas, dan pengumuman yang dapat dilihat oleh 

pengguna yang terdaftar dalam database server aplikasi tersebut. Aplikasi ini bekerja dengan 

menggunakan web service dengan mengakses data pada suatu web server dalam format Java 

Script Object Notation (JSON). Berdasarkan dari pengujian unit yang dilakukan didapatkan 

hasil aplikasi dapat berjalan 100%. Format JSON menjadi salah satu alternatif media web 

service sebagai pertukaran data karena memiliki ukuran data yang lebih ramping sehingga 

kecepatan loading transfer datanya lebih cepat dibandingkan dengan format XML. Aplikasi 

ini dapat berjalan di sistem operasi Android versi 4.0.3 dan diatasnya.  
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1.  Pendahuluan 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat pemanfaatan teknologi mobile 

juga turut berkembang semakin luas. Teknologi mobile yang sebelumnya hanya 

digunakan sebagai media komunikasi dan hiburan saja, kini bertambah manfaatnya 

sebagai media pembelajaran. Istilah Mobile Learning pun ikut mencuat sebagai bagian 

dari e-Learning [1]. Mobile Learning merupakan proses belajar di berbagai konteks, melalui 

interaksi sosial dan konten, menggunakan perangkat elektronik pribadi [2]. Penggunaan 

media portable menjadi salah satu keunggulan dari pembelajaran mobile learning dimana 

mobile learning dapat menambah fleksibilitas dalam kegiatan belajar mengajar di dalam 

kelas [3]. Namun model pembelajaran mobile learning ini masih belum dimanfaatkan 

secara maksimal oleh pihak atau instansi pendidikan, padahal mobile learning dapat 

dijadikan sebagai salah satu sarana belajar mandiri yang efektif bagi para pelajar dimana 




