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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penyusunan suatu laporan proyek akhir memerlukan beberapa teori yang 

digunakan sebagai acuan atau landasan teori. Agar memudahkan pemahaman 

dalam penelitian. Untuk itu perlu kiranya diadakan studi kepustakaan mengenai 

arti dan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian sehinga memudahkan 

dalam pemecahan suatu masalah yang terdapat dalam suatu penelitian. Adapun 

istilah-istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

 

2.1. PERANGKAT PEMODELAN SISTEM 

2.1.1. Diagram Alir Data (DAD) 

Diagram Alir Data adalah diagram yang menggunakan notasi 

untuk menggambarkan arus dari data sistem manual yang ada maka 

perlu dibuat sistem yang dapat mengatasi masalah tersebut. 

(Fathansyah, 2000) 

Diagram Alir Data merupakan suatu gambaran sistem secara 

logical. Gambaran ini tidak tidak tergantung pada perangkat keras, 

perangkat lunak, struktur data/organisasi file. Keuntungan 

menggunakan data flow adalah memudahkan pemakai yang kurang 

menguasai bidang komputer untuk sitem yang akan dikerjakan  atau 

dikembangkan. Dalam menggambarkan diagram arus data 

menggunakan simbol-simbol seperti dibawah ini : 
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No Simbol Keterangan 

1 

 

 Simbol proses 
 Menunjukkan proses komputerisasi. 

2 

 

 Simbol Aliran Data 
 Menunujukkan arah ke bagian lain 

atau ke proses sebaliknya. 

3 
 
 

 

 Simbol penyimpanan 
 Menunjukkan sebagai komponen 

untuk memudahkan kumpulan data 
atau informasi 

4 

 

 Simbol terminator 
 Menunjukkan organisasi(kelompok 

organisasi) atau organisasi diluar 
sistem lain yang memberi atau 
menerima data atau informasi. 

 

Gambar 2.1 

Simbol Diagram Alir Data 

 

 

2.1.2. Bagan Alir Dokumen (BAD) 

Bagan alir (flowchart) adalah bagan yang menunjukkan alir 

didalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir ini 

digunakan terutama untuk mendefinisikan hubungan antara bagian 

(pelaku proses), proses manusia maupun proses komputer dan aliran 

data (dalam bentuk masukan dan keluaran). (Fathansyah, 2000)  
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No Simbol Keterangan 
1  Dokumen, digunakan untuk menunjukan 

dokumen input dan output baik untuk 
proses manual, mekanik, atau komputer. 
 

2  Proses Manual, digunakan untuk 
menunjukkan kegiatan manual 
 

3  Simpanan Off-Line, digunakan untuk file 
non komputer yang diarsip. 
 

4  Proses, digunakan untuk menunjukkan 
kegiatan proses dari operasi program 
komputer. 

5  Garis Alir, digunakan untuk menunjukkan 
arus proses 
 
 

6  Penghubung (konektor), digunakan untuk 
menunjukkan hubungan dengan bagian 
lain dalam satu halaman. 

 

Gambar 2.2 

Simbol Bagan Alir Dokumen 

 

2.2. SISTEM 

Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud 

yang sama untuk mencapai suatu tujuan (McLeod et all, 2002). Sedangkan 

sistem menurut Jogiyanto (2001), sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu  antara 

lain: 
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2.2.1. Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu 

kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem 

dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap 

subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem yang menjalankan suatu 

fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem. 

2.2.2. Batasan Sistem 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara 

suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan 

luarnya. Batas system ini memungkinkan suatu system dipandang 

sebagai satu kesatuan. 

2.2.3. Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas 

dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar 

yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan 

demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. 

2.2.4. Penghubung Sistem 

Penghubung adalah media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem yang lainnya. Keluaran (output) dari satu 

subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem yang 

lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu 

subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya membentuk 

satu kesatuan.  
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2.2.5. Pengolah Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau 

sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan 

mengubah masukan menjadi keluaran. 

2.2.6. Sasaran 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Sasaran 

dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem 

dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. 

 

2.3. WEBSITE 

Website adalah kumpulan halaman web yang berhubungan, gambar, 

video atau aset digital lainnya yang ditujukan relatif terhadap Common 

Uniform Resource Locator (URL), sering kali hanya terdiri dari nama 

domain, atau alamat IP, dan akar jalan ('/') dalam protokol internet berbasis 

jaringan. Sebuah situs web adalah host pada suatu server web, dapat diakses 

melalui jaringan seperti Internet atau jaringan area lokal swasta. 

(www.id.wikipoedia.org) 

 

2.4. WEB BROWSER 

Dikenal juga dengan istilah browser, atau peselancar, atau  

internet browser. Adalah suatu program komputer yang menyediakan 

fasilitas untuk membaca halaman web di suatu komputer. Program browser 
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pertama adalah Mosaic, yang merupakan suatu text browser, yang sekarang 

web browser telah ber kembang ke dalam bentuk multimedia. 

( Warih Satyarini2010 ) 

2.4.1. Macam-macam web browser 

Ada 3 jenis web browser yang sering dipakai adalah : 

a. Mozilla 

b. Internet Explorer 

c. Netcape 

2.4.2. Istilah-istilah dalam web browser 

Berikut ini merupakan istilah-istilah yang sering digunakan dalam 

web browser : 

a. Website : Halaman-halaman web saling terhubung dalam 

suatu website 

b. WWW  : Kumpulan dari dokumen-dokumen elektronik yang 

kemudian disebut web, tiap dokumen tersebut 

dinamakan web page 

c. URL : Alamat unik pada suatu halaman web, yang 

digunakan web server untuk mengirimkan halaman 

web tersebut ke komputer yang mengaksesnya 

d. Homepage : Halaman awal ketika suatu situs dimunculkan, 

biasanya juga sebagai penghubung ke website-

website yang lain 

e. Portal : Web yang menyediakan berbagai jenis layanan 

misal pencarian, olahraga, hiburan dsb. 
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2.5. HTML 

Menurut Kelly Eka R. (2009),  Hypertext Markup Language 

(HTML) adalah bahasa markup yang umum digunakan untuk membuat 

halaman web. Sebenarnya HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. 

Apabila di tinjau dari namanya, HTML merupakan bahasa mark-up atau 

penandaan terhadap sebuah dokumen teks. Tanda tersebut di gunakan untuk 

menentukan format atau style dari teks yang di tandai. 

 

 Karakateristik Umum dokumen HTML : 

a. Dokumen HTML biasanya memiliki jenis ekstensi *.html atau 

*.htm. 

b. Isi dokumen HTML di awali dengan tag <HTML> dan di akhiri 

dengan tag </HTML> 

c. Secara umum dokumen HTML dibagi dalam dua bagian utama 

yaitu : 

• Bagian HEAD 

Bagian ini merupakan kepala dokumen yang berisi tentang judul, 

versi HTML, BASE URL dokumen dll.  

• Bagian BODY 

Bagian kedua ini berisi desain layout dokumen. 
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 Contoh penulisan dokumen HTML: 

  

 

 

Kode-kode di atas apabila ditampilkan di webbrowser : 

 

 

2.6. PHP 

Menurut Sidik Benta (2001), PHP adalah suatu bahasa server-side 

yang didesain khusus ubtuk aplikasi website. PHP Disisipkan diantara 

bahasa bahasa HTML dan karena bersifat server-side, maka bahasa PHP 

akan dieksekusi di server sehingga yang dikirimkan di browser adalah 

hasil jadi dalam bentuk HTML, dan dalam kode PHP tidak akan terlibat. 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Dokumen HTML Pertama</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<B>Dokumen HTML</B><br> 
Ini adalah contoh dokumen HTML-ku yang pertama! Hanya sekedar 
mencoba  
menampilkan tulisan dalam format <I>Hypertext</I>. 
</BODY> 
</HTML> 
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2.6.1. Karakateristik Umum dokumen PHP : 

a. File PHP disimpan dengan exstensi filenya yaitu : *.php 

b. Script PHP biasanya diawali dengan tag ‘<?’ atau ‘<?php’ dan 

ditutup dengan tag ‘?>’ atau ‘php?>’ 

c. File PHP dapat menginduk atau disisipkan pada bahasa script 

lainnya atau dapat berdiri sendiri. 

2.6.2. Embedded dan Non Embedded Script 

Karena   penulisan  script  PHP   terkadang   dibundel   

dengan   HTML,  maka   ada   dua   tipe penulisan script PHP jika 

digabungkan dengan HTML. 

1. Embedded Script 

Adalah penulisan script PHP yang kita sisipkan pada dokumen 

atau tag-tag HTML kita. 

 Contoh penulisan embedded script: 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
<title>:: Contoh Penulisan Embedded ::</title> 
<meta http-equiv="content-type" 
content="text/html;charset=utf-8" /> 
<meta name="generator" content="Geany 0.16" /> 
</head> 
<body> 
<? 
echo "Script PHP ini disisipkan di dalam dokumen 
HTML"; 
?> 
</body> 
</html> 
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Jika listing diatas kita  jalankan pada  browser, maka hasilnya 

sama seperti berikut: 

 

2. Non Embedded Script 

Merupakan kebalikan dari Embedded Script, yaitu dokumen 

atau tag-tag HTML kita sisipkan kedalam script PHP kita. 

Contoh penulisan non embedded script: 

 

 

 

<? 
echo "<html>"; 
echo "<head>"; 
echo " <title>:: Contoh Penulisan Non-Embedded ::</title>"; 
echo "</head>"; 
echo "<body>"; 
echo " Dokumen atau tag-tag HTML ini disisipkan di dalam 
script PHP"; 
echo "</body>"; 
echo "</html>"; 
?> 
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Jika listing diatas kita  jalankan pada  browser, maka hasilnya 

sama seperti berikut: 

 

 

 

2.7. XAMPP 

XAMPP merupakan sebuah tool yang menyediakan beberapa paket 

perangkat lunak kedalam sebuah paket. Dengan menginstall XAMPP kita 

tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server apache, PHP 

dan My-Sql secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan 

mengkonfigurasikan secara otomatis. (Arif Ramadhan 2007) 

 

2.8. MySQL 

MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management 

System). MYSQL digunakan oleh banyak portal-portal internet sebagai 

basis data dari informasi yang ditampilkan pada situs web. Kepopuleran 
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MYSQL dimungkinkan karena kemudahannya untuk digunakan, cepat 

secara kinerja query, dan mencukupi untuk kebutuhan basis data 

perusahaan-perusahaan skala menengah dan kecil. Istilah seperti tabel, baris, 

dan kolom tetap digunakan dalam MySQL. Sebuah basis data yang terdapat 

pada MYSQL mengandung satu atau beberapa tabel yang terdiri dari 

sejumlah baris dan kolom. (Menurut Sidik 2003) 

 

2.9. DATABASE 

Database terdiri dari dua penggalan kata yaitu data dan base, yang 

artinya berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual, database diartikan 

sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan (relation), 

disusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan 

informasi. Sebuah informasi yang berdiri sendiri tidaklah dikatakan 

database. 

Database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan 

pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. Database adalah 

susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau 

perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan 

menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi 

informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna 

Banyak sekali kegiatan manusia yang menggunakan komputer 

sebagai sarana pengolahan data, sehingga diperlukan suatu perangkat lunak 

database. Jika dikaji lebih mendasar tentang batasan suatu database, maka 
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dapat disebutkan bahwa segala bentuk koleksi data adalah suatu database. 

Mulai dari kelompok data pegawai, sampai dengan kelompok file, 

merupakan database. ( Menurut Yuhefizar, 2008) 

 

2.10. TABEL, FIELD dan RECORD  

a. Tabel adalah media untuk menyimpan data yang telah diolah dan 

mempunyai suatu tema tertentu, misalnya tabel yang digunakan untuk 

menyimpan data tentang karyawan berisikan Nomor Induk karyawan, 

nama karyawan, alamat karyawan dan status karyawan 

b. Field adalah tempat dimana data atau informasi dalam kelompok sejenis 

dimasukkan. 

c. Record adalah data lengkap dalam jumlah tunggal yang tersimpan dalam 

bentuk baris horizontal pada tabel. Dalam satu tabel dapat diinputkan 

beberapa record sekaligus. 

(Aplikasi Manajemen Database Pendidikan Berbasis Web dengan PHP dan 

MySQL, Andi Yogyakarta dan MADCOM Madiun, 2005) 

 

2.11. MACROMEDIA DREAMWEAVER 8 

Macromedia Dreamweaver 8 adalah sebuah program web editor 

yang dapat digunakan untuk membuat dan mendesain web dengan mudah 

dan mempunyai kehandalan dalam membuat dan mendesain web tanpa 

harus menuliskan tag-tag HTML satu persatu. (Oleh Mulyadi Hadi 2006) 
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2.12. JARINGAN KOMPUTER INTRANET 

Jaringan Komputer Intranet adalah konsep LAN yang mengadopsi 

teknologi Internet yang berbasis  protokol  TCP/IP dan mulai diperkenalkan 

pada akhir tahun 1995. Atau bisa dikatakan Intranet adalah LAN yang 

menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas Internet, diibaratkan 

berInternet dalam lingkungan local. 

(http://tegtitan.wordpress.com/2008/07/31/pengertian-internet-dan-intranet) 

 

2.13. MULTI USER 

Multiuser adalah apabila suatu aplikasi terdapat lebih dari satu user 

dan dengan level yang berbeda-beda. Dengan adanya pembagian level 

tersebut terdapat  hak akses yang berbeda. Pemberian hak akses pada 

masing-masing user  bisa dalam bentuk link menu. Ketika seorang user telah 

melakukan login, dan loginnya sukses maka akan muncul menu link ke 

halaman-halaman yang boleh diaksesnya.  

( http://ptikkelompok.blogspot.com/2009/10/pengertian-multiuser)  

2.14. SEKOLAH 

Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar 

serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh 

seorang Kepala Sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah.  

Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan 

kebutuhannya.Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan 

tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. 
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Adapun Pendidikan adalah usaha 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 dan masyarakat. 

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang 

tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian ilmu pengetahuan, 

pertimbangan dan kebijaksanaan. 

(http://khairuddinhsb.blog.plasa.com/2009/04/03/sekolah-adalah-pusat-

kebudayaan) 

2.15. KONSEP KURIKULUM 

2.15.1. Kurikulum  

Dalam bahasa latin kurikulum berarti ”lapangan 

pertandingan” (race course) yaitu arena tempat peserta didik berlari 

untuk mencapai finish, baru pada tahun 1955 istilah kurikulum 

dipakai dalam bidang pendidikan. Bila ditelusuri ternyata kurikulum 

mempunyia berbagai macam arti, yaitu: 

a. Kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran 

b. Pengalaman belajar yang diperoleh murid dari sekolah 

c. Rencana belajar murid 

Menurut UU No. 2 tahun 1989 kurikulum yaitu seperangkat 

rencana dan peraturan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara 
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yang digunakannya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar.  

2.15.2. Komponen-Komponen kurikulum 

a. Tujuan, yaitu arah/sasaran yang hendak dituju oleh proses 

penyelenggaraan pendidikan 

b. Isi Kurikulum, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh murid di 

sekolah. Pengalaman-pengalaman ini dirancang dan 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga apa yang diperoleh 

murid sesuai dengan tujuan 

c. Metode proses belajar mengajar, yaitu cara murid memperoleh 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

d. Evaluasi, yaitu cara untuk mengetahui apakah sasaran yang ingin 

di tuju dapat tercapai atau tidak 

2.15.3. Fungsi dan Cara Mengembangkan Kurikulum 

Fungsi kurikulum ialah sebagai pedoman bagi guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Selain itu kurikulum berfungsi sebagai : 

a. Preventif yaitu agar guru terhindar dari melakukan hal-hal yang 

tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan kurikulum 

b. Korektif yaitu sebagai rambu-rambu yang menjadi pedoman 

dalam membetulkan pelaksanaan pendidikan yang menyimpang 

dari yang telah digariskan dalam kurikulum 
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c. Konstruktif yaitu memberikan arah yang benar bagi    

pelaksanaan dan mengembangkan pelaksanaannya asalkan arah 

pengembangannya mengacu pada kurikulum yang berlaku 

Setelah itu kita perlu mengetahui langkah-langkah 

pengembangan kurikulum,yaitu sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan, Rumusan tujuan di buat berdasarkan analisis 

terhadap berbagai tuntutan kebutuhan dan harapan 

b. Menentukan isi, merupakan materi yang akan di berikan kepada 

murid selama mengikuti proses pendidikan belajar mengajar 

c. Merumuskan kegiatan belajar mengajar, Hal ini mencakup 

penentuan metode dan keseluruhan proses belajar mengajar yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan 

d. Mengadakan evaluasi 

 

2.16. RAPORT 

Raport adalah suatu media yang yang berisi laporan tentang hasil 

nilai yang telah diperoleh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, pada 

umumnya hasil nilai raport diperoleh dari hasil nilai harian siswa, ujianten 

tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai raport tersebut yang menjadi 

sebuah ukuran apakah siswa tersebut berghasil atau gagal dalam proses 

belajar mengajar di sekolah. ( Menurut Purwodarminto, 1979) 
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2.17. UJIAN 

Di suatu instansi sekolah terdapat metode di dalam pengadaan ujian 

sekolah, salah satunya adalah metode semester. Didalam satu semester 

biasanya terdapat dua kali ujiaan, yaitu: ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester. 

2.17.1. Ujian Tengah Semester 

 Ujian Tengah Semester adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh sekolah untuk melakukan evaluasi atau proses 

penilaian terhadap hasil belajar siswa yang diadakan pada tengah 

semester, yang disebut dengan Ujian Tengah Semester (UTS). 

2.17.2. Ujian Akhir Semester  

Ujian Akhir Semester adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekolah untuk proses penilaian atau untuk mengetahui kemampuan dan 

tingkat keberhasilan  siswa selama proses belajar mengajar dalam satu 

semester, yang dilaksanaan pada akhir semester sehingga disebut Ujian 

Akhir Semester (UAS). ( Menurut Anne Anastasi, 2010) 

 

2.18. REMIDIASI 

Remediasi mepunyai padanan remediation dalam bahasa Inggris. 

Kata ini berakar kata ‘to remedy’ yang bermakna menyembuhkan.Remediasi 

merujuk pada proses penyembuhan.Remediasi adalah kegiatan yang 

dilaksanakan untuk membetulkan kekeliruan yang dilakukan siswa. 

Kegiatan remediasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 
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dilaksanakan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang kurang 

berhasil. Kekurangberhasilan pembelajaran ini biasanya ditunjukkan oleh 

ketidakberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran yang diharapkan dalam 

pembelajaran. 

(http://www.pdf-search-engine.com/materi-inisiasi-v-html-

nurjaya.files.wordpress.com/2008/03/inisiasi_pengembangan_pembelajaran

_ipa_5.html)  

 


