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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pemrograman Berbasis Web 

Web atau istilah lengkapnya World Wide Web (WWW) dikembangkan 

pertama kali oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Tim merupakan bagian dari 

CERN, sebuah laboratorium penelitian ilmiah di Genewa, Swiss. Pada awalnya, 

Tim mengusulkan WWW sebagai suatu cara berbagi dokumen diantara para 

peneliti. Dokumen online dapat diakses melalui alamat unik yang disebut Universal 

Resources Locator (URL). Dokumen dapat saling berkaitan melalui suatu link. 

WWW menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) untuk 

berkomunikasi di antara komputer dalam suatu jaringan. Selanjutnya WWW tidak 

hanya dikembangkan untuk keperluan para peneliti, namun juga dikembangkan 

untuk kalangan pendidikan, bisnis dan perorangan. Disisi lain, CERN dan National 

Center for Supercomputer Aplications (NCSA) di University of Illinois juga 

mengembangkan suatu perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan internet dan 

berfungsi sebagai penyedia dokumen online. Perangkat lunak tersebut dikenal 

dengan web server. Selain itu, untuk membuat dan menghubungkan halaman-

halaman web Tim juga mengembangkan bahasa mark up yang disebut HTML 

(Hypertext Markup Language). 

2.2 PHP 

PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan 

salah satu bahasa pemrograman yng digunakan dalam pembuatan dan 

pengembangan situs web yang dikombinasikan dengan HTML. Serverside 

merupakan sifat PHP, yang artinya adalah bahasa yang berbentuk script yang 

disimpan dan dijalankan melalui komputer server ataupun web server dan hasilnya 

akan dikirim ke komputer client ataupun web browser yang di dalamnya terdapat 

script  HTML atau Hypertext Mark up Language. 

Dalam pembuatan sebuah web, script PHP seringkali digunakan untuk 

mengatur perumusan logika. 
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Di dalam PHP terdapat variabel, yang mana variabel tersebut merupakan 

tempat untuk menampung sebuah data. Variabel didefenisikan dengan simbol 

dollar ($) yang diikuti dengan nama variabelnya. 

Dalam menentukan simbol pada PHP dapat menggunakan operator. Yang 

mana operator merupakan suatu simbol yang berfungsi untuk menyusun sebuah 

ekspresi dan operasi. Operator PHP diantaranya meliputi operator aritmatika, 

operator perbandingan, dan operator logika. 

Operator aritmatika adalah operator yang berfungsi untuk melakukan 

operasi aritmatika. Seperti penjumlahan, pengurungan, pembagian, perkalian dan 

sisa pembagian. 

Dan selanjutnya operator perbandingan, yang merupakan sebuah simbol 

untuk melakukan perbandingan antara dua buah operand. Misalnya dalam 

penulisam a lebih besar dari b dapat dituliskan menjadi a > b. 

Dan yang terakhir adalah operator logika. Yang dimaksud operator logika 

merupakan simbol operator dalam menyusun kalimat berlogika. Misalnya operator 

AND dituliskan menjadi simbol &&, OR taupun menadi simbol ||, dan XOR 

dituliskan menjadi simbol !. 

Di dalam PHP juga terdapat pernyatan suatu kondisi, seperti: [1] peryataan 

If – Else, [2] pernyatan If – Else If dan [3] pernyataan Switch. 

2.3 Database 

Database merupakan sekumpulan data yang tersusun dengan logis dan dapat 

dikendalikan secara sentral. Bagian terpenting pada database, yaitu tabel yang 

digunakan untuk menyimpan data. 

Tabel itu sendiri merupakan perpaduan antara baris atau disebut field dan 

kolom atau record yang digunakan untuk menyimpan bermacam-macam data. 

Tabel merupakan komponen utama dalam sebuah database 

Kolom (field) harus memiliki tipe data. Sifat-sifat dari kolom itu sendiri 

berfungsi sebagai primary key dan foreign key. Primary key atau disebut dengan 

kunci primer dalam suatu tabel yang digunaan untuk mecegah terjadinya pengisian 

perulangan data. Yang maksudnya primary key tidak boleh sama dengan primary 

key yang lain. Primary key juga sebagai media penghubung antar tabel. Dan primay 

key yang dihubungkan dengan tabel lain disebut dengan foreign key.  
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2.4 UNBK 

UNBK atau UBK yang merupakan singkatan dari Ujian Nasional Berbasis 

Komputer atau Ujian Berbasis Komputer. Yang mana ujian tersebut hanya untuk 

sekolah tingkat SMP ataupun MTS, SMA ataupun MA dan ataupun SMK. 

Dengan majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Ujian 

Nasional dikembangkan menjadi Ujian Nasional Berbasis Komputer yang 

dikembangkan oleh pemerintah. UNBK itu sendiri merupakan bentuk evalusi 

pendidikan yang berupa evaluasi hasil belajar siswa. Dengan pengukuran dan 

penilaian kepada siswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan secara nasional 

pada mata pelajaran tertentu. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Ujian 

Akhir oleh pemerintah disebut sebagai Ujian Nasioal sabagai bahan evaluasi 

pembelajaran.  

2.5 Moodle 

Moodle merupakan salah satu e-learning pemrogram open source yang 

dapat diartikan pengunduh secara gratis. Aktifitas pembelajaran yang terdapat pada 

moodle, diantaranya: 

a) Assignment, yang digunakan untuk dalam pemberian tugas kepada siswa 

secara online. Siswa dapat mengakses materi tugas dan mengumpulkannya 

dengan mengirimkan file hasil pekerjaan mereka. 

b) Chat, merupakan fitur yang digunakan untuk dapat saling berkomunikasi 

dengan percakapan teks. 

c) Forum, atau lebih dikenal dengan istilah group yang digunakan sebagai 

media forum dalam pembelajaran. 

d) Quiz, merupakan fasilitas yang digunakan guru dalam memberikan ujian 

ataupun test tugas kepada siswanya. 

e) Survey, digunakan untuk memberikan komentar. 

Selain itu moodle juga memiliki elemen e-learning, yang diantara sebagai 

berikut: 

a) Administrator, merupakan seorang pengguna yang memiliki hak akses 

tertinggi dalam administratis e-learning pada moodle. 

b) Course creator, adalah seorang pengguna yang memiliki hak akses untuk 

membuat course baru dan mengajar pada course tersebut. 
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c) Teacher atau guru merupakan seorang pengguna yang memiliki hak untuk 

seluruh course termasuk dalam menambahkan ataupun mengubah aktifitas 

dan pemberian nilai pada siswa didiknya. 

d) Non-editing teacher atau lebih dikenal dengan asisten guru yang mengajar 

pada course tetapi tidak dapat melakukan penambahan ataupun mengubah 

aktifitas. 

e) Student bisa disebut sebagi seorang siswa yang memiliki hak akses pada 

sebuah course dalam merima materi pembelajaran. 

f) Guest merupakan pengguna yang mempunyai hak akses yang sangat 

terbatas. 

2.6 Edmodo 

Edmodo merupakan media pembelajaran berbasis Learning Managent 

System (LMS) yang memberikan fasilitas untuk guru dan siswa dalam 

berkomunikasi, kolairasi, berbagi konten dan pembelajaran seperti pemberian tugas 

ataupun PR, diskusi dalam suatu kelas, ujian ataupun test secara online, dan 

pemberian nilai oleh guru kepada siswa didiknya. 

Edmodo juga dapat membantu guru yang tidak bisa mengajar di kelas 

dengan memberikan materi pembelajaran secara online kepada siswa didiknya. 

Dalam pemberian tugas, guru dapat menentukan waktu pengumpulan masing-

masing tugas. Seorang siswa juga pada memposthing untuk berbagi ide 

pembelajaran. 

Dalam sistem keamanan edmodo mnyediakan kode khusus untuk sekolah 

dan kelas. Kode-kode tersebut diberikan kepada siswa untuk dapat masuk dalam 

kelompok kelas yang dibuat oleh guru. Edmodo sendiri sudah meningkatkan 

perlindungan injeksi SQL untuk mencegah akses tidak sah kepada sumber daya 

website dan database. 

2.7 Google Classroom 

Google Classroom merupakan media pembelajaran yang diperuntukan 

dalam proses belajar mengajar dalam suatu ruang lingkup pendidikan. Dalam 

pembagian ruang kelas pada Google Classroom guru dapat mengembangkan proses 

belajar mengajarnya dengan mengolah tugas yang akan diberikan kepada siswanya. 
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Dengan akses internet siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

dimanapun dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh guru. 

2.8 Zoho Challenge 

Zoho Challenge sebenarnya merupakan media layanan untuk penyimpanan 

online yang lebih dikenal dengan cloud drive. Yang mana Zoho Challenge juga 

memberikan fitur untuk ujian online yang lebih power full. 

2.9 Quizstar 

Quizstart merupakan salah aplikasi lain dalam ujian online elearning yang 

gratis. Aplikasi Quizstart ini berbasis website. Fitur yang terdapat pada Quizstart 

yaitu pembuatan quiz, administrasi anggota dan membuat peringkat quiz-quiz 

online. Dalam megatur kelas-kelas soal, Quizstart lebih power full dalam 

melengkapi soal dengan multimedia. 


