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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 Dalam penyusunan laporan proyek akhir yang berjudul “ E-Media 

Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Kelas 2 SLTP ” ini, diperlukan suatu teori 

untuk menunjang penyusunan laporan proyek akhir.  Dalam hal ini, penulis akan 

menggunakan teori-teori yang telah didapat  selama kuliah di STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta dan juga menggunakan teori-teori yang didapat dari buku 

yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan proyek akhir. 

2.1.   Pengertian Komputer 

       Komputer adalah perangkat yang mampu mengeksekusi instruksi 

program dan menampilkan hasilnya di layer computer. Komputer 

mempunyai 4 fungsi, yaitu menerima data, memproses data, dan 

menampilkan hasil prosesnya ke monitor atau ke media lainnya seperti 

speaker, printer, dan lain-lain. Selain itu computer juga diharapkan mampu  

menyimpan hasil olahan data pada media penyimpanan seperti harddisk, 

USB flash disk, atau disket. Ada berbagai jenis computer sesuai kebutuhan 

penggunanya, dari mulai yang seukuran tangan hingga yang membutuhkan 

meja kerja.  

       Pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, 

grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan 

teks, grafik, link, dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan 

navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi. 
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Komponen – komponen yang terdapat pada komputer antara lain sebagai 

berikut : 

2.1.1. Perangkat Keras ( Hardware ) 

Peralatan fisik yang secara langsung bisa dilihat, dipegang ataupun 

dipindahkan.  Bagian terpenting dari hardware adalah Central 

Processing Unit (CPU) yang  berfungsi sebagai kendali dari jalannya 

kegiatan komputer, yaitu tempat pengolahan data.  Pekerjaan 

mengolah data diantaranya : mencatat, melihat, membaca, 

membandingkan, menghitung dan mengurutkan.  Untuk lebih jelas 

dalam pekerjaannya fungsi CPU terbagi menjadi :  

a. Internal Memory ( Main Memory ) 

Internal memory merupakan tempat penyimpanan program dan 

data yang aktif (data yang akan diproses).  Data yang telah 

selesai diproses hasilnya akan dikembalikan ke penyimpanan 

utama. 

b.   Aritmatic And logic Unit ( ALU ) 

Adalah bagian CPU yang berfungsi melaksanakan fungsi 

penjumlahan, kegiatan-kegiatan penghitungan, dan logika 

lainnya.  Data diproses sesuai dengan instruksi, setelah selesai 

hasilnya akan dikembalikan ke penyimpanan utama. 

c.    Unit Pengendali ( Control Unit ) 

Yaitu bagian pengendali yang berfungsi  untuk 

mengkoordinasikan bagian control unit  CPU sendiri, serta  
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antara bagian  CPU dan pengatur kegiatan dalam sistem 

pengolahan data elektronika. 

2.1.2. Perangkat Lunak ( Software ) 

Adalah perangkat yang meliputi  perintah-perintah atau instruksi-

instruksi yang berisi program-program serta data yang melengkapi 

dan juga mempunyai tugas menghubungkan antara manusia dengan 

perangkat kerjanya.   

Ada 3 bagian dari perangkat lunak ( Software ) yaitu : 

a.   Operating System Software (Perangkat Lunak Sistem Operasi) 

Input atau Operating System ini mengandung program untuk 

mengatur peralatan  output agar berfungsi (mengendalikan dan 

mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh sistem), karena 

menggunakan disk operating system. 

b. Aplication Software (Perangkat Lunak Aplikasi) 

Suatu paket program yang ditulis serta diterjemahkan oleh 

perangkat bahasa yang sudah jadi dan dapat dipergunakan ( 

program untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu). 

c. Language Software (Perangkat Lunak Bahasa) 

Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk 

menterjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti. 
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2.1.3.   Brainware ( Unsur Manusia ) 

Brainware adalah orang yang menjalankan program komputerisasi 

mulai dari pancatatan sampai menghasilkan output sesuai dengan 

yang diinginkan. 

Brainware  dibedakan menajadi : 

a. System Analis  

System analis adalah orang yang bertugas menganalisa suatu 

masalah, menentukan desain sistem komputer, menentukan 

output atau tujuan akhir suatu aplikasi tertentu secara 

keseluruhan . 

b. Programmer 

Adalah orang yang membuat  program aplikasi komputer, 

menyusun instruksi-instruksi untuk komputer dan menguji 

program serta menyiapkan dokumentasi. 

c. Operator 

Adalah orang yang bertugas mengoperasikan program aplikasi 

yang dibuat oleh seorang programmer dengan mengikuti 

instruksi-instruksi yang sebelumnya telah dituangkan ke dalam 

pedoman menjalankan program. 

d. Librarian 

Adalah petugas yang berwenang pada pemeliharaan dan 

penyimpanan program-program, file-file transaksi berdasarkan 

atas catatan komputer. 
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2.2.   Pengertian Kamus 

 Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-

kata.  Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan 

baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai 

pedoman sebutan, asal-usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh 

penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk memperjelas kadang kala 

terdapat juga ilustrasi di dalam kamus. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kamus) 

  

2.3.   Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah suatu pecakapan atau perkataan yang baik, tingkah laku 

yang baik, sopan santun, baik budinya, oleh karena itu perlu disadari bahwa 

bahasa merupakan salah satu kunci dalam menunjang keberhasilan dalam 

mencapai tujuan nasional maupun internasional suatu bangsa.  Definisi lain 

dari bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang 

dihasilkan oleh alat ucap pada manusia.( 

http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-bahasa/ ) 

 

2.4.  Pengertian Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan  sebagai pedoman 

penyelenggaraan  kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Definisi lain dari kurikulum adalah sejumlah mata ajaran yang 

harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Etimologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilustrasi
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pengetahuan. Mata ajaran (subject matter) dipandang sebagai pengalaman 

orang tua atau orang-orang pandai masa lampau, yang telah disusun secara 

sistematis dan logis. Mata ajaran tersebut mengisis materi pelajaran yang 

disampaikan kepada siswa, sehingga memperoleh sejumlah ilmu 

pengetahuan yang berguna baginya. ( Dr. Oemar Hamalik, 2007 ). 

 

2.5. Pengertian GBPP 

GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) adalah  suatu rencana 

kegiatan belajar mengajar guna menyelesaikan sebuah kurikulum yang telah 

ditempuh. Dalam GBPP buku pelajaran yang penulis gunakan sebagai acuan 

meliputi beberapa hal, diantaranya sebagai berikut : Describing Animals, 

Congratulation, Vacation Planning, Long Time Ago (former epoch), 

Amusing Story, My Teenage World, Weather. 

2.6.   Pengertian Grammar 

Grammar (tata bahasa) adalah suatu aturan yang menentukan apakah 

suatu kumpulan kata dapat diterima sebagai kalimat oleh bahasa tersebut. 

 

2.7.   Pengertian Program Aplikasi 

Merupakan urutan perintah yang membantu  kita untuk melakukan 

otomatisasi dan penulisan sintaks serta pelaksanaannya sehingga kita dapat 

fokus  pada proses pemasukan dan pemeriksaan data.  
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2.8. Microsoft Access 

 Microsoft Access merupakan program aplikasi yang akan membantu 

dalam merancang, membuat dan mengelola database. Program aplikasi ini 

mudah dan fleksibel dan mudah diintregasikan dengan program aplikasi 

lain, misalnya Delphi 7. 

 

2.9. Media Elektronik ( E - Media ) 

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau 

energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. 

Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang 

meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan 

elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik 

yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, 

rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring.  Media elektronik 

dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada 

umumnya adalah berbentuk digital.  

( sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik  ) 

 

2.10.   Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur -

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. “. (Oemar Hamalik, 

1995:57) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Media
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromekanis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengguna_akhir&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Konten
http://id.wikipedia.org/wiki/Media_cetak
http://id.wikipedia.org/wiki/Video
http://id.wikipedia.org/wiki/Audio
http://id.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daring
http://id.wikipedia.org/wiki/Analog
http://id.wikipedia.org/wiki/Digital
http://id.wikipedia.org/wiki/Media_baru
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2.11. Borland Delphi 

  Delphi adalah sebuah bahasa pemrograman, Development Language, 

aplikasi unuk membuat aplikasi.  Delphi digunakan untuk membangun 

aplikasi Windows, aplikasi grafis, aplikasi visual, bahkan juga dipakai 

membuat aplikasi jaringan ( client/server ) dan berbasis internet. (Happy 

Chandraleka, 2003)  

Bagian dari Delphi yang digunakan untuk menciptakan aplikasi adalah 

“IDE”(Integrated Development Environment).  IDE inilah yang 

memungkinkan pemrograman secara visual merancang tampilan untuk para 

user (antarmuka pemakai) dan menuliskan listing program / kode.    (Jaja 

Jamaludin Malik, 2005) 

Delphi yang telah mencapai versi 7 ini mendukung platform dot net, 

XML dan teknologi pengembangan software terkini. Komponen-komponen 

pada Delphi yang mendukung pembuatan aplikasi adalah sebagai berikut : 

a. Standard  

Kontrol-kontrol standar program Windows dan Menu. 

b. Additional 

Kontrol-kontrol tambahan. 

c. Win 32  

Kontrol-kontrol umum Windows 9x/NT 4.0. 

d. System 

Komponen dan kontrol dari sistem komputer termasuk timer, multimedia 

dan DDE. 
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e. DataAccess 

Komponen-komponen non visual yang digunakan untuk mengakses 

table-tabel database, query dan report ( laporan ). 

f.   ADO 

Komponen-komponen dan kontrol non visual yang digunakan untuk 

menghubungkan informasi database dengan menggunakan ActiveX Data 

Objects ( ADO ). 

 

 

 

 

 

 


