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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI   

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Penelitian ini disusun berdasarkan sumber penelitian yang pernah 

dilakukan dengan kasus serupa dan memerlukan beberapa teori dasar. Adapun 

penelitian yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

 

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

dosen dalam mengunggah materi kuliah. Materi kuliah yang dapat di 

unggah/upload dapat berupa word, teks, file PDF, powerpoint maupun materi-

materi lainnya yang dikemas dalam bentuk multimedia. E-learning sangat 

potensial untuk membuat proses belajar mengajar lebih efektif sebab peluang 

mahasiswa untuk berinteraksi dengan guru, teman, maupun bahan belajarnya 

terbuka lebih luas. Mahasiswa dapat mengakses bahan perkuliahan melalui media 

Internet. Manfaat lain dengan adanya e-learning  adalah  adanya forum yang dapat 

dipakai sebagai sarana diskusi antara mahasiswa dengan dosen. 

 

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 
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pembelajaran di SMPN 1 Arjosari, memudahkan  pencarian referensi dan  

memudahkan  guru dalam menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan 

siswa. 

 

Verry Hendroprasetiyo (2012), dengan judul peneilitian “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. Bahasa pemrograman yang di 

gunakan adalah php dan mysql. 

 

Rofikoh Dewi. (2015) Perancangan Aplikasi E-learning  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. 

 

Romindo (2017). dengan judul penilitiannya “ Perancangan Aplikasi E-

learning  Berbasis Web pada SMA Padamu Negeri Medan”. Penilitian tersebut 

membahas tentang metode yang dipakai adalah metode waterfall dimana konsep 



9 
 

 
 

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

awal hingga akhir.   

 

Tabel 2.1 Perbandingan Daftar Pustaka 

No Penulis Topik Penelitian 
Bahasa 

Pemrograman 
Informasi 

1 
Susanti, E. dan 

Sholeh, M. (2008) 

Rancang Bangun 

Aplikasi E-Learning 
PHP 

Materi Kuliah, KRS 

Online, Absensi, 

Buku Tamu, Ujian 

Online, Laporan 

Nilai 

2 

Kun Khamida dan 

Ramadian Agus 

Triyono. (2012) 

Pengembangan 

Aplikasi E-learning  

Berbasis Web 

Dengan PHP Dan 

MySql Studi Kasus 

Smpn 1 Arjosari 

PHP 
Materi pelajaran, 

tugas dan nilai 

3 

Verry 

Hendroprasetiyo. 

(2012) 

Implementasi Dan 

Pengujian Sistem E-

learning  Di SMK 

Negeri 1 Indralaya 

Utara 

PHP 

Materi pelajaran, 

soal – soal dan 

latihan 

 

4 
Rofikoh Dewi. 

(2015) 

Perancangan Aplikasi 

E-learning  Berbasis 

Website Pada 

SMA/SMK Dharma 

Bakti Medan 

PHP 

Materi pelajaran, 

diskusi, tugas dan 

nilai 

5 Romindo. (2017) 

Perancangan Aplikasi 

e-learning  Berbasis 

Web pada SMA 

Padamu Negeri 

Medan 

PHP 

Materi Pelajaran, 

Kelas, Nilai 

 

6 

 

Yoshua 

Apridiopatra E.A. 

(2020) 

 

 

Model Pembelajaran 

Berbasis Konten (E-

Learning) di SMA 

Negeri 3 Kuala 

Kapuas 

 

 

PHP 

 

Materi pelajaran, 

Tugas, Komentar 

materi dan tugas, 

Nilai Pengumuman 

Sekolah, Presensi 
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2.1 Dasar Teori 

2.1.1 Konten 

Konten merupakan data yang ada lewat media ataupun produk elektronik. 

Penyampaian konten bisa dicoba lewat bermacam medium baik secara langsung 

ataupun tidak langsung semacam internet, televisi, CD audio, apalagi saat ini telah 

lewat telepon genggam( headphone). Konten ataupun modul pelajaran merupakan 

komponen yang sangat berarti dalam melakukan pendidikan. Konten menyangkut 

tentang pertanyaan,“ apa yang diajarkan?”. Sering kali konten yang digunakan 

tidak dicermati. Banyak orang membagikan perhatian terhadap tata cara media, 

apalagi strategi yang digunakan dalam proses belajar serta mengajar, tetapi kurang 

mencermati apa isi yang di informasikan.  

Dapat dikatakan kalau konten ialah elemen berarti dalam penerapan 

pendidikan. Konten berfungsi selaku media inti dari aktivitas proses belajar 

mengajar. Konten yang baik sanggup mengombinasikan pengetahuan explicit 

serta tacit dalam proses pendidikan sebaik dari pendidikan konvensional. 

Pengetahuan explicit ialah pengetahuan yang bisa diringkas dalam wujud 

dokumentasi sehingga gampang dimengerti serta disebarluaskan (Chimay J. 

Anumba 2005). Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang terdapat di dalam 

otak atau pikiran kita sesuai pengalaman pribadi dan sangat sulit untuk 

dikomunikasikan dengan orang lain yang belum pernah mengalami pengetahuan 

itu sebelumnya (Chimay J. Anumba 2005). 
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2.1.2 E-learning  

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 lokal atau internet. 

(Zhuang, 2005). 

Beberapa sistem e-learning yang ada, secara umum dapat dibagi 

berdasarkan sifat interaktivitasnya dan dapat dibedakan kedalam dua kelompok 

yaitu e-learning statis dan e-learning dinamis. Sistem e-learning dikatakan 

bersifat statis jika antara pengguna sistem tidak dapat saling berinteraksi, 

pembelajar hanya dapat men-download bahan-bahan yang diperlukan dan admin 

hanya dapat meng-upload file-file materi. Sistem ini biasanya digunakan hanya 

sebagai penunjang aktifitas belajar dan mengajar yang dilakukan secara tatap 

muka dikelas. Sedangkan sistem e-learning  dapat digolongkan kedalam e-

learning yang bersifat dinamis apabila siswa mampu belajar dengan dalam 

lingkungan yang tidak jauh berbeda dengan suasana kelas dimana di dalam sistem 

ini terdapat kemungkinan untuk berinteraksi antara pembelajar dan tutornya baik 

melalui e-mail, chatting maupun sarana komunikasi lainnya. (Suteja dkk, 2008).  

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

1. Untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar agar dapat 

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

3. Meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan. 

4. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa 

5. Kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, 

dimana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. 

 

2.1.3 PHP 

PHP adalah  Bahasa server-side –scripting yang menyatu dengan HTML 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server-side-

scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan diesksekusi diserver 

kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML (Arief , 

2011c:43). 

Dengan begitu kode program yang ditulis dalam bentuk PHP tidak akan 

terlihat pengguna sehingga keamanan halaman web lebih terjaga. Bahasa PHP 

dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis, yaitu halaman web yang 

dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti 

menampilkan isi basis data ke halaman web yang dibuat. 

 

2.1.4 MySQL 

MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux. Karena 

sifatnya yang open source, dia dapat dijalankan pada sebuah platform baik 

Windows maupun Linux. Selain itu, MySQL juga merupakan program pengakses 

database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi 
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User (banyak pengguna). Saat ini database MySQL telah digunakan hampir oleh 

semua programmer database, apalagi dalam pemrograman web. Untuk mengenal 

lebih jauh tentang MySQL, terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari 

MySQL tersebut. Di bawah ini ada pengertian MySQL menurut beberapa ahli 

adalah sebagai berikut : 

Menurut Budi Raharjo (2015:16) mendefinisikan bahwa “MySQL 

merupakan RDBMS (server database) yang dapat mengelola database dengan 

sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses 

oleh banyak user”. 

Pada Umumnya, perintah yang sering digunakan dalam MySQL adalah 

SELECT (mengambil), INSERT (menambah), UPDATE (mengubah), dan 

DELETE (menghapus). Selain itu, SQL juga menyediakan perintah untuk 

membuat database, field, ataupun untuk menambah index atau menghapus data. 

Beberapa kelebihan MySQL diantaranya adalah : 

1. Bersifat open source, yakni memiliki kemampuan untuk dapat dikembangkan 

lagi. 

2. Menggunakan Bahasa SQL (Structure Query Language), yang merupakan 

standar Bahasa dunia dalam pengolahan data. 

3. Super performance yang reliable, tidak dapat diragukan, pemrosesan 

databasenya sangat cepat dan stabil. 

4. Sangat mudah dipelajari. 

5. Memiliki dukungan support (group) pengguna MySQL. 

6. Mampu lintas Platform., dapat berjalan di berbagai sistem operasi. 
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7. Multiuser, dimana MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu 

yang bersamaan tanpa mengalami konflik. 

 

2.1.5 Codeigniter  

Codeigniter adalah sebuah web aplikasi framework yang bersifat open 

source yang digunakan untuk membangun aplikasi php dinamis. Tujuan utama 

pengembangan Codeigniter adalah untuk membantu developer untuk mengerjakan 

aplikasi lebih cepat dari pada menulis semua code dari awal. 

Codeigniter menyediakan berbagai macam library yang dapat 

mempermudah dalam pengembangan. Codeigniter dibangun menggunakan 

konsep Model-View-Controiller (MVC) development pattern. Dalam Codeigniter, 

browser berinteraksi melalui controller. Controller yang akan menerima dan 

membalas semua request dari browser. Ketika controller membutuhkan data, 

maka controller akan meminta ke model. Sedangkan untuk tampilan ke user akan 

ditangani oleh view. Jadi otak dari aplikasi ada di controller, maka aplikasi ada di 

view dan data berada di model. 

 

 

 

 

 

 

 


