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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

1.1  Android 

1.1.1 Pengertian Android  

Android adalah sebuah sistem operasi yang berbasis linux yang 

dirancang untuk perangkat seluler berlayar sentuh, contohnya 

smartphone dan tablet (Tiya, 2013, h. 2) Untuk mengetahui pengertian 

android lebih mendalam berikut ini merupakan paparan pengertian 

android menurut beberapa sumber : 

a. www.android.com – android merupakan kekuatan baru bagi jutaan 

ponsel, Tabelt dan perangkat lain yang membawa kecepatan google 

dan web ketangan anda 

b. Wikipedia – android adalah sistem operasi untuk telepon seluler 

berbasis linux 

c. Ajit Abraham, Jamie Lloret dan John Bufort – android adalah sistem 

operasi milik google. Sistem operasi ini berbeda dengan sistem 

operasi yang sebelumnya bisa digunakan pada mobile device, 

notebook, dan komputer (Tiya, 2013, h.2 ). 

Dari berbagai pendapatdi atasdapat ditarik kesimpulan yaitu 

android adalah sistem operasi milik google, dimana sistem operasi 

tersebut berbasis linux yang dirancang untuk ponsel smartphone dan 

bersifat open source. Dimana platform yang terbuka ini diperuntukan 

http://www.android.com/


11 
 

 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan semua orang. 

 

1.1.2 Fungsi Android 

Edi S. Mulyanta dalam bukunya menjelaskan bahwa fungsi dasar 

dari ponsel atau handphone, fungsi ini bervariasi tergantung pada model 

ponsel yang semakin berkembang (Edi, 2005, h. 1) yaitu: 

a. Digunakan untuk menyimpan informasi  

b. Mencatat jadwal pertemuan dan dapat disertakan dengan pengigat waktu   

c. Mengirim dan menerima E-mail 

d. Kalkulator untuk perhitungan dasar sederhana 

e. Mencari informasi dari internet 

f. Memainkan permainan-permainan  

Tidak hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan dan hiburan, 

fungsi android menjadi lebih luas dan beragam salah satunya untuk 

keperluan pendidikan. Android merupakan operating system yang hebat, 

dengan aneka fitur dan aplikasi untuk pendidikan. Android dapat berfungsi 

dengan baik disegala aplikasi google dan sumber-sumbernya. Hal ini dapat 

dipahami karena android dikembangkan oleh google sehingga jika 

menggunakan aplikasi google, android adalah pilihan yang tepat. 
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1.1.3 Kelemahan Dan Kelebihan Android 

Tiya Pangestika Putri menjelaskan kelebihan handphone android 

yaitu: 

a. Sistem operasi open source sehingga memungkinkan pengguna 

membuat software sendiri 

b. Banyak aplikasi maupun software maupun game yang bisa dinikmati 

mulai dari yang berbayar sampai gratis 

c. Dari segi penampilannya terlihat elegan, sehingga pengguna tidak akan 

mudah bosan 

d. Bersifat multitasking yaitu bisa menjalankan berbagai aplikasi, itu 

artinya anda bisa menjalankan browsing, facebook, youtube, sambil 

mendengarkan lagu sekaligus, namun semua itu juga tergantung dari 

processor handphone tersebut. Jadi, sebelum membeli telepon android 

pastikan memiliki processor minimal 1 Gz untuk kelancaran 

multitasking 

e. Kemudahan dalam setiap mendapatkan notifikasi miscall, chat dan SMS 

baru baik dari youtube, facebok ataupun E-mail 

f. Tambilan (themes), jika bosan dengan tampilan yang disajikan oleh 

produsen bisa mengganti sesuka hati, hanya dengan mendownload 

dimarket android 

g. Widget, yang berfungsi untuk mempermudah penggunaanya dalam 

menggunakan setting atau memilih aplikasi yang akan dijalankan. 
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Sedangkan menurut Yu ada 2 dampak positif Android sebagai 

berikut: 

a. Dapat dipergunakan sebagai perpustakaan online sehingga 

menghilangkan jarak pengetahuan dosen dan siswa. Siswa dapat 

mengakses ilmu pengetahuan seperti jurnal, essay dan lain-lain 

b. Dapat digunakan dalam tujuan khusus yang berbeda-beda karena 

banyaknya aplikasi yang terdapat didalamnya. 

Namun, dengan banyaknya kelebihan android, android juga 

memiliki kelamahan, yaitu : 

a. Baterai yang ceapt habis, pada dasarnya ponsel jenis apapun jika dalam 

proses penggunaanya kurang tepat, maka bateraipun akan cepat habis. 

Namun, android memiliki alas an kenapa baterai cepat habis atau bisa 

dibilang boros, tak dipungkiri lagi multitasking adalah alasanya kenapa 

handphone android ini sangat boros dalam penggunaan android, namun 

terdapat solusi untuk menagatasi kelemahanya salah satunya yaitu 

dengan aplikasi Mobo Taks Killer dimana fungsi aplikasi ini adalah 

menghentikan aplikasi yang tidak digunakan lagi 

b. Pengoperasian akan terlihat sulit jika baru menggunakan android dan 

akan membingukan karena berbeda sekali dengan handphone -

handphone yang lain namun, hal ini tidak menjadi masalah yang cukup 

besar 
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c. Koneksi internet yang mahal, pada saat browsing memamng cepat dan 

tidak ada hambatan namun biaya internetpun sesuai dengan kecepatan 

tersebut hal ini tidak menjadi masalah tergantung dari kartu perdana 

yang digunakan oleh pengguna (Fuxin Yu, 2013, h. 180).  

Menurut Onno W Purbo praktisi IT terkemuka menggaris bawahi 

bahwa internet membutuhkan kemampuan baca tulis masyarakat yang kuat. 

Artinya butuh belajar yang kuat agar intenet bisa memberikan hasil yang 

optimal (Jamal, 2011, h. 65). 

 

1.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Android 

Ada banyak hal yang mempengaruhi sesorang menggunakan fitur-

fitur yang ada dalam android (Tiya, 2019, h. 2) diantataranya sebagai 

berikut : 

a. Mengukuti perkembangan zaman/tren 

b. Untuk mempermudah dalam kegiatan sehari-hari 

c. Untuk lebih aktif diinternet 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengunaan android dapat 

disebabkan oleh beberapa hala tersebut diatas. Namun, pada 

kenyataanya android lebih cenderung digunakan oleh para mahasiswa 

untuk menjadi lebih aktif disosial media (twitter, whatsup, facebook, 

instagram dll) yang kurang menunjang mahasiswa dalam motivasi 

belajar yang berakibat pada hasil belajar. 
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1.2 E-learning 

 

1.2.1 Pengertian E-learning 

 

Istilah E-learning memiliki definisi yang sangat luas. E-learning 

terdiri atas huruf “e” yakni singkatan dari electronic dan “learning” yang 

artinya pembelajaran. Dengan demikian E-learning dapat didefinisikan 

sebagai pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat eletronik, khusunya 

perangkat komputer. Focus paling penting dalam E-learning adalah proses 

belajarnya atau learning itu sendiri dan bukan pada elektronik. Karena 

eletronik hanyalah sebagai alat bantu saja. Pelaksanaan E-learning 

menggunakan bantuan audio, video, perangkat komputer atau kombinasi 

ketiganya (Munir, 2009, h. 169). 

Istilah E-learning dapat pula didefinisikan sebagai sebuah bentuk 

teknologi informasi yang diterapkan dibidang pendidikan dalam bentuk 

dunia maya. Defines E-learning sebenarnya sangat luas bahkan sebuah 

portal yang menyediakan informasi suatu topik dapat tercakup dalam E-

learning ini. Namun istilah E-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha 

untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada 

disekolah kedalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet.  

Secara terminologi, E-learning adalah sebuah proses 

pembelajaran yang dilakukan melalui network (jaringan komputer), 
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biasanya lewat internet atau intranet. E-learning berarti proses transformasi 

pembelajaran dari yang berpusat pada pengajaran kepada berpusat pada 

pembelajaran. Pembelajaran tidak tergantung pada pengajaran, karena 

akses informasi (knowledge) luas dan lengkap, sehingga pembelajar dapat 

belajar kapanpun dan dimana saja. 

E-learning merupakan salah satu pembelajaran paling efektif 

yang mampu menjangkau tempat yang sangat luas dengan biaya yang 

relatif murah. Untuk mengakses pembelajaran pada E-learning dibutuhkan 

dengan komputer menggunakan jaringan internet intranet. Materi 

pembelajaran selalu ada kapanpun dan dimanapun dibutuhkan sehingga 

dapat mengatasi kendala jarak, ruang dan waktu. Dengan demikian, 

pembelajaran dengan E-learning bisa berlangsung kapan saja dan dimana 

saja, melalui jalur mana saja dengan kecepatan apapun. Dalam 

pembelajaran itu pengajar dan pembelajar tidak perlu berada pada waktu 

dan ditempat yang sama untuk melangsungkan proses pembelajran namun 

cukup dengan menggunakan internet sebagai medianya. 

 

1.2.2 Karakteristik E-learning 

 

E-learning tidaklah sama dengan pembelajaran konvensional. E-

learning memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut : 
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a. Interactivity (interaktivitas), tersediannya jalur yang lebih banyak, baik 

secara langsung seperti chatting atau messenger atau tidak langsung, 

forum, mailing list atau buku tamu.  

b. Independency (kemandirian), fleksibilitas dalam aspek penyediaan 

waktu, tempat, dosen dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan 

pembelajaran menjadi lebih terpusat pada siswa. 

c. Accessibility (aksebilitas), sumber-sumber belajar menjadi mudah 

diakses melalui pendistribusian jaringan internet dengan akses yang 

lebih luas dari pada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran 

konvesional.  

d. Enrichment (pengayaan), kegiatan pembelajaran, presentasi materi 

kuliah dan materi pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan 

penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, 

simulasi dan animasi (Munir, 2009, h. 169). 

Keempat karakteristik diata merupakan yang membedakan E-

learning dari kegiatan pembelajaran secara konvensional. Dalam E-

learning daya tangkap mahasiswa terhadap mata kuliah tidak lagi 

tergantung dari instruktur atau dosen, karena mahasiswa mengkontruk 

sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan-bahan ajar yang disampaikan 

melalu interface siotus web. Dalam E-learning pula, sumber ilmu 

pengetahuan tersebar dimana-mana serta dapat diakses dengan mudah oleh 

setiap orang. Hal ini dikarenakan sifat media internet yang menglobal dan 
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Baca 

Dengarkan 

Lihat 
Gambar/Diagram 

Lihat Vidoe Atau Film 

Lihat Demonstrasi 

Terlibat Dalam Diskusi 

Menyajikan/Presentasi 

Bermain Peran 

Melakukan Simulasi 

Mengerjakan Hal Yang Nyata 

bisa diakses oleh siapapun yang terkoneksi kedalamnya.  Terakhir, dalam 

E-learning dosen atau lembaga pendidikan berfungsi sebagai salah satu 

sumber pengetahuan (Rusman, 2011, h. 290). 

Dale mengilustrasikan pengalaman belajar siswa melalui sebuah 

kerucut yang dikenal dengan kerucup pengalaman dale, srebagai berikut: 

KERUCUT PENGALAMAN DALE 

              Yang diingat 

  10% 

  20% 

  30% 

  

 50% 

  70% 

         90% 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale 

 

Jika dilihat dari kerucut pengalaman itu, pembelajaran berbasis 

web dapat meliputi hampir seluruh wilayah pengalaman tersebut. Materi 

pembelajaran berbasis web utamanya berupa tulisan yang harus dibaca 

(berada dalam puncak kerucut pengalaman).  Dalam pembelajaran berbasis 

web juga disertasi pembelajaran simulasi untuk meningkatkan mortorik 

Tingkat keterlibatan 

Verbal 

 

Visual 

 

Terlibat  

 

Berbuat  
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pembelajaran (berada pada wilayah kerucut pengalaman). Selain itu, 

dengan adanya pembelajaran metode blanded learning pembelajaran 

berbasis web dapat diperkaya dengan menyentuh bagian paling dasar 

kerucut pengalaman Dale, melakukan hal yang sebenarnya (doing the real 

thing). 

1.2.3 Kelebihan Dan Kelemahan E-learning 

Adapun beberapa kelebihan E-learning yaitu : 

a. Tersediannya fasilitas e-moderating dimana dosen dan mahasiswa dapat 

berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara regular 

atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa 

dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu. 

b. Dosen dan mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk 

belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehigga 

semuanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari. 

c. Mahasiswa dapat belajar atau me-review bagian perkuliahan setiap saat 

kapan saja dan dimana saja diperlukan mengigat bahan ajar telah 

tersimpan dikomputer. 

d. Bila mahasiswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan 

bahan yang dipelajarinya dia dapat mengakses pembelajaran diinternet 

secara lebih mudah. 
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e. baik dosen maupun mahasiswa dapat melakukan diskusi melalui internet 

yang dapat diikuti dengan peserta yang banyak hingga menambah 

wawasan pengetahuan yang lebih luas 

f. berubahnya peran siswa dari pasif menjadi aktif 

g. relative lebih efisien bagi mereka yang sekolah lebih jauh dari sekolah 

atau perdosenan tinggi (Rusman, 211, h. 292). 

Walaupun demikian pemanfaatan atau internet juga tidak terlepas 

dari berbagai kekurangan. Berbagai kritik terhadap E-learning antara lain : 

a. kurangnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa atau bahkan antar 

mahasiswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat 

terbentuknya values dalam proses pembelajaran  

b. kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik atau aspek sosuial dan 

sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek komersial 

c. proses pembelajaran cenderung kearah pelatihan dibanding pendidikan.   

d. berubahnya peran dosen dari yang semula menguasai tehnik 

pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui tehnik 

pembelajaran yang berbasis ICT.  

e. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung 

gagal 

f. Tidak semua tempat tersedia fasislitas internet atau jaringan  

g. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan mempunyai keterampilan 

mengoperasikan internet 
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h. Kurangnya personal dalam hal penguasaan bahasa dan pemrograman 

internet (Rusman, 211, h. 293). 

 

1.2.4 Teori Belajar Pendukung E-learning 

Model pembelajaran yang ada sekarang ini selalu terkai dengan 

landasan teori yang mendukungnya. Weller menyatakan bahwa 

pembelajaran elektronik setidaknya didukung oleh constructivism, resource 

besed learning, colleberation besed learning, problem besed learning, 

narrartive besed teaching dan situated learning. (Munir, 2011, h. 241). 

Beberapa teori belajar yang relevan dengan konsep E-learning dan 

aplikasinya adalah sebagai berikut : 

a. Teori behaviorisme, behaviorisme adalah suatu studi tentang tingkah 

laku dan menjelaskan bahwa belajar sebagai sistem respon tingkah laku 

terhadap rangsangan fisis akibat dari penguatan, praktek dan motivasi 

ekstrinsik. Kurikulum disusun sebagai isi pengetahuan menjadi bagian-

bagian kecil yang ditandai dengan keterampilan tertentu. Bagian-bagian 

tersebut disusun secara hirarki dari yang sederhana menjadi yang 

kompleks (Blom,1957). 

b. Teori kontruktivisme, teori ini berbeda dengan teori behaviorisme bila 

behaviorisme menekankan pada keterampilan sebagai suatu juan 

pembelajaran, kontruktivisme menekankan pada perkembangan konsep 
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dan pengertian yang mendalam. Kontruktivisme juga menekankan pada 

pengetahuan sebagai kontruksi aktif pembelajaran (Fosnote,1996). 

Pembelajar yang berhasil dalam belajarnya adalah yang mampu 

mengkontruksi pembelajarannya sendiri dikaitkan dengan pengetahuan 

yang dimiliki sebelumnya. 

E-learning menyediakan berbagai materi pembelajaran sebagai 

pengetahuan yang dapat dikontruksi oleh pembelajar. E-learning 

memberikan kesempatan yang lebih kepada pembelajar untuk secara aktif. 

Belajar melalui E-learning pembelajar berupaya untuk menemukan makna. 

Makna diciptakan oleh pembelajar dari apa yang mereka lihat, dengar, 

rasakan dan apa yang mereka alami ketika menggunakan berbagai 

perangkat mobile communication dalam mengakses dan mengelolah 

informasi. 

 

1.3 Motivasi Belajar 

1.3.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Dalam kamus besar bahasa indonesi, motivasi adalah dorongan 

yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu tergerak untuk 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Pengertian dasar motivasi adalah 
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keadaan internal organism baik manusia ataupun hewan mendorong untuk 

membuat sesuatu dalam pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya 

(energiner) untuk bertingkah laku secara terarah (Gleidmen,1986: 

Reber,1988). 

 

 

Motivasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 

a. Motivasi intrinsik, yaitu hal atau keadaan yang berada pada diri 

mahasiswa itu sendiri yang mendorongnya untuk belajar. Diantaranya 

adalah perasaan menyanyangi materi dan kebutuhannya terhadap materi 

tersebut. Misalnya, untuk kebutuhan mahasiswa yang bersangkutan. 

b. Motivasi ektrinsik, yaitu keadaan yang dating dari luar diri mahasiswa 

yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Contohnya, 

mendapat pujian, hadiah, tat tertib/peraturan, suri tauladan orant 

tua/dosen dan masih banyak lainnya. 

Motivasi belajar adalah serangkaian usaha menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan melakukan sesuatu dan bila 

ia tidak suka maka akan beruysaha meniadakannya dan mengelak perasaan 

tidak suka itu (Sardiman, 2005, h. 75), Sardiman mengatakan bahwa 

motivasi itu sangat bervariasi yaitu :  

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya  
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1.) Motif-motif bawaan, adalah motif yang dibawa sejak lahir 

2.) Motif-motif yang dipelajari, adalah motif yang timbul karena 

dipelajari 

b. Motivasi menurut pembagian dari Wodworth dan Marquis dalam 

Sardiman :  

1.) Motif atau kebutuhan organism misalnya kebutuhan makan, minum, 

bernapas, seksual dll. 

2.) Motif-motif darurat misalnya menyelamatkan diri, dorongan untuk 

membalas dan sebagainya 

3.) Motif-motif objektif  

c. Motivasi jasmani dan rohani 

1.) Motivasi jasmani seperti rileks, insting otomatis nafas, dan lain 

sebagainnya 

2.) Motivasi rohani seperti kemauan dan minat 

d. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

1.) Motivasi intirinsik adalah motif-motif yang terjadi akibat atau 

berfungsi untuk tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri 

tiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu  

2.) Motivasi ekstrinsik adalah motif aktif dan berfungsi sebagai adanya 

rangsangan dari luar (Sardiman, 2005, h. 86).   

Berdasarkan pengertiandi atasdapat disimpulkan pengertian 

motivasi belajar adalah perubahan energy yang terjadi didalam diri 
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seseorang yang ditandai dengan munculnya keinginan untuk belajar dan 

memberikan arah dalam belajar itu agar tujuan dari belajar itu tercapai, 

tujuan  dari belajar itu sendiri dapat berupa kebutuhan atau  pengetahuan 

untuk masa depan atau untuk memperoleh penghargaan. Motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri manusia yang 

menimbulkan keiinginan untuk belajar yang menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki.  

 

1.4 Penelitian Yang Relevan 

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

penggunaan android dan E-learning. Penelitian yang relevan tentang 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Siti Shofiyah (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Android Dan E-learning Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran 

IPS Siswa Kelas VIII SMPN 3 Kepanjen Malang” yang menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan penggunaan android terhadap hasil belajar siswa 

akan tetapi tidak terdapat pengaruh signifikan penggunaan E-learning 

terhadap hasil belajar dilihat dari nilai ttabel dan thitung. 

b. Gardenia Augusta (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Smartphone Terhadap Prestasi Mahasiswa Melalui Motivasi 

Belajar” yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan smartphone 

terhadap motivasi belajar akan tetapi tidak ada pengaruh motivasi belajar 
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terhadap hasil belajar dan tidak ada pengaruh penggunaan smartphone 

terhadap hasil belajar. 

c. Sri Tomo (2014), dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan 

E-learning Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa” yang menyimpulkan bahwa 

ada pengaruh signifikan penggunaan E-learning terhadap motivasi dan 

prestasi belajar mahasiswa STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

 

1.5 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori di atas maka kerangka 

berfikir pada penelitian ini terdapat pada gambar 2.2 : 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir  

Kesimpulan  

Mengelolah Data Yang  Telah Didapatkan 

Pemberian Angket Kepada Mahasiswa Untuk Mengetahui  

Pengaruhnya  

Penggunaan Android Dan E-learning Dalam Pembelajaran 

Observasi awal untuk mengetahui Apakah Mahasiswa 
Telah Menggunakan Android Dan E-learning Dalam 

Pembelajaran  
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1.6 Hipotesis Penelitian   

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berfikir di atas maka peneliti 

membuat hipotesis penelitian sebagai berikut : 

a. H0  : Penggunaan android tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar 

mahasiswa 

H1  : Penggunaan android berpengaruh terhadap motivasi belajar 

mahasiswa 

b. H0  : Penggunaan E-learning tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar 

mahasiswa 

H1  : Penggunaan E-learning berpengaruh terhadap motivasi belajar 

mahasiswa 

c. H0 : Penggunaan android dan E-learning tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap motivasi belajar mahasiswa 

H1 : Penggunaan android dan E-learning berpengaruh secara simultan 

terhadap motivasi belajar mahasiswa 

 

 


