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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Teori yang mendasari atau menjadikan landasan teori pelaksaan  

dan pengerjaan skripsi ini diambil dari beberapa sumber, termasuk juga 

dalam hal ini penerapan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa baik 

yang telah diperoleh selama duduk dibangku perguruan tinggi atau 

pengetahuan umum lainnya. Dengan ini mahasiswa diharapkan 

mempunyai mutu dan edukasi ilmiah yang bermanfaat bagi semua pihak. 

Adapun landasan teori yang mendasari pelaksanaan skripsi ini adalah : 

2.1 MySQL 

MySQL adalah sebuah server database open source yang terkenal 

yang digunakan berbagai aplikasi terutama untuk server atau membuat 

WEB. Mysql berfungsi sebagai SQL (Structured Query Language) yang 

dimiliki sendiri dan sudah diperluas oleh Mysql umumnya digunakan 

bersamaan dengan PHP untuk membuat aplikasi server yang dinamis. 

 MySQL sendiri  adalah sebuah implementasi dari sistem 

manajemen basisdata relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara 

gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). Setiap pengguna 

dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan 

perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang 

bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu 

konsep utama dalam basisdata yang telah ada sebelumnya; SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian 

basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, 
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yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah 

secara otomatis. ( Betha Sidik, 2005) 

2.2 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah sebuah bahasa script yang terpasang pada HTML.  

Sebagian besar sintaksnya  mirip dengan bahasa pemrograman  C, Java, 

asp dan Perl,adapun pengertian yang lain dari PHP adalah (SERVER 

SIDE SCRIPTING) adalah suatu sintak dan perintah-perintah PHP  akan 

dieksekusi di server ,kemudian hasilnya dikirim ke browser dalam format 

HTML,sehingga kode-kode program PHP tidak terlihat dan keamanan 

web akan terjaga. (Didik Dwi, 2006) 

2.3 KTSP  

UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19/2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) KTSP jenjang pendidikan dasar 

dan menengah disusun oleh satuan pendidikan berpedoman pada 

panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.  

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari 

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. 
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Standar pendidikan terdisri atas standar isi, proses, kopentensi lulusan, 

tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan 

penilaian pendidikan. ( Pedoman BSNP, 2006) 

2.4 Aplikasi Berbasis Web Server 

Web Server adalah server web adalah untuk mentransfer berkas 

atas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah 

ditentukan. Disebabkan sebuah halaman web dapat terdiri atas berkas 

teks, gambar, video, dan lainnya pemanfaatan server web berfungsi pula 

untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman 

web yang terkait; termasuk di dalamnya teks, gambar, video, atau 

lainnya.  

Pengguna, biasanya melalui aplikasi pengguna seperti browser, 

meminta layanan atas berkas ataupun halaman web yang terdapat pada 

sebuah server web, kemudian server sebagai manajer layanan tersebut 

akan merespon balik dengan mengirimkan halaman dan berkas-berkas 

pendukung yang dibutuhkan, atau menolak permintaan tersebut jika 

halaman yang diminta tidak tersedia.(Wiwit Siswoutomo, 2005 ) 
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2.5 SIAKAD 

SIAKAD adalah sebuah sistem khusus untuk keperluan 

pengelolaan data-data Akademik dengan penerapan teknologi komputer 

baik hardware maupun software. Yang dimaksud hardware (perangkat 

keras) adalah peralatan-peralatan seperti komputer (PC Computer), 

Printer, CD ROM, HardDisk, dan sebagainya. Sedang Software 

(perangkat lunak) merupakan program komputer yang memfungsikan 

hardware tersebut yang dibuat khusus untuk keperluan pengelolaan data-

data Akademik. (Kristanto, 2003) 

2.6 PENGERTIAN RAPOT 

Raport adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai 

kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, yang biasanya dipakai 

sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid. pasal 25 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan.   

Menurut Anni (2004:4) merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh setelah mengalami aktivitas belajar. 

Menurut Sudjana (1990:22) adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajaranya. Dari dua pengertian 

di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil belajar adalah suatu kemampuan 

atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut 

mengalami aktivitas belajar.  
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Gagne mengungkapkan ada lima kategori dari hasil belajar yaitu ; 

informasi verbal, kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan 

keterampilan. 

Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang 

merupakan kemampuan seseorang yang harus dicapai dan merupakan 

hasil belajar yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik . 

menurut Sudjana (1990:56), melalui proses belajar mengajar yang 

optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

a) Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan  

motivasi belajar intrinsik padadiri siswa. Siswa tidak 

mengeluh dengan prestasi yang rendah dan ia akan 

berjuanglebih keras untuk memperbaikinya atau setidaknya 

mempertahankan apa yang telahdicapai. 

b)  Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia  

tahu kemampuan dirinyadan percaya bahwa ia mempunyai 

potensi yang tidak kalah dari orang lain apabila iaberusaha 

sebagaimana mestinya. 

 

2.7 SISTEM INFORMASI 

Pengertian Sistem Informasi Menurut Para Ahli - Secara umum 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, 

teknologi, media prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan 

untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi 
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rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya 

terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan 

menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. 

Leitch Rosses (dalam Jugiyanto, 2005 : 11) mengemukakan sistem 

informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengelolah transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Menurut Lani Sidharta (1995: 11), “Sebuah sistem informasi 

adalah sistem buatan manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari 

komponen – komponen manual dan komponen – komponen 

terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, memproses 

data, dan menghasilkan informasi untuk pemakai. 


