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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Topik e-learning ini pernah di bahas oleh Agata, Y. C. (2015) melakukan 

penelitian di Pangudi Luhur St Louis XI Sedayu Yogyakarta. Penelitian tersebut 

membahas tentang media pembelajaran geografis untuk kelas IX SMA berbasis web 

dengan menampilkan laporan nilai siswa, fasilitas upload dan download materi, serta 

dilengkapi penghitungan waktu mundur (timer) di dalam latihan soal dan ujian. 

Hidayati, N. (2010) melakukan penelitian memilih sistem e-learning dalam 

meningkatkan proses belajar mengajar di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Oleh 

karena itu SMA Negeri 10 Bandar Lampung akan memilih sistem e-learning yang 

sesuai untuk di implementasikan. Penulis melakukan penelitian untuk membantu 

SMA Negeri 10 Bandar Lampung dalam mengembangkan sistem e-learning. 

Hendroprasetyo, V. (2012) melakukan penelitian implementasi dan pengujian 

Sistem e-learning di SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Penelitian tersebut membahas 

tentang masalah yang di hadapi guru dan siswa, pencarian informasi mengenai materi yang di 

ajarkan, dan tentunya untuk memudahkan guru dalam pemberian materi kepada siswa.  

Wicaksono, A. R. dkk. (2015) melakukan penelitian membangun e-learning 

yang mendukung Project Based Learning pada bidang teknik setingkat SMK 
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menggunakan LMS MOODLE. Penelitian tersebut penerapkan Project Based 

Learning pada E-learning sebagai media belajar mengajar sesuai dengan karakteristik 

pendidikan di sekolah kejuruan. Dengan menggunakan teknologi responsive web 

design, memberi keleluasaan siswa dalam mengakses e-learning menggunakan pc, 

laptop, tablet maupun semartphone. 

Susanti, E. dan Sholeh, M.  (2008) melakukan penelitian tentang peranan 

dosen dalam mengunggah materi kuliah.  Materi kuliah yang dapat di unggah dapat 

berupa teks, file PDF, powerpoint maupun materi-materi lain yang dikemas dalam 

bentuk multimedia. E-Learning sangat potensial untuk membuat proses belajar lebih 

efektif sebab peluang mahasiswa untuk berinteraksi dengan guru, teman, maupun 

bahan belajarnya terbuka lebih luas. Mahasiswa dapat mengakses bahan kuliah 

melalui media Internet. Manfaat lain dengan adanya e-learning adalah adanya forum 

yang dapat dipakai sebagai sarana diskusi antara mahasiswa dengan dosen  

Penelitian yang di usulkan penulis adalah tentang membangun apliaksi e-

learning pada MTs NW Ketangga Selong berbasis web dengan fitur yang menjadi 

standar dalam proses belajar mengajar seperti distribusi materi pelajaran dalam 

bentuk dokumen dan video. Serta siswa dapat melakukan diskusi dengan guru 

melalui fitur komentar pada materi pelajaran di dalam sistem e-learning tersebut. 
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Penelitian dengan topik yang sama pernah dilakukan oleh beberapa penyusun karya 

tulis seperti yang ada pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1  Perbandingan Model Penelitian 

No Peneliti Objek Fitur 

1 Agata, Y. C. (2015) Pangudi Luhur St 

Louis IX Sedayu 

Yogyakarta. 

Upload dan Download materi, 

Soal ujian menggunakan 

perhitungan waktu mundur(timer) 

2 Hidayati, N. (2010) SMA Negeri 10 

Bandar Lampung 

Blog,Chatting,Materi,Learning 

Path, Photo Album. 

3 Hendroprasetyo, V. 

(2012) 

di SMAN 

Karangpandan. 

Upload dan download materi, 

Menggunakan aplikasi open 

source yaitu moodle 

4 Wicaksono, A. R. 

dkk. (2015) 

SMK 

Muhammadiyah 1 

Sleman. 

Upload dan Download materi, 

Ujian Online, Catat Laporan 

5n Susanti, E. dan 

Sholeh, M.  (2008)  

AKPRIND 

Yogyakarta 

Download Materi Kuliah, KRS 

Online, Presensi, Buku Tamu, 

Ujian Online, Laporan Nilai 

6 Asror, M. M. (2019) MTs NW 

Ketangga Selong. 

Upload dan Download Materi, 

Komentar materi dokumen/video 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 E-Learning 

E-Learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, atau 

media jaringan komputer lain. (Hartley, 2001) 

E-Learning adalah pembelajaran jarak jauh (Distance Learning) yang 

memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan internet. E-Learning 

memungkinkan pembelajaran untuk belajar melalui komputer di tempat mereka 

masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran atau perkuliahan di 

kelas. E-Learning sering pula di pahami sebagai bentuk pembalajaran berbasis web 

yang bisa di askes melalui jaringan local atau internet. (Hartono, 2005) 

 Karakteristik E-Learning 

Karakteristik e-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu 

memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, 

mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi.  

 Manfaat E-Learning 

Untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar agar dapat 

meningkatkan daya serap siswa atas materi yang diajarkan. 
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1. Meningkatkan partisipasi aktif dari siswa 

2. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa 

3. Kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi 

2.2.2 Xampp 

Xampp merupakan salah satu software yang bersifat gratis dan berlisensi 

global, banyak yang menggunakan software tersebut sebagai web server pada local 

network atau localhost. Paket dari XAMPP : Apache, php, MySql. ( Kadir, 2008) 

2.2.3 MySql 

MySQL tergolong sebagai DBMS (Database Management System). Perangkat 

lunak ini bermanfaat untuk mengelola data dengan cara yang sangat fleksibel dan 

cepat. Mysql banyak digunakan untuk kepentingan penanganan database karena 

selain handal juga bersifat Open Source. Konsekuensi dari Open Source semuanya 

bisa memakai perangkat lunak ini tanpa harus membayar dan Source-Code-nya bisa 

diunduh oleh siapa saja. (Kadir,2010) 

2.2.4 Bahasa Pemerograman PHP 

PHP adalah salah satu Bahasa pemrograman script bersifat open source yang 

bekerja pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak digunakan 

untuk memprogram situs web dinamis (termasuk blog) meskipun penggunaaan untuk 

hal lain juga memungkinkan. (Kadir, 2009).  
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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. 

2.2.5 HTML 

HTML berawal dari bahasa SGML (Standard Generalized Markup Language) 

yang penulisannya disederhanakan. HTML dapat dibaca oleh berbagai macam 

flatform. HTML juga merupakan bahsa pemrograman yang fleksible dan dapat 

digabungkan dengan bahasa pemrograman lain seperti PHP, ASP, JSP, JavaScript. 

Beberapa tag dalam dokumen-dokumen HTML menentukan bagaimana teks 

diformat. Tag-tag  yang lain memberitahukan komputer bagaimana menanggapi aksi-

aksi yang datang dari pengguna. Kemudian tag lain yang penting adalah link yang 

mengandung Uniform Resource Locator (URL), yang merujuk pada dokumen lain di 

server yang sama atau komputer lain yang ada di global jaringan internet.(Nugroho, 

2006). 


