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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Terdapat penelitian tentang e-learning berbasis web yang di lakukan oleh Khamida dan 

Triyono (2012), dengan judul “Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web dengan php dan 

mysql studi kasus SMPN 1 Arjosari “penelitian tersebut bertujuan untuk menghasilkan aplikasi e-

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

pembelajaran pendamping guna peningkatan kualitas pembelajaran SMPN 1 Arjosari, 

memudahkan pencarian refrensi dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi.   

Okto Hendro Yudo (2016) melakukan penelitian dengan judul “Impelementasi sistem e-

learning pada SMA Negeri 8 yogyakarta”. Penelitian tersebut membahas tentang 

pengimpelementasikan e-learning dengan manfaat meningkatkan efesiensi 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 

di kerjakan oleh siswa. 

Yustarina (2015), melakukan penelitian di Pangudi Luhur St Louis Xl Sedayu Yogyakarta. 

Penelitian tersebut membahas tentang media  pembelajaran geografis untuk kelas lX SMA berbasis 

web Menggunakan bahasa pemrograman PHP, dengan menampilkan laporan nilai siswa, fasilitas 

upload dan download materi, serta di lengkapi penghitungan waktu mundur (timer) di dalam 

latihan soal dan ujian.  
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Wicaksono, A. R. dkk. (2015) melakukan penelitian membangun e-learning yang mendukung 

Project Based Learning pada bidang teknik setingkat SMK 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 Tampih berbasis web. Dengan beberapa fitur-fitur yang ada  dalam proses belajar 

mengajar seperti menyampaikan materi pelajaran dalam bentuk dokumen atau vidio. Serta siswa 

dapat melakukan diskusi tanya jawab dengan guru melalui room komentar yang sudah di sediakan 

di dalam sistem e-learning tersebut. 

Penelitian dengan topik yang sama pernah dilakukan oleh beberapa penyusun karya tulis seperti 

yang ada pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1  Perbandingan Model Penelitian 

No Peneliti Objek Fitur 

1 Khamida dan  

Triyono (2012) 

SMPN 1 Arjosari Materi pelajaran, tugas dan nilai. 

2 Okto Hendro Yudo 

(2016) 

SMA Negeri 8 

Yogyakarta 

Materi Pelajaran dan kuis 

3 Yustarina (2015) Pangudi Luhur st 

Louis lX Sedayu 

Yogyakarta. 

Laporan nilai siswa, upload materi 

dan download materi. 

4 Wicaksono, A. R. dkk. 

(2015) 

SMK 

Muhammadiyah 1 

Sleman. 

Upload dan Download materi, Ujian 

Online, Catat Laporan 

5 Susanti, E. dan Sholeh, 

M.  (2008)  

AKPRIND 

Yogyakarta 

Download Materi Kuliah, KRS 

Online, Presensi, Buku Tamu, Ujian 

Online, Laporan Nilai 

6 Rezi, T  (2021) MTs NW Tampih Upload dan Download Materi, 

Komentar. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 pengertian E-Learning 

E-Learning adalah singkatan dari Elektronic Learning, merupakan cara baru dalam proses 

belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem 

pembelajarannya. Istilah e-learning mengandung pengertian dari sudut pandang masing-mas ing, 

diantaranya : 
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E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya 

bahan ajar ke siswa dengan menggunakan medi internet, komputer atau media jaringan komputer 

lain. 

2.2.2 sejarah E-learning 

E-learning atau pembelajaran elektronik pertama kali di perkenalkan oleh univers itas 

Illionis di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem intruksi berbasis komputer (compuer-

assisted intruktion) dan komputer bernama PLATO. 

 Sejak saat itu, perkembangan e-learning berkembang sejalan dengan perkembangan dan 

kemajuan teknologi. Berikut perkembangan e-learning dari masa ke masa : 

1. Tahun 1990 : Era CBT (computer-Based Training) di mana mulai bermunculan aplikasi e-

learning yang berjalan dalam PC standlone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi 

materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia (Video dan  Audio) dalam format mov, 

mpeg-1, atau avi. 

2. Tahun 1994 : Seiring di terimanya CBT oleh masyarakat sejak tahun 1994 CBT muncul 

dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan di produksi secara masal. 

3. Tahun 1997 : LMS (Learning Management System). Seiring dengan perkembangan 

teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan 

informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai di rasakan sebagai kebutuhan mutlak 

dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Dari sinilah muncul LMS. Perkembangan 

LMS yang semakin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah 

interoperability antara LMS yang satu dengan lainnya secara standar. Bentuk standar yang 



9 
 

 
 

muncul minsalnya standar yang di keluarkan oleh AICC (Airline Industry CBT 

Commettee), IMS, IEEE LOM, ARIADNE, dan sebagainya. 

4. Tahun 1999 sebagai tahun Aplikasi E-learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju 

aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajaran 

(learner) maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai di gabungkan dengan 

situs-situs informasi, majalah dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan 

multimedia, video streaming serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format 

data yang lebih standard dan berukuran kecil. 

 Melihat perkembangan e-learning dari masa ke masa yang terus berkembang mengikuti 

perkembangan teknologi, maka dapat di simpulkan bahwa e-learning akan menjadi sistem 

pembelajaran masa depan. Alasan efektifitas dan fleksibilitas akan menjadi alasan utama. 

2.2.3 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) 

2.2.4 MySql 

MySQL merupakan salah satu database server yang sangat terkenal. Kepopulerannya 

disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya. 

(Nugroho, 2004). 

2.2.5 PHP 

PHP adalah  salah  satu  bahasa pemrograman script bersifat open source yang bekerja 

pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak diguakan ntuk memprogram 
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situs web dinamis ( termasuk blog ) meskipun penggunaan untuk hal lain juga memungkinkan. 

(Sutarman, 2003). 

Salah satu fungsi yang ada pada PHP yaitu fungsi serialize dan unserialize. Serialize 

digunakan untuk mengubah suatu nilai ke bentuk yang lain. Misalkan nilai array(“Andi”, 12), 

maka nilai dari array tadi akan diubah menjadi a:2:{i:0;s:4:"Andi";i:1;i:12;}. a adalah array dan 

angka 2 adalah jumlah index pada array, didalam kurung kurawal terdapat i:0 yaitu nilai index 

dimulai pada angka 0, diteruskan dengan s:4:"Andi"; s adalah string dengan jumlah karakter 4 dan 

diikuti dengan i:1;i:12 index 1 dan i integer 12. 

Unserialize digunakan untuk mengembalikan nilai yang sudah di serialize kebentuk 

semula. Fungsi serialize ini dapat menyimpan data pada satu field didalam database. 

2.2.6 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) 


