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2.1. Mobile Learning

Mobile Learning (m-learning) memiliki arti yang berbeda-beda,

tergantung bagaimana setiap komunitas tersebut mendefinisikannya. Namun

secara umum, mobile learning merupakan pembelajaran bergerak yang

memanfaatkan teknologi mobile sehingga para pembelajar dapat belajar dimana

pun tanpa adanya batasan waktu dan tempat. (Traxler, 2005)

2.1.1. Pengertian Mobile Learning

Berikut ini merupakan beberapa definisi dari m-learning, yaitu sebagai

berikut:

M-Learning adalah segala jenis pembelajaran yang mana pembelajar
tidak dilokasi yang tetap atau sudah ditentukan, ataupun pembelajaran
dimana pembelajar mengambil manfaat dari teknologi mobile.
(O’Malley dkk, 2003)

Traxler (2007) dan pendukung lain dari mobile learning mendefinisikan
mobile learning sebagai perangkat dan teknologi nirkabel dan digital,
umumnya diproduksi untuk publik, yang digunakan oleh peserta didik saat
ia atau dia berpartisipasi dalam pendidikan tinggi.
(El-Hussein & Cronje, 2010)

Istilah m-learning sendiri mengacu pada penggunaan perangkat teknologi

informasi (TI) genggam dan bergerak, seperti Personal Digital Assistant (PDA),

telepon genggam, laptop, dan tablet PC dalam pengajaran dan pembelajaran. m-

learning merupakan bagian dari electronic learning (e-learning) yang juga

merupakan bagian dari distance learning (d-learning), seperti yang dapat dilihat

pada gambar berikut:
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D-learning

E-learning

Gambar 2.1. Skema m-learning

Seperti yang terlihat pada gambar, karena m-learning merupakan bagian

dari e-learning, maka metode pembelajarannya dibagi menjadi 2 tipe, yaitu:

(Efendi dan Zhuang, 2005)

a. Synchronous Training

Synchronous berarti pada waktu yang sama. Jadi, synchronous

training adalah tipe pembelajaran, dimana proses pembelajaran terjadi

pada saat yang sama ketika pengajar sedang mengajar dan pelajar sedang

belajar. Tipe ini lebih banyak digunakan untuk seminar atau konferensi

dan sering digunakan untuk kuliah universitas online.

b. Asynchronous Training

Asynchronous berarti tidak pada waktu yang sama. Jadi,

asynchronous Training adalah tipe pembelajaran, dimana pelajar dapat

mengambil pelajaran pada waktu yang berbeda dengan pengajar

memberikan pelatihan.

Pelatihan ini lebih dikenal di dunia mobile learning, karena

memberikan keuntungan lebih bagi peserta pelatihan, karena dapat

mengakses pelatihan kapanpun dan dimanapun.

2.1.2. Sejarah Mobile Learning

Berikut merupakan sejarah dan perkembangan m-learning (Sutrisno dan

Istiyanto, 2009):

- Tahun 1970-an sampai 1980-an
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Alan  Kay  dan  rekan  dalam  the Learning  Research  Group  at

Xerox  Palo  Alto Research  Center (PARC)  mengusulkan  the

Dynabook sebagai  suatu book-sized computer untuk menjalankan

simulasi dinamis bagi pembelajaran.

- Tahun 1990-an

Universitas-universitas di Eropa dan Asia mengembangkan dan

mengevaluasi m-learning untuk  para  siswa.  Palm Corporation

menawarkan  bantuan  untuk universitas-universitas  dan  perusahaan-

perusahaan  yang  membuat  dan  menguji penggunaan m-learning pada

PalmOS platform.

- Tahun 2000-an

The  European  Commission mendanai  projek-projek  utama

multi-national MOBIlearn dan m-learning. Perusahaan-perusahaan

mengkhususkan diri pada tiga area pokok dari m-learning, yaitu:

a. Authoring dan Penerbitan

b. Penyampaian dan Tracking

c. Pengembangan Konten

Pada saat ini Perkembangan m-learning sendiri meliputi:

a. Survei, pengujian, bantuan pekerjaan dan just in time learning

b. Pembelajaran berbasis lokasi dan kontekstual

c. M-learning untuk jejaring sosial

d. M-learning untuk permainan edukasi

e. M-learning untuk  telepon  selular  yang  menggunakan  dua  cara

pengiriman SMS dan CellCasting berbasis suara (podcasting ke telepon

dengan cara yang interaktif) untuk lowest common denominator.

2.1.3. Perspektif Terhadap Mobile Learning

Berdasarkan riset yang relevan, perspektif terhadap m-learning terbagi

menjadi empat kategori (Sutrisno dan Istiyanto, 2009):

a. Terpusat pada Teknologi

Sebagian  besar  literatur  tentang m-learning terpusat  pada

teknologi,  dimana m-learning didefinisikan  sebagai  pembelajaran  lewat
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peralatan mobile,  seperti telepon selular, Personal Digital Assistants

(PDA), dan peralatan portable lainnya.

Dalam  perspektif  ini,  peneliti  menekankan  bagaimana

teknologi mobile dapat meningkatkan  pengalaman  pembelajaran,  dan

menciptakan  bentuk  pembelajaran baru dan materi-materi pembelajaran

dalam konteks mobile.

b. Relasi dengan E-Learning

Perspektif  ini mengkarakteristikkan m-learning sebagai  suatu

perluasan  dari e-learning, atau  menganggap m-learning sebagai e-

learning melalui  peralatan mobile.  Di  sini,  peneliti  mengkombinasikan

mobile  computing dan e-learning, dengan  menginvestigasi  bagaimana

teknologi mobile dapat meningkatkan e-learning atau memodifikasinya.

c. Perluasan Pendidikan Formal

Pendidikan  formal  sering  dikarakteristikkan  sebagai  pengajaran

dengan  tatap muka. m-learning didefinisikan  sebagai  perluasan  dari

pendidikan  formal, menurut perspektif ini. Hal ini menyebabkan tempat

dari m-learning berhubungan dengan seluruh bentuk pembelajaran

tradisional, tidak hanya di dalam ruang kelas saja.

d. Terpusat pada Pembelajaran

Konsep  dari  perspektif  ini  dapat  dilihat  dari  kerja  para

peneliti,  seperti Sharples, Taylor, O’Malley dan teman-temannya. Pada

awal penelitiannya, konsep  dari m-learning sangat  berhubungan  erat

dengan  peralatan,  seperti perspektif  terpusat  pada  teknologi.

Namun  kemudian,  dibanding  dengan peralatan,  fokus  menjadi

berpindah  pada  mobilitas  dari  pembelajarnya.  Hal  ini disebabkan

pembelajaran secara mobile dari perspektif pembelajar dan segala jenis

pembelajaran  yang  terjadi  disebabkan  pembelajar  mendapat

keuntungan  dari kesempatan-kesempatan  pembelajaran  yang  ditawarkan

oleh  teknologi mobile.

2.1.4. Partisipasi dalam Proses Pengembangan M-Learning

Terdapat tiga kelompok utama pelaku atau partisipasi dalam proses

pengembangan m-learning, yaitu: (Sutrisno dan Istiyanto, 2009)
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a. Pengembang (Developer), yang memiliki tugas utama mendesain dan

mengembangkan sistem m-learning.

b. Pendidik (Educator), yang mengembangkan konten pembelajaran dengan

menggunakan sistem m-learning. Yang juga secara aktif berpartisipasi di

dalam proses edukasinya.

c. Siswa (student), yang menggunakan konten pembelajaran dengan

dukungan dari peralatan mobile dan sistem m-learning.

2.1.5. Tantangan dalam Proses Pengembangan M-Learning

Karena m-learing merupakan bagian dari e-learning, maka pengembangan

m-learning pun sering merupakan transisi dari pengembangan e-learning. Dalam

proses pengembangan m-learning akan melalui tantangan-tantangan, dimana

ketiga partisipasi tersebut akan dihadapkan pada tantangan yang sama, yaitu

teknologi, pengembangan dan pedagogi. (Sutrisno dan Istiyanto, 2009)

1. Tantangan Teknologi

a. Pengembang

Tantangan teknologi bagi pengembang, selain fitur-fitur

yang terbatas dari peralatan mobile dibanding computer (memori,

daya, ukuran layar, tanpa keyboard), pengembang juga harus

memahami seluruh kemampuan dan kekurangan peralatan mobile.

b. Pendidik

Pendidik harus menguasai dengan baik bagaimana

mengoperasikan peralatan mobile sesuai dengan tingkat pendidikan

agar dapat memberikan respon terhadap siswanya.

c. Siswa

Agar dapat memanfaatkan secara maksimal dari sistem m-

learning, siswa harus mengetahui kemampuan dan keterbatasan

dari peralatan mobile.

2. Tantangan Pengembangan

a. Pengembang

Pengembang dihadapkan pada tantangan utama selama

pengembangan sistem m-learning. Pengembang harus menentukan
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tipe sistem yang akan dikembangkan, apakah on-line learning atau

off-line learning.

b. Pendidik

Tantangan utama bagi pendidik adalah pengembangan

konten pendidikan. Karena pendidik harus memahami authoring

tool sistem m-learning, dan membatasi unit-unit pendidikan yang

digunakan, mengubah, mengurutkan, dan mengkolaborasikan

pembelajaran.

c. Siswa

Sebagai pengguna utama, partisipasinya dalam proses

pengembangan adalah penguji sistem m-learning.

3. Tantangan Pedagogi

a. Pengembang

Tantangan utama adalah sebagian besar pengembang m-

learning lebih sebagai spesialis computer dan lebih sedikit yang

memiliki pengetahuan tentang pendekatan pedagogi.

b. Pendidik

Pendidik harus mampu menemukan cara untuk

mengkombinasikan teknologi komunikasi yang baru dan teknologi

mobile dengan pendekatan pedagogi yang berbeda-beda.

c. Siswa

Tantangan bagi siswa adalah siswa memerlukan

pengorganisasian diri agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.6. Keuntungan Mobile Learning

Ada beberapa keuntungan dari penggunaan mobile learning, diantaranya

sebagai berikut: (Efendi dan Zhuang, 2005)

a. Biaya

Penghematan biaya bisa dilakukan karena dapat menekan biaya

untuk urusan teknis yang biasa digunakan seperti pembelajaran

konvensional, seperti penyediaan peratalan tulis, papan, konsumsi untuk

pengajar, proyektor, dan lainnya.

b. Fleksibilitas waktu dan tempat
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Mobile learning dapat membuat penggunanya menyesuaikan

waktu dan tempat belajar. Mereka bisa menyisipkan pembelajaran disaat

waktu luang dan tempat yang berbeda.

c. Standarisasi pengajaran

Adanya perbedaan kemampuan dalam memberikan pengajaran

oleh guru atau pengajar menyebabkan peserta memiliki perbedaan dalam

menyerap pembelajaran, terkadang standar pengajaran juga tergantung

suasana hati pengajar. Mobile learning dapat menghapus perbedaan

tersebut, pelajaran di mobile learning memiliki kualitas yang sama setiap

kali diakses dan tidak tergantung suasana hati pengajar.

d. Fleksibilitas kecepatan pembelajaran

Setiap pelajar memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap

pelajaran, ada yang cepat dan ada yang lambat. Hal ini bisa diatasi oleh

mobile learning, karena kecepatan belajar tergantung dari masing-masing

pelajar.

2.1.7. Keterbatasan Mobile Learning

Berikut ini merupakan beberapa keterbatasan dalam mobile learning

(Efendi dan Zhuang, 2005):

a. Budaya

Sebagian orang merasa tidak nyaman mengikuti sistem mobile

learning. Penggunaan mobile learning menuntut budaya self-learning,

dimana seeorang memotivasi diri sendiri agar mau belajar. Sebaliknya,

pada sebagian besar budaya pendidikan Indonesia, motivasi belajar banyak

tergantung dari pengajar. Disini kita juga harus melihat kebiasaan

penggunaan teknologi dari pelajar. Apabila mereka tidak terbiasa

menggunakan perangkat mobile, maka penerapan mobile learning akan

memakan waktu yang lama.

b. Investasi

Meskipun mobile learning menghemat banyak biaya, tapi suatu

institusi harus mengeluarkan investasi awal yang cukup besar untuk

memulai penerapan mobile learning. Investasi dapat berupa biaya
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perancangan dan pembuatan program learnig management system, paket

pembelajaran, promosi dan lainnya.

c. Teknologi

Karena teknologi yang digunakan beragam ada kemungkinan

teknologi tersebut tidak sejalan dengan yang sudah ada dan terjadi konfilk

teknologi sehingga mobile learning tidak berjalan dengan baik.

d. Infrastruktur

Mobile learning tidak lepas dari segi konektifitas, salah satunya

akses internet yang berguna untuk mengakses konten yang ada di server.

Belum meratanya layanan koneksi internet menjadi sebuah keterbatasan

dalam penerapan mobile learning.

e. Materi

Tidak semua materi bisa dimasukan dalam mobile learning,

beberapa materi memerlukan adanya kegiatan fisik, seperti olahraga,

instrumen musik, seni rupa, tari dan lainnya.

2.2. Moodle

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) adalah

paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet

dan situs web. Moodle menggunakan prinsip social constructionist pedagogy

yaitu cara belajar terbaik dari sudut pandang pelajar itu sendiri.

(http://www.moodle.org)

Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar

mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi, yang dikenal dengan konsep

pembelajaran elektronik atau e-learning. Moodle dapat digunakan secara bebas

sebagai produk sumber terbuka (open source) di bawah lisensi GNU. Moodle

dapat diinstal di system operasi apapun yang bisa menjalankan PHP dan

mendukung database SQL.

Moodle dikembangkan oleh oleh Martin Dougiamas pada Agustus 2002

dengan Moodle Versi 1.0. Dougiamas memulai menguji kegunaan software open

source untuk mendukung epistemology pengajaran dan pembelajaran

menggunakan komunitas yang berbasis internet.
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Di dunia e-learning Indonesia, Moodle lebih dikenal fungsinya sebagai

Course Management System atau Learning Management System (LMS). Dengan

tampilan seperti halaman web pada umumnya, Moodle memiliki fitur untuk

menyajikan kursus (course), dimana pengajar bisa mengunggah materi ajar, soal,

dan tugas. Sedangkan pembelajar bisa masuk log ke Moodle kemudian memilih

kursur yang disediakan atau di enroll untuknya.

2.2.1. Keunggulan Moodle

Adapun beberapa keunggulan moodle sehingga banyak digunakan sebagai

LMS m-learning adalah sebagai berikut: (http://www.moodle.org)

a. Sederhana, efisien, ringan, dan banyak sesuai dengan berbagai kebutuhan,

b. Mudah cara instalasinya dan banyak mendukung bahasa, salah satunya

bahasa Indonesia,

c. Tersedianya manajemen situs untuk pengaturan situs keseluruhan,

d. Tersedianya manajemen pengguna,

e. Manajemen kursus, penambahan jenis kursus, pengurangan atau

pengubahan,

f. Adanya modul chat, modul forum, modul jurnal, survai, workshop dan

lainnya,

g. Free dan Open Source.

2.2.2. Fitur Moodle

Moodle memiliki fitur yang dimiliki LMS pada umumnya ditambah

beberapa fitur unggulan. Adapun fitur-fitur tersebut adalah :

(http://www.moodle.org)

a. Course

b. Assignment submissions

c. Forum diskusi

d. Unduh arsip

e. Glosarry

f. Chat

g. Kalender online

h. Berita
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i. Kuis online

j. Wiki

k. Multimedia

2.2.3. Karakteristik Pengguna Moodle

Moodle menyediakan 7 karakteristik pengguna Moodle yaitu sebagai

berikut: (http://www.moodle.org)

a. Administrator

Administrator memiliki hak penuh dalam mengakses semua konten

Moodle. Biasanya bisa melakukan apapun di dalam sistem Moodle.

b. Course creator

Course creator memiliki hak akses sebatas membuat course.

c. Teacher

Teacher memiliki hak akses terhadap course yang di ajarkannya,

termasuk memberi tugas, kuis, dan nilai.

d. Non-editing teacher

User kategori ini hanya memiliki akses dalam course dan menilai

student, tapi tidak bisa untuk aktivitas memberi tugas, kuis atau lainnya.

e. Student

Student memiliki hak akses terhadap course yang telah di enrol.

f. Guest

User kategori ini hanya memiliki hak untuk melihat konten dari

Moodle saja, dan tidak bisa melakukan kegiatan input data maupun teks.

g. Authenticated user

Semua user yang telah teridentifikasi melakukan akses terhadap

sistem Moodle.

2.3. Smartphone

Smartphone adalah tren komunikasi terpadu yang mengintegrasikan

layanan telekomunikasi dan internet ke satu perangkat karena telah

menggabungkan portabilitas ponsel dengan komputasi dan kekuatan jaringan PC.

(Guo, Wang dan Zhu).

Pada fitur, kebanyakkan smartphone mendukung fitur seperti:
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a. Akses ke jaringan selular dengan berbagai standar selular seperti GSM

atau CDMA,

b. Akses internet dengan berbagai antarmuka jaringan,

c. Multi-tasking untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan,

d. Sinkronisasi data dengan PC desktop,

e. Buka API untuk pengembangan aplikasi.

Perbedaan dasar antara smartphone dengan telepon biasa yaitu pada

smartphone terdapat fitur yang mampu menyimpan nama sebanyak mungkin,

sedangkan telepon biasa mempunyai batasan maksimum penyimpanan daftar

nama.

Umumnya sistem operasi yang dapat ditemukan pada smartphone adalah

Symbian OS, iPhone OS, RIM BlackBerry, Windows Mobile, Linux, Palm WebOS

dari Android dan Android. Android dan WebOS dibuat oleh Linux, dan iPhone OS

dibuat oleh BSD, dan sistem operasi NeXTSTEP berhubungan dengan Unix.

2.4. HTML5

HTML5 adalah bahasa markup yang digunakan untuk menjelaskan

konten, atau data di World Wide Web. HTML5 adalah iterasi terbaru dari bahasa

markup, yang menyertakan fitur-fitur terbaru dari perbaikan fitur yang ada dan

scripting berbasis API. (Goldstein dkk, 2011)

HTML5 merupakan salah satu karya World Wide Web Consortium (W3C),

dimana HTML5 adalah revisi kelima dari HTML, yang pertama kali diciptakan

pada tahun 1990 dan versi keempatnya, HTML4 pada tahun 1997. Tujuan utama

pengembangan HTML5 adalah untuk memastikan bekerja hampir pada semua

platform, kompatibel dengan browser lama, dan menangani kesalahan pada

teknologi HTML sebelumnya.

HTML5 sendiri sampai saat ini masih terus dikembangkan, tapi pada

umumnya browser modern sudah bisa mendukung HTML5. Ada beberapa aturan

yang diterapkan untuk HTML5, seperti:

- Fitur-fitur baru harus berbasis HTML, CSS, DOM, dan Javascript.

- Mengurangi kebutuhan plugin eksternal (contohnya Flash).

- Error handling yang lebih baik.

- Markup tambahan untuk menggantikan scripting.
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- HTML5 harus bisa diakses dari peranti manapun.

Adapun beberapa fitur baru yang terdapat pada HTML5 antara lain, yaitu:

(Safaat, 2012)

- Truly cross-platform,

- Rich content, terdiri dari elemen canvas, audio, dan video.

- Offilene storage, merupakan dukungan untuk penyimpanan data pada web

browser local atau offline.

- Cache Manifest, dapat mengakses cache web tanpa adanya koneksi

internet.

- Location, berfungsi untuk mendapatkan posisi pengguna dengan

persetujuan dari pengguna.

- Websocket, merupakan komunikasi dua arah untuk aplikasi web, dengan

javascript dalam HTML5.

Beberapa kelebihan yang dijanjikan pada HTML5:

- Dapat ditulis dalam sintaks HTML (dengan tipe media text/HTML) dan

XML.

- Integrasi yang lebih baik dengan aplikasi situs dan pemrosesannya.

- Integrasi dengan doctype yang lebih sederhana.

- Penulisan kode yang lebih efisien.

2.4.1. CSS3

CSS (Cascading Style Sheet) merupakan sekumpulan aturan yang

menyatakan bagaimana style diaplikasikan kea tag-tag HTML didalam dokumen.

Dokumen ini mendifinisikan aturan-aturan yang sangat membantu kita untuk

menghasilkan aplikasi yang menawan dan konsisten. (Prasetya, 2013)

Tujuan utama dari CSS adalah untuk memisahkan konten utama dengan

tampilan dokumen lainnya. Dengan adanya pemisahan ini, akses konten pada web

meningkat. Web yang menggunakan CSS akan lebih ringan dan mudah untuk

dibuka dibandingkan dengan web yang tidak menggunakan CSS. Tujuan lainya

adalah untuk mempercepat pembuatan halaman web. Pembuatan hanya perlu satu

koding, selanjutnya dapat digunakan pada elemen lainnya, dan memungkinkan

programmer untuk tidak menulis ulang kode program yang digunakan berulang

kali.
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Dalam pengembangannya CSS sendiri sudah mencapai versi 3 dimana

setiap versi menunjukkan peningkatan yang berbeda. Pada CSS1, dikembangkan

berpusat pada pemformatan dokumen HTML. Selanjutnya CSS2 telah

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan seperti penentuan posisi konten,

downloadable, huruf font, tampilan pada table layout dan media tipe untuk printer.

Yang terbaru CSS3 yang mampu melakukan banyak hal dalam desain web,

seperti dapat melakukan animasi pada halaman web, baik dari animasi warna

sampai animasi 3D. Fitur baru seperti media query untuk mendesign website pada

smartphone, multiple background, border-radius, drop-shadow, border-image,

CSS Math, dan CSS Object Model.

2.4.2. JqueryMobile

JQuery Mobile adalah framework yang berbasis HTML5/CSS3 dan

javascript untuk aplikasi web yang dijalankan di perangkat mobile.

(jquerymobile.com)

JQuery Mobile merupakan proyek percabangan dari jQuery, yang mulai

dipisahkan menjadi proyek independen mulai tanggal 11 Agustus 2010. Adapun

tujuannya menggunakan jQuery adalah digunakan untuk perangkat mobile.

Beberapa diantara sifat jQuery Mobile yaitu sebagai berikut:

a. JQuery Mobile memudahkan pengembangan user-interface untuk mobile

web apps

b. Konfigurasi antarmuka bersifat markup-driven, yang berarti dapat

membuat seluruh aplikasi antarmuka dasar dalam kode HTML, tanpa perlu

menulis satu-persatu baris JavaScript.

c. Menyediakan serangkaian event khusus, mendeteksi event dari peranti

mobile dan peranti touch screen seperti tap, tap-and-hold, swipe dan

perubahan orientasi.

d. Memastikan bahwa user-interface bekerja pada web browser.

e. Terdapat theme yang memudahkan penyesuaian tampilan aplikasi.
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2.5. PhoneGap

PhoneGap adalah salah satu framework yang opensource yang

memungkinkan membuat aplikasi berbasis web (html) menjadi aplikasi native.

(Safaat, 2012)

PhoneGap juga merupakan solusi untuk membuat sebuah aplikasi yang

dapat berjalan pada beberapa perangkat smartphone dengan basis code yang

sama. Cukup dengan sekali koding, para developer dapat membuat aplikasi yang

berjalan pada smartphone iPhone, Android, Blacberry, Symbian, dan Palm.

Pada saat ini PhoneGap telah mendukung sejumlah platform, sepert:

1. Apple iOS

2. Android

3. RIM Blackberry

4. Symbian

5. Palm

6. Tizen

Selanjutnya dalam pengembangannya seperti:

1. Windows Phone

2. MeeGo

3. Bada

2.6. Waterfall

Model air terjun (Waterfall) merupakan salah satu model Software

Development Life Cycle (SDLC). Waterfall sering disebut juga model sekuensial

linier (sequential linier) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Waterfall

menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial, atau

terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung

(support).(Rosa & Shalahuddin, 2011)

Berikut ini merupakan gambar model waterfall; (Rosa & Shalahuddin,

2011)
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Gambar 2.2. Ilustrasi Model Waterfall

a. Analisis kebutuhan perangkat lunak

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk

mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami

perangkat lunak seperti yang dibutuhkan oleh user.

b. Desain

Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang focus

pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data,

arsitektur perangkat lunak, representasi antar muka, dan prosedur

pengkodean. Pada tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari

tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat

diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya.

c. Pembuatan kode program

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak.

Hasil dari tahap ini adalah program computer sesuai dengan desain yang

telah dibuat pada tahap desain.

d. Pengujian

Pengujian focus pada perangkat lunak secara secara dari segi loojik

dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini

dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.

e. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance)

Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan

tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi

dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat

mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk

perangkat lunak yang sudah ada, tai tidak untuk membuat perangkat lunak.



II-16

2.7. UML (Unified Modelling Language)

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan

mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar

untuk merancang model sebuah sistem. (Wahono dan Darwiyanti, 2003)

Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis

aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras,

sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman

apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep

dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa

berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau VB.NET.

Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi

prosedural dalam VB atau C. Berikut ini diagram yang terdapat di dalam UML

(Wahono dan Darwiyanti, 2003):

1. Use-case Diagram

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan

dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem,

dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah

interaksi antara aktor dengan sistem.

Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke

sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya.

Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang

berinteraksi dengan system untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Gambar 2.3. Contoh use case diagram

(Wahono dan Darwiyanti, 2003)
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2. Class Diagram

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan

desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan atribut suatu

sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan

tersebut (metoda/fungsi). Class diagram menggambarkan struktur dan

deskripsi class, package dan objek beserta hubungan satu sama lain.

Gambar 2.4. Contoh class diagram

(Wahono dan Darwiyanti, 2003)

3. Statechart Diagram

Statechart Diagram menggambarkan transisi dan perubahan

keadaan (dari satu state ke state lainnya) suatu objek pada sistem sebagai

akibat dari stimuli yang diterima. Pada umumnya Statechart Diagram

menggambarkan class tertentu.

Gambar 2.5. Contoh Statechart Diagram

(Wahono dan Darwiyanti, 2003)

4. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam

sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal,
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decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity

Diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi

pada beberapa eksekusi.

Activity Diagram merupakan state diagram khusus, di mana

sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger

oleh selesainya state sebelumnya (internal processing). Aktivity Diagram

menggambarkan proses yang berjalan, sementara Use Case

menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan

aktivitas.

Gambar 2.6. Contoh Activity Diagram

(Wahono dan Darwiyanti, 2003)

5. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam

dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa

message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atar

dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang

terkait).

Sequence Diagram biasa digunakan untuk menggambarkan

skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons

dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa

yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang

terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan.
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Gambar 2.7. Contoh Sequence Diagram

(Wahono dan Darwiyanti, 2003)

6. Collaboration Diagram

Collaboration Diagram juga menggambarkan interaksi antar objek

seperti Sequence Diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-

masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap

message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi

memiliki nomor 1.

7. Component Diagram

Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar

komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency) yang

terdapat didalamnya.

Gambar 2.8. Contoh Component Diagram

(Wahono dan Darwiyanti, 2003)
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8. Deployment Diagram

Deployment/Physical Diagram menggambarkan detail bagaimana

komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan

terletak (pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana

kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal

lain yang bersifat fisikal.

Gambar 2.9. Contoh Deployment Diagram

(Wahono dan Darwiyanti, 2003)

II-20

8. Deployment Diagram

Deployment/Physical Diagram menggambarkan detail bagaimana

komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan

terletak (pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana

kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal

lain yang bersifat fisikal.

Gambar 2.9. Contoh Deployment Diagram

(Wahono dan Darwiyanti, 2003)

II-20

8. Deployment Diagram

Deployment/Physical Diagram menggambarkan detail bagaimana

komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan

terletak (pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana

kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal

lain yang bersifat fisikal.

Gambar 2.9. Contoh Deployment Diagram

(Wahono dan Darwiyanti, 2003)


