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ABSTRAK 

Pada dunia teknologi dan pendidikan yang ada pada kehidupan kita 

sehari-hari dapat kita amati bahwa banyak sekali perkembangan kedua hal 

tersebut yang berkaitan satu sama lain untuk mengembangkan wawasan dan 

informasi yang disajikan dalam bentuk teknologi modern. Saat ini dunia 

pendidikan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita untuk meningkatkan 

kualitas diri. Untuk itu penulis menciptakan sebuah sistem sebagai media 

pembelajaran yang terstruktur dalam sebuah database sehingga penyimpanan data 

pengajar, siswa maupun member dalam sistem informasi tersebut dapat tersimpan 

dengan baik dimana siapapun dapat belajar atau memperoleh ilmu didalam sistem 

ini tanpa batasan usia. Selain itu pula, pengguna juga dapat menikmati informasi 

yang disajikan oleh sistem serta dapat menjadi bagian dari sistem informasi ini 

sebagai member baru maupun siswa reguler yang ingin belajar langsung di 

lembaga maupun sebagai siswa online yang ingin belajar melalui online. 

Didalam laporan skripsi e-learning sebagai media pembelajaran dengan 

bootstrap framework ini digambarkan dengan alur data flow diagram mulai level 

0 sampai level 2 tiap hak akses user account, dimana hak akses dibagi menjadi 

4 hak akses diantaranya admin, siswa online, pengajar, dan member. Sedangkan 

untuk database dan entitas yang digunakan akan digambarkan pada Conceptual 

Data Model dan Physical Data Model.  

Sistem informasi course ini sebagai salah satu solusi untuk membantu 

proses pendaftaran siswa dan member dalam menerima fasilitas belajar mengajar 

antara siswa online dengan pengajar dan forum chat dengan user yang online, 

mengunduh dan sharing materi serta pengarsipan file data pengajar yang lebih 

baik dengan adanya sebuah sistem yang bekerja secara online sehingga mudah 

untuk menginformasikan kepada semua siswa yang ingin belajar dimanapun dan 

kapanpun terkait dengan jadwal pengajar yang telah ditentukan. Sistem ini akan 

dipaparkan terkait seluruh aplikasi yang sudah dibuat, mulai dari interface serta 

coding sistem Student Center Course.  
 

 
 

Keyword: Student Course, Sistem informasi E-learning, Bootstrap Framework 
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1   Latar Belakang 
 

Pada dunia teknologi dan pendidikan yang ada pada kehidupan kita 

sehari-hari dapat kita amati bahwa banyak sekali perkembangan kedua hal 

tersebut yang berkaitan satu sama lain untuk mengembangkan wawasan dan 

informasi yang disajikan dalam bentuk teknologi modern. Saat ini dunia 

pendidikan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita untuk meningkatkan 

kualitas diri. Namun, banyak juga kita melihat diluar sana pendidikan masih 

sangat minim dan masih sulit didapatkan seperti pada daerah tertentu yang belum 

memiliki sumber daya manusia sebagai pengajar. 

Untuk itu penulis menciptakan sebuah sistem sebagai media pembelajaran 

yang terstruktur guna dapat dijadikan sarana belajar bagi mereka dimana data 

disimpan dalam sebuah database yang terstruktur sehingga penyimpanan data 

pengajar, siswa maupun member dalam sistem informasi tersebut dapat tersimpan 

dengan baik dimana siapapun dapat belajar atau memperoleh ilmu didalam sistem 

ini tanpa batasan usia.  

Dalam dunia pendidikan, media pembelajaran merupakan unsur yang 

terpenting. Penting karena sebagai alat atau sarana komunikasi antara pengajar 

dengan pelajar. Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi 

komunikasi menuntut pembelajaran tidak hanya berlangsung secara formal dalam 

kelas akan tetapi bisa berlangsung diluar kebiasaan tersebut, begitupun dengan 
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pemanfaatan media pembelajaran. Pembelajaran berbasis web dengan 

pemanfaatan media pembelajaran online merupakan salah satu solusi agar 

pembelajaran tidak hanya berlangsung secara formal dalam kelas akan tetapi bisa 

berlangsung diluar kebiasaan tersebut.  

Apalagi kegandrungan pelajar terhadap teknologi jaringan internet melalui 

situs jejaring sosial semakin besar, hal ini menjadi peluang bagi guru tentang 

bagaimana menjadikan belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas tetapi tidak 

dibatasi oleh ruang dan waktu.[11] 

 Brown (1973) mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas 

pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat 

bantu guru untuk mengajar yang digunakan adalah alat bantu visual. Sekitar 

pertengahan abad Ke –20 usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan 

digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio-visual. Sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya 

dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran 

menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. [14] 

  Dengan  E-Learning  memungkinkan terjadinya proses pembelajaran tanpa 

melalui tatap muka langsung dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada siswa 

bisa dilakukan dengan efektif melalui komputer di tempat mereka masing-masing 

tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran di kelas.  

 E-Learning merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang 

menggunakan media elektronik khusus yaitu internet sebagai sistem 
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pembelajarannya. Maka dari itu, penulis membuat E-Learning Sebagai Media 

Pembelajaran Dengan Bootstrap Framework agar lebih mudah diakses oleh semua 

user, sehingga aplikasi sistem informasi course dengan E-Learning ini dapat 

digunakan untuk pembelajaran secara online. Pada sistem pengembangan sistem 

informasi course ini di desain dan di implementasikan menggunakan framework 

Bootstrap.   

 Sistem informasi course ini atau sistem e-learning berfungsi untuk 

menampilkan data pengajar, materi-materi yang dapat di upload oleh pengajar dan 

siswa (e-book), seputar informasi berupa informasi tentang course dan formulir 

pendaftaran pada course tersebut, informasi lowongan kerja, dan forum diskusi 

(chat box) untuk member, lecturer, siswa online, dan admin serta informasi 

lainnya seperti : Galeri, Video Pendidikan, Video Kursus, Video Pembelajaran, 

Info Kursus, Beasiswa, Bahasa Asing, Informasi Lowongan Kerja, Formulir 

Siswa, Kontak, Bantuan. 

1.2 Perumusan Masalah 
 

Pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka di dapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana cara mengimplementasikan Sistem Informasi Course Sebagai 

Media Pembelajaran Online Menggunakan E-Learning Berbasis Web dan 

PHP Dengan Bootstrap Framework yang dapat diakses dengan mudah ? 

b. Bagaimana cara memperkenalkan ke masyarakat tentang pembelajaran 

online ? 

c. Bagaimana cara membagi hak akses antara siswa, pengajar, member, user, 

dan admin ? 
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d. Bagaimana mempermudah pengajar dan siswa melakukan sistem 

pembelajaran tanpa mengadakan kelas ? 

e. Bagaimana agar masyarakat yang minim pendidikan dapat memperoleh 

ilmu pengetahuan? 

 

1.3     Batasan Masalah 
 

Pada pembuatan skripsi ini, peneliti membatasi pembahasan masalah 

yang ada sebagai berikut : 

a. Sistem informasi berisi tentang course, kegiatan siswa, metode 

pembelajaran melalui media video dan kegiatan belajar mengajar secara 

online serta seputar informasi seperti berita pendidikan dan informasi 

lowongan kerja. 

b. Pada daftar pengajar, data yang ditampilkan ialah daftar nama dan 

program studi untuk user umum dan member. Dan untuk siswa maupun 

pengajar ditambahkan jadwal pengajar. 

c. Pengajar dan siswa hanya bisa edit akun online-nya, upload materi, dan 

download materi atau tugas, serta pengajar dapat melihat siswa online-nya 

yang sedang login dan siswa juga dapat melihat pengajar yang sedang 

login. Pengajar dan siswa dapat menjelajah seputar informasi yang ada  

pada sistem informasi course. Member yang sedang login juga tampil pada 

data statistik. 

d. Materi dapat di download oleh siswa dan pengajar. Siswa atau pengajar 

dapat melihat data pengajar dan jadwal pengajar, upload tugas, serta siswa 
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dapat browsing informasi seputar course yang ada  pada sistem informasi 

course. 

e. Group chat hanya dapat digunakan oleh admin, member, pengajar, dan siswa 

online course. 

 

 
 

1.4 Tujuan 
 

Tujuan dalam menciptakan Sistem Informasi Course Sebagai Media 

Pembelajaran Online Menggunakan E-learning Berbasis Web dan PHP Dengan 

Bootstrap Framework ini adalah diantaranya : 

a. Mengimplementasikan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Dengan 

Bootstrap Framework yang dapat diakses dengan mudah. 

b. Membuat aplikasi e-learning  berbasis web agar proses belajar mengajar 

menjadi lebih interaktif yang ditujukan untuk siapapun yang ingin 

memperoleh ilmu didalam sistem ini tanpa batasan usia karena materi 

disajikan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh siswa online didalam 

chat room dan siswa online adalah siapa saja yang ingin belajar di course 

ini. 

c. Menyediakan media pembelajaran secara online dan informasi tentang 

Student Center Course serta informasi lainnya dengan konsep E-Learning. 

d. Mengadakan kelas virtual untuk siapapun yang ingin belajar dan 

mendapatkan ilmu di Student Center Course yang telah disediakan materi 

serta pengajar – pengajarnya dengan jadwal yang telah ditentukan. 
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e. Memberikan informasi kepada semua user maupun siswa dan member 

berupa media video pembelajaran, artikel tentang informasi lowongan 

kerja, dan artikel informasi berita ataupun events yang ada pada Student 

Center Course. 

 

1.5    Manfaat 
 

Manfaat yang diperoleh dalam E-learning Sebagai Media Pembelajaran 

Dengan Bootstrap Framework adalah : 

a. Dengan adanya sistem informasi course pengajar dapat memberikan 

pembelajaran secara online tanpa harus mengadakan kelas dan siswa dapat 

mengambil atau download materi melalui e-learning yang diberikan 

pengajar dengan cepat. 

b. Siswa dan pengajar dapat melakukan diskusi atau tanya jawab didalam 

sistem informasi course menggunakan forum chat didalam e-learning. 

c. Ketersediaan informasi berupa data pengajar, siswa, materi pelajaran yang 

dapat disimpan dalam database server untuk digunakan di kemudian hari, 

sehingga dapat meminimalisir dokumen-dokumen yang berbentuk hard 

copy. 

d. Sistem informasi course dapat diakses oleh semua pengguna atau user 

yang ingin mengetahui informasi tentang course dan sebagai media 

pembelajaran secara online. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini akan menjelaskan tentang proses membuat E-

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



7 

 

 

learning Sebagai Media Pembelajaran Dengan Bootsrap Framework. Untuk 

lebih mempermudah memahami materi yang sudah disusun dan dibuat, laporan 

skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang dilengkapi dengan penjelasan pada tiap 

bab. 

 

BAB  I  PENDAHULUAN 
 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB  II         TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai 

sebagai penunjang pembuatan laporan ini. Penjelasannya meliputi 

profil course, visi dan misi serta sasaran mutu course dan 

Sejarah course. Bab ini juga menjelaskan bagian yang terlibat di 

dalam sistem, alur di dalam sistem serta diagram alir (flowchart). 

 

BAB  III        METODOLOGI PENELITIAN  
 

Bab ini menjelaskan tentang alur sistem secara terkomputerisasi. 

Desain model sistem yang diterjemahkan kedalam Data Flow 

Diagram (DFD) serta desain database yang diterjemahkan 

kedalam Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data 

Model (PDM). 

 

BAB  IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan 

diterapkan. Pada bab ini disampaikan user interface atau tampilan 
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aplikasi yang dibuat dari proses pendaftaran sebagai member user 

sampai informasi lowongan kerja pada course tersebut. 

 

BAB  V          KESIMPULAN DAN PENUTUP 
 

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap 

aplikasi yang telah dibuat. Berupa masukan yang membangun 

atau konstruktif untuk kesempurnaan aplikasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 

yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.
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