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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

1.1. Tinjauan Pustaka 

 Dalam pembuatan sistem yang akan dibangun mengacu dari beberapa 

penelitian yang sudah ada, acuan yang digunakan dijabarkan sebagai berikut : 

 Penelitian tentang e-learning pernah dilakukan oleh Yudo (2016). Penelitian 

ini membahas sistem e-learning yang memiliki fitur kuis online berupa pilihan 

ganda yang menggunakan waktu hitung mundur. Selain itu juga terdapat forum 

diskusi yang dapat diakses siswa setelah guru membuat topik. Sistem ini dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman PHP native. 

 Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Setiawan (2017). Penelitian ini 

membahas tentang sistem e-learning yang berfokus pada fitur penyampaian 

materi dan tugas sekolah. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman 

PHP native. 

 Penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Hudri (2017). Penelitian ini 

membahas sebuah e-learning berbasis android yang memiliki fitur group 

discussion yang dapat digunakan untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. 

Sistem ini berbasis android yang dibuat  menggunakan bahasa pemrograman Java. 

 Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Sabarhadi (2017). Penelitian 

ini membahas perancangan e-learning yang dapat meminimalisir masalah yang 

kaitannya dengan proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Gerung, yaitu kesulitan 

siswa dalam mencari referensi materi yang tepat dan sesuai dengan materi yang 
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diajarkan guru mereka disekolah. Sistem ini dibuat menggunakan PHP framework 

Codeigniter. 

 Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Sitohang (2017). 

Penelitian ini membahas sistem e-learning yang memiliki fitur download materi 

kuliah, tugas, dan kuis online yang berupa soal pilihan ganda. Sistem ini berbasis 

web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP native. 

 Sedangkan aplikasi yang akan dikembangkan pada penelitian ini memiliki 

fitur materi kuliah, dan ujian online yang berupa pilihan ganda, menjodohkan, 

isian singkat, essay, dan pilihan benar/salah. Sistem akan dibuat menggunakan 

PHP framework Laravel dan JavaScript library React. Penggunaan Laravel dan 

React diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan sistem dan juga 

membuat kode – kode program lebih teratur. 

 

Tabel 2.1 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya 
No Penulis Judul Teknologi Keterangan 
1. Yudo (2016) 

 
Implementasi E-learning 
pada SMA Negeri 8 
Yogyakarta 

PHP (Native) Memiliki fitur ujian/kuis 
berupa pilihan ganda yang 
menggunakan waktu hitung 
mundur.  

2. Hudri (2017) E-Learning Berbasis 
Android di STMIK Akakom  

Java Android 

 

Berbasis android. Sudah 
memiliki fitur ujian yang 
berupa pilihan ganda. 

3. Sabarhadi 
(2017) 

Analisis dan Perancangan 
Web E-Learning di SMPN 1 
Gerung Lombok Barat 
 

PHP 
(Codeigniter) 

Menggunakan framework 
Codeigniter. Memiliki fitur 
download materi pelajaran, 
ujian, dan forum diskusi. 

4. Sitohang 
(2017) 

Pembuatan Aplikasi  
E-Learning Pada SMK 
Swasta Pariwisata Imelda 
Medan 

PHP (Native) Memiliki fitur download 
materi pelajaran dan 
ujian/kuis berupa pilihan 
ganda. 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 
5. Setiawan 

(2017) 
Perancangan dan Penerapan 
E-Learning Berbasis Web 
Pada SMPN 1 Trangkil  
 

PHP (Native) Memiliki fitur download 
materi pelajaran dan 
tugas. Belum memiliki 
fitur kuis atau ujian 
online. 
 

6. Septiawan 
(2018)   

Pengembangan E-Learning 
Menggunakan Laravel dan 
React 

PHP (Laravel), 
Javascript (React) 

 

Dibangun menggunakan 
React dan Laravel. 
Memiliki fitur materi 
kuliah,  dan ujian online 
yang berupa pilihan 
ganda, menjodohkan, 
isian singkat, essay, dan 
pilihan benar/salah. 

 

1.2. Dasar Teori 

1.2.1.  Laravel 

 Laravel adalah framework MVC pengembangan web yang ditulis 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. Laravel telah dirancang untuk 

meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya, baik biaya 

pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, serta memberikan sintaks ekspresif 

yang  jelas dan set fungsi inti yang akan menghemat waktu  pengerjaan. 

 Laravel adalah salah satu dari beberapa kerangka bahasa pemrograman PHP 

yang menawarkan code modular. Hal ini dicapai melalui kombinasi driver dan 

system bundle-nya. Driver memungkinkan kita untuk dengan mudah mengubah 

dan memperluas caching, session, database, dan fungsi otentikasi. Penggunaan 

bundle mampu mengemas hingga segala jenis kode untuk digunakan kembali atau 

untuk memberikan kepada seluruh pengguna Laravel. Laravel sangat menarik, 

karena apapun yang ditulis dalam Laravel dapat dikemas dalam sebuah kemasan 

(McCool, 2012). 
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1.2.2.  React 

 React adalah JavaScript library untuk membangun user interface 

(reactjs.org). Pada tahun 2011 Jordan Walke menciptakan FaxJS, prototipe awal 

React yang digunakan pada elemen pencarian di Facebook. Setahun kemudian, 

React juga digunakan di Instagram setelah bergabung dengan Facebook . React 

menjadi open source pada JS ConfUS Mei 2013. 

 React menggunakan konsep modular. Untuk membuat aplikasi dengan skala 

besar, kita dapat menulis kode-kode dengan skala yang lebih kecil untuk di 

satukan menjadi aplikasi utuh, dan dapat di gunakan kembali (reusable).  

Pada  aplikasi ReactJS,  setiap  DOM  akan  disalin  oleh ReactJS ke dalam 

Virtual  DOM dan Virtual  DOM akan  bertanggung  jawab  menangani  setiap 

elemen yang ada. Setiap terdapat perubahan pada Virtual DOM, ReactJS akan 

membandingkan Virtual  DOM yang  baru  dengan Virtual  DOM sebelum 

terdapat   perubahan.   Dengan   cara   membandingkan   kedua Virtual   DOM 

tersebut, ReactJS akan  mampu  melihat  elemen  apa  saja  yang  berubah  dan 

kemudian ReactJS hanya  akan memperbarui elemen yang berubah saja pada 

DOM  yang  asli. 

 

1.2.3. PostgreSQL 

 PostgreSQL adalah sistem database objek-relasional open source yang 

menggunakan dan memperluas bahasa SQL yang dikombinasikan dengan banyak 

fitur yang dengan aman menyimpan dan skala beban kerja data yang paling rumit. 

Asal usul PostgreSQL berasal dari tahun 1986 sebagai bagian dari proyek 
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POSTGRES di University of California di Berkeley dan memiliki lebih dari 30 

tahun pengembangan aktif pada platform inti (postgresql.org). 

 

1.2.4. E-Learning 

 E-learning tersusun dari dua bagian, yaitu 'e' yang merupakan singkatan dari 

'electronica' dan 'learning' yang berarti 'pembelajaran'. Jadi e-learning berarti 

pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi 

dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video atau perangkat 

komputer atau kombinasi dari ketiganya . Dengan kata lain e-learning adalah 

pembelajaran yang dalam pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti 

telepon, audio, videotape, transmisi satelite atau komputer.(Tafiardi, 2005).  

Karakteristik E-learning menurut Nursalam (2008:135) antara lain : 

1. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self learning materials) yang 

kemudian disimpan didalan komputer, sehingga dapat untuk diakses oleh 

doesen serta mahasiswa kapan saja dan dimanapun. 

2. Memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan 

belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan 

dapat dilihat pada tiap-tiap  komputer. 

3. Memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik. 

4. Memanfaatkan suatu keunggulan komputer (digital media serta 

juga komputer networks) 

  

  


