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BAB II 

DASAR TEORI 

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori dalam pembuatan tugas 

akhir yang mendukung dan mendasari dalam perencanaan dan pembuatan aplikasi, 

contoh teori-teori umum yang berkaitan dengan aplikasi tentang media pembelajaran 

e-learning serta materi-materi pendukung lainnya. Tujuan pembuatan dasar teori ini

untuk membantu proses pembuatan bab selanjutnya yang berisi tentang analisa dan 

perancangan aplikasi yang akan dibangun.  

2.1. E-Learning

Beberapa istilah yang digunakan untuk e-learning adalah : internet-based 

learning (belajar berbasis internet), virtual learning (belajar melalui lingkungan 

maya), web-based learning (belajar berbasis web). Tentu saja istilah e-learning ini 

mengacu pada penggunaan teknologi internet untuk menyajikan sejumlah pilihan 

solusi yang sangat luas (a broad array of solution) yang mengarah pada peningkatan 

pengetahuan dan performans.  

E-learning adalah sarana pendidikan yang mencakup motivasi diri sendiri,

komunikasi, efisiensi, dan teknologi. Karena ada keterbatasan dalam interaksi sosial, 

siswa harus menjaga diri mereka tetap termotivasi. E-learning efisien karena 

mengeliminasi jarak dan arus pulang-pergi. Jarak dieliminasi karena isi dari e-

learning didesain dengan media yang dapat diakses dari terminal komputer yang 

memiliki peralatan yang sesuai dan sarana teknologi lainnya yang dapat mengakses 

jaringan atau Internet (Comercho, 2006).  

E-learning memiliki fitur-fitur sebagai berikut :

1. Konten yang relevan dengan tujuan belajar

2. Menggunakan metode instruksional seperti contoh dan praktek untuk membantu

belajar.

3. Menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk

mendistribusikan konten dan metode belajar.

4. Pembelajaran dapat secara langsung dengan instruktur (synchronous) ataupun

belajar secara individu (asynchronous).

5. Membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan belajar.
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Adapun aspek penting dalam E-Learning Sebagai berikut : 
1. E-learning menciptakan solusi belajar formal dan informal. Salah satu kesalahan 

berpikir tentang e-learning adalah e-learning hanya menciptakan sistem belajar 

secara formal, seperti dalam bentuk kursus. Namun faktanya adalah saat ini 80% 

pembelajaran didapat secara informal. Banyak orang saat beraktivitas sehari-

hari dan menghadapi suatu masalah membutuhkan solusi secepatnya. Dalam hal 

ini, e-learning haruslah memiliki karakteristik berikut: a. just in time –tersedia 

untuk pengguna ketika mereka membutuhkannya untuk menyelesaikan 

tugasnya. b. on-demand – tersedia setiap saat. c. bite-sized – tersedia dalam 

ukuran yang kecil agar dapat digunakan secara cepat. 

2. E-learning menyediakan akses ke berbagai macam sumber pembelajaran baik 

itu konten ataupun manusia. Kesalahan lainnya dalam berpikir tentang e-

learning bahwa e-learning hanya membuat konten saja. Sebenarnya e-learning 

adalah sebuah aktivitas sosial. E-learning menyediakan pengalaman belajar 

yang kuat melalui komunitas online pengguna e-learning. Karena manusia 

adalah makhluk sosial, jadi ada banyak kesempatan untuk berkomunikasi, 

berkolaborasi, dan berbagi ilmu antara sesama pengguna e-learning. 

3. E-learning mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama. E-

learning bukan aktivitas individu saja, tetapi juga mendukung sekelompok 

orang atau grup untuk belajar bersama, baik untuk berkomunikasi, 

berkolaborasi, berbagi ilmu, dan membentuk sebuah komunitas online yang 

dapat dilakukan secara langsung (synchronous) atau tidak langsung 

(asynchronous). 

4. E-learning membawa pembelajaran kepada pelajar bukan pelajar ke 

pembelajaran. Bentuk pembelajaran tradisional bahwa pelajar harus pergi keluar 

untuk mencari pembelajaran mereka sendiri. Sedangkan Model e-learning 

disebut juga Pull Model of Learning.   

2.2. LMS ( Learning Management System) 

LMS atau yang lebih dikenal dengan Learning Management System adalah 

suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, 

laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar dan kegiatan secara online 

(terhubung ke internet), E-learning dan materi-materi pelatihan. Dan semua itu 
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dilakukan dengan online (Ellis, 2009). Sebuah LMS yang kuat harus bisa melakukan 

hal berikut: 

- Menggunakan layanan self-service dan self-guided 

- Mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat 

- Mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web scalable 

mendukung portabilitas dan standar  

- Personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan. 

LMS adalah perangkat lunak untuk perencanaan pengiriman, dan 

pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam sebuah organisasi, termasuk online, ruang 

kelas virtual, dan program instruktur yang terpimpin dan merupakan sistem untuk 

mengelola catatan pelatihan dan pendidikan, perangkat lunaknya untuk 

mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara 

online. Dalam pelatihan korporasi, LMS biasanya digunakan untuk mengotomatisasi 

pencatatan dan pendaftaran karyawan. Dimensi untuk belajar sistem manajemen 

meliputi Students self-service (misalnya, registrasi mandiri yang dipimpin instruktur 

pelatihan), pelatihan alur kerja (mis 1alnya, pemberitahuan pengguna, persetujuan 

manajer, daftar tunggu manajemen), penyediaan pembelajaran online (misalnya, 

pelatihan berbasis komputer, membaca & memahami), penilaian online, manajemen 

pendidikan profesional berkelanjutan (CPE), pembelajaran kolaboratif (misalnya, 

berbagi aplikasi, diskusi), dan pelatihan manajemen sumber daya (misalnya, 

instruktur, fasilitas, peralatan). LMS juga digunakan oleh regulasi industri (misalnya 

jasa keuangan dan biopharma) untuk pelatihan kepatuhan. Mereka juga digunakan 

oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan dan mendukung program pengajaran 

di kelas dan menawarkan kursus untuk populasi yang lebih besar yaitu seluruh dunia. 

Beberapa penyedia LMS termasuk "sistem manajemen kinerja" meliputi penilaian 

karyawan, manajemen kompetensi, analisis keterampilan, perencanaan suksesi, dan 

penilaian multi-rater (misalnya, review 360 derajat). Teknik modern sekarang 

menggunakan pembelajaran berbasis kompetensi untuk menemukan kesenjangan 

belajar dan panduan materi seleksi pelatihan. 
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Karakteristik fitur yang tersedia untuk LMS Perusahaan dan Institusi 

Pendidikan tersebut adalah: 

1. Mengelola user, role, courses, instructor, facility. 

2. Course calendar 

3. Learning Path 

4. User Messaging dan notification 

5. Assesment dan testing yang dilakukan sebelum atau sesudah pembelajaran 

(Pre-test dan Post-test). 

6. Menampilkan nilai (score) 

7. Penyajian yang berbasis web, sehingga bisa diakses dengan web browser. 

2.3. Web Service 

Menurut Lucky (2008) Web service adalah aplikasi yang dibuat agar dapat 

dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui internet atau intranet dengan 

menggunakan XML sebagai format pengiriman pesan. Implementasi dari teknologi 

web service memungkinkan aplikasi saling berinteraksi satu sama lain dengan 

menggunakan dokumen berformat XML dan protokol pengiriman pesan SOAP 

(Simple Object Access Protocol) melalui HTTP. 

2.4. REST (Representational State Transfer) 

REST merupakan salah satu jenis web service yang memiliki konsep 

perpindahan antar state. State di sini dapat diumpamakan saat browser melakukan 

request berupa halaman web, server akan merespon dengan mengirimkan state 

halaman web ke browser. REST bekerja dengan bernavigasi melalui link-link HTTP 

untuk melakukan aktivitas tertentu, seakan-akan terjadi perpindahan state satu sama 

lain. Perintah HTTP yang bisa digunakan adalah fungsi GET, POST, PUT, dan 

DELETE. Proses pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk XML ataupun JSON 

(Hariyanto, A., Wibowo, A dan Noertjahyana, A, 2012). 

2.5. JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 

dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa 

Pemprograman Java Script, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - Desember 1999 (JSON, 

http://javascript.crockford.com/
http://javascript.crockford.com/
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
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2013). JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan 

oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python 

dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa 

pertukaran-data.  

JSON terbuat dari dua struktur: 

 Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan 

sebagai objek (object), rekaman (record), struktur (struct), kamus 

(dictionary), tabel hash (hash table), daftar berkunci (keyed list), 

atau associative array. 

 Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan bahasa, 

hal ini dinyatakan sebagai larik (array), vektor (vector), daftar (list), atau 

urutan (Sequence). 

2.6. Framework 

Framework dapat diartikan sebagai kumpulan perintah atau fungsi dasar yang 

dapat membantu menyelesaikan proses-proses yang kompleks, namun pihak 

developer tetap harus menulis code sendiri dan harus menyesuaikan dengan 

lingkungan framework yang digunakan (Suprihadi, Hudiono, & Wijaya, 2013). 

Sebuah framework selain menyediakan lingkungan pengembangan sendiri-sendiri 

juga menyediakan berbagai macam fungsi siap pakai yang dapat digunakan dalam 

pembuatan situs web. Fungsi tersebut merupakan pengembangan atau penyesuaian 

fungsi asli PHP agar lebih mudah digunakan atau agar lebih sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

2.7. CodeIgniter 

CodeIgniter adalah sebuah web application framework yang bersifat open 

source digunakan untuk membangun aplikasi php dinamis (Daqiqil, 2011). Tujuan 

utama pengembangan Codeigniter adalah untuk membantu developer untuk 

mengerjakan aplikasi lebih cepat daripada menulis semua code dari awal. 

Codeigniter menyediakan berbagai macam library yang dapat mempermudah dalam 

pengembangan. CodeIgniter diperkenalkan kepada publik pada tanggal 28 februari 

2006. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Associative_array
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Metode yang digunakan oleh framework Codeigniter disebut Model View 

Controller atau yang disingkat dengan sebutan MVC. MVC memisahkan antara 

logika pemograman dengan presentasi. Hal ini dapat terlihat dari adanya minimalisir 

script presentasi (HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya) yang dipisahkan dari 

PHP script. Didalam folder CodeIgniter , MVC dapat ditemukan dalam folder 

application.  

2.8. SMS Gateway 

SMS Gateway dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau mekanisme yang 

memfasilitasi transisi SMS dengan mengubah pesan dari beberapa jenis media 

komunikasi dalam lalu lintas jaringan seluler, sebaliknya , mengizinkan, menerima 

atau mentransmisikan pesan SMS dengan atau tanpa menggunakan ponsel (Katankar 

& Thakare, 2010). Ciri khas proses kerja sistem gateway SMS mirip dengan konsep 

email biasa atau SMS dalam hal sistem menerima pesan dari klien pengirim dan 

kemudian menyampaikan ke klien penerima (Tata, n.d.) dikutip (Persadaa, Razif, 

Lina, & Nadlifatin, 2014).  Artinya,  SMS tersebut  harus  bisa  melakukan  transaksi  

dengan basis data.  Untuk  itu  perlu dibangun sebuah sistem yang disebut sebagai 

SMS Gateway. Pada prinsipnya, SMS  Gateway  adalah  sebuah  perangkat  lunak  

yang  menggunakan  bantuan komputer  dan  memanfaatkan  teknologi  seluler  yang  

diintegrasikan  untuk mendistribusikan pesan-pesan yang di generate lewat sistem 

informasi melalui media SMS yang ditangani oleh jaringan seluler (Triyono, 2010).   

2.9. Gammu 

Menurut Novianti dan Fauzjiah (2009) yang di kutip dari jurnal IJCSS 

Gammu merupakan satu tool untuk mengembangkan aplikasi SMS Gateway yang 

cukup mudah diimplementasikan dan gratis. Kelebihan Gammu dari tool SMS 

Gateway lainnya adalah : 

a. Gammu dapat dijalankan di Windows maupun Linux. 

b. Banyak device atau ponsel yang kompatibel dengan gammu. 

c. Gammu menggunakan database  MySql da data menggunakan aplikasi desktop 

dan interface web-based. 

d. Gammu dapat membantu menggunakan fitur-fitur yang ada pada ponsel dengan 

lebih efisien. 
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2.10. Mobile Application 

Menurut Buyens (2001)  mobile application berasal dari kata application dan 

mobile. Application yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah 

aplikasi adalah program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi 

pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju 

sedangkan mobile dapat di artikan sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat 

yang lain. 

Maka mobile application dapat di artikan sebuah program aplikasi yang dapat 

dijalankan atau digunakan walaupun pengguna berpindah – pindah dari satu tempat 

ke tempat yang lain serta mempunyai ukuran yang kecil. Aplikasi mobile ini dapat 

di akses melalui perangkat nirkabel, pager, PDA, telepon seluler, smartphone, dan 

perangkat sejenisnya. 


