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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi Aplikasi Mobile 

 Aplikasi Mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda 

melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon 

seluler atau Handphone. Dengan menggunakan aplikasi mobile, Anda dapat 

dengan mudah melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, 

belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing dan lain sebagainya. 

Pemanfaatan aplikasi mobile untuk hiburan paling banyak digemari oleh hampir 

70% pengguna telepon seluler, karena dengan memanfaatkan adanya fitur game, 

music player, sampai video player membuat kita menjadi semakin mudah 

menikmati hiburan kapan saja dan dimanapun[3] 

 Sedangkan menurut Bentley [4] aplikasi mobile adalah sebuah bahasa 

pemrograman yang mempresentasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh 

perangkat lunak atau bagaimana suatu proses perangkat lunak seharusnya 

menyelesaikan tugasnya 

2.2. Definisi Media Pembelajaran 

 Secara etimologi, kata “media” merupakan bentuk jamak dari “medium”, 

yang berasal dan Bahasa Latin “medius” yang berarti tengah. Sedangkan dalam 

Bahasa Indonesia, kata “medium” dapat diartikan sebagai “antara” atau “sedang” 

sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau 

meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima 

pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat 

digunakan dalam suatu proses penyajian informasi [5]. 

 Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal 

dengan istilah audio visual aids (alat bantu pandang/dengar). Selanjutnya disebut 

instructional materials (materi pembelajaran), dan kini istilah yang lazim 

digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instructional media (media 

pendidikan atau media pembelajaran). Dalam perkembangannya, sekarang muncul 
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istilah e-Learning. Huruf “e” merupakan singkatan dari “elektronik”. Artinya 

media pembelajaran berupa alat elektronik, meliputi CD Multimedia Interaktif 

sebagai bahan ajar offline dan Web sebagai bahan ajar online. 

2.3. Metode Glenn Doman 

 Glenn Doman memperoleh gelar sarjana dalam bidang terapi fisik dari dari 

university of Pennsylvania pada tahun 1940. Sejak itu, beliau mulai memelopori 

bidang studi tentang perkembangan otak anak. Pada tahun 1955, dia mendirikan 

The Institute for the Achievement of Human Potential di Philadelphia. Di awal 

tahun 1960-an, pekerjaan institusi ini dalam menangani anak-anak yang cedera 

otak telah menghasilkan penemuan penting tentang pertumbuhan dan 

perkembangan tentang otak anak-anak normal. Glenn Doman telah hidup, belajar 

dan bekerja dengan anak-anak yang berasal lebih dari 100 negara, mulai dari yang 

berpendidikan tinggi sampai yang paling primitif. Pemerintah Brazil telah 

menganugerahkan gelar kehormatan atas jasa-jasanya bagi anak-anak diseluruh 

dunia. 

Glenn Doman adalah penulis buku-buku terlaris dari seri evolusi Kasih 

Sayang (The Gentle Revolution Series), yang terdiri dari How To Teach Your 

Baby To Read, How To Teach Your Baby Math, How To Multyply Your Baby’s 

Intelligence, How To Give Yor Baby Encyclopedic Knowledge, dan How To Teach 

Your baby To Be Physically Superb. Dia adalah juga penulis What To Do About 

Your Brain-Injured Child, yang merupakan panduan bagi para orangtua yang 

memiliki anak-anak cidera otak. Hingga kini, dia masih mengabdikan seluruh 

waktunya untuk mengajar para orang tua dari anak-anak yang cedera otak maupun 

normal. Selama lebih dari lima puluh tahun, Glenn Doman dari para ahli dalam 

pertumbuhan otak anak di Institut telah membuktikan bahwa anak-anak yang 

sangat muda usia mempunyai kemampuan belajar yang jauh lebih baik dari yang 

pernah kita duga. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat mengagumkan ini, 

suatu penyelidikan untuk mengungkapkan mengapa anak-anak yang baru lahir 

sampai usia enam tahun dapat belajar lebih baik dan lebih cepat daripada anak-

anak yang lebih tua usianya, serta mengajarkan cara yang praktis untuk 
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melakukannya. Sebagai pendiri The Institute for the Achievement of Human 

Potential, dia telah menciptakan program awal yang lengkap dan menyeluruh 

untuk perkembangan anak yang dapat dilakukan di rumah oleh setiap orangtua.  

Ketika Glenn Doman memutuskan untuk memperbarui buku-buku dari 

seri Gentle Revolution, dia dibantu oleh putrinya, Janet Doman, dalam 

menyunting dan memasukkan informasi tambahan yang diperolehnya dari 

pengalaman selama empat decade sejak buku pertama diterbitkan. Janet Doman. 

Setelah menyelesaikan studinya dibidang zoology (ilmu tentang binatang) di 

University of Hull, Inggris, dan antropologi fisik di University of Pennsylvania, ia 

mendedikaskan dirinya untuk mengajarkan program membaca pada usia dini 

kepada orangtua di Institut tersebut. Janet menghabiskan waktu hampir dua tahun 

di Early Development Association (Asosiasi Pengembangan Usia Dini) di Jepang, 

di mana dia membuat program khusus untuk para Ibu. Setelah itu Janet kembali 

ke Philadelphia untuk memimpin The Evan Thomas Institute, sebuah sekolah 

yang unik untuk para Ibu dan bayi-bayi mereka. Program pengembangan pada 

usia dini ini merupakan cikal bakal dari International School untuk anak-anak 

yang lulus dari program awal tersebut. Janet menghabiskan hampir seluruh 

waktunya berhadapan dengan “Orangtua yang terbaik di dunia”, membantu 

mereka untuk menemukan potensi terbesar dan terbaik dari bayi-bayi mereka, dan 

potensi mereka sendiri sebagai guru. 

Glenn Doman yang tahun 2012 ini akan genap berusia 92 tahun, dalam 

melanjutkan karyanya,kini dibantu selain oleh putrinya Janet Doman, juga oleh 

putra bungsunya Douglas Doman. Douglas Doman menempati posisi sebagai 

wakil direktur dari The Institute for the Achievement of Human Potential yang 

dibesarkan di kampus ayahnya serta sejak kecil hidup bersama anak normal 

maupun anak cedera otak dari yang ringan sampai yang paling berat. Dalam 

kesehariannya Douglas menfokuskan diri untuk menggali bagaimana latihan fisik 

dapat membantu memperbaiki jarngan saraf yang rusak melalui perbaikan asupan 

oksigen ke dalam otak anak yang sangat membantu kesembuhan anak-anak cedera 

otak, serta memaksimalkan potensi anak normal. Penemuan yang cukup 

mengagetkan bahwa pertumbuhan anak normal melalui proses bergerak tanpa 
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berpindah dalam posisi terlentang, lalu meningkat kemampuannya untuk 

tengkurap dan mulai merayap dengan posisi silang, kemudian ke proses 

berikutnya merangkak, jalan dan kemudian lari adalah proses yang wajib 

diketahui tidak bisa dilompati. Anak-anak yang kurang merayap dan merangkak 

umumnya akan mengalami masalah di kemudian hari dan hamper seluruh anak 

cedera otak tidak mengalami proses tersebut. Metode ini melakukan semacam 

reformatting pada otak anak-anak, mendaya gunakan bagian otak yang sehat 

dengan membuka kanal baru di otak sehingga bisa membypass bagian otak yang 

rusak. Serangkaian gerak dasar yang harus dilakukan merayap dan merangkak 

untuk melancarkan aliran darah ke kaki dan tangan yang kerap bertemperatur 

lebih rendah dibandingkan suhu di tubuh. Ini juga untuk mempererat sambungan 

central nervous system dan peripheral nervous system yang kadang sekrup 

penghubungnya dol (too lose) atau terlalu keras (too tight) sehingga kelenturan 

geraknya berkurang. Dasar teori yang digunakan dalam metode ini adalah teori 

kelompok nurture atau behaviorism. Sejak itu banyak sekali program dibuat, 

program ini melakukan manipulasi motorik anak brain damage dengan cara 

mereka dilatih dengan beragam gerakan yang dipercayai akan merangsang 

struktur otak. 

 Upaya Glenn Doman diteruskan oleh anaknya Jannet Doman yang 

membuat program bayi membaca menggunakan flash card. Ini dasarnya sama 

bahwa inteligensia bisa dipengaruhi dari luar. Tapi temuan-temuan terakhir karena 

pesatnya brain research diketahui bahwa setiap anak itu mempunyai kondisi 

neurobiologis masing-masing yang bila ternyata diluar batas-batas normal 

membutuhkan pertolongan agar ia mampu siap saat harus menjalankan sekolah 

dasar (school readiness). Metode ini merupakan sebagian dari intervensi dini. 

Metode ini di Amerika diberi nama Early Head Start Metode. Intervensi dini 

diberikan untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan maupun ketidakan 

harmonisan tumbuh kembang (fisik, psikologis, sosial, emosional, kognitif dan 

sebagainya). 

Glenn Doman yang telah berusia 92 tahun, pendiri The Institute for the 

Achievement of Human Potential di Philadelphia, puluhan tahun meneliti 
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perkembangan otak anak, khususnya anak yang terkena cedera otak. Dia 

mengatakan bahwa otak anak, bahkan yang sudah dibedah hemisferektomi 

(dibuang setengah fisik) otaknya pun masih bisa mempunyai kemampuan sama 

dengan anak dengan otak utuh. Begitu pula praktisi Metode Glenn Doman, Irene  

Mongkar, mengatakan bahwa otak anak sejak usia nol tahun, bahkan sejak dalam 

kandungan di stimulus sehingga sel-sel otaknya berkembang dengan cepat.  

Karena itu, terdapat anak berumur 2,5 tahun sudah dapat membaca buku. 

Perkembangan fisik otak yang sangat pesat terjadi pada saat bayi lahir hingga usia 

18 bulan. Jika sewaktu lahir otak anak sudah sebesar 25 % dari otak orang dewasa 

(sekitar 350 gram), pada usia 18 bulan otak anak berkembang dua kali lipatnya. 

Otak anak terus berkembang dan pada umur enam tahun sudah mencapai 90% 

dari berat otak orang dewasa. Otak anak akan mencapai perkembangan 100 % 

pada umur 18 tahun (sekitar 1,4 kilogram). Pada saat kelahiran, otak bayi 

mengandung 100 miliar sel aktif. Ahli neurobiologi dari Universitas California  

Berkeley, Carla Shatz, seperti dikutip majalah Time (Februari 1997) 

menyebutkan, terdapat pula satu triliun sel glia (perekat) yang membentuk 

semacam sarang untuk melindungi dan memberi makan sel aktif itu. Bahkan, 

menurut ahli psikologi dari Inggris, Tony Buzan, masing-masing sel aktif itu 

mampu membuat 20.000 sambungan yang berbeda dengan sel-sel lainnya.  

Kemampuan otak anak luar biasa. Apalagi jika orangtua mampu memberi 

rangsangan maksimal pada otak, terutama hingga usia 18 bulan. Jika tidak 

dirangsang, otak anak bisa menderita. Para peneliti dari Baylor College of 

Medicine pernah menemukan, otak anak akan mengecil 20% - 30% dari ukuran 
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normal jika anak jarang diajak bermain atau disentuh. Glenn Doman memberikan 

panduan napak tilas. yaitu dari patterning (memanipulasi anggota badan dan 

kepala dalam gerak yang ritmit), merayap, merangkak, stimulasi reseptif yang 

merangsang visual, perabaan, dan pendengaran anak, kegiatan ekspresif, masking 

(bernapas ke dalam masker oksigen untuk meningkatkan banyaknya oksigen 

terhirup, yang dipercaya meningkatkan aliran darah di otak), berayun pada palang, 

dan kegiatan gravitasi dan antigravitasi. Intinya yaitu, pada prinsipnya metode 

yang diajarkan Glenn Doman adalah menstimulasi otak secara maksimal untuk 

membuat jembatan-jembatan baru menutupi bagian otak yang cedera. 

2.3.1. Aspek Psikologi 

a. Asumsi sinapsis 

Sinapsis (hubungan antar sel otak) sangat berkembang pada usia dini terutama 

usia tiga tahun pertama. Karena itu sangat tepat untuk mengoptimalkan otak pada 

tiga tahun pertama sehingga dapat meningkatkan kecerdasan anak 

b. Asumsi periode kritis 

Anak mempunyai periode kritis yang harus diwaspadai karena bila pada periode 

tertentu pembelajaran yang seharusnya terjadi tidak terlaksana maka akan 

mempengaruhi perkembangan dasar anak tersebut. 

c. Asumsi enriched environment (lingkungan yang diperkaya) 

Dengan menstimulus anak menggunakan flashcard berbagai macam sebagai 

sarana bayi belajar segala hal berarti kita memperkaya lingkungan belajar bayi 

sehingga bayi belajar lebih baik. 

2.3.2. Flash cards 

Flash cards adalah kartu permainan yang dilakukan dengan cara 

menunjukkan gambar secara cepat untuk memicu otak bayi anda agar dapat 

merima informasi yang ada di hadapan mereka, dan sangat efektif untuk 
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membantu bayi anda belajar membaca, mengenal angka, mengenal huruf di usia 

sedini mungkin. Durasi memperlihatkan flash cards diusahakan tidak lebih dari 5 

detik karena waktu efektif untuk mengingat sebuah objek bagi seorang bayi 

adalah 5 detik dan juga agar perhatian sang bayi tidak teralihkan. 

 

 Gambar 2- 1 Contoh Red Dots 

1.  Dot  Card  

 Buatlah kartu dari kertas manila atau karton putih dengan ukuran 28×28 cm 

sebanyak 100 kartu. Gambarlah atau tempelkan masing-masing kartu dengan 

lingkaran atau dot berwarna merah menyala dengan diameter 2 cm, dengan 

jumlah urut 1 sampai 100.  

 Lingkaran ini harus Anda susun secara acak, dan jangan lupa untuk 

mencantumkan angkanya pada halaman sebaliknya. 

 

 

Gambar 2-2 Contoh Tampilan Angka 
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 2.  Numeric Card 

 Buatlah kartu dari kertas manila atau karton dengan ukuran 14×14 cm 

sebanyak 100 kartu. Tuliskan atau tempel angka tebal kira-kira setinggi 12-13 cm 

dengan warna merah menyala, urut dari angka 1 sampai 100. 

Langkah-langkah pengajaran: 

a. Langkah pertama: pengenalan jumlah angka. Tunjukkan kartu dengan 1 

dot, dan katakan, “ini satu”. Lakukan dengan sangat cepat (dalam hitungan 

detik) dan anak harus fokus pada kartu yang Anda tunjukkan. Lakukan 

langkah ini 3 kali sehari, cukup 5 kartu saja perhari. 

b. Langkah kedua: pengenalan persamaan jumlah. Ambil 3 buah kartu, 

misalnya kartu 3, 2, dan 5. Katakan; “dua ditambah tiga sama dengan 

lima”. Lakukan langkah ini 3 kali sehari dan cukup 3 persamaan saja 

setiap harinya. Pada langkah ini, pada setiap interval 2 minggu, setelah 

melakukan persamaan pertambahan, lakukan juga persamaan 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan ingat, jangan lakukan 

pengulangan pada hari yang berbeda dan jangan lakukan tes. 

c. Langkah ketiga: memecahkan masalah. Ambil 4 kartu, misalnya kartu 4, 8, 

12, dan 20. Katakan; “empat ditambah delapan sama dengan dua belas 

atau dua puluh?”. Biarkan si kecil berpikir dan menunjukkan jawabannya. 

Jika si kecil belum mampu menunjuk atau menyebutkan jawabannya, 

maka perhatikanlah fokus matanya. Jangan paksakan jika ia belum mau 

atau belum dapat menjawab dengan tepat. Tetap peluk dan berikan ciuman 

penuh kasih meski jawabannya salah. 

d. Langkah keempat: pengenalan angka, pada langkah ini, ambillah kartu 

numer card Anda yang berukuran 14 x 14 cm. Lakukan seperti langkah 

awal dengan menunjukkan kartu bertuliskan angka 1, dan katakan, “ini 

satu”. Lakukan langkah ini sama seperti langkah-langkah sebelumnya 

hingga kartu habis. 

Dua faktor yang sangat penting dalam mengajar anak : 

1.  Sikap dan pendekatan orang tua 
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 Syarat terpenting adalah, bahwa diantara orang tua dan anak harus ada 

pendekatan yang menyenangkan, karena belajar matematika merupakan 

permainan yang bagus sekali. Belajar adalah: 

- Hadiah, bukan hukuman 

- Permainan yang paling menggairahkan, bukan bekerja 

- Bersenang-senang, bukan bersusah payah 

- Suatu kehormatan, bukan kehinaan 

2. Membatasi waktu untuk melakukan permainan ini sehingga betul-betul singkat, 

hentikan permainan ini sebelum anak itu sendiri. 

2.4. Metode Rekayasa Perangkat Lunak 

 

 

 

Gambar 2-3 Metode Pengembangan Sistem dengan IMSDD 

 

Sistem multimedia interaktif membutuhkan perencanaan yang sangat hati-

hati pada struktur navigasi dan pendekatan dalam pembuatan interaktifitas 
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menggunakan metafora desain yang tepat. Tingkatan dari IMSDD (Dastbaz, 2003, 

pp130-132) adalah : 

1. Analisis Kebutuhan Sistem (System Requirements) 

Tahap ini sebanding dengan tahapan spesifikasi kebutuhan pada model 

waterfall dan mengandung elemen-elemen feasibility (kelayakan) dan 

pemilihan hardware seperti pada RMM model. Beberapa fungsi tahapan 

ini adalah : 

a.Untuk menyediakan definisi sistem seperti pembuatan outline mengenai 

tujuan dan sasaran dari sistem yang akan dibuat. 

b.Untuk memastikan siapakah user dari sistem yang akan dibuat dan jika 

ada kebutuhan spesifik lain yang perlu dipertimbangkan.Sebagai contoh 

jika kita merancang sebuah paket pembelajaran untuk mengajarkan 

kepada user yang sulit mendengar maka menggunakan audio sebagai 

media pemberi informasi adalahsangat tidak cocok. 

c.Evaluasi hardware, software, dan authoring tools yang dibutuhkan lalu 

pilih secara tepat. 

d.Pertimbangkan secara tepat delivery platform yang dibutuhkan oleh 

sistem. Jika sistem multimedia interaktif berjalan pada sebuah jaringan 

(WAN, LAN) maka kita membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam 

mendesain dan membangun sistem dibandingkan jika kita menggunakan 

sistem yang bertipe CD-ROM.  

 

2. Pertimbangan Desain (Design Considerations) 

Tujuan dari langkah ini adalah untuk menggambarkan secara jelas 

panduan tentang detail desain. Langkah ini mencakup: 

a.Metafora Desain: Memilih sebuah model nyata untuk digunakan sebagai 

solusi kunci desain interface bagi sistem contohnya film, buku, game, dll. 

b.Format dan tipe informasi: Definisikan tipe-tipe informasi yang perlu 

diintegrasikan ke dalam sistem (teks, grafik, animasi, suara, video). 

Sebagai contoh jika kita membuat sistem multimedia interaktif tentang 
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film atau bioskop maka format informasi video akan berperan paling 

banyak. 

c.Struktur navigasi:Menerangkan sebuah strategi navigasi yang jelas 

termasuk struktur hubungan dan fitur-fitur yang mungkin akan 

menghindari masalah yang berhubungkan dengan sistem hypermedia 

seperti disorientasi. 

d.Sistem kontrol: Menjelaskan tipe dan fitur-fitur dari kontrol dan 

peralatan yang dibutuhkan oleh sistem.  

 

3. Implementasi (Implementation) 

Saat fitur desain telah ditentukan maka tahap implementasi dari sistem 

dimulai menggunakan multimedia authoring tools. Tahap implementasi 

terdiri atas : 

a. Membuat prototipe dari sistem. 

b. Melakukan beta test terhadap prototipe untuk mencari masalah yang 

mungkin dari kontrol atau desain.  

 

4. Evaluasi (Evaluation) 

Pada tahapan ini sistem dievaluasi terhadap tujuan sebelumnya. Tipe- tipe 

evaluasi yang digunakan bisa berupa evaluasi formatif atau sumatif. 

2.5. Android 

Wikipedia[6] menulis bahwa Android adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan 

aplikasi. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang 

baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel / smartphone. Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 

34 perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 
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2.5.1. Fitur 

 Dikutip dari situs web [7]. Beberapa fitur yang terdapat dalam Android 

yaitu: 

1. Application Framework, memungkinkan penggunaan dan penggantian 

komponen. 

2. Dalvik Virtual Machine, mengoptimalkan perangkat mobile. 

3. Integrated Browser, berbasis open source WebKit engine. 

4.Optimized Graphics, didukung oleh library grafis 2D dan 3D berbasis 

spesifikasi OpenGL ES 1.0. 

5. SQLite, untuk menyimpanan data terstruktur. 

6. Media Support, untuk audio dan video dengan format (MPEG4, H.264, MP3, 

AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

7. Bluetooth, EDGE, 3G, and WiFi (tergantung handset) 

8. Camera, GPS, Compass, Accelerometer (tergantung handset) 

9. Rich Development Environment, tersedianya dukungan yang penuh untuk para 

pengembang aplikasi termasuk emulator, tools untuk debugging, memori dan 

kinerja profil, dan plugin untuk IDE Eclips. 

2.5.2. Arsitektur Android 

 Gambar berikut menunjukkan komponen utama dari sistem operasi 

Android dikutip dari situs [CB]. Setiap bagian dijelaskan lebih rinci pada bagian 

bawah. 
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Gambar 2.4 Layer pada Android 

 

1.  Applications 

 Applications adalah layer dimana kita berhubungan dengan aplikasi inti 

termasuk email client, program SMS, kalender, peta, browser, kontak, dan lain-

lain. Semua aplikasi ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java. 

2.  Application Framework 

 Kerangka Aplikasi atau Application Framework adalah dasar dari aplikasi 

ini. Dengan kerangka aplikasi ini orang dapat menambahkan modul-modul yang 

diperlukan dengan mudah tanpa harus mengubah source code program aplikasi. 

Dengan menyediakan sebuah platform pengembangan terbuka, Android 

menawarkan kemampuan pengembang untuk membangun aplikasi yang sangat 

kaya dan inovatif. Pengembang bebas untuk mengambil keuntungan dari 

perangkat keras informasi, akses lokasi, menjalankan background service, 

mangatur alarm, menambahkan status notofikasi, dan sebagainya. Pengembang 

memiliki akses penuh menuju API framework seperti yang telah dilakukan oleh 

aplikasi inti. Arsitektur aplikasi dirancang supaya kita dengan mudah 

menggunakan komponen yang sudah digunakan (reuse). 
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3.  Library 

 Android mencakup satu set library C/ C++ yang digunakan oleh berbagai 

komponen dari sistem Android. Library tersebut dapat digunakan pengembang 

melalui framework Android. Beberapa library inti yang dapat digunakan yaitu: 

a. System C library – implementasi dari BSD (Berkeley Software 

Distribution) dari sistem standar library C (libc), diset untuk perangkat 

berbasis Linux. 

b. Media library – berbasis OpenCORE PacketVideo, dukungan library 

untuk pemutaran dan perekaman audio dan video populer seperti MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, dan PNG. 

c. Surface manager – mengelola akses ke subsistem layar 2D dan 3D dari 

lapisan beberapa aplikasi. 

d. LibWebCore – mencakup modern web browser dengan engine 

embedded web view. 

e. SGL – mendasari mesin grafis 2D. 

f. 3D libraries – yang mencakup implementasi OpenGL ES 1.0 API’s 

g. FreeType – me-render huruf bitmap dan vector. 

h. SQLite – mesin database relational yang powerful dan ringan, tersedia 

untuk semua aplikasi. 

4.  Android Run Time Layer yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan 

dimana dalam prosesnya menggunakan implemantasi Linux. Dalvik Virtual 

Machine (DVM) merupakan mesin yang membentuk dasar kerangka aplikasi 

Android. Di dalam Android Run Time dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

a. Core Libraries: Aplikasi Android dibangun dalam bahasa java, sementara 

Dalvik sebagai virtual mesinnya. Bukan virtual machine java (JVM), sehingga 

dibutuhkan library yang berfungsi untuk menterjemahkan bahasa java/c yang 

ditangani oleh Core Libraries. 

b. Dalvik Virtual Machine: Virtual mesin berbasis register yang dioptimalkan 

untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efisien, dimana merupakan 

pengembangan yang mampu membuat Linux kernel untuk melakukan threading 

dan manajemen tingkat rendah. 
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5.  Linux Kernel 

 Linux kernel adalah layer dimana inti dari operating sistem dari Android 

itu berada. Berisi file-file system yang mengatur system processing, memory, 

resource, drivers, dan sistem-sistem operasi Android lainnya. Android bergantung 

pada Linux kernel versi 2.6. 

2.5.3. Fundamental Aplikasi 

 Dikutip pula dari situs web [CB]: aplikasi Android ditulis dalam bahasa 

pemrograman Java. Kode Java dikompilasi bersama dengan data file resource 

yang dibutuhkan oleh aplikasi, dimana prosesnya di-package oleh tools yang 

dinamakan “apt tools” ke dalam paket Android sehingga menghasilkan file 

dengan ekstensi apk. File apk tersebut yang dinamakan aplikasi yang dapat 

diinstall pada perangkat mobile. Ada empat jenis komponen pada aplikasi 

Android, yaitu: 

1. Activity 

Suatu activity akan menyajikan user interface (UI) kepada pengguna, sehingga 

pengguna dapat melakukan interaksi. Sebuah aplikasi Android bisa jadi hanya 

memiliki satu activity tergantung pada tujuan aplikasi. 

2. Service 

Service tidak memiliki Graphical User Interface (GUI), tetapi service berjalan 

secara background. 

3. Content Providers 

Content provider membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga bisa 

digunakan oleh aplikasi lain. Data disimpan dalam file sistem seperti database 

SQLite. Content provider menyediakan cara untuk mengakses data yang 

dibutuhkan oleh suatu activity. 

4. Broadcast Receiver 

Broadcast receiver berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyampaikan 

notifikasi zona waktu berubah, baterai low, gambar telah selesai diambil oleh 

camera, atau pengubahan referensi bahasa yang digunakan. 
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2.5.4. App Inventor 

 App Inventor untuk Android adalah aplikasi yang disediakan oleh Google, 

dan sekarang dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

 App inventor memungkinkan setiap orang (termasuk orang-orang yang 

tidak mempunyai basic programming) untuk membuat aplikasi perangkat lunak 

untuk sistem operasi Android. Appinventor Menggunakan antarmuka grafis yang 

memungkinkan pengguna untuk drag-and-drop sebuah objek visual untuk 

menciptakan aplikasi yang dapat berjalan pada sistem Android, yang pada saat ini 

dipakai oleh banyak perangkat handphone. 

 Aplikasi Appinventor ini harus diakses secara online pada sebuah web 

browser. Appinventor memiliki 2 komponen utama yaitu: 

1. The App Inventor Designer adalah aplikasi dimana pengguna melakukan 

perancangan antarmuka untuk aplikasi yang akan dibangun  

2. The App Inventor Blocks Editor  adalah aplikasi dimana pengguna merakit 

blok program yang menentukan bagaimana komponen harus bersikap. 

Anda merakit program visual, potongan pas disusun seperti potongan-

potongan puzzle. 

 

Gambar 2.5 Skema Pengembangan Menggunakan appinventor 

2.5.5. Keuntungan Menggunakan Appinventor 

Pengembang tidak memerlukan pengetahuan java untuk mengembangkan 

sebuah aplikasi android, sehingga setiap pemilik perangkat telepon genggam 
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berbasis Android dapat menciptakan aplikasinya sendiri, tanpa perlu 

mengeluarkan sepeser pun dan tanpa perlu mempelajari Java 

Pada pengembangan konvensional menggunakan java, pengembang 

aplikasi harus melakukan coding untuk tampilan user interface, sedangkan pada 

aplikasi appinventor, user interface sudah tersedia, sehingga mempersingkat 

waktu untuk pengembangan aplikasi multimedia. 

2.5.6. TinyDB 

TinyDB adalah komponen non-terlihat (non-visible) pada drawer dasar 

design.TinyDB digunakan untuk menyimpan data yang akan tersedia setiap kali 

aplikasi dijalankan. TinyDB sangat sederhana, hanya membutuhkan tag (nama) 

dan nilai. Setelah user keluar dari app dan menjalankannya kembali, nilai tersebut 

masih ada di TinyDB dan dapat diambil dengan menggunakan tag. 

Sebagai ilustrasi, tag adalah nama file dan data adalah sebuah file. Cara 

Memuat data kembali ke sebuah aplikasi adalah seperti memuat file-sebut itu 

dengan nama, dan diambil dari tinydb  ke mana variabel yang sudah kita tentukan. 

Item data yang disimpan di bawah tag. Untuk menyimpan item data, Anda 

tentukan tag itu harus disimpan di bawah. Selanjutnya, Anda dapat mengambil 

item data yang disimpan dalam sebuah tag yang diberikan. Jika tidak ada nilai 

yang disimpan di bawah tag, maka nilai yang dikembalikan adalah teks kosong. 

Akibatnya, untuk melihat jika tag memiliki nilai yang disimpan di bawahnya, 

menguji apakah nilai kembali sama dengan teks kosong (yaitu, kotak teks dengan 

tidak ada teks diisi). 

 

Hanya ada satu tinydb untuk menyimpan data per aplikasi. Jika Anda 

memiliki beberapa komponen TinyDB, mereka akan menggunakan menyimpan 

data yang sama. Juga aplikasi masing-masing memiliki menyimpan data sendiri. 

Anda tidak dapat menggunakan TinyDB untuk melewatkan data antara dua 

aplikasi yang berbeda. 
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Gambar 2.7 Ilustrasi TinyDB 

Pada gambar 2.7 digambarkan bahwa nama tag adalah nama_user dan 

value didapatkan dari hasil input oleh user pada textbox bernama txtUsername. 


