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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.E-Learning 

2.1.1. Definisi E-Learning 

E-Learning terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. ‘e’ atau ‘electronic’ yang berarti elektronika, dan 

b. ‘learning’ yang berarti pembelajaran. 

Jadi, e-learning dapat diartikan sebagai pembelajaran dengan menggunakan jasa 

bantuan perangkat elektronika. Dalam pelaksanaannya, e-learning didukung oleh jasa 

teknologi, seperti telepon, tape audio, tape video, atau komputer [10, h.22-24]. Oleh 

karena itu, pada e-learning, bahan ajar yang diberikan dapat berupa audio, video, dan 

multimedia yang lainnya. 

 

2.1.2. Komponen E-learning 

Komponen yang membentuk sebuah e-learning adalah sebagai berikut [7, h.8-9]: 

 Infrastruktur e-learning, yang dapat berupa personal computer (PC), jaringan 

komputer, dan peralatan multimedia. 

 Sistem dan aplikasi e-learning, berupa LMS yang dapat memvirtualisasi 

pembelajaran konvensional dan memanajemen proses pembelajaran. 

 Konten e-learning, berupa bahan ajar yang dapat disajikan dalam bentuk 

multimedia interaktif atau teks. Konten tersebut biasanya disimpan dalam 

LMS sehingga dapat diakses oleh peserta didik kapanpun dan di manapun. 

 Aktor, merupakan pengguna dalam pelaksanaan e-learning, yaitu pengajar 

dan perserta didik, administrator untuk mengelola administrasi dan proses 

pembelajaran, serta kategori pengguna lainnya yang berhubungan dengan 

sistem e-learning yang dibangun. 

 

2.1.3. Klasifikasi E-Learning 

Berdasarkan cara penyampaiannya, e-learning dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

komunikasi satu arah (one way communication) dan komunikasi dua arah (two way 

communication). Komunikasi dua arah kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara 
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langsung (synchronous) dan tidak langsung (a-synchronous). Langsung, artinya pengajar 

memberikan materi secara langsung pada peserta didik yang mendengarkan. Sedangkan 

tidak langsung berarti pesan, yang berupa materi, direkam terlebih dahulu sebelum 

digunakan. [10, h.27-28]. 

 

Tabel 2.1. Penerapan E-Learning berdasarkan Cara Penyampaiannya [10, h.28]. 

Teknologi Satu Arah 
Dua Arah 

Synchronous A-synchronous 

1. Audio Audiotape, Radio, 

Dial access audio 

resources 

Phone, Audio-

conferencing 

Voice mail 

2. Video Videotape, Video 

broadcast, One way 

video 

Two way video Video messaging 

3. Data Videotext, Bulletin 

Boards, Internet 

Tele-

collaboration, 

Internet 

E-mail, Internet 

4. Audio/Data Audio on world wide 

web (www) 

Audio-graphic, 

Tele-collaboration 

Audio 

supplemented by e-

mail, Voice mail 

5. Video/Data Videotext, www Video programs 

supplemented by 

tele-collaboration 

Video messaging 

6. Audio/Video Audio/Video 

supplemented by 

audio/videotapes, 

Dial access, Audio 

Audio/Video 

supplemented by 

audio conference 

Audio/Video 

supplemented by 

voice mail or video 

messaging 

7. Audio/Video/Data Multimedia 

Programming 

Interactive 

multimedia 

collaboration 

Multimedia 

messaging 

 

 

2.2.LMS Moodle 

2.2.1. Filosofi Edukasi Moodle 

Moodle adalah sebuah paket perangkat lunak yang berguna untuk membuat dan 

mengadakan kursus/pelatihan/pendidikan berbasis internet [9, h.13]. Moodle merupakan 

salah satu LMS yang bersifat open source dan bersifat learning-centered, tidak seperti 

kebanyakan LMS yang tool-centered. 

Selain itu, latar belakang edukasi perintis Moodle, Martin Dougiamas, 

mendorongnya untuk mengadopsi paham konstruktif sosial dalam pembangunan Moodle. 

Paham konstruktif sosial didasarkan pada gagasan bahwa orang-orang dapat belajar 

secara maksimal ketika mereka berkolaborasi menciptakan budaya untuk saling membagi 
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hasil karya dengan cara berbagi pengetahuan. Dengan kata lain, belajar adalah sesuatu 

yang dilakukan dalam kelompok, tempat terjadinya proses membangun pengetahuan 

dengan cara menguji pembelajaran baru terhadap keyakinan lama dan memasukkannya 

dalam struktur pengetahuan [3, h.5]. 

 

2.2.2. Kelebihan LMS Moodle 

Berikut merupakan perbandingan fitur antara Moodle dan LMS lainnya yang 

disajikan pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Perbandingan Fitur antara Moodle dan LMS Lainnya [3, h.6]. 

Fitur Blackboard WebCT Moodle 

Mengunggah dan membagi dokumen Y Y Y 

Membuat konten secara online pada html N Y Y 

Diskusi online Y Y Y 

Diskusi/Partisipasi Kelas N Y Y 

Obrolan secara online Y Y Y 

Ulasan rekan siswa N N Y 

Kuis/survey online Y Y Y 

Buku nilai online Y Y Y 

Penyampaian dokumen siswa Y Y Y 

Penyampaian assesment pribadi N N Y 

Kelompok kerja siswa Y Y Y 

Pelajaran dengan path Y Y Y 

Jurnal Siswa N N Y 

Glosarium yang embedded N N Y 

 

Moodle memungkinkan penggunanya menambahkan materi kursus yang bersifat 

statis, di mana materi kursus bersifat hanya dapat dibaca, yaitu halaman teks, halaman 

web, tautan untuk apapun dalam Web (termasuk materi pada situs Moodle), view 

(pandangan) pada salah satu direktori kursus, dan label yang menampilkan teks atau 

gambar. Di samping itu, Moodle memungkinkan pengguna menambahkan materi kursus 

interaktif, di mana student dapat berinteraksi dengan menjawab pertanyaan, memasukkan 

tulisan, atau mengunggah berkas, yaitu assignment (mengunggah berkas untuk diulas), 

choice (pertanyaan tunggal), jurnal online, kuis (tes online), dan survey (dengan hasil 

yang untuk pengguna). Moodle juga memberikan aktifitas di mana pengguna dapat 

berinteraksi dengan pengguna yang lain, yaitu chat, forum, glosarium, wiki, dan 

workshop [8, h.9]. 



6 
 

 

Gambar 2.1. Tipe Materi Berdasarkan Cara Penyampaiannya. 

 

2.3.Video Streaming 

2.3.1. Definisi Video Streaming 

Video streaming merupakan metode untuk mengirimkan file video dan audio dari 

server ke client sehingga client dapat melihatnya tanpa perlu menyimpan di harddrive 

client terlebih dahulu. Arsitektur sederhana video streaming dapat dilihat pada Gambar 

2.2. File video dan audio dari digital camcorder didigitalisasi, dikompres, dan di-encode 

yang kemudian diunggah ke streaming server. Pada streaming server, file tersebut akan 

dikonversikan terlebih dahulu ke dalam format streaming sebelum kemudian dibagikan 

kepada client. 
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Gambar 2.2. Arsitektur Video Streaming. 

 

2.3.2. Jenis Video Streaming 

Teknologi video streaming terdiri dari empat, yaitu: 

 Server-based video streaming, yaitu teknologi streaming di mana client 

menonton video yang di-streaming-kan langsung ke server. 

 Multicast-based video streaming, yaitu teknologi streaming di mana video 

yang di-streaming-kan yang berlokasi pada sebuah server disebarluaskan 

melalui jaringan multicast. 

 Peer-to-peer video streaming, yaitu teknologi streaming di mana video yang 

di-streaming-kan disimpan dalam jaringan peer-to-peer. 

 Progressive download, yaitu teknologi streaming di mana video yang di-

streaming-kan dikompresi dan diubah formatnya menjadi flash video yang 

ketika diputar, secara bersamaan aplikasi flash player akan mengunduh konten 

video tersebut. Teknologi ini merupakan cara yang digunakan oleh YouTube. 

 

2.3.3. Istilah dalam Streaming 

Beberapa istilah yang terdapat pada video streaming terangkum dalam tiga poin 

besar yaitu sebagai berikut. 

 Codec 

Codec merupakan algoritma kompresi yang digunakan untuk mengurangi 

ukuran data streaming agar transmisi data menjadi lebih cepat dan tidak 

menggunakan bandwidth yang terlalu besar. Terdapat dua jenis codec, yaitu 

audio codec (mp2, mp3, aac, ogg, wav, dan lain-lain) dan video codec (mpeg, 

mpeg1, mpeg2, mpeg4, h263, h264, YUV, RAW, dan lain-lain), di mana 

setiap codec memiliki spesifikasi yang berbeda karena dibangun dari 

algoritma yang berbeda.  

 

Perekaman video Digitalisasi, kompresi, 

dan encode 

Streaming server Client 
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 Format 

Format yang biasa digunakan untuk file video adalah .avi, .mpg, .mpa, .mov, 

.rm, .rmvb, dan lain-lain. Setiap format dibangun dari sejumlah codec. 

Misalnya, untuk file yang berekstensi .avi dibangun menggunakan codec 

mpeg4 untuk video dan codec mp3 untuk audionya. Hal ini dikarenakan video 

dan audio membutuhkan file lain untuk menjalankan secara bersamaan.Oleh 

sebab itu, untuk membuat sebuah film, keduanya harus digabungkan sehingga 

hanya satu pemutar yang digunakan untuk memainkan film tersebut. Proses 

menggabungkan video dan audio ke dalam satu file disebut dengan muxer atau 

container. 

 Parameter 

Parameter yang digunakan dalam streaming adalah sebagai berikut. 

- Bit rate, yaitu sejumlah bit yang dikirimkan dari server ke client yang 

dinyatakan dalam bits per second (bps). Semakin besar nilai bit rate-nya, 

maka kualitas video akan semakin tinggi. 

- Latency (Delay), yang mendefinisikan berapa lama waktu yang digunakan 

hingga data selesai ditransmisikan ke client sejak bit pertama 

ditransmisikan dari sumber [5, h.90]. Dalam streaming, terdapat dua 

macam delay, yaitu encoding delay yang berhubungan dengan waktu 

untuk membangun file video dan transmission delay yang merupakan 

waktu yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari server ke 

client. 

Latency sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu propagation time, 

transmission time, queuing time, dan processing delay. [5, h.90] 

- Jitter, yaitu masalah yang terjadi apabila paket-paket data yang berbeda 

mengalami perbedaan delay dan aplikasi yang menggunakan data tersebut 

pada client bersifat time-sensitive [5, h.94]. 

- Loss, yaitu jumlah paket yang hilang dalam proses transmisi data. Loss 

digunakan untuk mengukur keefektifan metode streaming yang dipakai. 

- Peak Signal to Noise Ratio (PSNR), yaitu nilai obyektif yang digunakan 

untuk mengukur kualitas video setelah ditransmisikan melalui jaringan. 

Suatu SNR yang memiliki peak yang tinggi menandakan bahwa hanya 

sedikit sinyal yang ditransmisikan dan rusak akibat noise yang terdapat 
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dalam jaringan, sedangkan peak yang rendah menandakan hal yang 

sebaliknya, yaitu banyak sinyal yang ditransmisikan yang rusak akibat 

adanya noise yang terdapat dalam jaringan [5, h.84]. 

 

2.3.4. Protokol Streaming 

Ada beberapa protokol yang biasa digunakan dalam streaming, yaitu: 

- Internet Protocol (IP) 

Internet Protocol merupakan salah satu protokol standar TCP/IP. IP 

mendefinisikan logika addressing dan routing untuk model TCP/IP. [7, h.64]. 

- Transport Control Protocol (TCP) 

TCP merupakan protokol yang menyediakan layanan penuh dari transport-

layer. [5, h.45]. TCP bersifat connection-oriented dan reliable. 

- Real-time Transport Protocol (RTP) 

RTP merupakan protocol yang dirancang untuk menangani traffic internet 

yang real-time dan tidak memiliki mekanisme pengiriman (multicasting, 

nomor port, dsb). [5, h.916]. 

- Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) 

HTTP merupakan protokol yang sebagian besar digunakan untuk mengakses 

data dala World Wide Web. [5, h.861]. 

- Real-time Transport Streaming Protocol (RTSP) 

RTSP merupakan protokol kontrol yang dirancang untuk menambahkan lebih 

banyak fungsionalitas pada proses streaming audio/video. [5, h.911]. 

 

2.4.Google Hangouts 

Google Hangouts, salah satu fitur yang disediakan oleh GoogleApps, merupakan 

alat kolaborasi hebat yang memungkinkan hingga sepuluh orang dalam sebuah jaringan 

Google untuk berpartisipasi dalam konferensi video. Layanan gratis video chat juga 

memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengedit beberapa dokumen dan 

berbagi layar pengguna dengan kelompok di samping video/audio fitur chat dasar. 

Berikut merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Google 

Hangouts, antara lain [2]: 
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 Hangouts memungkinkan adanya interaksi dalam grup yang lebih baik, yaitu 

dengan menampilkan foto dan emoji untuk menggambarkan perasaan 

pengguna. 

 Hangouts menyediakan fitur video call yang lebih menarik, yaitu dengan 

menambahkan aplikasi dan efek, dengan maksimal 10 orang pengguna. 

 Hangouts tidak hanya dapat dijalankan pada komputer, tetapi juga pada 

perangkat Android dan perangkat Apple. 

 Hangouts juga menyediakan fitur Hangouts On Air (HOA) yang mendukung 

streaming dengan merekam kegiatan dan menyimpannya pada channel 

YouTube secara otomatis. 

Untuk menggunakan Hangouts, pengguna harus memiliki plug-in Google Voice 

and Video yang terinstal pada komputernya. Jika pengguna belum menginstal plug-in 

tersebut, maka ketika tombol Hangouts diklik, maka secara otomatis akan muncul sebuah 

prompt untuk menginstal plug-in tersebut. 


