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BAB II LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian E-Learning 

E-learning adalah sistem pembelajaran yang efektif & bisa digunakan dimana 

saja dan kapan saja tanpa terikat waktu muka (Sihotang, 2017). 

E-learning merupakan instruksi yang disampaikan pada perangkat digital 

(seperti komputer desktop, komputer laptop, tablet, atau ponsel pintar) yang 

dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran (Clark & Mayer, 2016). 

Pembelajaran melalui e-learning dapat menjadikan belajar yang lebih efektif 

dan efisien dikarenakan pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saya, 

menawarkan fleksibilitas bagi para pembelajar yang tidak memiliki waktu untuk 

mengikuti kelas yang terjadwal serta materi pembelajaran yang disajikan dalam 

bentuk digital, sehingga membuat pembelajaran dilakukan pada waktu lain jika 

tidak memungkinkannya untuk fokus belajar saat ini, dan juga materi dapat diulang 

berkali kali, tidak seperti pada tatap muka yang mana materi hanya disampaikan 

sekali saja (Hutahaean , 2021)  

E-learning merupakan jenis pendukung belajar mengajar yang 

tersampaikannya bahan ajar dengan memanfaatkan internet dan komputer, dengan 

adanya e-learning dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar dibandingkan 

dengan proses tatap muka karena waktu belajar menjadi lebih fleksibel sehingga 

memungkinkan siswa untuk belajar di tempat mereka masing-masing tanpa batasan 

tempat maupun waktu (Nasution, 2020). 

Berdasarkan definisi diatas e-learning adalah sistem pembelajaran 

menggunakan elektronik yang memanfaatkan teknologi internet dan komputer, e-

learning dinilai sebagai pembelajaran yang efektif karena waktu belajar lebih 

fleksibel yaitu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun serta pembelajaran dapat 

dilakukan berulang, tidak seperti pembelajaran tatap muka yang hanya dapat 

dilakukan sekali saja. Keunggulan lainnya yaitu peserta didik maupun pendidik bisa 

melakukan kegiatan belajar dan mengajar walaupun tidak berada di satu ruang kelas 

yang sama.  
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2.2 Waterfall 

Salah satu metode SDLC yang ciri khasnya iyalah tiap fase harus diselesaikan 

sebelum melanjutfan fase berikutnya adalah waterfall (Yurindra, 2017, p. 43). 

Waterfall adalah versi populer dari model systems development life cycle 

sistem untuk rekayasa perangkat lunak. Model Waterfall menggambarkan metode 

pengembangan yang linear dan berurutan. Pengembangan Waterfall memiliki 

tujuan yang berbeda untuk setiap fase pengembangan. Jika fase pengembangan 

selesai, baru pengembangan dapat dilanjutkan ke fase (Cobb, 2016). 

Berdasarkan.dari penjelasan para ahli di atas, dapat diketahui waterfall adalah 

metode untuk rekayasa perangkat lunak yang memiliki ciri khas harus 

menyelesaikan tiap tahap terlebih dahulu sebelum..dapat melanjutkan tahapan 

selanjutnya. 

 

Gambar 2.1 Metode Watrerfall 

 Menurut (Mahmdah, Widiastuti, & Ernawati, 2019) berikut ini merupakan 

penjelasan dari tahapan metode waterfall: 

a. Requirement Analysis 

Pada tahap ini penulis menjelaskan kebutuhan awal dalam sistem 

yang sedang berjalan.  

b. System Design 

Pada tahap desain ini dilakukan pembuatan program sistem 

rancangan yang meliputi use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, dan class diagram. 
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c. Coding 

Pengkodean merupakan upaya dalam pengimplementasian desain 

menjadi perangkat lunak.  

d. Testing 

Pengujian merupakan upaya untuk mendapatkan informasi 

mengenai kualias perangkat lunak yang sedang diuji. 

e. Implementation and Support 

Implementation merupakan kegiatan pengimplementasian aplikasi 

dari perangkat lunak.yang telah.dibuat.  

 

2.3 PIECES 

PIECES adalah metode analisis sebagai dasar untuk.memperoleh pokok 

permasalahan yang lebih spesifik. Metode PIECES yang memiliki.enam variable 

penilaian yaitu.Performance, Information, Economic, Control,eEfficiency, dan 

Service (Huda, 2019). 

Untuk identifikasi masalah, perlu dilakukan analisis terhadap Performance, 

Information, Economic, Control,eEfficiency, dan Service. Dengan metode analisis 

PIECES akan mendapatkan.beberapa masalah dan akhirnya dapat ditentukan 

masalah utamanya (Wijaya, 2018). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, diketahui bahwa PIECES adalah 

metode analisis yang berfungsi untuk mencari permasalahan. Berikut adalah 

penjelasan dari tahapan PIECES: 

a. Performance Analysis (Analisis Kinerja) 

Performance Analysis merupakan penilaian terhadap kinerja dan 

kelancaran proses kerja suatu perusahaan, yang diukur dari jumlah 

pekerjaan/deliverables/output yang dapat dihasilkan/dilakukan disaat 

waktu tertentu (throughput) dan juga waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan kegiatan guna menghasilkan deliverables/output tertentu 

(response time) dengan maksud dapat membuat peningkatan kinerja 

sistem yang baru agar lebih efektif. 

b. Information 
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Information merupakan penilaian bisa atau tidak prosedur yang sudah 

ada tersebut diperbaiki, agar kualitas informasi dapat lebih baik dari 

sebelumnya. Pengukuran dilakukan output dan input dalam sistem. 

c. Economics 

Economics merupakan penilaian apakah prosedur yang ada saat ini dapat 

ditingkatkan nilai gunanya atau apakah dapat diturunkan biaya 

penyelenggaraannya. 

d. Control 

Control merupakan penilaian terhadap kualitas pengendaliannya dapat 

ditingkatkan lagi agar kualitas pengendalian tersebut menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Sehingga kemampuan untuk mendeteksi kesalahan 

dapat menjadi lebih baik. 

e. Efficiencyy 

Efficiency merupakan penilaian terhadap tingkat efisiensi apakah dapat 

ditingkatkan lagi dan harus lebih unggul tingkat efesiensinya jika 

dibandingakan dengan penggunaan manual. 

f. Service 

Service merupakan penilaian terhadap tingkat pelayanan apakah dapat 

ditingkatkan lagi sehingga membuat pelayanan yang lebih baik bagi 

pengguna maupun admin. 

 

2.4 UML  

“UML merupakan salah satu alat bantu pengembangan sistem berorientasi 

obyek” (Herlinah & KH, 2019, p. 50).  

“UML adalah bahasa visual dengan serangkaian fitur yang luas yang sesuai 

untuk merancang sistem perangkat lunak di seluruh domain aplikasi yang luas. 

Versi UML saat ini (2.3) menyediakan 14 diagram untuk pemodelan struktural dan 

perilaku sistem perangkat lunak” (Otero, 2016, p. 63). 

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, bisa disimpulkan bahwa UML 

merupakan alat bantu pengembang sistem berorientasi obyek yang dapat digunakan 

untuk merancang sistem perangkat lunak. 
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2.4.1 Use Case Diagram 

Menurut (Herlinah & KH, 2019, p. 51), Use case digunakan untuk 

penggambaran mengenai fungsi yang terdapat pada aplikasi yang dapat 

memudahkan untuk mengingat fitur apa sajakah yang ada untuk menjadi 

landasan untuk pembuatan activity diagram. 

Menurut (Otero, 2016, p. 55), Use case adalah diagram perilaku yang 

dapat digunakan untuk menangkap, menentukan & memvisualisasikan 

perilaku sistem yang diperlukan. 

Berdasarkan penjelasan dari ahli-ahli diatas, dapat diketahui bahwa 

use case diagram merupakan diagam perilaku untuk menggambarkan fungsi 

yang ada pada aplikasi yang ingin dibangun. 

2.4.2 Class Diagram  

Class diagram mewakili key entities dalam bisnis serta domain teknis 

dan sangat struktural dan statis, tanpa konten perilaku. Class diagram dapat 

menunjukkan kelas tingkat bisnis, serta kelas teknis yang berasal dari bahasa 

implementasi (Unhelkar, 2018) 

Class diagram menggambarkan struktur sistem perangkat lunak dan 

dengan demikian membentuk notasi inti yang pertama kali dibahas untuk 

pemodelan berorientasi objek (Rumpe, 2016, p. 14). 

Berdasarkan dari penjelasan para ahli diatas, dapat diketahui bahwa 

class diagram menggambarkan struktur dari sistem perangkat lunak menurut 

segi pendefinisian.kelas untuk membentuk sistem tersebut. 

2.4.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram menjelaskan di mana pemanggilan metode urutan 

dieksekusi dan kapan mereka berakhir, sequence diagram berfokus pada 

interaksi antara objek, tetapi keadaan bagian dalam suatu objek tidak 

terwakili (Rumpe, 2016, p. 14). 

Sequence diagram menunjukkan perilaku objek dan aktor. Akibatnya, 

konsep waktu, serta ketergantungan antar objek, muncul dalam Sequence 

diagram yang memungkinkan Sequence diagram untuk menunjukkan "apa 

yang terjadi" dalam sistem. (Unhelkar, 2018) 
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Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, dapat kita ketahui bahwa 

Sequence diagram merupakan diagram yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau menunjukkan hubungan/interaksi dalam sistem. 

2.4.4 Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem 

perangkat lunak. Ia juga menyediakan elemen untuk ilustrasi aliran proses 

terdistribusi dan parallel (Fleischmann, Oppl, Schmidt, & Stary, 2020) 

Activity diagram digunakan untuk menangkap, menentukan, dan 

memvisualisasikan perilaku sistem (Otero, 2016, p. 55). 

Berdasarkan dari penjelasan para ahli diatas, dapat kita ketahui bahwa 

activity diagram digunakan sebagai penggambaran alur kerja aplikasi yang 

memvisualisasikan prilaku dari sistem. 

 

2.5 Relational Database Management System (RDBMS) 

RDBMS adalah sistem manajemen basis data yang didasarkan pada model 

relasional. Tanpa menata ulang tabel bisnis data, data dari database relasional tetap 

dapat disusun kembali (Paradkar, 2019). 

Data RDBMS disimpan dalam tabel yang berbeda-beda dan data tersebut 

dihubungkan menggunakan primary key dan foreign key berdasarkan relasi datu 

dengan yang lain, maka dari itu disebut relational database (Enterprise, 2016, p. 6). 

Berdasarkan dari penjelasan dari kedua ahli diatas, disimpulkan bahwa 

RDBMS adalah model ralasional dari sistem manajemen database yang tabelnya 

dihubungkan berdasarkan relasi primary key dan juga foreign key. 

 

2.6 MySQLi 

MySQLi merupakan ekstensi MySQL yang ditingkatkan, dikembangkan 

untuk memanfaatkan fitur-fitur baru yang ditemukan di sistem MySQL versi 4.1.3 

dan yang lebih baru (Siahaan & Sianipar, 2018, p. 28). 

MySQLi merupakan singkatan dari MySQL Improved adalah peningkatan 

dari MySQL yang berfungsi untuk mendukung fitur terbaru yang ditemukan namun 

memuliki syntax yang sangat mirip dengan versi sebelumnya (Subagia, 2016, p. 15) 
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Berdasarkan penjelasan dari ahli diatas, dapat disimpulkan MySQLi adalah 

suatu sistem database relasional yang dapat mengelompokkan berbagai informasi 

ke dalam berbagai tabel-tabel dan grup yang.berkaitan, MySQLi adalah pembaruan 

dari MySQL extension yang memiliki syntax yang sangat mirip. 

 

2.7 PHP 

PHP adalah bahasa yang banyak digunakan dan sangat cocok untuk 

pengembangan web serta dapat disematkan ke dalam HTML (McGrath, 2016). 

PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat 

aplikasi berbasis website. (Enterprise, PHP Komplet, 2017, p. 1). 

Berdasarkan penyataan ahli diatas disimpulkan bahwa PHP adalah bahasa 

pemrograman yang difungsikan untuk membuat website. 

 

2.8 PHP Native 

Pemrograman suatu website dengan gaya tersendiri dari programmer yang 

didasari dengan PHP yang bisa disisipi oleh CSS, javascript, bootstrap dan lain lain 

disebut PHP Native. Kelebihan dari PHP native adalah pemrograman dapat 

dibentuk dalam format OOP maupun struktural tergantung dari kemampuan 

programmer tersebut serta programmer dapat menerapkan dalam skala mudah 

sampai sulit (Habibi, Rahman, & Dwiifanka, 2020). 

Native merupakan pemrograman yang didasari dengan bahasa pemrograman 

PHP yang mana bisa disisipi oleh text Javascript, CSS, dan lain-lain (Padmanaba, 

Kumalasari N, & Andayati, 2020). 

Berdasarkan penjelasan kedua ahli tersebut disimpulkan bahwa PHP Native  

adalah pemrograman gaya tersendiri yang didasari dengan PHP namun dapat di 

sisipi CSS dan lain-lain yang memiliki kelebihan programmer dapat menerapkan 

skala mudah sampai sulit. 

 

2.9 CSS 

CSS memiliki fungsi sebagai script pemrograman web yang dapat 

mempercantik tampilan web (Marisa, 2017, p. 107). 
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Pengaturan gaya halaman web beserta tata letak, desain, serta variasi tampilan 

dari berbaga perangkat dan ukuran layer yang ditampilkan dapat menggunakan CSS 

(Yunanto, 2018, p. 1). 

Berdasarkan penjelasan kedua ahli tersebut disimpulkan bahwa CSS adalah 

suatu script pemrograman yang dapat mengontrol tata letak, gaya dan desain dari 

suatu website. 

 

2.10 Sublime Text 

Sublime Text adalah perangkat lunak text editor yang digunakan untuk 

membuat atau mengrubah suatu aplikasi (Supono & Putratama, 2018, p. 14). 

Sublime Text adalah aplikasi gratis, dan penuh dengan fitur yang membuatnya 

sempurna untuk pengembangan web termasuk kemampuan untuk menginstal 

plugin untuk meningkatkan pengalaman pemrograman (Wood, 2018). 

Berdasarkan definisi para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa sublime text 

adalah text editor gratis yang bisa berjalan di berbagai sistem operasi. 

 

2.11 Black Box Testing 

Black box testing mengidentifikasi bug hanya sesuai dengan kerusakan 

perangkat lunak seperti yang terungkap dalam output yang salah (Galin, 2018). 

Black box berarti perangkat yang tidak dapat Anda lihat, artinya bahwa 

pengujian perangkat lunak harus dilakukan tanpa mengetahui apa yang ada didalam 

perangkat lunak tersebut (Desai & Srivastava, 2016, p. 116). 

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa blackbox testing adalah 

suatu proses pengujian perangkat lunak dari segi fungsionalits tanpa perlu 

mengetahui kode program. 

 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi agar bisa menjadi acuan dalam penelitian 

sehingga penulis dapat memiliki banyak pengetahuan dalam membuat penelitian 

yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai tema yang sama 

dengan penelitian yang dilakukan penulis kali ini yaitu terdapat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian 
Nama 

Peneliti 

Metode yang 

Digunakan 

Kesimpulan 

Penelitian 

1. Perancangan E-

Learning Berbasis 

Web pada SMP 

Negeri 3 Patuk 

Gunungkidul 

Yogyakarta 

- Wahyu Eko 

Susanto 

- Yoanna 

Galuh Ayu 

Astuti 

Waterfall Sebelumnya proses 

belajar mengajar 

hanya bisa 

dilakukan di satu 

ruangan yang sama 

tapi dengan 

penggunaan E-

Learning berbasis 

website dinilai 

dapat menjadi 

media pendukung 

proses belajar 

mengajar yang 

sangat baik karena 

penggunaan 

dimana saja dan 

kapan saja diluar 

jam sekolah baik 

oleh guru maupun 

siswa. 

2. Rancang Bangun 

Aplikasi Website E-

Learning pada 

SMK Respati 1 

Jakarta 

Nanang 

Nuryadi 

Waterfall Website e-learning 

ini dapat diakses 

dari mana saja dan 

kapan saja melalui 

jaringan internet, 

Membantu pihak 

sekolah khususnya 

guru dan siswa 
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dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

3. Pengembangan 

Aplikasi E-

Learning Berbasis 

Web Menggunakan 

Model Waterfall 

Pada SMK Strada 2 

Jakarta  

 

- Mario 

Stefanus 

- Johanes 

Fernandes 

Andry  

 

Waterfall Berdasarkan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

penulis pada SMK 

Strada 2 Jakarta 

maka dapat diambil 

kesimpulan yaitu 

Pembelajaran E-

Learning dinilai 

mampu sebagai 

bentuk peningkatan 

performa dan 

informasi yang 

lebih dalam proses 

pembelarajaran.  

 

 

Pada penelitian pertama oleh Wahyu Eko Susanto dan Yoanna Galuh Ayu 

Astuti mereka merancang E-Learning Berbasis Web dengan metode waterfall. Lab 

komputer SMP Negeri 3 Patuk Gunungkidul memiliki akses internet namun tidak 

memiliki sarana pendukung seperti E-Learning. Sebelumnya SMP Negeri 3 hanya 

menggunakan metode tradisional yaitu proses belajar dan mengajar hanya dapat 

dilakukan saat tatap muka, namun untuk memaksimalkan pembelajaran maka 

dibuatlah E-Learning berbasis website. 

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Nanang Nuryadi, ia merancang 

Website E-Learning pada SMK Respati 1 Jakarta dikarenakan sebelumnya kegiatan 

belajar mengajar masih menggunakan metode konvensional yang menyebabkan 

kesulitan bagi siswa dan guru dalam mengakses informasi dari mata pelajaran saat 

diluar sekolah, maka dari itu dilalukan perancangan Aplikasi Website E-Learning, 

diharapkan dengan perancangan tersebut dapat meningkatkan proses belajar 
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mengajar serta mempermudah guru dan murid mengakses informasi saat didalam 

maupun diluar sekolah.  

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh saudara Mario Stefanus dan 

Johanes Fernandes Andry, penulis melakukan Pengembangan Aplikasi E-Learning 

Berbasis Web di SMK Strada 2 bertujuan agar meningkatkan performa dalam 

proses pembelajaran, karena sebelumnya proses pembelajaran masih menggunakan 

metode manual yang dinilai dapat menurunkan minat belajar siswa-siswi. 

Dari pemaparan ketiga kasus diatas dapat dilihat ada beberapa pemasalahan 

yang sama yaitu proses belajar mengajar masih menggunakan metode konvensional 

dinilai memiliki banyak kekurangan misalnya keterbatasan waktu dan tempat 

pemberian materi, maka dari itu diperlukan peningkatan performa dalam proses 

belajar mengajar dengan penggunaan e-learning.  
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