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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi informasi memudahkan manusia untuk 

mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Salah satu perkembangan 

teknologi informasi dimanfaatkan dalam bidang pendidikan seperti 

dibangunnya pembelajaran secara online. Electronic Learning(E-learning) 

merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi 

dalam hal ini memanfaatkan media online seperti internet sebagai metode 

penyampaian, interaksi dan fasilitasi. Penggunaan E-Learning sebagai media 

belajar online ternyata dirasa belum cukup untuk mengatasi masalah efisiensi 

waktu dan tempat yang sering dihadapi mahasiswa. Oleh sebab itu muncul 

gagasan untuk membangun “Aplikasi E-Learning Mobile (M-Learning) di 

jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang” yang 

memudahkan mahasiswa melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun 

menggunakan perangkat bergerak. Di tengah perkembangan sekarang ini, 

teknologi bersinggungan dengan perangkat-perangkat teknologi komunikasi 

bergerak. Teknologi internet menjadi kecenderungan baru yang 

memungkinkan pembelajaran secara mobile atau lebih dikenal sebagai M-

Learning. Akses ke layanan internet tidak lagi terbatas pada komputer dan 

laptop, sekarang internet dapat diakses dari perangkat mobile ketika jaringan 

telah tersedia. Kombinasi teknologi telekomunikasi dan internet 

memungkinkan pengembangan sistem M-Learning yang pada sisi client 

memanfaatkan perangkat begerak, berinteraksi dengan sisi server, yaitu web 

server (Riyanto. B, 2006). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membuat aplikasi E-Learning Mobiledi jurusan elektro 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Bagaimana menerapkan sistem pembelajaran secara online padajurusan 

elektro Universitas Muhammadiyah Malang? 
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3. Bagaimana Membuat aplikasi E-Learning Mobile pada platform yang 

berbeda? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

diperlukan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Fasilitas pada aplikasi E-Learning mobile di jurusan elektro 

Universitas Muhammadiyah Malang meliputi, Menu matakuliah, 

Menu tugas, menu nilai tugas. 

2. Aplikasi ini bisa berjalan pada platform Android dan Ios. 

3. Database yang digunakan adalah MySQL. 

4. Penggunaan sistem ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Admin. 

 

1.4 Maksud dan tujuan 

 Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat aplikasi E-Learning Mobile di jurusan elektro Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Menerapkan sistem pembelajaran secara onlinedi jurusan elektro 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Membuat aplikasi E-Learning Mobile pada platform yang berbeda. 
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1.5 Sistem Penulisan 

Pembahasan dalam Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi  pembahasan  masalah  umum  yang  meliputi  latar  

belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan 

metodologi penelitian tugas akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Meliputi  teori-teori yang  relevan dengan masalah pokok yang 

akan digunakan sebagai bahan acuan penyusunan tugas akhir. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisa dan Perancangan aplikasi M-Learning yang memanfaatkan 

smartphone sebagai media pembelajaran. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

  Implementasi dari hasil perancangan pada Bab III dan pengujian 

sistem yang telah dibangun. 

 

BAB VI PENUTUP 

Berisi  kesimpulan  dan  saran  terhadap  seluruh  kegiatan  tugas   

akhir yang  telah dilakukan. 

 

 

 

 

 




