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2. BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Studi 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

untuk diajukan sebagai referensi juga untuk media bertukar informasi, diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukarni, Gendut Sadar Laswijiyanto dan 

Jarwo pada tahun 2018, dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi Penilaian 

Berbasis Kurikulum K-13 Di SMA Pomosda Nganjuk” Penelitian ini didasarkan 

atas permasalahan yang ada di SMA Pomosda Nganjuk yang berkaitan dengan 

adanya perubahan kurikulum dari KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) 

menjadi kurikulum K-13. Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut 

menyebabkan terjadinya perubahan sistem penilaian yang disesuaikan dengan 

kurikulum K-13. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode waterfall, yaitu sebuah metode yang dilakukan untuk pengembangan 

perangkat lunak dengan evaluasi tahap demi tahap secara urut dan sistematis. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk membuat sistem informasi penilaian akademik 

siswa kurikulum K-13 berbasis web, dengan metode pengujian black-box. Adapun 

hasil dari penelitian tersebut adalah sistem penilaian akademik berbasis web di 

SMA Pomosda Nganjuk yang mampu mengoptimalkan proses penilaian akademik 

sesuai dengan penilaian kurikulum 2013[1]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Bawaiqki Wandanaya, dan Sendy Zul 

Friandi pada tahun 2019, penelitian dengan judul “Aplikasi Sistem Pengolahan 

Data Nilai Siswa Berbasis WEB Pada SMKN 1 Kota Tanggerang”. Permasalahan 

yang terjadi adalah proses penilaian pengolahan data siswa SMKN 1 Kota 

Tanggerang masih manual mulai dari proses penilaian dari setiap guru kepada wali 

kelas, dengan sistem tersebut dinilai sangat lambat dan memperbesar kemungkinan 

terjadi kesalahan dalam proses penginputan data nilai raport. Metode yang dipakai 

dalam penelitian tersebut adalah metode 
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pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta studi pustaka dan 

metode analisis menggunakan metode UML (Unified Modelling Language). Untuk 

metode testing sendiri menggunakan metode Black Box, hasil dari penelitian 

tersebut adalah aplikasi sistem data nilai siswa berbasis WEB[2]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Handayani, Yulianto, dan Fina 

Andhara Khumaida pada tahun 2019. Penelitian yang berjudul “Sistem Penilaian 

Penguji Pada PESSTA+ S2 Berbasis Yii Framework Sebagai Media Penginputan 

Nilai Sidang Tesis Di Perguruan Tinggi”, permasalahan yang terjadi dalam 

penelitian ini adalah sistem penilaian sidang thesis pada Perguruan Tinggi Raharja 

yang masih menggunakan cara manual yaitu dosen penguji masih mengisi penilaian 

secara tertulis, sehingga diperlukan sistem penilaian sidang thesis oleh penguji yang 

dapat diakses secara online pada sistem PESSTA+ sehingga mejadi lebih sistematis, 

terorganisir, efektif dan efisien. Sistem PESSTA+ sendiri adalah sistem penilaian 

sidang thesis akhir plus yang ada pada Perguruan Tinggi Raharja dimana sistem ini 

memvalidasi penilaian Objektif sidang yang dapat diakses secara mandiri dan 

online oleh mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Yii framework 

yang merupakan salah satu framework dalam bahasa pemrograman php[3]. 

Dari ketiga penelitian diatas ada kemiripan yang akan dipakai sebagai 

referensi dalam penelitian Penerapan Sistem Informasi Penilaian Raport Dan Buku 

Induk Kurikulum 2013 Berbasis Web Pada SD Negeri 2 Tegalsambi. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sukarni, Gendut Sadar Laswijiyanto dan Jarwo pada 

tahun 2018, dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Berbasis 

Kurikulum K-13 Di SMA Pomosda Nganjuk” terdapat kesamaan yaitu tentang 

pembuatan sistem informasi penilaian raport kurikulum 2013 berbasis WEB namun 

dalam penelitian tersebut hanya terfokus pada sistem pengolahan nilai raport 

dengan sistem penilaian kurikulum 2013 yang dapat diakses secara online 

dimanapun dan kapanpun. 

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Anita Bawaiqki 

Wandanaya, dan Sendy Zul Friandi pada tahun 2019, penelitian dengan judul 

“Aplikasi Sistem Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis WEB Pada SMKN 1 Kota 

Tanggerang”. Terdapat kesamaan tentang pembuatan sistem informasi rapot 
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berbasis WEB akan tetapi dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu 

meski sistem penilaian dan informasi nilai siswa sudah secara online tapi alur 

penilaian yang masih manual dimana guru mata pelajaran menyerahkan nilai 

kepada wali kelas dan wali kelas menginputkan nilai siswa ke sistem.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Indri Handayani, Yulianto, dan Fina 

Andhara Khumaida pada tahun 2019. Penelitian yang berjudul “Sistem Penilaian 

Penguji Pada PESSTA+ S2 Berbasis Yii Framework Sebagai Media Penginputan 

Nilai Sidang Tesis Di Perguruan Tinggi”. Pada penelitian tersebut menjelaskan 

kesamaan yaitu penggunaan yii framework dalam pembangunan aplikasi penilaian 

berbasis online.  

Dari tiga penelitian diatas yang menjadikan penelitian ini berbeda adalah 

pada fokus penelitian tentang sistem penilaian dan informasi nilai raport siswa 

tingkat sekolah dasar pada kurikulum 2013 dan buku induk siswa yang bisa diakses 

secara online. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas 

orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. 

Dalam arti yang lebih luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk 

kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam 

pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan 

organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di 

mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis [4]. 

2.2.2 Raport Digital 

Raport berasal dari kata report yang berarti laporan. Raport berarti laporan 

hasil dari suatu kegiatan yang disusun secara tepat dan benar. Didalam dunia 

pendidikan raport atau sering disebut sebagai buku raport merupakan suatu bentuk 

laporan dari pihak sekolah yang diserahkan kepada orang tua wali terkait 

perkembangan belajar siswa selama satu semester. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi_dan_komunikasi
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Sedangkan Raport Digital berarti pelaporan yang disampaikan secara 

elektroknik dengan menggunakan media elektronik, diantaranya PC (Personal 

Computer) atau laptop dan smartphone melalui jaringan internet. Digunakan 

sebagai layanan sistem informasi publik dalam bentuk web. 

2.2.3 Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam Sistem Pendidikan 

Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah 

untuk menggantikan Kurikulum-2006 KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 

masuk dalam masa percobaanya pada tahun ajaran 2013/2014 dengan menjadikan 

beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan mulai dengan tingkat sekolah dasar 

hingga tingkat sekolah menengah atas [5]. 

Pada awal diberlakukan kurikulum 2013 mendapatkan respon yang kurang 

baik terkait sistem pembelajaran dan sistem penilian yang ada pada kurikulum 2013 

yang di rasa berbeda dengan kurikulum sebelumnya KTSP. Terutama sistem 

pembelajaran pada tingkat sekolah dasar, tetapi dengan berjalannya waktu dengan 

adanya sosialisasi kurikulum 2013 kepada pengajar dan terus dilakukan revisi 

setiap tahunnya hingga revisi yang terbaru tahun 2018, kurikulum 2013 masih 

diterapkan sampai sekarang ini. 

Pada tingkat sekolah dasar sistem pembelajaran yang diterapkan pada 

kurikulum 2013 menggunakan tematik integrative, pendekatan scientific, dan juga 

penilaian autentik. Tematik integrative sendiri merupakan penggabungan dari 

beberapa mata pelajaran kedalam satu tema, pendekatan scientific merupakan 

pendekatan melalui menanya, mencoba, dan menalar, sedangkan penilaian autentik 

merupakan penilaian yang mengukur semua kompetensi keterampilan, dan 

pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya 

dimana pada kuriulum KTSP penilaian tematik dari kelas I-VI sedangkan pada 

kurikulum 2013 ini penilaian tematik hanya pada kelas I-IV. Dengan sistem 

pembelajaran ini diharapkan siswa bukan hanya menguasai konsep-konsep dalam 

suatu mata pembelajaran akan tetapi juga keterkaitannya dengan konsep dari mata 

pelajaran lain. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/2013
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Tahun Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pembelajaran tingkat 

sekolah dasar yang ada pada kurikulum 2013 ini di bagi menjadi empat kompetensi 

inti pembelajarn yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan 

keterampilan. Dalam pelaksanaannya tidak semua diterapkan dalam pembelajaran 

langsung hanya kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dicapai melalui 

sistem pembelajaran langsung, sedangkan kompetesi sikap dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)[6].   

Sistem penilaian yang ada pada kurikulum 2013 di tingkat sekolah dasar ini 

menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

peserta didik secara holistik (seimbang). Penilaian kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan dikemas dalam bentuk tematik integrative atau dibagi menjadi 

beberapa tema, dimana setiap tema terdiri dari beberapa subtema yang didalamnya 

terdapat penggabungan beberapa mata pelajaran dimana telah terintegrasi dengan 

berbagai kompetensi dasar yang telah di petakan sebelumnya. Terdapat delapan 

tema pembelajaran dan penilaian dimana setiap semester terdapat empat empat 

tema penilaian yang berdeda dan lima subtema di setiap temanya. 

Sedangkan sistem penilaian kompetensi sikap sendiri seperti yang telah 

dijelaskan di atas dicapai melalui pembelajaran tidak langsung dimana penilaian 

berdasarkan pengamatan wali kelas selama proses belajar mengajar dikelas 

berlangsung berdasarakan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. hasil 

penilaian secara tematik integratif kemudian di akumulasi menjadi satu dengan 

penilaian sikap siswa dan penilaian lain menjadi nilai akhir raport siswa yang di 

tampilkan berdasarkan mata pelajaran bukan berdasarkan tema lagi. 

2.2.4 Buku Induk 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia buku induk berarti buku yang 

memuat daftar nama beserta jati diri yang tercatat sebagai anggota suatu organisasi, 
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murid sekolah atau warga suatu wilayah. Sebagai contoh pada kalimat “nama 

pendatang baru itu belum tercantum pada buku induk kelurahan”[7]. 

2.2.5 Website 

World Wide Web (WWW), sering disingkat dengan web, adalah suatu 

layanan berupa ruang informasi yang berada didalam jaringan internet. Saat ini, 

web telah menjadi antarmuka (interface) standar untuk layanan-layanan lain yang 

ada di internet, misalnya email. Dengan menggunakan teknologi web, user akan 

lebih mudah dalam berinteraksi dengan data yang tersimpan di dalam suatu web 

server, tanpa harus menuliskan perintah apapun. Banyak keuntungan yang dapat 

diperoleh dari layanan web, diantaranya: 

1. Informasi mudah didistribusikan dan dapat diakses oleh semua pengguna 

internet di seluruh dunia. 

2. Konfigurasi server dapat dilakukan secara lebih mudah. 

3. Instalasi (upload) aplikasi hanya dilakukan sekali, tanpa harus melakukan 

instalasi aplikasi di setiap komputer user yang ingin mengakses aplikasi 

tersebut. 

4. Tidak tergantung pada platform, artinya informasi maupun aplikasi dapat 

diakses dari komputer yang memiliki sistem operasi[8]. 

 

2.2.6 Yii Framework 2.0 

Dikutip dari halaman website resminya Yii Framework merupakan sebuah 

framework (kerangka kerja) PHP berbasis-komponen, berkinerja tinggi untuk 

pengembangan aplikasi Web berskala-besar. Yii menyediakan reusability 

maksimum dalam pemrograman web dan mampu meningkatkan kecepatan 

pengembangan secara signifikan. nama yii (dieja sebagai / i :/) singkatan dari “Yes 

It Is!”[9].  

2.2.7 Database 

Database atau Basis Data mrupakan kumpulan data (elementer) yang secara 

logic berkaitan dalam menggambarkan fenomena/fakta secara terstruktur dalam 

domain tertentu untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu[10]. 



13 

 

 

 

Basisdata merupakan cara menyimpan berbagai macam data yang kemudian 

diproses dengan sebuah sistem untuk kemudian disimpan dalam sebuah media 

penyimpanan. Dengan demikian data-data tersebut dapat dengan mudah dan cepat 

diakses. Media penyimanan tersebut dapat kita ibaratkan sebagai sebuah storage 

atau penyimpanan. Dalam basisdata, data yang ada tidak hanya diletakkan dan 

disimpan begitu saja dalam sebuah media penyimpanan, akan tetapi dikelola 

dengan sebuah sistem pengaturan basis data yang disebut DBMS (Database 

Management System). Dengan begitu suatu data dengan jumlah besar dan kompleks 

dapat tersusun sangat baik sehingga memungkinkan pengaksesan data dengan 

mudah dan cepat oleh pengguna. 

Basisdata, juga dapat disebut sebagai sekumpulan informasi yang sangat 

kompleks yang berguna untuk mengatur semua data yang ada di dalamnya sehingga 

dapat diakses oleh pengguna dengan cepat dan mudah[11]. 

2.2.8 MYSQL 

MySQL adalah Sebuah program database server yang mampu menerima 

dan mengirimkan datanya sangat cepat, multi user serta menggunakan peintah dasar 

SQL (Structured Query Language). 

MySQL merupakan dua bentuk lisensi, yaitu Free Software dan Shareware. 

MySQL yang biasa kita gunakan adalah MySQL Free Software yang berada 

dibawah Lisensi GNU/GPL (General Public License). 

MySQL Merupakan sebuah database server yang free, artinya kita bebas 

menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli 

atau membayar lisensinya. MySQL pertama kali dirintis oleh seorang programmer 

database bernama Michael Widenius.  

 Selain database server, MySQL juga merupakan program yang 

dapat mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai Server, yang 

berarti program kita berposisi sebagai Client. Jadi MySQL adalah sebuah database 

yang dapat digunakan sebagai Client maupun server. Database MySQL merupakan 

suatu perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau disebut 
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Relational Database Management System (RDBMS) yang menggunakan suatu 

bahasa permintaan yang bernama SQL (Structured Query Language)[12]. 

2.2.9 UML (Unifield Modeling Language) 

Dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak diperlukan sebuah 

permodelan yang dapat menggambarkan perangkat lunak yang akan 

dikembangkan. Salah satu permodelan yang sering digunakan dalam 

pengembangan sistem perangkat lunak adalah UML (Unifield Modeling Language) 

merupakan bahasa visual yang digunakan untuk komunikasi sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram dan teks pendudukung. Adapun diagram yang ada pada 

bahasa pemodelan UML antara lain use case, activity, dan sequence[13]. 

1. Use case diagram  

Usecase diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem yang 

akan dibuat, use case menjelaskan sebuah relasi atau interaksi antara satu atau 

lebih actor dengan sistem informasi yang akan dibuat[13]. 

 

Tabel 2.1 Tabel Simbol Use Case 

No Simbol Nama Deskripsi 

1.  Case Menggambarkan 

kegiatan atau proses 

yang dilakukan oleh 

aktor 

2.  Aktor Merupakan pelaku 

yang melakukan 

proses 

3.  Relasi Menunjukkan 

hubungan atau relasi 

antara case dengan 

aktor 
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Gambar 2.1 Contoh Use Case 

Sumber: Skripsi Analisis Pengembangan Sistem Informasi 

Pengolahan Data Nilai Pada Kurikulum 2013 “E-Raport” Untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)[14] 

2. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan penggambaran perilaku objek pada use 

case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang diterima dan 

dikirim dari sebuah objek ke objek lain[13]. 

Tabel 2.2 Tabel Simbol Sequence Diagram 

No Simbol Nama Deskripsi 

1.  Objek Objek berinteraksi 

dengan pesan seperti 

mengirim dan 

menerima pesan 

2.  Pesan/mesage Merupakan aliran 

pesan yang dituju 

melalui objek-objek 
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Gambar 2.2 Contoh Sequence Diagram 

Sumber: Skripsi Perancangan Sistem Informasi Daftar Nilai Pada 

Sekolah Dasar Negeri Perumnas V Tanggerang[14] 

3. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan diagram yang menujukan aliran aktivitas 

sistem dari awal sampai mencapai tujuan dari sistem tersebut. 

Tabel 2.3 Tabel Simbol Activity Diagram 

No Simbol Nama Deskripsi 

1.  Initial State Menunjukkan titik 

awal dari aktivitas 

sistem 

2.  Final State Menunjukkan titik 

akhir dari aktivitas 

sistem 

3.  Action state Menunjukkan aktivitas 

yang dilakukan oleh 

sebuah sistem 

4.  Decision Menunjukkan 

percabangan aktivitas 

sistem lebih dari satu 

5.  Flow  Menggambakan alur 

dari satu aktivitas ke 

aktivitas lain 
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Gambar 2.3 Contoh Activity Diagram 

Sumber: Skripsi Analisis Pengembangan Sistem Informasi 

Pengolahan Data Nilai Pada Kurikulum 2013 “E-Raport” Untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)[15] 

2.2.10 PHP (PHP Hypertext Prepocessor) 

PHP merupakan program aplikasi yang bersifat server side, artinya hanya 

dapat berjalan pada sisi server saja dan tidak dapat berfungsi tanpa adanya sebuah 

server di dalamnya. PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman scripting 

berlisensi Open Source[11]. 

Secara umum PHP dikenal sebagai bahasa pemrograman script script yang 

membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server web, 

dokumen HTML yang dibuat dengan texs editor atau editor HTML. PHP juga 

dikenal sebagai bahasa pemrograman server side. Secara mendasar PHP dapat 

mengerjakan semua yang dapat dikerjakan oleh program CGI (Common Gateway 

Interface) seperti mendapatkan data dari form, menghasilkan halaman web yang 
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dinamik, dan menerima cookies. CGI adalah spesifikasi standar modul yang 

ditambahkan kepada server web, agar server web dapat memiliki kemampuan untuk 

dapat memberikan layanan interaktif, tidak sekedar melayani permintaan dokumen 

web (HTML) saja. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

 


