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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan kumpulan tulisan atau teori atau bahan  

pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga 

dapat memperdalam pengetahuan mengenai permasalahan yang bersangkutan. 

Dengan adanya landasan teori ini diharapkan dapat  memanfaatkan  teori - teori  

yang  ada untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. 

Beberapa landasan teori  yang penulis ajukan dalam penyusunan 

skripsi yang berjudul ”Aplikasi E-learning Sekolah Dasar (SD) 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta untuk menambah Interaksi antara Guru 

dan Siswa” adalah sebagai berikut : 

 

2.1. DEFINISI PENDIDIKAN 

 Dalam perspektif teoritik pendidikan seringkali diartikan dan 

dimaknai orang secara beragam. Banyak para ahli pun berusaha untuk 

mendefinisikan istilah pendidikan, hingga kini mereka tidak pernah 

mendapatkan keseragaman akan istilah pendidikan tersebut. Carter V Good 

Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk 

sikap dan prilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial dimana 

seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang terpimpin ( khususnya 

di sekolah ) sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan 

mengembangkan kepribadiannya. 
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 Pengertian Pendidikan menurut undang-undang RI nomor 20 Tahun 

2003 Bab 1 Pasal 1 ayat ( 1 ): Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Dan pendidikan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia ( 1989 ) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan ( proses, cara, perbuatan mendidik ). 

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

pokok-pokok penting pendidikan itu antara lain yaitu: (a) pendidikan 

merupakan proses pembelajaran, (b) pendidikan merupakan proses social, 

(c) pendidikan merupakan proses mendewasakan manusia, (d) pendidikan 

berusaha mengubah atau mengembangkan kemampuan, sikap dan perilaku 

positif, serta (e) pendidikan merupakan perbuatan atau kegiatan sadar yang 

terarah. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri yaitu membangun manusia 

agar mampu mengembangkan dirinya dalam menghadapi permasalahan 

hidup. 

 

2. 2.  KLASIFIKASI PENDIDIKAN 

Di Indonesia pendidikan terbagi menjadi menjadi 3, diantaranya 

adalah : 
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1. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal juga  

terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal 

berstatus swasta. Jenjang pendidikan formal terdiri atas : 

a. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh 

sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 

Pemerintah maupun  Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya 

wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun 

pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.  

Pendidikan dasar berbentuk :  

− Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain 

yang sederajat. 

− Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah.  

b. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang 

terdiri dari atas : 

− Pendidikan Menengah Umum 

− Pendidikan Menengah Kejuruan 
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c. Pendidikan tinggi. 

Pendidikan tinggi jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, spesialis dan 

doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.   

 

2.3.  Paradigma Pendidikan 

Perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan 

signifikan, sehingga banyak merubah pola pikir pendidikan dari pola pikir 

awam menjadi pola pikir yang modern. Hal tersebut sangat berpengaruh 

dalam kemajuan pendidikan di Indonesia membuat Paradigma pendidikan 

secara perlahan berubah mengikuti zaman dan kemajuan teknologi sehingga 

merubah orientasi belajar yang menjadi salah satu komponen penting 

pendidikan.  

 Dengan kemajuan zaman, belajar yang dahulu mengedepankan konsep 

teacher centered learning (guru sebagai fokus pembelajaran) berubah konsep 

menjadi student center learning (siswa sebagai fokus pembelajaran) (Yanto, 

2007. P.10). Kemajuan teknologi membuat akses pendidikan lebih mudah 

didapatkan oleh peserta didik, baik berupa teks book atau dengan media 

virtual classroom, dsb. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi prinsip 

desain pembelajaran yang umumnya memiliki 4 komponen penting, yaitu: 

Peserta didik, tujuan pembelajaran, metode dan evaluasi (Prawiradilaga, 

2008. P.9) 
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2.4.   E-LEARNING 

2.4.1 Definisi E-Learning 

E-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk 

mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan. (Rosenberg, 2001) 

Menjelaskan bahwa istilah “ e ” atau singkatan dari elektronik 

dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi 

yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat 

teknologi elektronik internet. (Onno W. Purbo, 2002) 

E-Learning sudah tak asing terdengan saat ini, namun 

sayangnya belum ada yang tahu pasti terminologi dari e-learning. 

Istilah ini selalui berubah di setiap waktu dan di setiap kesempatan 

yang berbeda. Beberapa komunitas menitikberatkan istilah e-learning 

ke dalam 3 fokus yang berbeda yaitu: fokus konten, fokus 

Komunikasi dan fokus Teknologi. American Society for Training & 

Development (ASTD’S) mendefinisikan e-Learning sebagai “it’s as 

covering a wide set of application and process, such as web-based 

learning, computer-based learning, virtual classrooms and digital 

collaboration (includes content via audio, videotape satellite 

broadcast, interactive TV and CD-ROM) (Manson, 2006.p.xiv). 

Sebuah rangkaian besar aplikasi dan proses, seperti pembelajaran 

berbasis web, komputer, kelas maya dan penggabungan media digital 

(termasuk suara dan video digital, siaran satelit, TV interaktif, dan 
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CD). Sebagian lain mendefinisikan e-learning merujuk pada 

penggunaan teknologi internet sebagai media yang mempercepat 

penyampaian informasi pengetahuan. 

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa e-learning itu merupakan sebuah strategi proses belajar yang 

efektif dengan mengkombinasikan teknologi digital sebagai layanan 

untuk menstransfer konten pendukung pembelajaran. 

2.4.2 Klasifikasi E-Learning 

E-Learning menurut Falch M dalam bukunya “A Study on 

Practical Experiences with using E-Learning Methodologis and 

Cooperative Transnational Development Methodology” e-Learning 

diklasifikasikan menjadi 4, yaitu: e-Learning without presence but 

with communication, e-Learning combined with occasional presence, 

and e-Learning used as a tool in classroom teaching. 

Dengan merujuk buku tersebut kemudian klasifikasi e-learning 

lebih mendetailkan lagi dibahas oleh Solomon Negash, dkk, dalam 

bukunya yang berjudul Handbook of Distance Learning for Real-Time 

and Asynrhrounous Information Technology Education”. Menurut 

mereka e-Learning dibagi menjadi 6 klasifikasi (Negash, dkk, 

2008.p.3), yaitu: 

a. Face To Face : E-learning jenis ini lebih menekankan kepada 

media internet atau online hanya sebatas media pendukung 

pembelajaran, pendidikan sebenarnya berada pada saat guru dan 
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siswa di dalam kelas. Contoh e-learning ini adalah penggunaan e-

mail sebagai media Tanya jawab, dan upload dokumen pendidikan. 

b. Self Learning : E-Learning jenis ini tidak melibatkan sosok guru 

dalam pembelajaran siswa, baik tatap muka atau diskusi maya. 

Pada jenis e-learning ini siswa lebih berusaha mendalami materi 

berdasarkan logika pada saat ia menerima konten materi 

pendidikan tersebut. 

c. Asynchronous : E-Learning tipe ini, pelajar tidak pernah bertatap 

muka secara langsung oleh gurunya. Mereka hanya bertemu dan 

hanya berdiskusi melalui sebuah media diskusi secara maya, seperti 

penggunaan forum online dan sejenisnya. 

d. Syncrhonous :Ee-Learning tipe ini mengandalkan pertemuan maya 

melalui virtual class (web conference) secara realtime. Yang 

termasuk penggunaan teknologi ini antara lain adalah live video, 

live audio, chat dan instant messanging. 

e. Blanded/Hybrid Asynchronous : E-Learning ini merupakan 

campuran face to face learning dengan  asynchronous teknologi. 

f. Blended/Hybrid Synchronous : E-Learning ini merupakan 

kombinasi face to face dengan synchronous teknologi. 

2.4.3. Fungsi E-Learning 

Setidaknya ada 3 fungsi utama E-Learning terhadap dunia 

pendidikan, yaitu sebagai suplemen yang sifatnya pilihan / opsional, 

pelengkap (komplemen), atau pengganti (substitusi). 
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a. Suplemen (Tambahan) 

Dikatakan berfungsi sebagai supplemen (tambahan), apabila 

peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan 

memanfaatkan materi atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada 

kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi e-

Learning tersebut. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang 

memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau 

wawasan. 

b. Komplemen (Pelengkap) 

Dikatakan berfungsi sebagai komplemen (pelengkap) apabila 

materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi 

materi pembelajaran yang diterima siswa. Sebagai komplemen, 

berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk 

menjadi materi reinforcement (pengayaan) atau remedial bagi 

peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

konvensional. Materi  pembelajaran elektronik dikatakan sebagai 

enrichment, apabila kepada peserta didik yang dapat dengan cepat 

menguasai/memahami materi pelajaran yang disampaikan guru 

secara tatap muka (fast learners) dan diberikan kesempatan untuk 

mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara 

khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya agar semakin 

memantapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi 

pelajaran yang disajikan guru di dalam kelas. Dikatakan sebagai 
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program remedial, apabila kepada peserta didik yang mengalami 

kesulitan memahami materi pelajaran yang disajikan guru secara 

tatap muka di kelas (slow learners) diberikan kesempatan untuk 

memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang 

secara khusus dirancang untuk mereka. Tujuannya agar peserta 

didik semakin lebih mudah memahami materi pelajaran yang 

disajikan guru di kelas. 

c. Pengganti (Substitusi) 

Beberapa lembaga pendidikan di negara-negara maju 

memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran 

kepada para siswanya. Tujuannya agar para siswa dapat secara 

fleksibel mengelola kegiatan pembelajarannya sesuai dengan waktu 

dan aktivitas lain sehari-hari siswa. Ada 3 alternatif model kegiatan 

pembelajaran yang dapat dipilih peserta didik, yaitu : 

1). Sepenuhnya secara tatap muka (konvensional) 

2). Sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet.  

3). Sepenuhnya melalui internet. 

2.4.4. Keuntungan E-Learning 

Banyak hal yang dapat diperoleh dengan pengaplikasian e-

learning baik di lembaga pendidikan negri maupun swasta. E-

Learning mampu menghilangkan akan keterbatasan waktu, jarak dan 

sosial ekonomi. Hal itu akan membuat individu-individu dapat 

mengisi penuh waktunya dengan belajar dari manapun sehingga 
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dikenal juga dengan istilah “lifelong learning”. Efraim Turban dalam 

bukunya “Electronic Commerce: A Mangerial Perspective 

2004.p.359”, bahwa e-larning dapat menghemat biaya, mengurangi 

waktu perjalanan mencari ilmu, meningkatkan akses informasi kepada 

sang ahli, fleksibel terhadap waktu, jarak dan lokasi, membuat 

sosialisasi secara global dan menyerap berbagai pengetahuan dalam 

sosial itu, update informasi cepat bahkan e-learning juga dapat 

membuat sebuah bidang bisnis baru seperti training dan ujian yang 

dilakukan oleh cisco system 

2.5. Komputer 

Komputer adalah seperangkat atau sekelompok mesin elektronik yang 

terdiri dari ribuan bahkan jutaan yang saling bekerja sama, serta membentuk 

sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem kerja ini kemudian dapat 

digunakan untuk melakukan serangkaian pekerjaan secara otomatis, 

berdasarkan urutan instruksi atau program yang telah diberikan kepadanya 

.(Jogiyanto, 1990)  

 

2.6. Internet. 

2.6.1.  Definisi Internet  

Internet kependekan dari interconnection networking yang 

secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer 

yang saling terhubung menggunakan standart Internet Protocol Suite 

(TCP / IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.   
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Internet bisa juga diartikan sebagai “suatu sarana atau alat yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan antar komputer diseluruh 

dunia tanpa mengenal batas ruang dan waktu dengan menggunakan 

sarana pembantu yaitu modem yang berfungsi mengubah sinyal 

digital ke analog begitu juga sebaliknya”. (Microsoft Press, 1995) 

 

2.6.2.   TCP/IP 

TCP/IP adalah salah satu jenis protokol yang memungkingkan 

kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data didalam 

suatu network (jaringan). TCP / IP Merupakan himpunan aturan 

yang memungkingkan komputer untuk berhubungan antara satu 

dengan yang lain biasanya berupa bentuk/waktu/barisan/ 

pemeriksaan error saat transmisi data. Untuk melakukan pertukaran 

paket diperlukan protokol baku jaringan dengan komputer atau 

terminal yang tersambung padanya. 

Komponen dan terminal yang dapat melayani protokol ini dapat 

langsung disambung dengan jaringan terminal yang sederhana harus 

disambungkan melalui Network Access Machine yang lebih di kenal 

sebagai PAD ( Packet Assembly / Disasembly). Data yang diterima 

dari terminal akan dibuat paketnya dan diberikan kepada jaringan 

data. 
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2.7. WWW ( World Wide Web ) 

WWW (World Wide Web) adalah sebuah bagian dari internet yang 

sangat di kenal dalam dunia internet. Dengan WWW seorang pengguna 

dapat menampilkan sebuah halaman yang di sebut website. 

Adapun komponen di dalam nya adalah sebagai berikut :  

a. Protokol adalah sebuah media yang distandarkan untuk dapat 

mengakses komputer dalam sebuah jaringan, halaman yang dapat 

diakses adalah halaman website. WWW memiliki standar protokol yang 

bernama HTTP (Hypertext Transfer Protokol) dengan menggunakan 

protokol ini sebuah halaman yang ada di dalam komputer jaringan dapat 

dibuka dan di akses. 

b. Address adalah sebuah alamat yang berkaitan dengan penamaan sebuah 

komputer di dalam jaringan. Alamat ini sebenarnya sebuah nomor yang 

biasanya di sebut IP, dengan perkembangan baru maka dibentuklah 

metode baru yang bernama Domain Name sehingga nama IP dapat 

diganti dengan URL (Uniform Resource Lacator) yang berkaitan 

dengan nama instansi pemilik komputer tersebut. 

 

2.8. HTML ( Hyper Text Markup Language ) 

Hyper Text Markup Language adalah “suatu script dimana kita bisa 

menampilkan informasi dan daya kreasi kita lewat internet”. HTML itu 

sendiri merupakan bahasa pemograman yang digunakan untuk membuat 

sebuah halaman web (Gregorius Agug, 1999). 
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 Kode-kode ini menterjemahkan bagaimana tampilan sebuah 

halaman web (pengaturan huruf, animasi, letak gambar, dsb).  Dalam sebuah 

halaman web, pasti akan banyak elemen, contoh dari elemen adalah ; bagian 

atas (head), table, paragraph, dan daftar / list. Untuk menandakan elemen-

elemen tersebut dalam sebuah file HTML, digunakan tag. Tag HTML terdiri 

dari kurung buka siku “<”, nama tag, dan kurung tutup siku “>”. Tag HTML 

biasanya memiliki penutup, sebagai contohnya <HEAD> ditutup dengan 

</HEAD>, penutup ini menandakan akhir dari pernyataan (statement)tag 

tersebut. Tag penutup persis seperti tag pembuka, hanya ditambahkan garis 

miring “/” di depannya. Beberapa tag memiliki atribut tambahan yang 

disertakan saat penulisan tag tersebut jadi atribut ini ditulis didalam tanda 

kurung, sebagai contoh : tag img (image) memiliki atribut berupa src, width, 

alt, dll. Contohnya <img src=”image/siswa.gif” width=”81” height=”20”>. 

Sebagai catatan tag HTML tidaklah case sensitive jadi jika kita menuliskan 

<title> akan memiliki pengaruh yang sama dengan <TITLE>. Semua tag 

HTML pasti dikenali oleh setiap program Web Broser, jikan sebuah browser 

tidak mengenali suatu tag, maka tag tersebut tidak akan di baca oleh 

browser. Jika di antara tag yang tidak dikenal tersebut ada tulisan, tulisan 

akan tetap ditampilkan. 

Ada beberapa tag yang penting diantaranya adalah <html>, <head> 

dan <body>. Berapa browser (terutama yang terbaru) akan tetap dapat 

membaca dokumen HTML meskipun kita lupa menyertakan tag-tag 
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tersebut, tapi beberapa browser tidak bisa. Jadi setiap kali kita membuat 

halaman HTML, jangan lupa menyertakan tag tersebut. 

 

2.9. PHP ( HYPERTEXT PREPROCESOR ) 

PHP (Hypertext Prepocessor) merupakan bahasa pemrograman 

yang berbentuk script yang diletakkan di dalam server web yang hasilnya 

akan di tampilkan pada klien. PHP mudah dibuat dan cepat di jalankan, dan 

dapat dijalankan dalam web server yang berbeda dan dalam sistem opersi 

yang berbeda pula. PHP dapat di jalankan di sistem operasi Linux, Windows 

98, Windows XP, Windows NT dan Macintosh. 

Banyak keuntungan dari PHP diantaranya adalah : 

1.  Tingkat keamanan yang cukup tinggi. 

2. Waktu eksekusi yang lebih cepat di bandingkan dengan bahasa 

pemrograman web yang berorientasi pada server side scripting. 

3.  Akses ke sistem database lebih fleksibel.  

 

2.10. MySQL  

MySQL adalah c yang sangat popular, terutama dikalangan 

pengguna operasi berbasis UNIX. MySQL merupakan seperangkat alat 

lunak yang bersifat open source. Sesuai dengan namanya, bahasa standar 

yang digunakan oleh MySQL adalah SQL. Selain itu MySQL bersifat free 

artinya tidak perlu membayar untuk mendapatkan dan menggunakannya 

pada berbagai jenis platform kecuali pada windows.Meskipun tidak 
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berbayar MySQL tidak boleh dijadikan produk turunan yangbersifat 

komersial. MySQL merupakan sebuah database yang mengandung satu atau 

sejumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris 

mengandung satu atau beberapa kolom. Banyak kelebihan yang dimiliki 

MySQL diantaranya mudah digunakan, kecepatan, Kapabilitas biaya 

rendah, konektifitas dan fleksibilitas serta lintas platform sistem operasi. 

(Bunafit Nugroho, 2004) 

 

2.11. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

Hypertext Transfer Protocol adalah protocol TCP / IP pada layer 

aplikasi yang merupakan dasar World Wide Web. Diimplementasikan 

pertama kali pada akhir tahun 1990. HTTP merupakan protocol request – 

response. Sebuah program klien HTTP membuat koneksi dengan HTTP 

server dan meminta halaman tertentu dari server, program server HTTP 

menerima koneksi tersebut dan menjawab permintaan dari klien. Secara 

singkat, HTTP adalah protocol yang melakukan hubungan antar klien dan 

server, yang mana pada sisi server, akan menerima permintaan berupa 

halaman tersebut ke klien. Permintaan halaman web dari klien dilakukan 

dengan program yang sering disebut browser. Program ini banyak jenisnya, 

diantaranya adalah Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla, 

Konqueror, Linux, dan sebagainya. Secara umum, HTTP bekerja pada port 

80, pada jaringan TCP/IP. (Sutedjo Dharma Oetomo Budi, 2003) 

 



23 
 

2.12. Desain Sistem 

 Desain sistem dapat didefinisikan sebagai gambaran, perencanaan dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Adapun perangkat 

permodelan sistem antara lain : 

 a). Data Flow Diagram Context Level ( Contex Diagram ) 

  Diagram kontek adalah hubungan masukan atau keluaran yang 

menjadi satu kesatuan dalam suatu sistem. Diagram kontek akan 

digunakan untuk menggambarkan aliran data yang dijabarkan secara 

global yang menggambarkan aliran sumber data. 

No Simbol Keterangan 

1.  

 

- Simbol sumber data 

- Menunjukkan sebagai terminator yang meng- 

gambarkan lingkungan dari sistem 

2.  

 

- Simbol proses 

- Menunjukkan sebagai proses sistem secara 

komputerisasi 

3.  

 

- Simbol Garis 

- Menunjukkan arah aliran data dari sistem atau 

yang ke sistem 

 

 b). Data Flow Diagram 

    Data Flow Diagram adalah gambaran sistem secara logical. 

Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, 

struktur data atau organisasi file. 
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No Simbol Keterangan 

1.  

 

- Simbol proses 

- Menunjukkan sebagai proses sistem 

komputerisasi  

2.  

 

 

- Simbol Aliran Data 

- Menunjukkan arah ke bagian lain atau ke 

proses atau sebaliknya 

3.  

 

- Simbol Penyimpanan 

- Menunjukkan sebagai komponen untuk 

memodelkan kumpulan data/informasi. 

4.  

 

 

 

- Simbol terminator 
- Menunjukkan orang / departemen / organisasi 

di luar sistem / sistem yang memberi dan 
menerima data informasi. 

 

 c). Entity Relationship Diagram (ERD) 

  Entity Relationship Diagram berisi komponen – komponen 

himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing – masing dilengkapi 

dengan atribut – atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari “ 

dunia nyata “ yang ditinjau.  


