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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Web 

 Web dapat dikatakan sama dengan www(world wide web),perbedaanya 

terletak pada jangkauan dan lingkup bila web hanya belingkup local atau 

intranet sedangkan web(www) berlingkup dunia.dengan kata lain web adalah 

server atau kumpulan server yang berada pada sebuah intranet,sedangkan www 

adalah sekumpulan server yang ada di internet dan menyediakan dokumen 

untuk para browser bagi internet di seluruh dunia.(browne,2000) 

2.2.  Pengertian Intranet  

  Merupakan sebuah jaringan yag dibangun berdasarkan teknologi internet 

yang didalamnya terdapat basis arsitektur berupa aplikasi web dan teknoogi 

komunikasi data.Intranet juga menggunakan protokol TCP/IP,Protokol ini 

memungkikan suatu komputer mengirim dan memberi alamat data ke komputer 

lain sekaligus memastikan pengiriman data sampai tujuan dengan tanpa kurang 

apa pun.Intranet berkembang pesat di Amerika – Netscape (13/11/1995) 

melaporkan bahwa sebagian besar penjualan server ke perusahaan di amerika di 

gunakan untuk intranet.Di Indonesia intranet telah digunakan oleh beberapa 

perusahaan walaupun,terbatas pada perusahaan komputer, dan industri besar 

lainnya. 
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2.3.   Komponen pembentuk intranet 

         Komponen pembentuk intranet pada dasarnya sama dengan komponen 

pembentuk internet, seperti 

1. Komputer server 

2. Perangkat jaringan 

3. Protokol TCP/I 

4. Web browser 

2.4.    Pengertian Ujian  

Ujian Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan 

pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai 

pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari Sekolah.Masih banyak 

lagi masalah – masalah yang ada dalam penggunaan ujian secara 

konvensional, seperti penggunaan kertas yang begitu banyak serta ketelitian 

dalam pengkoreksian jawaban. Semua itu membutuhkan banyak waktu yang 

cukup lama. Selain itu peserta ujian tidak bisa langsung mengetahui hasilnya. 

Idealnya orang akan menginginkan sebuah system yang diperlukan dalam 

pekerjaan siswa dan memberikan nilai berdasarkan solusi seluruh proses. 

menurut Fakri(2008) Sistem ujian adalah system pengujian baru 

yang memungkinkan melakukan generate dan random soal secara dinamis. 

Sehingga pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang ditampilkan akan berbeda 

dari peserta yang satu dengan peserta yang lain sesuai dengan bank soal. Hasil 

dari ujian bisa langsung dilihat setelah melakukan ujian tanpa harus 
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menunggu lama. Keterhubungan penciptaan laporan hasil belajar siswa dalam 

hal ini digunakan sebagai penentuan kenaikan kelas. 

 

2.5.  Sistem Basis  Data MySQL 

Sistem basis data adalah suatu sistem penyusunan dan mengelola 

record-record menggunakan computer untuk menyimpan atu merekam serta 

memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan 

sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan 

pemakai untuk proses pengambilan keputusan (Marlinda,2004).Basis data 

sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang, seperti:  

1) Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorganisasi sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah.  

2) Kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan secara 

bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudancy) yang 

tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

3) Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang tersimpan 

dalam penyimpanan elektronis. 

Prinsip utama basis data adalah pengaturan data dengan tujuan utama 

kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data, sedangkan yang 

sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, pemilihan, 

pengelompokan, pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi 
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atau jenisnya.pengaturan,pemilihan,pengelompokan,pengorganisasian ini dapat 

berbentuk sejumlah file atau tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian 

kolom-kolom atau field-field data dalam setiap file atau tabel. 

a. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Object-relationship pair, merupakan batu pertama dari model 

data.  Pasangan ini dapat diwakili secara grafis dengan menggunakan 

ERD.  ERD pada mulanya diusulkan oleh Peter Chen (CHE77) untuk 

desain system database relasional dan telah dikembangkan oleh yang 

lainnya.  Serangkaian komponen utama yang diidentifikasikan untuk 

ERD yaitu: entitas (objek data), atribut, hubungan, dan berbagai tipe 

indicator. Tujuan utama dari ERD adalah untuk mewakili objek data 

dan hubungan mereka. Objek data diwakili oleh sebuah persegi 

panjang yang diberi label.Hubungan ditunjukkan dengan garis yang 

diberi label yang menghubungkan objek.Dalam beberapa variasi ERD, 

garis yang menghubungkan berisi sebuah permata yang diberi label 

dengan hubungan tersebut.Sambungan antara data dan objek dan 

hubungan dibangun dengan menggunakan berbagai symbol khusus 

yang menunjukkan kardinalitas dan modalitas.   

b. PHP 

Menurut dokumen resmi PHP, PHP singkatan dari PHP 

Hypertext Prepocessor.Ia merupakan bahasa berbentuk skrip yang 

ditempatkan dalam server dan diproses di server.Hasilnyalah yang 
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dikirimkan ke klien,tempat pemakai menggunakan browser.Script 

PHP diawali dengan tag <? dan diakhiri tag ?>. Setiap baris perintah / 

statemen diakhiri dengan tanda titik koma (;). Secara umum cara 

penulisan script PHP dibedakan menjadi embedded script dan non 

embedded script. Embedded script adalah script PHP yang berada 

diantara tag-tag html, sedangkan non embedded script jika script PHP 

tersebut berdiri sendiri.   

c. MySQL 

Merupakan salah satu program aplikasi pengembangan basis data 

yang bersifat open source dan dapat menampung data dalam kapasitas 

yang sangat besar,MySQL merupakan salah satu database yang sangat 

handal karena menggunakan sistem SQL(Structured Query 

Language).dan merupakan sistem manajemen database,relational 

sistem database dan software open source(Agustian,2010) 

 

2.6.   Evaluasi Pendidikan 

Evaluasi artinya penilaian terhadap tigkat keberhasilan siswa mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebuah program. Selain kata evaluasi dan 

assessment ada pula kata lain yang searti dan relative lebih dikenal dalam dunia 

pendidikan yakni tes, ujian dan ulangan. 

Wand dan Brown dikutip oleh Wayan(1998) menyatakan"Evaluasi adalah 

suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu". Sesuai 
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dengan pendapat tersebut maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai 

tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia 

pendidikan. Sedangkan (Arikunto,2009) yang menyatakan bahwa evaluasi 

merupakan kegiatan mengukur dan menilai. 

Sementara itu, istilah evaluasi biasanya digunakan untuk menilai 

hasil belajar para siswa pada akhir jenjang pendidikan tertentu, seperti Evaluasi 

Belajar tahap Akhir Nasional ( EBTANAS ) yang kini disebut ujian 

akhir  Nasional (UAN). 

Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi(angka 

atau deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. 

Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian 

hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. 

Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada 

hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif  berupa nilai.Metode penilaian 

hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang 

dicapai oleh siswa dalam proses belajar yang mereka lakukan ialah, metode test 

dan metode observasi. 

       Ujian merupakan salah satu bentuk evaluasi yang digunakan 

untuk menilai ketersampaian pelajaran yang telah diajarkan oleh guru kepada 

murid. Ujian ini bisa dilakukan pada media elektronik seperti komputer.Ujian 

dimaksudkan untuk mengukur orang yang melaksanakannya dalam hal 
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pengetahuan, keterampilan, bakat, atau klasifikasi dibanyak topik lainnya. 

Siswa terkadang diperbolehkan untuk melakukan ujian dengan membawa buku 

teks jika ujian yang dilakukan bertipe open book. 

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian Tes,Menurut 

Wayan(2008) meyatakan bahwa "Tes adalah suatu cara untuk mengadakan 

penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai 

tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut,yang dibandingkan oleh nilai 

yang dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang 

ditetapkan".Karena itu, di dalam tes terdapat sekumpulan pertanyaan yang harus 

dijawab atau tugas yang harus dikerjakan, yang akan memberikan informasi 

mengenai aspek psikologis tertentu (sampel perilaku) berdasarkan jawaban yang 

diberikan individu yang dikenai test tersebut.  

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, 

untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan 

menentukan keberhasilan belajar peserta didik (Diknas,2007). 

Dari pengertian para ahli tersebut dalam dunia pendidikan dapat 

disimpulkan bahwa pengertian tes adalah cara yang digunakan atau prosedur 

yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, 

yang memberikan tugas dan serangkaian tugas yang diberikan oleh guru 

sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi 
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peserta didik.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tetang 

Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang 

Standar Penilaian Pendidikan, jenis penilaian adalah 

1. Ulangan Harian 

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodic 

untuk mengukur proses pencapaian kompetensi peserta didik 

setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih 

dalam proses pembelajaran. 

2. Ulangan Tengah Semester 

Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 

setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. 

3. Ulangan Akhir Semester 

Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menilai pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester 

ganjil. Cakupan materi meliputi indikator-indikator yang 

merepresentasikan semua standar kompetensi (SK) pada semester 

tersebut. 

4. Ulangan Kenaikan Kelas 

Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik di akhir semester genap, untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Cakupan materi 
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meliputi indikator-indikator yang merepresentasikan standar 

kompetensi (SK) pada tahun tersebut dengan mengutamakan materi 

yang dipelajari pada semester genap. 

5. Ujian Sekolah 

Ujian sekolah adalah kegiatan penilaian pencapaian 

kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan 

untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar peserta didik dan 

merupakan salah satu syarat kelulusan dari satuan pendidikan. 

Mata pelajaran yang diujikan adalah kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian 

nasional,kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang 

diatur dalam Permendiknas yang dikeluarkan oleh Depdiknas untuk 

tahun yang bersangkutan dan Prosedur Operasional Standar (POS) 

ujian sekolah yang diterbitkan oleh BSNP. 

6. Ujian Nasional 

Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian pencapaian 

kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

memperoleh pengakuan atas prestasi belajar peserta didik dan 

merupakan salah satu syarat lulus dari satuan pendidikan. 

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)mengikuti Permendiknas yang 
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dikeluarkan setiap tahun oleh Depdiknas dan Prosedur Operasional 

Standar (POS) yang diterbitkan oleh BSNP. 

Menurut Wayan (2008) ditinjau dari bentuk pertanyaan yang  diberikan tes hasil  

belajar anak-anak di sekolah,yaitu : 

1. Tes Obyektif 

Tes obyektif disebut pula "shot-answer" tes atau " new-type"tes. Tes 

obyektif terdiri dari item-item yang dijawab dengan jalan memilih 

salah satu atau alternatif yang benar dari sejumlah alternatif yang 

tersedia, atau dengan mengisi jawaban yang benar dengan beberapa 

perkataan atau simbol. 

Keunggulan tes obyektif dapat dijawab dengan cepat, sehingga 

memungkinkan siswa untuk menjawab sejumlah besar pertanyaan dalam 

satu periode tes, item-item dalam tes ini hanya mengandung satu jawaban 

yang bisa diterima, jawabannya dapat dikoreksi dengan mudah dan 

cepat.Sedangkan kelemahan dari tes obyektif adalah siswa yang tidak 

mengetahui pilihan yang tepat, akan mengadakan pilihan secara suka-suka 

saja. Oleh karena tes obyektif ini terdiri dari jumlah item yang cukup 

banyak, maka dibutuhkan biaya administrasi yang cukup besar untuk 

menggandakan tes tersebut. 

1. True false ( benar salah ), suatu bentuk tes yang item-itemnya berupa 

statemen-statemen Sebagian dari pada statemen-statemen itu 
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merupakan statemen yang benar dan sebagian merupakan statemen 

yang salah. 

2. Multiplechoice (pilihan berganda), Soal bentuk pilihan ganda adalah 

suatu soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan 

jawaban yang telah disediakan . 

  


