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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan dari penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu oleh Ni Putu Risca 

Anapratiw, 2013 Aplikasi Pembelajaran Jarak Jauh aplikasi ini 

diwujudkan dalam bentuk website responsive yang dapat dengan mudah 

diakses dimana saja melalui smartphone. Maka dari itu dengan dibuatnya 

aplikasi pembelajaran jarak jauh ini, kegiatan belajar mengajar dapat 

dilakukan lebih optimal dan menyenangkan. Aplikasi ini diharapkan akan 

banyak membantu proses belajar siswa dan dapat memberikan solusi agar 

pendidikan lebih baik lagi di masa mendatang. 

Rofikoh Dewi, 2015 Perancangan Aplikasi Elearning Berbasis 

Websiste Metode analisis yang digunakan dalam perancangan dan 

pembangunan aplikasi e-Learning adalah metode perancangan konteks 

diagram, DFD, pembuatan rancangan basis data, dan pembuatan 

rancangan layar. Hasil yang dicapai adalah ketersediaan aplikasi 

pendukung kegiatan belajar mengajar yang dapat diakses secara online. 

Aplikasi e-Learning berbasis web ini menambah fasilitas guru dan siswa 

dalam hal berkomunikasi,pemberian materi pelajaran, pemberian dan 

pengumpulan tugas, dan menambah fasilitas dalam pemberian informasi 

nilai. 
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Gede Aditra Pradnyana, 2015 Implementasi Responsive E-learning 

Berbasis MOODLE  pada penelitian ini melakukan pengumpulan data 

melalui metode observasi dan kepustakaan, analisis data sebagai dasar 

dalam konfigurasi LMS MOODLE. Hasil pengujian dengan metode black 

box menunjukkan bahwa sistem e-learning di STIMIK STIKOM telah 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan perancangan yang telah 

ditetapkan. Pengukuran tingkat kenyamanan pengguna dilakukan dengan 

memberikan kuisioner COLLES. Dari analisa hasil kuesioner, diperoleh 

kesimpulan bahwa secara umum tingkat kenyamanan mahasiswa dalam 

menggunakan sistem e-learning yang dibangun cukup tinggi. 

Maha Putri, 2013 Perancangan Sistem Informasi E-learning dalam 

penelitan yang dilakukan yaitu dengan membangun sistem baru berbasis 

web dengan menggunakan metode Rational Unifed Process (RUP) dengan 

melakukan Fase Inception, Elaboration, Construction, dan Transition, dan 

juga menggunakan bahasa pemodelan Unifed Modelling Language 

(UML). Penulis pun menggunakan bahasa pemograman berbasis web 

yakni PHP dan Adobe Dreamweaver serta MySQL sebagai database. 

Pada penelitian yang akan diusulkan atau diajukan yaitu dengan 

membangun suatu sistem e-learning tersebut dengan menambahkan suatu 

metode kedalam obyek tersebut yaitu dengan menggunakan framework 

bootstrap. Untuk dapat melihat acuan tinjauan pustaka tersebut dapat 

dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 tabel Tinjauan Pustaka 

    Parameter 

 

 Penulis 

 

Obyek Metode 
Bahasa 

Pemrograman 
Studi Kasus 

Ni Putu Risca 

Anapratiw 

(2013) 

Aplikasi 

pembelajaran 

jarak jauh  

berbasis website 

responsive 

- PHP 

Lembaga  

Pendidikan 

primagama 

BALI 

Rofiqoh Dewi 

(2015) 

Perancangan 

aplikasi  

E-learning 

berbasis website 

-  PHP  

SMK/SMA 

dharma bakti 

Medan 

 

 

 

Gede Aditra 

Pradnyana 

(2015) 

Implementasi 

Responsive E-

learning Berbasis 

MOODLE  

Untuk Menunjang 

Kegiatan 

Pembelajaran di 

STMIK  

STIKOM 

Indonesia 

LMS  

MOODLE 
PHP 

STMIK  

STIKOM 

Indonesia 

Maha Putri 

(2013) 

Perancangan 

sistem informasi  

E–learning 

berbasis web 

RUP PHP 

SMK Nurul 

Iman 

palembang 

Usulan 

(2017) 

Implementasiweb 

responsive untuk 

aplikasi 

E-learning 

menggunakan 

framework 

bootstrap 

Bootstrap PHP 

SMKS Islam 

Andalusia 

Muara Bungo 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. E-Learning 

E-learning merupakan satu istilah yang dapat kita temukan dalam 

dunia komputer atau intrnet. Istilah ini ter diri atas dua bagian, yaitu ‘e’ 

yang berarti ‘electronic’ dan ‘lerning’ yang berarti pembelajaran. Jadi e-

learning dapat diterjemahkan sebagai suatu sistem pembelajaran yang 

memanfaatkan media elektronik maupun teknologi informasi yang ada 

khususnya perangkat komputer. 

Menurut Allan J.Henderson, e-learning adalah pembelajaran jarak 

jauh yang menggunakan teknologi computer atau biasanya internet. 

Hendrson menambahkan juga bahwa e-lerning memungkinkan pembelajar 

untuk belajar melalui komputer ditempat mereka masing-masing tanpa 

harus secara fisik hadir dikelas.  

Sedangkan Menurut Khan, e-learning menunjuk pada pengiriman 

materi pembelajaran kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun dengan 

mengunakan berbagai teknologi dalam lingkungan pembelajaran yang 

terbuka, fleksibel, dan terdistribusi. Lebih jauh, istilah pembelajaran 

terbuka dan fleksibel merujuk pada kebebasan peserta didik dalam hal 

waktu, tempat, kecepatan, isi materi, gaya belajar, jenis evaluasi, belajar 

kolaborasi atau mandiri. 
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Menurut Glossary, e-learning adalah sistem pendidikan yang 

menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar 

dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone.  

Ada beberapa komponen yang membentuk e-learning yaitu : 

a. Infrastruktur e-learning 

Infrastruktur e-learning dapat berupa personal komputer (PC), 

jaringan komputer, internet dan perlengkapan multimedia. 

b. Sistem dan Aplikasi e-learning 

Sistem perangkat lunak yang mem-virtualisasi proses belajar 

mengajar konvensional.  

c. Konten e-learning 

Konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system (learning 

management system). Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk 

multimedia-bassed content (konten berbentuk multimedia 

interaktif) atau Text-bassed content (konten berbentuk teks seperti 

pada buku pelajaran biasa).  

d. Actor e-learning  

Sama seperti sistem belajar konvensional yakni adanya murid dan 

guru. 

Berdasarkan penggunaannya, e-learning dapat diklasifikasikan 

kedalam dua tipe dalam penyampaian bahan ajar, yaitu : 
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1)  Synchronous Learning 

Synchronous  berarti "waktu yang sama". Pembelajaran ini 

adalah tipe dimana pembelajaran eletronik dilakukan atau dilaksanakan 

pada saat yang sama dimana pengajar sedang mengajar, dan siswa 

sedang belajar. Hal tersebut memungkinkan terjadinya direct 

interraction atau interaksi langsung antara guru dan siswa, baik itu 

melalui internet, maupun melalui intranet. Penggunaan e-learning tipe 

ini biasanya digunakan pada konferensi yang pesertanya berasal dari 

beberapa daerah. Aktivitas tersebut dikenal juga dengan istilah 'web 

conference' atau 'webinar'. Selain digunakan pada aktivitas tersebut, 

synchronous learning juga sering digunakan pada kelas online. 

Synchronous learning mengharuskan guru dan siswa untuk mengakses 

sistem e-learning secara bersamaan. Singkatnya, e-learning tipe ini 

hampir sama dengan pembelajaran langsung di ruang kelas. Namun 

kelasnya bersifat virtual dan menggunakan media atau teknologi 

(komputer) yang terkoneksi internet atau intranet. 

2)  Asynchronous Learning 

Asynchronous adalah lawan kata dari synchronous. Yaitu 

"tidak pada saat yang bersamaan". Jadi, antara guru dan murid tidak 

harus mengakses sistem e-learning pada saat yang bersamaan. 

Penggunaan tipe e-learning ini sangatlah populer di dunia e-learning. 

Keuntungannya, guru dan siswa bebas mengakses sistem e-learning 
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kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat mulai belajar, mengumpulkan 

tugas, berdiskusi, dan menyelesaikan administrasi kelas/kuliah setiap 

saat. Meskipun tidak pada saat yang bersamaan dengan pembuatan 

atau penulisan materi dan tugas yang dilakukan oleh guru. 

Berkaitan dengan e-learning, Siahaan (2004) menyatakan 

setidaknya ada 3 (tiga) fungsi pembelajaran eloktronik (e-learning) 

terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas (classroom instruction) 

yaitu : 

a. Suplemen (tambahan) 

e-learning dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila peserta 

didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi 

pemebelajaran eloktronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada 

kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi 

pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang 

memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau 

wawasan.  

b. Komplemen (pelengkap) 

e-learning dikatakan berfungsi sebagai komplomn apabila materi 

pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi 

pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. 
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c. Subsitusi (pengganti) 

e-learning dikatakan sebagai subsitusi apabila e-learning 

dialakukan sebagai pengganti kegiatan belajar, misalnya dengan 

menggunakan model-model kegiatan pembelajaran. 

Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih, yaitu : 

a. Sepenuhnya secara tatap muka (konvensional). 

b. Sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, dan 

c. Sepenuhnya melalui internet. 

e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. 

Teknologi informasi yang dimaksud adalah penyediaan infrastruktur, 

konten atau materi untuk menunjng proses pembelajaran secara digital 

atau e-learning tersebut. Penyediaan infrastruktur mencakup hardware dan 

software. Sedangkan content atau isi harus mencakup objek e-learning 

seperti murid, guru, orang tua dan staf. Adapaun pengguna aplikasi e-

learning ini yaitu mencakup 2 (dua) user yaitu ditunjukkan untuk guru dan 

murid pada SMK Isalam Andalusia Muara Bungo.   

2.2.2. Bootstrap 

Bootstrap adalah framework untuk design website yang 

dikembangkan oleh Twitter. Itulah mengapa Bootstrap menyediakan 

warna dan design yang mirip dengan twitter. Namun, design dan warna 

dapat diubah  dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan. CSS, Javascript, dan 
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Jquery sudah termasuk dalam framework  ini.  Framework  ini  bersifat  

open  source,  dibangun  dan  dimaintenance  oleh  GitHub. Bootstrap 

dapat dengan mudah dan efisien digunakan untuk mengatur skala layout 

pada website atau aplikasi lainnya dengan single code base dari 

smartphone ke tablet dan desktop dengan CSS media queries.  

Bootstrap diciptakan oleh 2 orang programmer di twitter, yaitu 

Mark Otto dan Jacob Thornton Pada tahun 2011. Pada saat itu, para 

programmer di twitter menggunakan berbagai macam tool dan library 

yang mereka kenal dan senangi untuk mempermudah pekerjaan mereka, 

sehingga tidak ada standarisasi  dan akibatnya susah untuk di maintance. 

Setelah itu Mark Otto dan Jacob Thornton bergerak untuk menciptakan 

satu tools atau framework yang dapat digunakan bersama di lingkungan 

internal twitter. 

Sejak diluncurkan pada bulan agustus 2011, bootstrap telah 

berevolusi dari sebuah project yang berbasis CSS menjadi sebuah tools 

atau framework yang lebih lengkap dan juga berisi Javascript Plugin, Icon, 

Form, dan Button. pada bulan januari 2012, bootstrap merelease versi 2.0 

yang di dalamnya sudah memasukkan fitur responsive layout. Pada bulan 

agustus 2014, Bootstrap mengeluarkan versi 3.0 yang didalamnya sudah 

mengakomodasi "mobile first" artinya didalam pembuatan desain website 

maka kita merancang untuk layar yang kecil dahulu (handphone), 

kemudaian secara bertahap menambahkan fitur-fitur untuk layar yang 

lebih besar (seperti tablet).  
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2.2.3. Responsive 

Istilah Responsive web design awalnya dicetuskan oleh Ethan 

Marcotte dalam sebuah artikelnya di List Apart. Ia mengulas tiga tekhnik 

yang telah ada, yakni flexible grid layout, flexible images, dan media 

queries kedalam satu pendekatan yang dinamakan Responsive Design. 

Marcotte dan beberapa ahli lainnya berargumen bahwa  metodologi  

responsive  yang  sebenarnya adalah tidak  hanya cukup melakukan  

perubahan  layout  sesuai  ukuran  browser  yang  mengaksesnya  akan  

tetapi melakukan perubahan  total  secara  keseluruhan  terhadap  

pendekatan  yang  biasanya  dipakai  dalam  mendesain sebuah  web.  Dari 

pada  memulai  design  pada  ukuran  layar  desktop  yang  fixed  atau  

tetap  kemudian mengecilkan dan mengatur isinya guna keperluan ukuran 

yang lebih kecil, maka sebaiknya desain dilakukan pada ukuran viewport 

yang terkecil terlebih dahulu dan dilanjutkan pada ukuran viewport yang 

lebih besar. 

Web resfonsif dalam bahasa inggris yaitu Responsive Web Design 

(RWD) adalah sebuah metode atau pendekatan sistem web yang bertujuan 

memberikan pengalaman berselancar yang optimal dalam berbagai 

perangkat, baik mobile maupun komputer meja.   

Ciri-ciri Web Dengan Desain Web Resvonsive : 

 User interface-nya beradaptasi diberbagai perangkat berbeda. 
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 Ukuran huruf, tata letak dan gambarnya beradaptasi diberbagai 

ukuran layar yang berbeda. 

 Umumnya mnggunakan scrolling dan swipe untuk bernavigasi 

diperangkat mobile.  

2.2.4. Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP adalah bahasa pemrograman web berbasis server side 

scripting. PHP sendiri dapat melakukan tugas-tugas yang dilakukan 

dengan mekanisme CGI (common gateway interface) seperti mengambil, 

mengumpulkan data dari data base, meng-generate halaman dinamis, atau 

bahkan menerima dan mengirim cookie. Keutamaan PHP sendiri adalah 

PHP dapat digunakan dibeberapa Operating system, diantaranya Linux, 

Unix, Windows, Mac OsX, RISC OS, dan operating system laiinya. 

2.2.5. MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak system manajemen basis 

data SQL (DBMS) yang multithread, dan multi-user. MySQL adalah 

implementasi dari system manajemen basisdata relasional (RDBMS). 

MySQL dibuat oleh TexT dan telah dipercaya mengelola system dengan 

40 buah data base berisi 10.000 tabel dan 500 di antaranya memiliki 7 juta 

baris. MySQL bekerja menggunkan SQL language (structure query 

language). Dapat diartikan bahwa MySQL merupakan standar penggunaan 

database di dunia untuk pengolahan data. Berikut kelebihan MySQL : 
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1. Bersifat open source, yang memiliki kemampuan untuk 

dikembangkan lagi. 

2. Menggunakan bahasa SQL (structure query language), yang 

merupakan standar bahasa dunia dalam pengolahan data. 

3. Mampu lintas platform, dapat berjalan diberbagai system 

operasi. 

 


