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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Database

2.1.1 Pengertian Sistem Database

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama

untuk memperoleh masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah

masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan (Kristanto,

2003).

Gambar 2.1 Model Dasar Sistem (Kristanto, 2003)

Elemen-elemen yang membentuk sistem : (Kadir, 2003)

1. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (goal) yang menjadi pemotivasi dalam mengarahkan

sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali.

2. Masukan (input)

Masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk kedalam sistem dan selanjutnya

menjadi bahan untuk diproses. Misalnya berupa data transaksi.

3. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan

menjadi keluaran yang berguna.

4. Keluaran (output)

Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran bisa berupa suatu informasi,

saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

5. Mekanisme Pengendalian (Control Mechanism)

Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam

bentuk yang sederhana, dilakukan perbandingan antara keluaran sistem dan keluaran

yang dikehendaki (standar). Jika terdapat penyimpangan, maka akan dilakukan

pengiriman masukan untuk melakukan penyesuaian terhadap proses supaya keluaran

berikutnya mendekati standar.

Masukan
(Input)

Keluaran
(Output)

Proses
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6. Umpan Balik (Feedback)

Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses.

Secara umum database dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang saling

berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematik. Database bermula dari ilmu

komputer, akan tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, makna database

kemudian meluas. Dengan adanya database banyak sekali hal yang dapat diperoleh, antara

lain ketepatan, kecepatan, dan kemudahan dalam pengambilan informasi, selain itu juga

dapat menghemat tempat penyimpanan.

Sistem database merupakan sistem yang bertugas memanajemen record

menggunakan komputer dan untuk menyimpan maupun mengambil kembali informasi

yang diperlukan oleh pemakai. Selain itu sistem database juga bisa diartikan sebagai

gabungan antara dua unsur, yaitu databse dan sistem manajemen database. Berikut adalah

komponen dalam sistem database (Arifds, 2010):

1. Perangkat keras.

2. Sistem operasi.

3. Database.

4. Sistem manajemen database.

5. User.

6. Perangkat lunak

2.1.2 Tipe Database Relasional

Database Relasional bekerja dengan menghubungkan data pada file-file yang

berbeda dengan menggunakan sebuah kunci atau elemen data yang umum. Cara kerja

database relasional dideskripsikan sebagai elemen-elemen data disimpan dalam tabel lain

yang membentuk baris dan kolom. Dalam model database ini data diatur secara logis,

yakni berdasarkan isi. Masing-masing record dalam tabel diidentifikasi oleh sebuah field

kunci primer yang berisi sebuah nilai unik. Karena itulah data dalam database relasional

dapat muncul dengan cara yang berbeda dari cara database disimpan secara fisik pada

komputer. Pengguna tidak boleh mengetahui lokasi fisik sebuah record untuk

mendapatkan kembali datanya.
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2.1.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam

database berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD

ditemukan oleh Peter Chen dalam buku Entity Relational Model-Toward a Unified of

Data. Chen mencoba merumuskan dasar-dasar model dan setelah itu dikembangkan dan

dimodifikasi oleh Chen dan banyak pakar lainnya. Pada saat itu ERD dibuat sebagai bagian

dari perangkat lunak yang juga merupakan modifikasi khusus, karena tidak ada bentuk

tunggal dan standar dari ERD.

Kegunaan ERD adalah untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data,

untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada tiga

simbol yang digunakan, yaitu :

a. Entitas

Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari

sesuatu yang lain (Fathansyah, 1999: 30). Simbol dari entitas ini biasanya digambarkan

dengan persegi panjang. Keberadaan entitas biasanya berdiri sendiri dan digambarkan

(direpresentasikan) dengan sekumpulan atribut.

b. Atribut

Setiap entitas mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk

mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut memiliki sesuatu

yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut

diwakili oleh simbol elips. Ada 2 jenis atribut yaitu:

1. Stored Attribute: atribut yang langsung terlihat pada entitas (atribut nama,

atribut alamat).

2. Derived Attribute: merupakan atribut hasil perhitungan dari atribut yanglain

(misal atribut umur dihitung dari atribut tanggal lahir).

c. Hubungan Relasi

Relasi adalah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan entitas yang

lainnya.Pada penggambaran diagram hubungan entitas, relasi adalah perekat yang

menghubungkan suatu entitas dengan entitas lainnya. Relasi yang terjadi diantara dua

himpunan entitas (misalnya A dan B) dalam satu database yaitu (Abdul Kadir, 2002:

48):
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1. Satu ke satu (One to one)

Hubungan relasi satu ke satu yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A

berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B.

2. Satu ke banyak (One to many)

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak

entitas pada himpunan entitas B, tetapi setiapentitas pada entitas B dapat

berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas A.

3. Banyak ke banyak (Many to many)

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak

entitas pada himpunan entitas B.

Simbol Pada ERD

Gambar 2.2 Simbol Pada ERD

(Sumber: http://id.scribd.com/doc/53178289/Laporan-Database)

2.1.4 Data Flow Diagram (DFD)

DFD adalah alat pembuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk

menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu

sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering
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disebut juga dengan bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja atau

model fungsi.

DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya

bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada

data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain DFD adalah alat pembuat model

yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem.

DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data

dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisis maupun

rancarngan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai

maupun pembuat program.

Syarat-syarat pembuatan DFD ini adalah:

1. Pemberian nama untuk tiap komponen DFD

2. Pemberian nomor untuk komponen proses

3. Penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat

4. Penghindaran penggambaran DFD yang rumit

5. Pemastian DFD yang dibentuk tiu konsisten secara logika

2.1.5 Normalisasi

Normalisasi adalah teknik perancangan yang banyak digunakan sebagai pemandu

dalam merancang database relasional. Pada dasarnya normalisasi adalah proses dua

langkah yang meletakkan data dalam bentuk tabulasi dengan menghilangkan kelompok

berulang lalu menghilangkan data yang terduplikasi dari tabel relasional.

Adapun tujuan dari normalisasi adalah yaitu:

1. Untuk menhilangkan kerangkapan data

2. Untuk mengurangi kompleksitas

3. Untuk mempermudah pemodifikasian data

Proses normalisasi, merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-

tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji

beberapa kondisi, apakah ada kesulitan saat menambah, menghapus, mengubah dan

membaca pada suatu database.
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Berikut ini adalah proses dari normalisasi:

1. Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan

persyaratan tertentu ke beberapa tingkat.

2. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi syarat tertentu, maka tabel tersebut

perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi

bentuk yang optimal.

Sebuah tabel dikatakan baik (efisien) atau normal jika memenuhi 3 kriteria

sebagai berikut:

1. Jika ada dekomposi (penguraian) tabel, maka dekomposinya harus dijamin

aman (Lossless-Join Decomposition). Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan

menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel

semula dengan sama persis.

2. Terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahaan data

(Depedency Preservation).

3. Tidak melanggar BCNF (Boyce-Code Normal Form).

Jika kriteria BCNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut

tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga (3rd Normal Form / 3NF).

Bentuk-bentuk Normal:

1. Bentuk Normal Tahap Pertama (1st Normal Form atau 1NF)

a. Bentuk normal 1NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut

bernilai banyak (multivalued attribute), atribut composite atau

kombinasinya dalam domain data yang sama.

b. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomic (tidak dapat dibagi-

bagi lagi).

2. Bentuk Normal Tahap Kedua (2nd Normal Form atau 2NF)

a. Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi

bentuk 1NF, dan semua atribut selain primary key, secara utuh memiliki

Functional Dependency pada primary key.

b. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF, jika ada atribut yang ketergantungannya

(Functional Dependency) hanya bersifat parsial saja (hanya tergantung pada

sebagian dari primary key).
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c. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary

key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan.

3. Bentuk Normal Tahap (3rd Normal Form atau 3NF)

Bentuk normal 3NF terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF, dan jika

tidak ada atribut non primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut

non primary key yang lainnya.

2.2 Bahasa Pemograman PHP

2.2.1 Pengertian Personal Home Page Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP adalah teknologi yang diperkenalkan tahun 1994 oleh Rasmus

Lerdorf.Beberapa versi awal yang tidak dipublikasikan digunakan pada situs pribadinya

untuk mencatat siapa saja yang mengakses daftar riwayat hidup onlinennya. Versi pertama

digunakan oleh pihak lain pada awal tahun 1995 dan dikenal sebagai Personal Home Page

Tools.

Terkandung didalamnya sebuah parser engine (mesin pengurai) yang sangat

disederhanakan, yang hanya mampu mengolah macro khusus dan beberapa utilitas yang

sering digunakan pada pembuatan home page, seperti buku tamu, pencacah, dan hal

semacamnya.Parser tersebut ditulis ulang pada pertengahan 1995 dan dinamakan PHP/FI

Version 2.FI(Form Interprenter) sendiri berasal dari kode lain yang ditulis juga oleh

Rasmus, yang menterjemahkan HTML dari data. Ia menggabungkan script Personal Home

Page Tools dengan Form Interprenter dan menambahkan dukungan terhadap server

database yang menggunakan format mSQL sehingga lahirlah PHP/FI. PHP/FI tumbuh

dengan pesat, dan orang-orang mulai menyiapkan kode-kode programnya supaya bisa

didukung oleh PHP.

Sulit memberikan data statistic yang akurat, namun diperkirakan pada akhir 1996 PHP/FI

sudah digunakan sedikitnya pada 15.000 situs web di seluruh dunia.

Pada pertengahan 1997, angka tersebut berubah menjadi 50.000.Pada saat itu juga

terdapat perubahan di dalam pengembangan PHP. PHP berubah dari proyek pribadi

Rasmus menjadi sebuah tim yang lebih terorganisasi. Parsernya ditulis ulang dari bentuk

rancangan awal oleh Zeev Suraski dan Andi Gutmans, dan parser baru ini adalah sebagai
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dasar PHP Version 3.Banyak kode utilitas yang berasal dari PHP/FI diport ke PHP3, dan

banyak diantaranya sudah selesai ditulis ulang secara lengkap.

Pada pertengahan 1998, baik PHP/FI maupun PHP3 dikemas bersama dengan

produk-produk komersial seperti server web StrongHold buatan C2 dan Linux RedHat, dan

menurut survei yang dilakukan oleh NetCraft, kemungkinan PHP digunakan pada lebih

dari 150.000 situs web di seluruh dunia. Sebagai pembanding, angka tersebut lebih banyak

daripada pengguna server web Enterprise server buatan netscape di Internet .

PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", yang merupakan sebuah

bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip dengan bahasa

C, Java dan Perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik.Tujuan utama penggunaan

bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web menulis halaman web dinamik

dengan cepat. (putra.galuh.web.id)

Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web menyajikan halaman HTML

dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah, yang dihasilkan server.PHP juga

dimaksudkan untuk mengganti teknologi lama seperti CGI (Common Gateway Interface).

PHP bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah ada.

Developer bisa menulis sebuah program PHP yang mengeksekusi suatu program CGI di

server web lain. Fleksibilitas ini amat bermanfaat bagi pemilik situs-situs web yang besar

dan sibuk, karena pemilik masih bisa mempergunakan aplikasi-aplikasi yang sudah

terlanjur dibuat di masa lalu dengan CGI, ISAP, atau dengan script seperti Perl, Awk atau

Python selama proses migrasi ke aplikasi baru yang dibuat dengan PHP. Ini mempermudah

dan memperluas peralihan antara teknologi lama dan teknologi baru.

Beberapa Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain :

1) Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya.

2) Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah

karena referensi yang banyak.

3) PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin

(linux, unix, windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console

serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system.
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4) Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari

mulai IIS sampai dengan apache, dengan konfigurasi yang relatif mudah.

5) Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis dan

developer yang siap membantu dalam pengembangan.

Berikut adalah gambar prinsip kerja dari PHP

Gambar 2.3 Prinsip Kerja PHP

(Sumber:http://pusdatin.deptan.go.id/admin/RB/Programming/Materi%20PHP.pdf

Kode PHP disimpan sebagai plain text dalam format ASCII (American Standard

Code for Information Interchange), sehingga kode PHP dapat ditulis hampir disemua text

editor seperti windows notepad, windows wordpad, dll. Kode PHP adalah kode yang

disertakan di sebuah halaman HTML dan kode tersebut dijalankan oleh server sebelum

dikirim ke browser.

Berikut adalah contoh cara penulisan PHP:

<html>

<head>

<title>Penulisan PHP</title>

</head>

<body>
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<?php

echo ”Contoh text yang menggunakan kode PHP”;

?>

</body>

</html>

Pada file dengan extensi .html, HTTP server hanya melewatkan content dari file

menuju ke browser. Server tidak mencoba untuk mengerti atau memproses file, karena itu

adalah tugas sebuah browser.

Pada file dengan ekstensi .php akan ditangani secara berbeda. Yang memiliki kode

PHP akan diperiksa. Web server akan memulai bekerja apabila berada diluar lingkungan

kode HTML. Oleh karena itu server akan melewati semua content yang berisi kode

HTML, CSS, JavaScript, simple text di browser tanpa diinterpretasikan di server.

Blok scripting PHP selalu diawali dengan <?php dan diakhiri dengan ?>. Blok

scripting PHP dapat ditempatkan dimana saja di dalam dokumen. Pada beberapa server

yang mendukung, blok scripting PHP dapat diawali dengan <? dan diakhiri dengan ?>.

Namun, untuk kompatibilitas maksimum, sebaiknya menggunakan bentuk yang standar

(<?php ?>).

Setiap baris kode PHP harus diakhiri dengan semikolon (;). Semikolon ini

merupakan separator yang digunakan untuk membedakan satu instruksi dengan instruksi

lainnya.

PHP menggunakan // untuk membuat komentar baris tunggal atau /* dan */ untuk

membuat suatu blok komentar.

2.3 MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen database SQL atau

DBMS yang multithread, Multiuser, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia.

MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi

GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi
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komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL

(Achmad Solichin, 2012).

MySQL merupakan salah satu jenis databaseserver yang sangat terkenal. MySQL

juga termasuk dalam jenis RDBMS, itulah sebabnya istilah seperti tabel, baris, dan kolom

digunakan dalam MySQL.

Tidak seperti Apache yang merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh

komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-

masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia

MySQL AB, dimana memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua

orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah David

Axmark, Allan Larsson, dan Michael "Monty" Widenius.

MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain :

1. Portabilitas

MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows,

Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi.

2. Perangkat lunak yang open source

MySQL didistribusikan sebagai perangkat lunak open source, dibawah lisensi

GPL sehingga dapat digunakan secara gratis.

3. Multiuser

MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang

bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.

4. Performance tuning

MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query

sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL persatuan

waktu.

5. Ragam tipe data

MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, seperti signed atau

unsigned integer, float, double, char, text, date,timestamp, dan lain-lain.

6. Perintah dan fungsi

MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah

Select dan Where dalam perintah (query).
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7. Keamanan

MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level subnetmask, nama

host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta sandi

terenkripsi.

8. Skalabilitas dan pembatasan

MySQL mampu menangani database dalam skala besar, dengan jumlah

rekaman lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas

indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.

9. Konektivitas

MySQL dapat melakukan koneksi dengan client menggunakan protokol

TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT).

10. Lokalisasi

MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan

lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa Indonesia belum

termasuk didalamnya.

11. Antar muka

MySQL memiliki antar muka terhadap berbagai aplikasi dan bahasa

pemrograman dengan menggunakan fungsi Application Programming Interface

(API).

12. Klien dan peralatan

MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan yang dapat digunakan untuk

administrasi database, dan pada setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk

online.

13. Struktur tabel

MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani

ALTER TABLE, dibandingkan database lainnya semacam PostgreSQL ataupun

Oracle.
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2.4 Tinjauan E-Learning

2.4.1 Pengertian e-Learning

Sistem pendidikan yang berjalan pada saat ini yaitu tatap muka antara siswa

dengan guru masih menyisakan masalah dalam proses pembelajaran yang terjadi.

Beberapa masalah tersebut antara lain : waktu pertemuan mata pelajaran tidak

cukup untuk meng-cover semua bahasan mata pelajaran, pendistribusian bahan

mata pelajaran dari guru kepada siswa juga terkadang kurang terorganisir, waktu

ujian yang hanya dapat dilakukan pada saat tatap muka saja, proses tanya jawab

yang hanya dapat dilakukan pada saat tatap muka saja, serta harus adanya guru dan

siswa peserta pembelajaran pada suatu ruangan untuk mempelajari suatu materi.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan diatas, maka perlu

sebuah sistem pendukung untuk mendukung sistem pendidikan yang sudah ada.

Salah satu sistem pendukung yang dapat digunakan adalah sistem e-learning. Pada

sistem e-learning seluruh peserta pembelajaran (siswa dan guru) terhubung dalam

suatu sistem elektronis, dimana seluruh peserta pembelajaran dapat berkomunikasi

satu dengan lainnya dan dapat saling bertukar materi pembelajaran.

E-learning secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pembelajaran

denganmenggunakan teknologi elektronik khususnya media komputer. Banyak

pakar yang menguraikan definisi e-learning dari berbagai sudut pandang.Definisi

yang sering digunakan banyak pihak adalah sebagai berikut.

a) E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet,

intranet atau media jaringan komputer lain [Hartley, 2001].

b) E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik

untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer,

maupun komputer standalone [LearnFrame.Com, 2001].

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan

yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dapat

disebut sebagai suatu e-learning.
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2.4.2 Konsep Pengembangan Aplikasi E-learning

Pada bagian I telah disebutkan bahwa aplikasi yang dikembangkan ini

merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung sistem, Untuk mendukung

sistem tersebut, maka perlu ditentukan terlebih dahulu pihak-pihak yang memiliki

kepentingan ataupun keterlibatan dalam suatu proses pembelajaran. Berdasarkan

pengamatan yang dilakukan, pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat

dalam suatu proses pembelajaran di sekolah adalah :  pihak masing-masing jurusan

yaitu kelas TKJ,TKR, dan TKR, guru pengajar mata kuliah, dan siswa-siswi.

Adapun Keuntungan menggunakan e-learning diantaranya :

a) Menghemat waktu proses belajar mengajar,

b) Mengurangi biaya perjalanan,

c) Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan (infrastruktur, peralatan,

buku),

d) Menjangkau wilayah geografis yang lebih luas,

e) Melatih pelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan.

A. PRADO Framework

Prado merupakan sebuah component-based dan event-driven framework yang dapat

digunakan dalam pemrograman web berbasis PHP 5. Pemanfaatan componenbased dan

event-driven framework, menyebabkan proses pengembangan suatu web site dapat

dilakukan dalam bentuk komponen, kejadian-kejadian dan properti dari suatu objek

daripada dalam bentuk prosedur, URL atau query parameters. Oleh karena berbentuk

komponen dan event-driven, maka objek-objek yang digunakan dalam suatu halaman web

site akan secara mudah dikendalikan dan dipantau kejadian-kejadian apa yang terjadi pada

masing-masing objek tersebut. Hal ini menyebabkan proses pembuatan suatu web site yang

interaktif menjadi lebih mudah dan dapat menghasilkan bentuk interaksi yang lebih

menarik . Beberapa kelebihan yang ditawarkan framework Prado adalah :

1. Reusability : semua kode yang digunakan dalam protokol komponen Prado

dapat digunakan berulang kali

2. Easy of use : pembuatan dan penggunaan komponen Prado dapat dilakukan
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secara mudah, karena menggunakan XML sebagai media

pengaturnya.

3. Robustness : Prado memungkinkan para pengembang untuk menggunakan

model pemrograman objek dalam membangun aplikasinya dan

memiliki errorreport.

4. Performance : Prado menggunakan teknik cache yang khusus untuk menjamin

tingkat performa aplikasi yang dihasilkan baik.

5. Team integration : Prado memberikan kemungkinan untuk seluruh anggota tim

pengembang untuk melakukan kolaborasi dalam suatu aplikasi

web siteberdasarkan template tertentu yang telah ditetapkan

terlebih dahulu. Berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut, maka

framework Prado dirasakan cocok dan dapat memenuhi seluruh

kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan suatu aplikasi e-

learning.

.B. Pengembangan Aplikasi E-learning

Seperti yang telah diutarakan pada bagian II di atas, framework Prado

merupakansebuah komponen yang digunakan oleh bahasa pemrograman PHP 5

untukmembentuk tampilan antar muka yang interaktif. Berdasarkan konsep

komponentersebut, maka implementasi arsitektur aplikasi berbasis framework

Prado yangdikembangkan dapat digambarkan pada gambar  berikut ini.

Gambar 2.4 . Implementasi Arsitektur Aplikasi

Pada gambar  di atas terlihat bahwa bagian aplikasi dan sistem basis data

yangdigunakan dalam sistem e-learning ini dibagi menjadi dua bagian terpisah.

Prosespembagian ini ditujukan untuk lebih meningkatkan performa dari masing-

masingbagian sehingga tidak mengalami adanya masalah dalam proses pengolahan
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datadan eksekusi aplikasi. Selain itu seluruh proses penggunaan aplikasi yang

dibangundilakukan melalui sistem internet, sehingga seluruh peserta pembelajaran

yangingin mengakses sistem e-learning tidak perlu berada di suatu tempat tertentu,

akantetapi dapat berada di mana saja.Seluruh permintaan dari para pengguna akan

ditangani terlebih dahulu oleh webserver untuk mengetahui halaman-halaman web

site mana yang ingin diakses olehpara penggunanya. Ketika halaman yang ingin

diakses telah diketahui, makahalaman tersebut akan diolah oleh PHP Engine untuk

menginterpretasikan seluruhperintah PHP yang digunakan dan jika terdapat

komponen-komponen dariframework Prado, maka framework Prado akan

menginterpretasikan komponen-komponentersebut sehingga dihasilkan suatu

halaman web yang memiliki sifatinteraktif. Apabila proses interpretasi tersebut

membutuhkan dukungan data, makaperangkat e-learning database server akan

menyediakan data yang diperlukan padaproses interpretasi perintah yang sedang

berlangsung. Hasil interpretasi perintahinilah yang dikirimkan kepada para

penggunanya dalam bentuk data HTML danJavaScript.Penggunaan JavaScript

inilah yang menyebabkan seluruh halaman webyang diakses oleh pengguna terlihat

lebih interaktif. ( Jurnal Informatika, Vol. 4, No.1, Juni 2008:1 – 11)

C. Manfaat Internet sebagai Media Pendidikan

Teknologi internet hadir sebagai media yang multifungsi. Komunikasi

melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal (misalnya e-mail dan chatting)

atau secara masal, yang dikenal one to many communication (misalnya mailing

list). Internet juga mampu hadir secara real time audio visual seperti pada metoda

konvensional dengan adanya aplikasi teleconference.

Berdasarkan hal tersebut, maka internet sebagai media pendidikan mampu

menghadapkan karakteristik yang khas, yaitu

a) sebagai media interpersonal dan massa,

b) bersifat interaktif,

c) memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron.

Karakteristik ini memungkinkan pelajar melakukan komunikasi dengan

sumber ilmu secara lebih luas bila dibandingkan dengan hanya menggunakan media

konvensional.
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Teknologi internet menunjang pelajar yang mengalami keterbatasan ruang

dan waktu untuk tetap dapat menikmati pendidikan. Metoda talk dan chalk,

”nyantri”, ”usrah” dapat dimodifikasi dalam bentuk komunikasi melalui e-mail,

mailing list, dan chatting. Mailing list dapat dianalogikan dengan ”usrah”, dimana

pakar akan berdiskusi bersama anggota mailing list. Metoda ini mampu

menghilangkan jarak antara pakar dengan pelajar. Suasana yang hangat dan non

formal pada mailing list ternyata menjadi cara pembelajaran yang efektif seperti

pada metoda ”usrah”.

2.4.3 Analisis Kebutuhan

Berikut deskripsi dan analisis dari desain sistem pembelajaran berbasis web

untuk mendukung proses pembelajaran :

A. Peran SDM

Orang yang terkait dengan pembelajaran dan perannya dalam kegiatan

pembelajaran ini ditunjukkan di SMK YAPIM TARUNA SIAK HULU dapat

dilihat  Tabel 2.1 berikut ini :

Orang Terkait Peran

Pelajar /siswa-

siswi

Jurusan

AK,TKR dan

TKJ

Mencari/mempelajari sumber/materi belajar

yg sesuai

Mencari sumber informasi

Mengajukan pertanyaan

 Berkolaborasi di dalam kelompok

 Aktif dalam diskusi

 Saling berhubungan dengan pelajar  lain baik

face-to-face maupun  melalui e-mail

 Berkomunikasi dengan pengajar atau praktisi

berpengalaman dibidang yang sesuai.
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Pengajar /Guru Merencanakan pembelajaran

Mengatur sumber belajar dan situs terkait

Menampilkan dan memperbaharui informasi

pembelajaran

Memunculkan topik diskusi

Melayani koreksi (baik face-to-face atau

melalui e-mail)

Memberikan saran kepada pelajar

Menilai pelajar

Memantau kemajuan pelajar

Membuat dan mengatur kelompok

Admin Menata fasilitas pembelajaran

Menata data user

Melayani bantuan teknis

Desain ini memperkaya cara mengajar dimana pelajar  sebagai pusat

(student centered learning), peran di atas didasarkan pada teori kognitif yang

menekankan aktifitas eksplorasi secara aktif, konstruktif dalam pemecahan

masalah. Pelajar  diharapkan mencari dan memilih informasi yang tersedia sesuai

dengan langkahnya sendiri, menurut kebutuhan dan pilihannya sendiri. Pengajar

hanya sebagai fasilitator dan pemandu dalam proses belajar.

B. Jenis aplikasi e-learning

Berdasarkan teknologi yang digunakan, elearning dibagi atas basis teknologi yaitu:

a. Computer Based Training (CBT)

Era dimana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC

standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi berupa materi dalam bentuk

tulisan maupun multimedia (video dan audio) dalam format MOV, MPEG-1 atau

AVI. Perusahaan perangkat lunak Asymstrix (sekarang bernama Clickllearn)

mengeluarkan tool pengembangan bernama Toolbook sedangkan Macromedia juga

mengembangkan perangkat lunak bernama Authorware. Dengan menggunakan

tools yang disediakan maka pengguna mempunyai kesempatan untuk mencoba
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soal-soal latihan tanpa batasan jumlah dan tingkat kesulitannya Namun, pada e-

learning dengan konsep ini, komunikasi yang terjadi hanya satu arah.

b. LMS (LearningManagement System)

Seiring dengan perkembangan teknologi internet di dunia, masyarakat dunia

mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang cepat diperoleh

menjadi mutlak, dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Disinilah muncul

sebuah Learning Management System atau biasa disingkat dengan

LMS.Perkembangan LMS yang semakin pesat membuat pemikiran baru untuk

mengatasi masalah interoperability antar LMS yang ada dengan suatu

standard.Standard yang muncul misalnya adalah standard yang dikeluarkan oleh

AICC (Airline Industry CBT Committee), IMS, IEEE LOM, ARIADNE,

dsb.Contoh aplikasi ini adalah Atutor.Pada aplikasi ini terdapat fasilitas penulisan

materi, upload materi, penugasan, pembuatan bank soal, pengujian dan penilaian

serta fasilitas komunikasi antar pengguna yaitu chatting, forum dan blog, dan dapat

jugaditambahkan modul menarik lainnya seperti kalender dan photoalbum.

c. Aplikasi e-learning berbasis web

Perkembangan LMS menuju ke aplikasi e-learning berbasis Web secara total,

baik untuk pembelajar (learner) maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS

mulai digabungkan dengan situs-situs portal yang pada saat ini boleh dikata

menjadi barometer situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar dunia. Isi juga

semakin kaya dengan berpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan

interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standard, berukuran kecil

dan stabil.Contoh aplikasi ini adalah Dokeos. Dokeos merupakan free software

yang di release oleh GNU GPL dan pengembangannya didukung oleh dunia

internasional. Sistem operasinya bersertifikasi yang bisa digunakan sebagai

konten dari sistem managemen untuk pendidikan. Kontennya meliputi distribusi

bahan pelajaran, kalender, progress pembelajaran, percakapan melalui text/audio

maupun video, administrasi test, dan menyimpan catatan.Tujuan utama dari

dokeos adalah menjadi system yang userfriendly dan flexibel serta mudah

dipakai.Decision Support Framework. (Jurnal TELEMATIKA MKOM, Vol.2 No.2,

September 2010ISSN 2085-725X oleh Novi Hidayanti)


