
BAB II

LANDASAN TEORI 

Untuk mempelajari lebih lanjut serta memudahkan pemahaman dalam 

penelitian, perlu kiranya diadakan studi kepustakaan mengenai arti dan istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam pemecahan 

masalah dalam penelitian.

Landasan yang menjadi dasar dari penyusunan Skripsi ini adalah 

sebagai berikut :

2.1. Pengertian Sistem

2.1.1 Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu

(Kristanto Andri, Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, 

Gava Media, Yogyakarta, 2003, hal.1).

2.1.2 Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau 

subsistem-subsistem yang saling berinteraksi dan bekerjasama 

untuk mencapai suatu tujuan (Gordon B.Darwis, Sistem Informasi 

Manajemen, PT.Pustakan Binama Pressindo, Jakarta, 1984).
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2.2. Pengertian Informasi

2.2.1 Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima

(Kristanto Andri, Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, 

Gava Media, Yogyakarta, 2003, hal.6).

2.2.2 Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau 

dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu (Zulkifli Amzah, 

MLS, Drs, Manajemen Sistem Informasi, PT.Gramedia Pustaka 

Umum, Jakarta, 1997, hal.5) Informasi dapat juga dibuat suatu 

prosedur, sehingga dapat diteruskan ke unit kerja yang lain.

2.3. Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah 

data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut

(Kristanto Andri, Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, Gava 

Media, Yogyakarta, 2003, hal.11).

2.4. Pengertian Sekolah

Pengertian sekolah menurut penulis adalah suatu tempat di mana 

dilakukannya proses belajar mengajar atau sebagai wadah untuk mengasah 

otak siswa melalui pelajaran yang diberikan oleh guru dan sebagai tempat 

untuk mengembangkan bakat yang dimiliki siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikulernya. J.S. Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan 

Ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
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2.5. Pengertian Komputer

Istilah komputer berasal dari kata compute, yang berarti 

menghitung. Artinya setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer 

merupakan proses matematika hitungan. Jadi apapun yang dilakukan oleh 

komputer, baik penampakan pada layar monitor, suara, gambar, dll. diolah 

sedemikian rupa dari perhitungan secara elektronik. Komputer adalah alat 

bantu bagi manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Perangkat 

elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan 

sekumpulan program dan mampu memberikan informasi dari hasil 

pengolahan tersebut. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan 

komputer. (www.google.com).

2.6. Pengertian Internet

2.6.1 Pengertian Internet ada dua macam, yang pertama jika 

penyebutannya menggunakan huruf awal I(kapital), memiliki arti 

jaringan komputer dunia yang menghubungkan jaringan-jaringan 

komputer regional di seluruh dunia. Sedangkan pengertian internet 

yang kedua adalah jika penyebutannya menggunakan awalan huruf 

“i” normal, memiliki arti hubungan dengan dua jeringan atau lebih 

secara bersamaan (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, 

Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.76)

2.6.2 Internet adalah singkatan untuk internetwork. Pada komunikasi, 

suatu set-set jaringan komputer  kemungkinan tidak sama yang 

disatukan oleh gateway. Gateway menangani transfer data dan 
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konvesi pesan di jaringan pengirim ke protokol yang digunakan 

oleh jaringan penerima (dengan paket bila diperlukan). Pada 

AppleTalk, internet adalah satu set jaringan AppleTalk yang 

dihubungkan bersama (Microsoft Press, Kamus Komputer, PT.Elex 

Media Komputindo, Jakarta, 1995, hal.216) Pengertian lain dari 

Internet adalah jaringan dari jaringan dunia yang dibentuk dari 

ribuan jaringan komputer dan jutaan komputer pribadi, komersial, 

edukasi dan pemerintahan yang saling berhubungan (Catapult, 

Microsoft FrontPage 97 Step By Step, PT.Elex media Komputindo, 

Jakarta, 1997, hal.181).

2.6.3 Internet merupakan suatu jaringan komunikasi tanpa batas yang 

melibatkan jutaan komputer pribadi yang tersebar di seluruh dunia. 

Melalui internet siapa saja dapat dengan leluasa mengakses 

berbagai macam informasi dari berbagai tempat. Informasi dapat 

diakses berupa teks, grafik, suara maupun video (Budi Sutejo 

Dharma Oetomo, S.Kom, MM, Perencanaan & Pembangunan 

Sistem Informasi, Andi Yogyakarta, 2002)

2.6.4 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) adalah 

protokol yang digunakan untuk melakukan transfer informasi di 

Internet (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana 

Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.152)

2.6.5 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) adalah 

sistem protocol yang mengatur pertukaran data antar program dan 

lalu lintas data antar komputer, di mana mengandung  sejumlah bit 
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yang bukan merupakan informasi tetapi perlu untuk melakukan 

eror detection dan koreksi (Lukas Tanutama, Pengantar 

Komunikasi Data, PT.Elex Mdia Komputindo, Jakarta, 1993, 

hal.156) Untuk melakukan pertukaran paket diperlukan protokol 

baku antara jaringan dengan komputer atau terminal yang 

tersambung padanya. Komputer dan terminal yang dapat melayani 

protokol ini dapat langsung disambungkan dengan jaringan. 

Terminal yang sederhana harus disambungkan melalui Network 

Access Machine yang lebih dikenal sebagai PAD (Packet 

Assembly/Dissembly). Data yang diterima dari terminal akan dibuat 

paketnya dan diberikan kepada jaringan data.

2.6.6 Topologi internet adalah topologi yang digunakan karena besarnya 

daerah pelayanan yang dicangkupnya dan umumnya dengan jarak 

yang terjauih antara 2 terminal yang termasuk jaringan ini dan 

harus digunakan beberapa LAN yang dihubungkan dengan 

Gateway atau brigde. Di mana antarmuka untuk simpul 

disambungkan pada media yang tersebar di seluruh dunia yang 

digunakan bersama (Lukas Tanutama, Pengantar Komunikasi Data, 

PT.Elex Mdia Komputindo, Jakarta, 1993, hal.175) Tiap-tiap 

simpul akan memeriksa addres dari informasi yang dikirimkan 

untuk menentukan siapa penerimanya. Pemeriksaan terjadi 

sekaligus sehingga tidak ada simpul yang harus meneruskan 

informasi tersebut. Adapun gambar dari Topologi Internet dapat 

dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Topologi Internet

2.7. Pengertian Online

Online adalah kondisi saat komputer atau perangkat komputer telah 

dihidupkan, dapat juga diartikan kondisi terkoneksi ke Internet (Andi, 

Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 

1997, 2004, hal.109).
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2.8. Pengertian Offline

Offline adalah kondisi saat komputer atau perangkat komputer 

tidak dihidupkan, dapat juga diartikan kondisi tidak terkoneksi ke Internet

atau komputer tidak konek. (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi 

Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.112).

2.9. Pengertian Website

Website merupakan kesatuan kumpulan halaman web dan 

komponen pendukungnya (misalnya gambar, suara, video, dan 

sebagainya) yang didesain untuk dapat diakses user pada sebuah web 

server. Website memiliki hierarki tertentu untuk menyajikan informasinya

(Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, 

Yogyakarta, 1997, 2004, hal.172)

2.10. Pengertian WWW (Word Wide Web)

WWW atau sering disebut juga dengan Word Wide Web (Jaringan 

Dunia Luas) adalah sebuah bagian dari internet yang sangat dikenal dalam 

dunia internet, dengan adanya WWW seorang pengguna dapat 

menampilkan sebuah halaman yang di sebut dengan website.

Jika dilihat dari proses kerjanya WWW (Word Wide Web) dapat 

dibagi menjadi beberapa komponen seperti berikut :

a. Protokol : adalah sebuah media yang di standarkan untuk dapat 

mengakses komputer di dalam sebuah jaringan, halaman yang dapat di 

akses adalah halaman Website. WWW memiliki standar protokol yang 
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bernama HTTP ( Hypertext Transfer Protokol), dengan menggunakan 

protokol ini sebuah halaman yang ada di dalam komputer jaringan 

dapat di buka dan di akses.

b. Address : Merupakan alamat yang berkaitan denga penamaan sebuah 

komputer di dalam jaringan. Alamat ini sebenarnya merupakan sebuah 

nomor yang dimiliki sebuah komputer yang sering disebut dengan no 

IP, akan tetapi denga adanya perkembangan  zaman maka dibentuklah 

metode baru yang bernama Domain Name, sehingga No IP tersebut  

digantikan dengan sebuah alamat yang di namakan URL (Uniform 

Resource Locator) yang berkaitan dengan nama suatu instansi pemilik 

komputer tersebut.

c. HTML : Selain dari kedua median tersebut masih membutuhkan 

sebuah media lagi yaitu HTML (Hypertext Markup Language) yaitu 

sebuah bahasa scripting yang dapat menghasilkan halaman web site 

sehingga halaman tersebut dapat diakses pada setiap komputer 

pengakses (Client) .

2.11. Pengertian Database

Database adalah struktur data yang dipakai untuk menyimpan 

informasi secara terorganisasi (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi 

Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.33). Database 

disusun atas beberapa tebel yang saling terkait. Dewasa ini database sudah 

dimanfaatkan dalam penyajian informasi di halaman web.
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2.12. Pengertian HTML

HTML (Hypertext Mark-up Language) merupakan standar teknik 

pengkodean atau tata penulisan khusus yang digunakan dalam penyusan 

halaman web di World Wide Web (WWW) (Andi, Kamus Istilah Internet, 

CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.69). 

Dengan tata penulisan hiperteks, dokumen web dapat berisikan baik 

informasi format (font, ukuran, layout), gambar, suara maupun link atau 

hubungan ke sumber-sumber lain di Internet.

2.13. Pengertian CSS (Cascading Style Sheet)

Standar bagi penyajian tampilan teks dan elemen lain di halaman 

web (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, 

Yogyakarta, 1997, 2004, hal.31). CSS melengkapi halaman HTML agar 

mampu menyajikan informasi secara lebih menarik dan cantik.

2.14. Pengertian PHP

PHP (PHP : Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi web (Andi, Kamus 

Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 

2004, hal.118). Jika kode HTML diproses oleh web browser di komputer 

user, maka PHP diproses pada server web dan hasilnya baru dikirimkan ke 

web browser.
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2.15. Pengertian Java Script

Java Script adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada 

halaman web (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana 

Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.82).  Digunakan untuk menambah 

interaktivitas sajian halaman web.

2.16. Pengertian Web Server dan Apache

Apache merupakan web server yang paling banyak digunakan di  

Internet. Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi 

lingkungan UNIX, namun demikian pada beberapa versi berikutnya 

Apache mengeluarkan programnya yang dapat dijalankan di Windows NT.

Berdasarkan sejarahnya, Apache dimulai oleh veteran NCSA httpd 

( National Center for Supercomputing Application ). Saat itu 

pengembangan  NCSA httpd sebagai web server mengalami stagnasi. Rob 

MC cool  meninggalkan NCSA dan memulai sebuah proyek baru bersama 

para webmaster lainnya, menambal bug, dan menambah fitur pada NCSA 

httpd. Mereka mengembangkan program ini lewat mailing list. Dengan 

berpijak pada NCSA httpd versi 1.3, team Apache mengeluarkan rilis 

pertama kali secara resmi Apache versi 0.6.2.

2.17. Pengertian MySQL

MySQL adalah suatu database server yang sangat terkenal 

kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa 

dengan dasar untuk mengakses databasenya selain itu MySQL bersifat free 
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artinya kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan dan meggunakan 

pada berbagai platform kecuali pada windows mySQL (termasuk jenis 

RDBMS (Relational Database Manajement Sistem). Itulah sebabnya 

istilah-istilah table, baris, dan kolom digunakan pada mySQL, sebuah 

database mengandung satu dan sejumlah tabel, terdiri atas sejumlah baris 

dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom.

2.18. Pengertian Macromedia Dreamweaver

Macromedia Dreamweaver merupakan program editor untuk 

keperluan pembuatan web yang dinamis. Macromedia Dreamweaver 

merupakan program editor untuk keperluan pembuatan web yang dinamis. 

Adobe Dreamweaver adalah aplikasi pembuat dan pengolah halaman web 

yang sangat popular sekarang ini. Penggunaannya lebih banyak 

dibandingkan aplikasi sejenis laninnya. Kelebihan Dreamweaver yang 

banyak disukai orang adalah fiturnya yang banyak, mudah dipakai, dan 

tersedianya kemampuan berkolaborasi dengan software pendukung lain 

buatan Adobe Systems.

Fasilitas lengkap yang dimiliki antara lain:

- Insert panel : Berisi quick tool untuk membuat objek atau 

contenty dalam webpage.

- Properties Panel : Berisi input nilai suatu objek tertentu.

- Design Panel : Mendefinisikan design dari wabpage. Terdapat 

CSS, style HTML dan behavior dari webpage.

- Code Panel : Berisi bantuan code webpage.
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- Application Panel  : Berisi ketrangan dari applikasi yang dijalankan 

dalam webpage.

- Files Panel : Berisi informasi file yang terdapat dalam site.

2.19. Pengertian DSS (Decision Supports System)

DSS sebagai sebuah system yang memberikan dukungan kepada 

Kepala Sekolah, atau kepada instansi yang relative kecil yang bekerja 

sebagai team pemecah masalah, dalam memecahkan masalah semi 

terstrukitur dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan 

tertentu. Informasi tersebut diberikan oleh laporan berkala, laporan khusus, 

maupun output dari model matematis. Model tersebut juga mempunyai 

kemampuan untuk memberikan saran dalam tingkat yang bervariasi.

(Andi, Kamus Istilah DSS, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, 

Yogyakarta, 1997, 2004, hal.1). Adapun cara penggunaan laporan sebagai 

berikut : 

2.19.1  Cara Penggunaan Informasi Dari DSS

Pada dasarnya dua pengguna informasi dari DSS oleh 

kepala sekolah, yaitu untuk mendefinisikan masalah dan 

memecahkan masalah tersebut. Pendefinisian masalah adalah usaha 

definisi dari pendekatan system. Ia juga berkaitan dengan fase 

intelegensi yang di kemukakan oleh simon. Selanjutnya kepala 

sekolah menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang 

telah diidentifikasi. Hal ini merupakan usaha pemecahan menurut 

poendekatan sistim dan berkaitan denga fase disain dan pemilihan.
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Pada umumnya, laporan berkala dan khusus digunakan terutama 

dalam usaha definisi, dan simulasi dalam usaha pemecahan

Laporan berkala dapat di rancang untuk mengidentifikasi masalah 

atau masalah yang kemungkinan besar akan muncul, manajer juga 

melakukan query terhadap database untuk menemukan masalah 

atau mempelajari lebih jauh lagi mengenai masalah yang telah di

identifikasi. Simulasi dapat juga membuka masalah yang 

tersembunyi, karena kelemahan cenderung akan kelihatan 

menonjol ketika operasi perusahaan diubah secara matematis.

Laporan berkala dan khusus dapat juga membantu kepala sekolah

untuk memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi 

keputusan alternative, mengevaluasi dan memilih alternative 

tersebut, dan memberikan informasi lanjutan. Adapun laporan yang 

dibutuhkan yaitu sebagai berikut : 

2.19.1.1. Laporan berkala dan khusus

Laporan berkala atau periodic report yaitu laporan 

yang dibuat menurut jadwal tertentu contohnya adalah 

analis rekapitulasi terhadap masalah yang dihadapi dan 

laporan khusus atau special report yaitu laporan yang 

di buat ketika laporan dibuat ketika sesuatu yang tidak 

seperti biasanya terjadi contohnya laporan mengenai 

informsi grafik rekapitulasi nilai. Dalam

penggunaannya laporan berkala dan khusus bersifat 

lengkap atau ringkas.
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2.19.1.2.  Laporan lengkap dan ringkas

laporan lengakap atau detail report yaitu laporan yang 

memberikan spesifikasi mengenai setiap tindakan atau 

transaksi dan baris yang mewakili tindakan atau 

transaksi disebut baris lengkap atau detail line 

sedangkan laporan ringkas atau summary report yaitu 

laporan yang menyertakan baris yang mewakili 

beberapa tindakan atau transaksi. Baris laporan 

biasanya di cetak dalam beberapa ururtan tertentu, filed 

yang berada dalam record data, yang disebut key filed 

atau control filed digunakan untuk mengurutkan record 

sebelum laporan tersebut dicetak. Yang paling sering 

digunakan ialah Ascending sequence (urutan naik) 

disini nilai filed control terendah (no pelanggan 0001 

atau nama Aardbverk) didaftar pertama kali, dan nilai 

tertinggi (no 9999 atau zikmund) di daftar paling akhir.
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2.1.1 Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Kristanto Andri, Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, Gava Media, Yogyakarta, 2003, hal.1).

2.1.2 Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan (Gordon B.Darwis, Sistem Informasi Manajemen, PT.Pustakan Binama Pressindo, Jakarta, 1984).
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2.2. Pengertian Informasi

2.2.1 Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima (Kristanto Andri, Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, Gava Media, Yogyakarta, 2003, hal.6).

2.2.2 Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu (Zulkifli Amzah, MLS, Drs, Manajemen Sistem Informasi, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1997, hal.5) Informasi dapat juga dibuat suatu prosedur, sehingga dapat diteruskan ke unit kerja yang lain.

2.3. Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut (Kristanto Andri, Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, Gava Media, Yogyakarta, 2003, hal.11).



2.4. Pengertian Sekolah

Pengertian sekolah menurut penulis adalah suatu tempat di mana dilakukannya proses belajar mengajar atau sebagai wadah untuk mengasah otak siswa melalui pelajaran yang diberikan oleh guru dan sebagai tempat untuk mengembangkan bakat yang dimiliki siswa melalui kegiatan ekstrakurikulernya. J.S. Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

2.5. Pengertian Komputer

Istilah komputer berasal dari kata compute, yang berarti menghitung. Artinya setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika hitungan. Jadi apapun yang dilakukan oleh komputer, baik penampakan pada layar monitor, suara, gambar, dll. diolah sedemikian rupa dari perhitungan secara elektronik. Komputer adalah alat bantu bagi manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sekumpulan program dan mampu memberikan informasi dari hasil pengolahan tersebut. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan komputer. (www.google.com).



2.6. Pengertian Internet

2.6.1 Pengertian Internet ada dua macam, yang pertama jika penyebutannya menggunakan huruf awal I(kapital), memiliki arti jaringan komputer dunia yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer regional di seluruh dunia. Sedangkan pengertian internet yang kedua adalah jika penyebutannya menggunakan awalan huruf “i” normal, memiliki arti hubungan dengan dua jeringan atau lebih secara bersamaan (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.76)

2.6.2 Internet adalah singkatan untuk internetwork. Pada komunikasi, suatu set-set jaringan komputer  kemungkinan tidak sama yang disatukan oleh gateway. Gateway menangani transfer data dan konvesi pesan di jaringan pengirim ke protokol yang digunakan oleh jaringan penerima (dengan paket bila diperlukan). Pada AppleTalk, internet adalah satu set jaringan AppleTalk yang dihubungkan bersama (Microsoft Press, Kamus Komputer, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995, hal.216) Pengertian lain dari Internet adalah jaringan dari jaringan dunia yang dibentuk dari ribuan jaringan komputer dan jutaan komputer pribadi, komersial, edukasi dan pemerintahan yang saling berhubungan (Catapult, Microsoft FrontPage 97 Step By Step, PT.Elex media Komputindo, Jakarta, 1997, hal.181).

2.6.3 Internet merupakan suatu jaringan komunikasi tanpa batas yang melibatkan jutaan komputer pribadi yang tersebar di seluruh dunia. Melalui internet siapa saja dapat dengan leluasa mengakses berbagai macam informasi dari berbagai tempat. Informasi dapat diakses berupa teks, grafik, suara maupun video (Budi Sutejo Dharma Oetomo, S.Kom, MM, Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi, Andi Yogyakarta, 2002)

2.6.4 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) adalah protokol yang digunakan untuk melakukan transfer informasi di Internet (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.152)

2.6.5 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) adalah sistem protocol yang mengatur pertukaran data antar program dan lalu lintas data antar komputer, di mana mengandung  sejumlah bit yang bukan merupakan informasi tetapi perlu untuk melakukan eror detection dan koreksi (Lukas Tanutama, Pengantar Komunikasi Data, PT.Elex Mdia Komputindo, Jakarta, 1993, hal.156) Untuk melakukan pertukaran paket diperlukan protokol baku antara jaringan dengan komputer atau terminal yang tersambung padanya. Komputer dan terminal yang dapat melayani protokol ini dapat langsung disambungkan dengan jaringan. Terminal yang sederhana harus disambungkan melalui Network Access Machine yang lebih dikenal sebagai PAD (Packet Assembly/Dissembly). Data yang diterima dari terminal akan dibuat paketnya dan diberikan kepada jaringan data.

2.6.6 Topologi internet adalah topologi yang digunakan karena besarnya daerah pelayanan yang dicangkupnya dan umumnya dengan jarak yang terjauih antara 2 terminal yang termasuk jaringan ini dan harus digunakan beberapa LAN yang dihubungkan dengan Gateway atau brigde. Di mana antarmuka untuk simpul disambungkan pada media yang tersebar di seluruh dunia yang digunakan bersama (Lukas Tanutama, Pengantar Komunikasi Data, PT.Elex Mdia Komputindo, Jakarta, 1993, hal.175) Tiap-tiap simpul akan memeriksa addres dari informasi yang dikirimkan untuk menentukan siapa penerimanya. Pemeriksaan terjadi sekaligus sehingga tidak ada simpul yang harus meneruskan informasi tersebut. Adapun gambar dari Topologi Internet dapat dilihat pada gambar 1.





Gambar 1. Topologi Internet



2.7. Pengertian Online

		Online adalah kondisi saat komputer atau perangkat komputer telah dihidupkan, dapat juga diartikan kondisi terkoneksi ke Internet  (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.109).

2.8. Pengertian Offline

		Offline adalah kondisi saat komputer atau perangkat komputer tidak dihidupkan, dapat juga diartikan kondisi tidak terkoneksi ke Internet atau komputer tidak konek. (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.112).



2.9. Pengertian Website

Website merupakan kesatuan kumpulan halaman web dan komponen pendukungnya (misalnya gambar, suara, video, dan sebagainya) yang didesain untuk dapat diakses user pada sebuah web server. Website memiliki hierarki tertentu untuk menyajikan informasinya (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.172)



2.10. Pengertian	WWW (Word Wide Web)

WWW atau sering disebut juga dengan Word Wide Web (Jaringan Dunia Luas) adalah sebuah bagian dari internet yang sangat dikenal dalam dunia internet, dengan adanya WWW seorang pengguna dapat menampilkan sebuah halaman yang di sebut dengan website.

Jika dilihat dari proses kerjanya WWW (Word Wide Web) dapat dibagi menjadi beberapa komponen seperti berikut :

a. Protokol : adalah sebuah media yang di standarkan untuk dapat mengakses komputer di dalam sebuah jaringan, halaman yang dapat di akses adalah halaman Website. WWW memiliki standar protokol yang bernama HTTP ( Hypertext Transfer Protokol), dengan menggunakan protokol ini sebuah halaman yang ada di dalam komputer jaringan dapat di buka dan di akses.

b. Address : Merupakan alamat yang berkaitan denga penamaan sebuah komputer di dalam jaringan. Alamat ini sebenarnya merupakan sebuah nomor yang dimiliki sebuah komputer yang sering disebut dengan no IP, akan tetapi denga adanya perkembangan  zaman maka dibentuklah metode baru yang bernama Domain Name, sehingga No IP tersebut  digantikan dengan sebuah alamat yang di namakan URL (Uniform Resource Locator) yang berkaitan dengan nama suatu instansi pemilik komputer tersebut.

c. HTML : Selain dari kedua median tersebut masih membutuhkan sebuah media lagi yaitu HTML (Hypertext Markup Language) yaitu sebuah bahasa scripting yang dapat menghasilkan halaman web site sehingga halaman tersebut dapat diakses pada setiap komputer pengakses (Client) .



2.11. Pengertian Database

Database adalah struktur data yang dipakai untuk menyimpan informasi secara terorganisasi (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.33). Database disusun atas beberapa tebel yang saling terkait. Dewasa ini database sudah dimanfaatkan dalam penyajian informasi di halaman web.



2.12. Pengertian HTML

HTML (Hypertext Mark-up Language) merupakan standar teknik pengkodean atau tata penulisan khusus yang digunakan dalam penyusan halaman web di World Wide Web (WWW)  (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.69). Dengan tata penulisan hiperteks, dokumen web dapat berisikan baik informasi format (font, ukuran, layout), gambar, suara maupun link atau hubungan ke sumber-sumber lain di Internet.



2.13. Pengertian CSS (Cascading Style Sheet)

Standar bagi penyajian tampilan teks dan elemen lain di halaman web (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.31).  CSS melengkapi halaman HTML agar mampu menyajikan informasi secara lebih menarik dan cantik.



2.14. Pengertian PHP

PHP (PHP : Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi web (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.118). Jika kode HTML diproses oleh web browser di komputer user, maka PHP diproses pada server web dan hasilnya baru dikirimkan ke web browser.

2.15. 
Pengertian Java Script

Java Script adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada halaman web (Andi, Kamus Istilah Internet, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.82).  Digunakan untuk menambah interaktivitas sajian halaman web.



2.16. Pengertian Web Server dan Apache

Apache merupakan web server yang paling banyak digunakan di  Internet. Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi lingkungan UNIX, namun demikian pada beberapa versi berikutnya Apache mengeluarkan programnya yang dapat dijalankan di Windows NT.

Berdasarkan sejarahnya, Apache dimulai oleh veteran NCSA httpd ( National Center for Supercomputing Application ). Saat itu pengembangan  NCSA httpd sebagai web server mengalami stagnasi. Rob MC cool  meninggalkan NCSA dan memulai sebuah proyek baru bersama para webmaster lainnya, menambal bug, dan menambah fitur pada NCSA httpd. Mereka mengembangkan program ini lewat mailing list. Dengan berpijak pada NCSA httpd versi 1.3, team Apache mengeluarkan rilis pertama kali secara resmi Apache versi 0.6.2.



2.17. Pengertian MySQL

MySQL adalah suatu database server yang sangat terkenal kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dengan dasar untuk mengakses databasenya selain itu MySQL bersifat free artinya kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan dan meggunakan pada berbagai platform kecuali pada windows mySQL (termasuk jenis RDBMS (Relational Database Manajement Sistem). Itulah sebabnya istilah-istilah table, baris, dan kolom digunakan pada mySQL, sebuah database mengandung satu dan sejumlah tabel, terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom.



2.18. Pengertian Macromedia Dreamweaver

Macromedia Dreamweaver merupakan program editor untuk keperluan pembuatan web yang dinamis. Macromedia Dreamweaver merupakan program editor untuk keperluan pembuatan web yang dinamis. Adobe Dreamweaver adalah aplikasi pembuat dan pengolah halaman web yang sangat popular sekarang ini. Penggunaannya lebih banyak dibandingkan aplikasi sejenis laninnya. Kelebihan Dreamweaver yang banyak disukai orang adalah fiturnya yang banyak, mudah dipakai, dan tersedianya kemampuan berkolaborasi dengan software pendukung lain buatan Adobe Systems.

Fasilitas lengkap yang dimiliki antara lain:

· Insert panel 	: Berisi quick tool untuk membuat objek atau contenty dalam webpage.

· Properties Panel	: Berisi input nilai suatu objek tertentu.

· Design Panel 	: Mendefinisikan design dari wabpage. Terdapat CSS, style HTML dan behavior dari webpage.

· Code Panel	: Berisi bantuan code webpage.

· Application Panel  : Berisi ketrangan dari applikasi yang dijalankan dalam webpage.

· Files Panel 	: Berisi informasi file yang terdapat dalam site.



2.19. Pengertian DSS (Decision Supports System)

DSS sebagai sebuah system yang memberikan dukungan kepada Kepala Sekolah, atau kepada instansi yang relative kecil yang bekerja sebagai team pemecah masalah, dalam memecahkan masalah semi terstrukitur dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan tertentu. Informasi tersebut diberikan oleh laporan berkala, laporan khusus, maupun output dari model matematis. Model tersebut juga mempunyai kemampuan untuk memberikan saran dalam tingkat yang bervariasi. (Andi, Kamus Istilah DSS, CV. Andi Offset, Wahana Komputer, Yogyakarta, 1997, 2004, hal.1). Adapun cara penggunaan laporan sebagai berikut : 

2.19.1  Cara Penggunaan Informasi Dari DSS

Pada dasarnya dua pengguna informasi dari DSS oleh kepala sekolah, yaitu untuk mendefinisikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Pendefinisian masalah adalah usaha definisi dari pendekatan system. Ia juga berkaitan dengan fase intelegensi yang di kemukakan oleh simon. Selanjutnya kepala sekolah menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Hal ini merupakan usaha pemecahan menurut poendekatan sistim dan berkaitan denga fase disain dan pemilihan. Pada umumnya, laporan berkala dan khusus digunakan terutama dalam usaha definisi, dan simulasi dalam usaha pemecahan Laporan berkala dapat di rancang untuk mengidentifikasi masalah atau masalah yang kemungkinan besar akan muncul, manajer juga melakukan query terhadap database untuk menemukan masalah atau mempelajari lebih jauh lagi mengenai masalah yang telah di identifikasi. Simulasi dapat juga membuka masalah yang tersembunyi, karena kelemahan cenderung akan kelihatan menonjol ketika operasi perusahaan diubah secara matematis. Laporan berkala dan khusus dapat juga membantu kepala sekolah untuk memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi keputusan alternative, mengevaluasi dan memilih alternative tersebut, dan memberikan informasi lanjutan. Adapun laporan yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut : 

2.19.1.1.  Laporan berkala dan khusus

Laporan berkala atau periodic report yaitu laporan yang dibuat menurut jadwal tertentu contohnya adalah analis rekapitulasi terhadap masalah yang dihadapi dan laporan khusus atau special report yaitu laporan yang di buat ketika laporan dibuat ketika sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi contohnya laporan mengenai informsi grafik rekapitulasi nilai. Dalam penggunaannya laporan berkala dan khusus bersifat lengkap atau ringkas.

2.19.1.2.   Laporan lengkap dan ringkas

laporan lengakap atau detail report yaitu laporan yang memberikan spesifikasi mengenai setiap tindakan atau transaksi dan baris yang mewakili tindakan atau transaksi disebut baris lengkap atau detail line sedangkan laporan ringkas atau summary report yaitu laporan yang menyertakan baris yang mewakili beberapa tindakan atau transaksi. Baris laporan biasanya di cetak dalam beberapa ururtan tertentu, filed yang berada dalam record data, yang disebut key filed atau control filed digunakan untuk mengurutkan record sebelum laporan tersebut dicetak. Yang paling sering digunakan ialah Ascending sequence (urutan naik) disini nilai filed control terendah (no pelanggan 0001 atau nama Aardbverk) didaftar pertama kali, dan nilai tertinggi (no 9999 atau zikmund) di daftar paling akhir.
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