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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Terdapat penelitian tentang e-Learning berbasis web yang dilakukan oleh Aji 

Setiawan dengan program studi Sistem Informasi (SI) STMIK AKAKOM 

YOGYAKARTA pada tahun 2017 yang berjudul “Perancangan dan Penerapan E-

Learning Berbasis web pada SMPN 1 Trangkil”. Aplikasi e-learning di SMPN 1 

Trangkil ini dipergunakan untuk membantu guru untuk dalam penyampaian materi 

pelajaran dan tugas dan membantu siswa untuk memperoleh materi pelajaran dan 

tugas. 

Okto Hendro Yudo (2016) melakukan penilitian dengan judul “Implementasi 

sistem e-learning pada SMA Negeri 8 yogyakarta”. Penilitian tersebut membahas 

tentang pengimplementasikan e-learning  dengan mafaat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kinerja bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, meminimalisir 

kesulitan para pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, 

memudahkan siswa mendapat materi pelajaran dan memudahkan guru untuk 

memberikan materi pelajaran dan melihat jawaban soal kuis yang telah dikerjakan 

oleh siswa. 

Romindo (2017) dengan judul penilitiannya   “ Perancangan Aplikasi e-

learning Berbasis Web pada SMA Padamu Negeri Medan” . penilitian tersebut 
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membahas tentang metode yang dipakai adalah metode waterfall dimana konsep dari 

metode ini adalah melihat suatu masalah secara sistematis dan terstruktur dari awal 

hingga akhir,  

Kun Khamida dan Ramadian Agus Triyono (2012) dengan judul penilitian 

“Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web Dengan Php Dan MySql Studi 

Kasus Smpn 1 Arjosari”. Penilitian tersebut bertujuan untuk menghasilkan aplikasi e-

learning sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 1 Arjosari, yang dapat 

menyajikan metode pembelajaran pendamping guna peningkatan kualitas 

pembelajaran di SMPN 1 Arjosari, memudahkan pencarian referensi dan 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi. 

 Sebagaimana telah disampaikan oleh Okto (2016) yang disitir oleh Ariyani 

(2012). Dengan judul penilitian “Perancangan dan Implementasi e-learning Berbasis 

Web dengan Standarisasi World Wide Web Consortium”. Penilitian tersebut 

membahas tentang e-learning sekolah berbasis web dengan standarisasi W3C yang 

dapat diakses disemua browser dengan baik. e-learning mendukung memberikan 

(upload dan download) data berupa konten dokumen. e-learning ini juga mampu 

menampilkan soal online dari hasil nilai bagi siswa sehingga membantu dalam proses 

pembelajaran. 
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Tabel 2.1  Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya 

Penulis Lokasi Objek Kriteria Bahasa 

Pemrograman 

Aji Setiawan 

(2017) 

SMPN 1 

Trangkil 

Siswa 

SMPN 1 

Trangkil 

Materi 

Pelajaran, 

Tugas 

PHP 

Okto Hendro 

Yudo (2016) 

SMA Negeri 8 

Yogyakarta 

Siswa SMA 

Negeri 8 

Yogyakarta 

Materi 

Pelajaran, 

Kuis 
PHP 

Romindo (2017) SMA Padamu 

Negeri Medan 

Siswa SMA 

Padamu 

Negeri 

Medan 

Materi 

Pelajaran, 

Kelas, Nilai 
PHP 

Kun Khamida 

dan  Ramadian 

Agus Triyono 

(2012) 

SMPN 1 

Arjosari 

Siswa 

SMPN 1 

Arjosari 

Materi 

pelajaran, 

Tugas, Nilai 
PHP 

Ariyani (2012). SMAN 

Karangpandan 

Siswa 

SMAN 

Karangpand

an 

Ujian 

online, 

Materi 

pelajaran, 

Tugas, 

Forum, 

konsultasi 

PHP 

Lourenson (2018) SMP Negeri 2 

Amahai 

Siswa SMP 

Negeri 2 

Amahai 

Materi 

pelajaran, 

Kuis, 

Tugas, 

Nilai, Video 

PHP 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Pengertian Aplikasi 

Pengertian aplikasi menurut Jogiyanto, Aplikasi merupakan penggunaan 

dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang 

disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. 

Berdasarkan Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adalah 

penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau 

ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer 

yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user 

(pengguna). 

2.2.2. E-Learning 

E-learning (Elektronik Learning) merupakan Sistem pembelajaran yang 

digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa 

harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa (Ardiansyah, 2013). 

Manfaat e-learning menurut Pranoto, dkk (2009:309) adalah : 

1. Untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar agar dapat 

meningkatkan daya serap siswa atas materi yang diajarkan. 

2. Meningkatkan partisipasi aktif dari siswa 

3. Meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan 
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4. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa 

5. Kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, 

dimana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. 

 

2.2.3. PHP 

Hypertext Preprocessor  atau disingkat PHP adalah suatu bahasa 

pemerograman yang digunakan untuk membuat web dinamis, walau bisa juga 

digunakan untuk membuat program lain.  

PHP adalah suatu bahasa server side yang didesain khusus untuk  aplikasi 

web. Php dapat disisipkan diantara bahasa HTML dan arena bahasa server-side, maka 

bahasa php akan dieksekusi di server, sehingga dikirimkan ke browser adalah “hasil 

jadi” dalam bentuk HTML dan kode php anda tidak akan terlihat. (Abdul Kadir, 

2002). 

PHP dikenal sebagai sebuah bahasa script yang menyatu dengan tag-tag 

HTML, dieksekusi di server, dan digunakan untuk membuat halaman web yang 

dinamis seperti halnya Active Server Pages (ASP) atau Java Server Page (JSP). 

Sehingga PHP adalah sebuah bahasa script server-side yang bisa digunakan dengan 

bahasa HTML secara bersamaan untuk membangun sebuah aplikasi di web yang 

sangat banyak kegunaannya. 
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2.2.4. Bootstrap 

Bootstrap merupakan library (pustaka / kumpulan fungsi-fungsi) dari 

Framework CSS yang dibuat khusus untuk bagian pengembangan fontend dari suatu 

website. Didalam library tersebut terdapat berbagai jenis file yang diantaranya 

HTML, CSS, dan Javascript. Hampir semua developer website menggunakan 

framework bootstrap agar memudahkan dan mempercepat pembuatan website. 

2.2.5. MySQL 

MySQL adalah sebuah system manajemen database relasi (relational database 

system) yang bersifat “terbuka” (open source), artinya siapa saja boleh menggunakan 

dan tidak dicekal. MySQL adalah multiuser database yang menggunakan bahasa 

Structured query Language (SQL). SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk 

mengakses database server. MySQL merupakan suatu sistem manajemen database 

yang digunakan untuk memproses, mengakses, menambah data pada suatu database 

komputer. Database merupakan kumpulan data yang terstruktur. (Bunafit Nugroho, 

2004). 

 

 

 


