
BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1. Implementasi

Tahapan implementasi merupakan tahapan dimana aplikasi yang telah

selesai dianalisa, dirancang, dan dibangun, akan diuji dan dioperasikan sesuai

dengan fungsi dan tujuannya dari sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini

adalah penjelasan mengenai implementasi dari aplikasi mobile learning

menggunakan teknologi cross-platform.

5.1.1. Lingkungan Pengembangan

Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pengembangan

aplikasi mobile learning ini antara lain adalah komponen perangkat keras dan

perangkat perangkat lunak.

1. Perangkat Keras

Processor : Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @2.40 GHz

Memori (RAM) : 2.0 GB

2. Perangkat Lunak

Sistem Operasi : Windows 7 Ultimate 32-bit Operating System

Bahasa Pemrograman : HTML5, CSS3, JQuerymobile, PHP dan Java

Tools Pengembangan : Eclipse Juno, Notepad ++

: Java Development Kit 6u24 (JDK 6u24)

: Android SDK, ADT 22

: BlackBerry JDE 7.1.0

: BlacBerry Simulator 9700

Browser : Chrome, Mozilla Firefox

Server : XAMPP (Apache, MySQL, PhpMyAdmin)

: Moodle 2.4

Pemodelan UML : Rational Rose, Microsoft Visio
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5.1.2. Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi aplikasi mobile learning ini dilakukan dengan

mengunakan perangkat keras dan perangkat lunak, antara lain:

1. Perangkat Keras

Android : Samsung Galaxy ACE GT-S580

Blackberry : Blackberry Bold Smartphone (3G, WIFI)

2. Perangkat Lunak

Android : Sistem Operasi Android 2.2.1 (Froyo),

Blackberry : Blackberry OS 6

Dalam pengimplementasian aplikasi ini, website pendukung dan database

tidak di pasang pada sebuah media layanan hosting, melainkan tetap di server

localhost yaitu http://192.168.43.133/mlearning. Pengaksesannya menggunakan

browser Mozilla Firefox dan Chrome.

5.1.3. Batasan Implementasi

Adapun batasan implementasi pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pada pengimplementasian aplikasi mobile learning ini, hanya ditujukan

untuk siswa, namun tidak menutup kemungkinan guru juga dapat

mengakses mobile learning dengan konten yang terbatas, sedangkan

untuk mengakses konten yang lengkap, dapat melalui web learning seperti

admin.

2. Untuk pengujian aplikasi mobile learning ini, menggunakan layanan local.

3. Pengujian aplikasi mobile learning ini menggunakan smartphone Android

dan Blacberry. Adapun fitur-fitur pada aplikasi mobile learning ini

mencakup:

a. Menu Login

b. Menu Berita

c. Menu Pelajaran

d. Menu Tugas

e. Menu Diskusi

f. Menu Chat

g. Menu Logout
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4. Untuk diskusi, pengguna dari aplikasi mobile learning hanya dapat

membalas diskusi yang telah dibuat sebelumnya oleh guru melalui server.

5. Pengujian pada smatphone Android menggunakan sistem operasi Android

2.2 (Froyo) keatas dan pengujian untuk Blackberry menggunakan OS 7.1

kebawah.

5.1.4. Proses Tahapan-tahapan Implementasi

Proses tahapan-tahapan implementasi ini akan menjelaskan bagaimana

proses yang telah dilakukan penulis dalam mengimplementasikan aplikasi yang

telah berhasil dikembangkan. Adapun proses tahapannya adalah sebagai berikut:

5.1.4.1. Instalasi Moodle

Intalasi moodle merupakan proses tahapan yang penting, karena moodle

sendiri akan menjadi server dan konten untuk aplikasi mobile learning. Adapun

moodle yang digunakan pada tahapan instalasi ini adalah versi moodle 2.4 Stabil.

Proses pengimplementasian moodle sendiri yaitu:

1. Ekstrak file Moodle yang telah di download sebelumnya dari situs resmi

moodle.

2. Letakkan moodle didalam folder htdocs pada server xampp.

3. Akses melalui browser chrome atau Mozilla firefox, lalu ikuti petunjuk

selanjutnya untuk menyelesaikan proses instalasi.

5.1.4.2. Konfigurasi Awal

Berikut ini merupakan tahapan konfigurasi beberapa file yang berada di

server dan berhubungan dengan LMS moodle, yaitu:

1. File .htaccess

Konfigurasi file .htacces ini bertujuan untuk mengizinkan menu

yang berada pada aplikasi mobile learning yang telah dibangun agar

sesuai dengan yang diharapkan. File konfigurasi ini terletak didalam

folder moodle data pada server xampp. Adapun konfigurasi file .htaccess

ini dapat dilihat pada gambar 5.1. berikut ini:
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Gambar 5.1. Konfigurasi file .htaccess

2. File config.php

Konfigurasi file config.php ini bertujuan untuk men-sable

passwordsaltmain pada moodle. Setiap proses penginstalan moodle,

passwordsaltmain sendiri akan terbentuk dengan sendirinya. Dalam pen-

sable-an passwordsaltmain ini bertujuan untuk mengizinkan aplikasi

mobile learning agar bisa login. Jika tidak dihapus, maka pengguna

aplikasi pada mobile learning tidak dapat login. File ini terletak pada file

config.php dan passwordsaltmain yang telah terbentuk tersebut dihapus

seperti yang dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini:

Gambar 5.2. Konfigurasi file config.php

5.1.4.3. Instalasi Aplikasi Mobile Learning Pada Smartphone

Tahapan ini merupakan tahapan penginstalan aplikasi mobile learning ke

smartphone, namun sebelumnya aplikasi tersebut terlebih dahulu sudah di compile

dalam bentuk installer. Untuk menginstal aplikasi mobile learning, cukup

mengklik aplikasi yang telah di compile. Adapun extension aplikasi mobile

learning untuk smartphone Android yaitu .apk dan untuk Smartphone Blackberry

yaitu .cod atau .jad. Dalam pengimplementasiannya, berikut ini adalah icon dan

nama aplikasi mobile learning yang digunakan:

Icon :

Nama : Mlearning

Jika aplikasi berhasil diinstal dengan baik, maka icon mobile learning

akan muncul pada smartphone seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.3.
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dibawah ini. Selanjutnya, aplikasi siap dijalankan dan siap di uji untk mengetahui

apakah aplikasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Gambar 5.3. Icon mobile learning pada smarphone android

5.1.5. Hasil Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahapan untuk melihat kerja dari aplikasi

mobile learning pada smartphone. Gambar 5.4. berikut ini merupakan gambar

dari hasil implementasi yang menampilkan detail materi pelajaran pada

smartphone.

Gambar 5.4. Hasil Implementasi menampilkan detail materi pelajaran

Gambar 5.4. menunjukkan bahwasannya aplikasi mobile learning telah

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ini dapat dilihat karena aplikasi mobile
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learning telah berhasil mengakses konten pelajaran dari server moodle. Untuk

hasil implementasi selanjutnya dapat dilihat pada lampiran C.

5.2. Pengujian Sistem

Tahapan selanjutnya ialah tahapan pengujian sistem. Tahapan ini

merupakan tahapan dimana aplikasi yang telah berhasil dibangun, selanjutnya

diuji untuk melihat kelayakan pada saat dioperasikan sesuai dengan fungsi yang

diharapkan. Adapun pengujian ini dilakukan dengan cara pengujian akses ke

sistem dan pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode blackbox serta

pengujian untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi mobile

learning.

5.2.1. Pengujian Akses Aplikasi Mobile Learning

Pengujian akses ini bertujuan untuk mengetahui proses hasil dari sistem

dengan melihat apakah aplikasi mobile learning yang telah berhasil dibangun

dapat diakses melalui smartphone. Hasilnya dapat dilihat ketika telah berhasil

login ke sistem dan menampilkan menu serta konten yang sesuai dengan

database.

Tabel 5.1. berikut ini menjelaskan pengujian akses ke sistem mobile

learning menggunakan smartphone.

Tabel 5.1. Pengujian akses aplikasi mobile learning

Jam / Tanggal Smartphone Pengujian Hasil
22:39/21
Desember 2013

Samsung Galaxy Ace
GT-S580

Koneksi ke server Berhasil
Login Berhasil
List Berita Sesuai database
Detail Berita Sesuai database
Tambah Berita Berhasil
List Pelajaran Sesuai database
Detail Pelajaran Sesuai database
List Materi Sesuai database
Detail Materi Sesuai database
List Tugas Sesuai database
Detail Tugas Sesuai database
List Diskusi Sesuai database
Detail Diskusi Sesuai database
Balas Diskusi Berhasil
File Unduh Sesuai database
User Online Sesuai database
Chating Berhasil
Logout Berhasil

23:15/21 BlackBerry Bold Koneksi ke server Berhasil
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Desember 2013 Login Berhasil
Berita Sesuai database
Detail Berita Sesuai database
Tambah Berita Berhasil
Pelajaran Sesuai database
Detail Pelajaran Sesuai database
List Materi Sesuai database
Detail Materi Sesuai database
List Tugas Sesuai database
Detail Tugas Sesuai database
List Diskusi Sesuai database
Detail Diskusi Sesuai database
Balas Diskusi Berhasil
File Unduh Sesuai database
User Online Sesuai database
Chating Berhasil
Logout Berhasil

5.2.2. Pengujian Aplikasi Dengan Metode Blackbox

Pengujian blackbox dilakukan untuk mengevaluasi cara kerja sistem yang

telah dibuat, dan memastikan komponen-komponen maupun fungsi-fungsi dalam

sistem apakah telah berfungsi dengan  yang sesuai diiharaplkan. Pengujian

blackbox ini dapat dilihat pada tabel 5.2.berikut ini:
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Tabel 5.2. Pengujian aplikasi dengan metode blackbox

No. Nama
Pengujian

Deskripsi Smartphone Prekondisi Prosedur
Pengujian

Masukan Keluaran yang
diharapkan

Hasil Kesimpulan

1. Pengujian
login

Pengujian login
dengan
menginputkan
username dan
password yang
benar

Samsung
Galaxy ACE

GT-S580,
Blackberry

Bold
Smartphone
(3G, WIFI)

Form login
telah tampil

Input username
dan password

Username
“m.faiz”,
password
“Faiz.harah4p”

Menampilkan
home.

Menampilkan
home.

Benar

Pengujian login
dengan
menginputkan
username atau
password yang salah

Username
“m.faiz”,
password
“Faiz.harah4o”

Menampilkan
pesan error
“Username dan
Password salah
!!”

Tampil pesan
error
“Username dan
Password salah
!!”

Benar

Pengujian login
dengan
menginputkan
username atau
password yang
kosong

Mengosongkan
username dan
password

- Menampilkan
pesan error
“Username dan
Password salah
!!”

Tampil pesan
error
“Username dan
Password salah
!!”

Benar

2. Pengujian list
berita

Pengujian untuk
menampilkan list
berita

Halaman
home telah
tampil

Mengklik icon
berita

- Menampilkan list
berita

Tampil list
berita

Benar

3. Pengujian
detail berita

Pengujian untuk
menampilkan detail
berita.

Halaman list
berita telah
tampil

Memilih salah
satu berita

- Menampilkan
detail berita

Tampil detail
berita

Benar

4. Pengujian
tambah berita

Pengujian untuk
menambahkan berita
baru Form tambah

berita telah
tampil

Input judul
berita, memilih
pelajaran dan
input detail berita

Judul “Quis
minggu depan”,
pelajaran
“kimia”, detail
berita “Minggu
depan kita quiz
tentang materi”

Menampilkan list
berita yang telah
ditambahkan.

Tampil list
berita yang
telah
ditambahkan.

Benar



V-9

Pengujian dengan
judul berita atau
detail berita yang
kosong.

Samsung
Galaxy ACE

GT-S580,
Blackberry

Bold
Smartphone
(3G, WIFI)

Mengosongkan
judul berita dan
detail berita

- Menampilkan
pesan error “Data
masih kosong!!”

Tampil pesan
error “Data
masih
kosong!!”

Benar

5. Pengujian
menampilkan
list pelajaran

Pengujian untuk
menampilkan list
pelajaran yang telah
di-enrol
(ditambahkan)

Halaman
home telah
tampil

Mengklik icon
pelajaran

- Menampilkan list
pelajaran

Tampil list
pelajaran

Benar

6. Pengujian
menampilkan
detail berita

Pengujian untuk
menampilkan detail
pelajaran yang telah
di-enrol
(ditambahkan) Halaman list

pelajaran
telah tampil

Memilih list
pelajaran

- Menampilkan
detail pelajaran

Tampil detail
pelajaran

Benar

7. Pengujian
menampilkan
list materi
pelajaran

Pengujian untuk
menampilkan list
materi pelajaran
yang telah di-enrol
(ditambahkan)

- Menampilkan list
materi pelajaran

Tampil list
materi pelajaran

Benar

8. Pengujian
menampilkan
detail materi
pelajaran

Pengujian untuk
menampilkan detail
materi pelajaran
yang telah di-enrol
(ditambahkan)

Halaman list
materi
pelajaran
telah tampil

Memilih list
materi pelajaran

- Menampilkan
detail materi
pelajaran

Tampil detail
materi pelajaran

Benar

9. Pengujian
menampilkan
list tugas

Pengujian untuk
menampilkan list
tugas berdasarkan
pelajaran

Halaman list
pelajaran
telah tampil

Memilih list
pelajaran

- Menampilkan list
tugas

Tampil list
tugas

Benar

10. Pengujian
menampilkan
detail tugas

Pengujian untuk
menampilkan detail
tugas berdasarkan
pelajaran

Halaman list
tugas telah
tampil

Memilin list
tugas

- Menampilkan
detail tugas

Tampil detail
tugas

Benar

11. Pengujian
menampilkan

Pengujian
menampilkan list

Halaman list
pelajaran

Memilih list
pelajaran

- Menampilkan list
diskusi

Tampil list
diskusi

Benar
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list diskusi diskusi berdasarkan
pelajaran

telah tampil

12. Pengujian
menampilkan
detail diskusi

Pengujian
menampilkan detail
diskusi

Samsung
Galaxy ACE

GT-S580,
Blackberry

Bold
Smartphone
(3G, WIFI)

Halaman list
diskusi telah
tampil

Memilih list
diskusi

- Menampilkan
detail diskusi

Tampil detail
diskusi

Benar

13.

Pengujian
balas diskusi

Pengujian untuk
membalas diskusi
dengan
menginputkan pesan
diskusi Form balas

diskusi telah
tampil

Menginputkan
pesan diskusi

Pesan “masih
Pak, mengenai
hukum
berganda”

Menampilkan
detail diskusi
yang telah di balas

Tampil detail
diskusi yang
telah di balas

Benar

Pengujian untuk
membalas diskusi
dengan
mengosongkan
pesan diskusi

Mengosongkan
pesan diskusi

- Menampilkan
pesan error “Data
masih kosong”

Tampil pesan
error “Data
masih kosong”

Benar

14.

Pengujian
unduh file

Pengujian untuk
menampilkan list
sesuai pelajaran

Halaman list
pelajaran

telah tampil

Memilih list
pelajaran

- Menampilkan list
file

Tampil list file Benar

Pengujian untuk
mengunduh file

Memilih list file - Menampilkan
proses unduh file

Tampil proses
unduh file

Benar

15.

Pengujian
chating

Pengujian untuk
menampilkan jika
ada user yang
sedang online

Halaman
home telah
tampil

Memilih icon
chat

- Menampilkan
user yang sedang
online

Tampil user
yang sedang
online

Benar

Pengujian untuk
chatting dengan user
yang online dengan
menginputkan pesan

Halaman
chatting
telah tampil

Menginputkan
pesan chating

Pesan
“Assalamu’alaik
um Pak”

Menampilkan
pesan
“Assalamu’alaiku
m Pak”

Tampil pesan
“Assalamu’alai
kum Pak”

Benar
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5.2.3. Pengujian User Acceptance Test

Pengujian dengan menggunakan User Acceptence Test adalah pengujian

yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai aplikasi yang telah dibangun dan

informasi yang terkait dalam sistem. Hasil pengujian tersebut diisi oleh siswa

yang menggunakan aplikasi. Jumlah responden pada pengujian UAT yaitu 30

siswa dan 8 guru. Adapun materi yang diujikan adalah seputar pelajaran kimia.

Berikut ini adalah indikator yang digunakan untuk kuesioner, antara lain sebagai

berikut:

1. Kemampuan aplikasi dalam menampilkan materi pelajaran.

2. Manfaat aplikasi mobile learning sebagai media pembelajaran untuk

siswa.

3. Kemampuan kinerja aplikasi dalam memberikan respon kepada pengguna.

4. Tampilan antar muka aplikasi (interface).

5. Efesien aplikasi mobile learning yang dapat digunakan dimana saja.

Berikut ini adalah kategori penilaian yang digunakan dalam kuesioner:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Tidak Setuju (TS)

3. Netral (N)

4. Sangat Setuju (SS)

5. Setuju (S)

Tabel 5.3. berikut ini adalah tabel pertanyaan kuesioner untuk siswa, yaitu

sebagai berikut:

Tabel 5.3. Kuesioner untuk siswa

PENGUJIAN INTERFACE APLIKASI

NO PERNYATAAN STS TS N SS S
1 Aplikasi mudah digunakan
2 Penataan tampilan aplikasi seperti, tombol,

serta struktur menu bagus
3 Penggunaan aplikasi mudah untuk dipahami

PENGUJIAN TEPAT SASARAN APLIKASI

NO PERNYATAAN STS TS N SS S
1 Aplikasi dapat memudahkan siswa dalam

proses belajar.
2 Siswa dapat melihat materi pelajaran, tugas

secara detail.
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3 Siswa dapat langsung berdiskusipermateri pelajaran kepada guru danteman.
4 Aplikasi dapat membantu menghindari

siswa ketinggalan materi pelajaran maupun
tugas

5 Aplikasi dapat menghemat waktu dan biaya
6 Validasi yang digunakan sistem sesuai

dengan yang seharusnya
7 Proses belajar dapat dilakukan dimana saja

8 Aplikasi dapat sebagai penunjang/
pendukung dalam membantu meningkatkan
pendidikan

PENGUJIAN KINERJA APLIKASI

NO PERNYATAAN STS TS N SS S
1 Aplikasi dapat menyimpan data dengan

cepat
2 Aplikasi dapat menampilkan berita, materi

pelajaran, tugas  dengan cepat
3 Aplikasi dapat melakukan berdiskusi per-

pelajaran
4 Aplikasi dapat melakukan chating dengan

sesama user yang online
5 Aplikasi dapat mengunduh file materi

pelajaran dengan cepat
6 Tidak terdapatnya bug atau kesalahan pada

Sistem
7 Semua menu dapat berfungsi dengan baik

PENGUJIAN EFISIENSI APLIKASI

NO PERNYATAAN STS TS N SS S
1 Aplikasi dapat menghemat waktu dan biaya

2 Prose belajar dapat dilakukan dimana saja
tanpa adanya batasan waktu dan tempat

Tabel 5.4. Kuseioner untuk guru

PENGUJIAN INTERFACE APLIKASI
NO PERNYATAAN STS TS N SS S
1 Aplikasi mudah digunakan
2 Penataan tampilan aplikasi seperti, tombol,

serta struktur menu bagus
3 Penggunaan aplikasi mudah untuk dipahami

PENGUJIAN TEPAT SASARAN APLIKASI
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NO PERNYATAAN STS TS N SS S
1 Aplikasi dapat memudahkan siswa dalam

proses belajar.
2 Guru dapat menginputkan pemberitahuan

secara langsung
3 Aplikasi dapat membantu menghindari

siswa ketinggalan informasi seperi quis
4 Aplikasi dapat menghemat waktu dan biaya
5 Validasi yang digunakan sistem sesuai

dengan yang seharusnya
6 Aplikasi dapat sebagai penunjang/

pendukung dalam membantu meningkatkan
pendidikan

PENGUJIAN KINERJA APLIKASI

NO PERNYATAAN STS TS N SS S
1 Aplikasi dapat menyimpan data dengan

cepat
2 Aplikasi dapat menampilkan berita  dengan

cepat
3 Aplikasi dapat melakukan berdiskusi per-

pelajaran
4 Aplikasi dapat melakukan chating dengan

sesama user yang online
5 Tidak terdapatnya bug atau kesalahan pada

Sistem
6 Semua menu dapat berfungsi dengan baik

PENGUJIAN EFISIENSI APLIKASI
NO PERNYATAAN STS TS N SS S
1 Aplikasi dapat menghemat waktu dan biaya

2 Proses belajar dapat dilakukan dimana saja
tanpa adanya batasan waktu dan tempat

Setelah kuesioner diberikan, selanjutnya data kuesioner tersebut diolah

untuk mendapatkan hasil penilaian user acceptance test. Untuk data pengujian

user acceptance test sendiri dapat dilihat pada lampiran D. Adapun hasil penilaian

dari user acceptance test dapat dilihat pada tabel 5.4. berikut ini:

Tabel 5.5. Penilaian user acceptance test siswa

Pertanyaan
Jawaban Siswa

STS % TS % N % SS % S %
Pengujian Interface Aplikasi

1 - - - - 3 10% 11 36% 16 53%
2 - - - - 3 10% 9 30% 18 60%
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3 - - - - 5 16% 13 43% 12 40%
Pengujian Tepat Sasaran Aplikasi

1 - - - - 2 0.6% 17 56% 11 36%
2 - - - - 4 13% 14 46% 12 40%
3 - - - - 1 0.3% 19 63% 10 33%
4 - - - - 1 0.3% 13 43% 16 53%
5 - - 1 0.3% 7 23% 8 26% 14 46%
6 - - - - 5 16% 15 50% 10 33%
7 - - 1 0.3% 2 0.6% 17 56% 10 33%
8 - - - - 1 0.3% 18 60% 11 36%

Pengujian Kinerja Aplikasi
1 - - - - 3 10% 15 50% 12 40%
2 - - - - 4 13% 10 66% 11 36%
3 - - - - 2 0.6% 14 46% 14 46%
4 - - - - 2 0.6% 16 53% 12 40%
5 - - - - 3 10% 14 46% 13 43%
6 - - 1 0.3% 16 53% 8 26% 5 16%
7 - - - - 6 20% 6 20% 18 60%

Pengujian Efisiensi Aplikasi
1 - - - - 5 16% 14 46% 11 36%
2 - - - - 5 16% 17 56% 8 26%

Tabel 5.6. Penilaian user acceptance test guru

Pertanyaan
Jawaban Guru

STS % TS % N % SS % S %
Pengujian Interface Aplikasi

1 - - - - - - 3 37% 5 62%
2 - - - - - - 3 37% 5 62%
3 - - - - - - 4 50% 4 50%

Pengujian Tepat Sasaran Aplikasi
1 - - - - 1 12% 7 87% - -
2 - - - - - - 7 87% 1 12%
3 - - - - 1 12% 7 87% - -
4 - - 2 25% - - 5 62% 1 12%
5 - - - - 1 12% 3 37% 4 50%
6 - - - - - - 5 62% 3 37%

Pengujian Kinerja Aplikasi
1 - - - - - - 5 62% 3 37%
2 - - - - 2 25% 5 62% 1 12%
3 - - - - 1 12% 4 50% 3 37%
4 - - - - - - 3 37% 5 62%
5 - - 1 12% 1 12% - - 6 75%
6 - - - - 1 12% 5 62% 2 25%

Pengujian Efisiensi Aplikasi
1 - - 1 12% - - 5 87% - -
2 - - - - - - 5 87% 1 12%
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5.3. Kesimpulan Pengujian

Setelah beberapa pengujian telah selesai dilakukan, maka kesimpulan dari

aplikasi mobile learning menggunakan teknologi cross-platform adalah sebagai

berikut:

1. Aplikasi mobile learning menggunakan teknologi cross-platform dapat

menampilkan konten learning sesuai dengan yang telah di analisa dan di

rancang.

2. Aplikasi yang dijalankan pada smartphone android dan blackberry dapat

berjalan dengan baik.

3. Konten yang ditampilkan pada aplikasi mobile learning sesuai dengan

database yang di-server.

4. Pengembangan lebih lanjut ditambahkan notifikasi otomatis jika ada

penambahan konten baru dari server seperti materi pelajaran, berita, tugas,

diskusi, file dan chat.

5. Pengembangan lebih lanjut adanya emoticon pada chatting.


