
II-1 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Internet 

Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang 

menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan 

mesin [1]. 

Internet menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan 

berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, 

satelit, dan lain sebagainya. Awalnya internet merupakan jaringan komputer yang 

dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969 melalui proyek 

yang disebut dengan ARPANET. Tujuan awal dari proyek ini hanya untuk 

keperluan militer saja, namun lambat laun terus berkembang dan bisa dinikmati 

oleh semua kalangan. 

Pada awal perkembangannya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US 

Department of Defense) membuat sebuah jaringan yang bertujuan untuk 

menghubungkan komputer-komputer yang ada di berbagai daerah, sehingga 

memungkinkan penyimpanan data di banyak tempat dan jika terjadi perang, data 

yang dimiliki oleh Amerika tidak mudah bocor ke tempat lain. 

 

2.2 Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Kurikulum merupakann program pendidikan terstruktur yang 

dikembangkan ditujukan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Penyempurnaan kurikulum perlu dilakukan terus menerus seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan. 

Kurikulum 2013 PAUD mengembangkan kemampuan sikap, pengetahuan 

dan keterampilan sebagai satu komponen yang saling terkait dan tidak dapat 

terpisahkan. Setiap sub komponen tersebut memiliki fokus arahan dan bila 

disatukan membangun kompetensi lulusan PAUD yang memiliki kesiapan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut [2]. 
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Karakteristik kurikulum PAUD : 

1. Mengoptimalkan perkembangan anak. 

2. Menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam 

pemberian rangsangan pendidikan. 

3. Menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. 

4. Memberdayakan peran orangtua dalam proses pembelajaran. 

5. Kurikulum dikembangan dengan prinsip diversifikasi. 

 

2.3 Web 

Web adalah sebuah kumpulan halaman yang diawali dengan halaman muka 

yang berisikan informasi, iklan, serta program aplikasi [3]. 

Website adalah sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam 

bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah server Web 

Internet yang disajikan dalam bentuk hypertext [4]. Aplikasi berbasis web adalah 

aplikasi yang diakses menggunakan web browser melalui internet/intranet. 

 

2.4 Hyper Text Markup Language (HTML) 

HTML atau HyperText Markup Language merupakan salah satu format 

yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman 

web. Dokumen ini dikenal sebagai web page. Dokumen HTML merupakan 

dokumen yang disajikan pada web browser [5]. 

HTML juga dapat disebut sebagai protocol yang digunakan untuk 

mentransfer data atau dokumen dari web server ke browser. HTML inilah yang 

menjadi dasar bila akan menjelajah internet dan melihat halaman web yang 

menarik. 

 

2.5 Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu [6]. 
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Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa atau 

disampaikan dalam model yang memiliki lebih banyak makna [7]. 

Dalam bukunya Agus Mulyanto yang berjudul Sistem Informasi Konsep 

dan Aplikasi [6], mengutip beberapa pendapat para ahli, diantaranya : 

1. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk 

mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. 

2. Menurut Turban, McLean dan Waterbe, sistem informasi adalah sistem 

yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan 

menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. 

3. Menurut Joseph Wikinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang 

mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah 

masukan (input) menjadi keluaran (output), guna mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan. 

Dari beberapa define tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen sitem, yaitu software, 

hadrware, dan brainware yang memproses informasi menjadi output yang berguna 

untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi. 

 

2.6 Aplikasi  

Aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu 

sesuai kemampuan yang dimilikinya [8]. 

Aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk 

mengerjakan tugas-tugas tertentu [3]. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah software 

atau alat terapan yang dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas khusus. 

 

2.7 Pemrograman Berorientasi Objek 

Berorientasi objek adalah suatu startegi pembangunan perangkat lunak yang 

mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan 

operasi yang diberlakukan terhadapnya [9]. 
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Suatu program disebut dengan pemrograman berbasis objek (OOP) karena 

terdapat : 

1. Encapsulation (pembungkusan) 

1. Variabel dan method dalam suatu obyek dibungkus agar terlindungi 

2. Untuk mengakses, variable dan method yang sudah dibungkus tadi perlu 

interface 

3. Setelah variable dan method dibungkus, hak akses terhadapnya bisa 

ditentukan. 

4. Konsep pembungkusan ini pada dasarnya merupakan perluasan dari tipe 

dan stuktur 

 

2. Inherintance (pewarisan) 

a. Sebuah Class bisa mewariskan atribut dan metodnya ke Class yang lain 

b. Class yang mewarisi disebut superClass 

c. Class yang diberi warisan disebut subClass 

d. Sebuat subClass bisa mewariskan atau berlaku sebagai superClass bagi 

Class yang lain -> disebut multilevel inherintance 

e. SubClass memiliki atribut dan method yang spesifik yang membedakannya 

dengan superClass, meskipun keduanya mirip (dalam hal kesamaan atribut 

dan method). 

f. Pada pembuatan subClass, programmer bisa menggunakan ulang source 

code dari superClass yang ada -> ini yang disebut dengan istilah reuse. 

g. Class-Class yang didefinisikan dengan atribut dan method yang bersifat 

umum yang berlaku baik pada superClass maupun subClass disebut dengan 

abstract Class. 

 

3. Polymorphism (perbedaan bentuk) 

Polimorfisme artinya penyamaran dimana suatu bentuk dapat memiliki lebih 

dari satu bentuk.  
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2.8 Metode Waterfall 

Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini ialah model 

Waterfall. Model Waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi 

yang sistematik dan sekuensial [10]. Alasan penggunaan model Waterfall sebagai 

metode pengembangan Aplikasi Sekolah TK Kartika X-2 ialah kebutuhan pihak 

sekolah telah terdefinisi secara jelas dan tahap-tahap pada model Waterfall 

terstruktur secara jelas. Tahapan pengembangan sistem pada model Waterfall dapat 

diilustrasikan pada gambar berikut : 

Gambar 2.1. Kerangka Kerja Pengembangan Sistem Waterfall 

Sumber : Buku Rekayasa Perangkat Lunak: Terstruktur dan Berorientasi Objek, 2014 

 

1. Analysis 

Pada tahap ini, merupakan proses analisa kebutuhan sistem. Pengembang 

mengumpulkan data-data sebagai bahan pengembangan sistem. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik wawancara, teknik 

observasi, dan teknik kuisioner [9]. 

2. Design 

Proses desain adalah proses multi langkah yang berfokus pada empat 

atribut, yaitu : struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi 

interface, dan detail prosedural. Proses desain menterjemahkan hasil 

analisis ke dalam representasi perangkat lunak. 

3. Code 

Pada tahap ini desain diterjemahkan ke dalam program perangkat lunak. 

Pada tahap pengimplementasian ke dalam kode program akan bergantung 

pada hasil desain perangkat lunak pada tahap sebelumnya. 
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4. Test 

Setelah pengkodean, dilanjutkan dengan pengujian terhadap sistem yang 

telah dibuat. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil 

output dari sistem dengan kebutuhan yang telah dirancang pada tahap 

analisis. 

 

2.9 Unified Modelling Language (UML) 

UML singkatan dari Unified Modelling Language yang berarti bahasa 

pemodelan standar [11].  

UML (Unified Modelling Language) adalah bahasa permodelan untuk 

sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek [12]. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulan bahwa UML (Unified 

Modelling Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan gambar atau objek 

untuk memvisualisasikan, menspesifikkan, membangun, dan mendokumentasikan 

sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek (Object-oriented 

Programming).  

 

2.10 Use Case Diagram 

Use Case adalah deskripsi fungsi sistem dari sudut pandang pengguna. Use 

Case diagram digunakan untuk menunjukkan fungsi sistem yang akan disediakan 

dan menunjukkan pengguna mana yang akan berkomunikasi dengan sistem. Use 

Case diagram ini dikembangkan oleh Jacobson et al. (1992), dan judul buku ini 

ditanpilkan adalah A Use Case Driven Approach (Bennett, McRobb, dan Farmer, 

2006). Use Case diagram menunjukkan tiga aspek dalam sistem [13] yaitu: 

 

1. Actor 

Actor mewakili peran yang dimiliki orang, sistem lain, atau device ketika 

berkomunikasi denagna Use Case tertentu dalam sistem dimana satu actor 

dapat mewakili beberapa orang atau pekerjaan. 
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2. Use Case 

Sebuah Use Case menggambarkan sebuah fungsi yang dilakukan oleh 

sistem untuk mencapai tujuan pengguna dimana digambarkan dengan 

bentuk eclipse. 

3. Batasan sistem atau subsistem 

Batasan yang mengelilingi fungsi-fungsi dalam sistem atau subsistem 

dimana berbentuk persegi panjang. 

Penggunaan model ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian 

yang termasuk dalam lingkup sistem yang dibahas dan bagaimana hubungan antara 

sistem dengan subsistem maupun sistem lain diluarnya. 

Tabel 2.1. Deskripsi Bagian-bagian Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

Use Case. 

2 
 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen  mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

3 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include Menspesifikasikan bahwa Use Case sumber 

secara eksplisit. 

5  Extend Menspesifikasikan bahwa Use Case target 

memperluas perilaku dari Use Case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6 
 

Association Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

Sumber : Buku Rekayasa Perangkat Lunak : Terstruktur dan Beorientasi Objek, 2014 
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No Gambar Nama Keterangan 

7  

 

System Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

 

8 
 

Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

9 
 

Collaboration Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang 

bekerja sama untuk menyediakan prilaku yang 

lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya 

(sinergi). 

10 
 

Note Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi 

Sumber : Buku Rekayasa Perangkat Lunak : Terstruktur dan Beorientasi Objek, 2014 

2.11 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktifitas dalam sebuah 

sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision 

yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.  

Activity diagram tidak menggambarkan sifat internal dari sebuah sistem dan 

interaksi antara beberapa sub sistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan 

proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. 
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Tabel 2.2. Deskripsi Bagian-bagian Activity Diagram 

 

Sumber : Buku Rekayasa Perangkat Lunak : Terstruktur dan Beorientasi Objek, 2014 

2.12 Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. 

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga 

interaksi antar ojek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekui sistem. 

Tabel 2.3. Deskripsi Bagian-bagian Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

 
Actor 

Actor adalah pesan dari seseorang atau sistem 

lain yang bertukr informasi dengan sistem yang 

lainnya, kemudian lifeline berhenti atau mulai 

pada titik yang tepat. 

2 
 

Message 
Message adalah komunikasi antar objek yang 

membawa informasi dan hasil pada sebuah aksi.  

3 

 

Object 

Lifeline 

Object Lifeline menunjukkan keberadaan dari 

sebuah objek terhadap waktu. Yaitu objek dibuat 

atau dihilangkan selama suatu periode waktu 

diagram ditampilkan, kemudian lifeline berhenti 

atau mulai pad titik yang tepat. 

Sumber : Buku Rekayasa Perangkat Lunak : Terstruktur dan Beorientasi Objek, 2014 

Object 
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No Gambar Nama Keterangan 

4 

 

 Activation 
Activation menampilkan periode waktu selama 

sebuah objek atau aktor melakukan aksi. 

Sumber : Buku Rekayasa Perangkat Lunak : Terstruktur dan Beorientasi Objek, 2014 

2.13 Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antar 

Class yang didalamnya terdapat atribut dan fungsi dari suatu objek.  

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi Class, package dan  

beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-

lain. 

Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama 

2. Atribut 

3. Metoda 

 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

1. Private, tidak dapat dipanggil dari luar Class yang bersangkutan. 

2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh Class yang bersangkutan dan anak-

anak yang mewarisinya. 

3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

 

Class diagram mempunyai 3 relasi dalam penggunaannya, yaitu : 

1. Assosiation 

Assosiation adalah sebuah hubungan yang menunjukkan adanya interaksi 

antar Class. Hubungan ini dapat ditunjukkan dengan garis dengan mata 

panah terbuka di ujungnya yang mengindikasikan adanya aliran pesan 

dalam satu arah. 

2. Generalization 

Generalization adalah sebuah hubungan antar Class yang bersifat dari 

khusus ke umum. 
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3. Constraint 

Constraint adalah sebuah hubungan yang digunakan dalam sistem untuk 

memberi batasan pada sistem sehingga didapat aspek yang tidak fungsional. 

 

2.14 SQL (Structured Query Language) 

SQL adalah sebuah konsep pengoperasion database untuk pemilihan/seleksi 

dan pemasukan data. Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari 

cara kerja optimizenya dalam melakukan proses perintah SQL, yang dibuat oleh 

user maupun program-program aplikasinya [14]. 

SQL (Structured Query Language) merupakan standar yang dipakai untuk 

mengakses database modern [15]. SQL dapat mengakses data dalam database serta 

melakukan berbagai operasi lain, seperti membuat table, mengganti table, dan 

menghapus table menggunakan SQL. 

Perintah atau pernyataan sql dapat dikelompokkan menjadi 3 [15], yaitu : 

1. DDL (Data Definition Language) 

Berhubungan dengan perintah untuk mendefinisikan data, seperti membuat 

database, menghapus database, membuat table, menghapus table, dan 

mengubah table. 

2. DML (Data Manipulation Language) 

Berhubungan dengan perintah untuk memanipulasi data, seperti mengambil 

data, menambah data, mengubah data, dan menghapus data.  

3. DCL (Data Control Language) 

Berhubungan dengan perintah yang digunakan untuk mengontrol data, 

seperti untuk mengatur hak akses dan mencabut hak akses. 

 

2.15 MySQL 

MySQL pertama kali dirintis oleh seorang programmer database bernama 

Michael Midenius. MySQL adalah suatu sistem manajemen basis data rasional 

(RDBMS-Relational Database Management System) yang mampu bekerja dengan 

cepat, kokoh, dan mudah digunakan [16]. MySQL sebenarnya merupakan turunan 
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salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query 

Language).  

Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul 

dibandingkan database server lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk 

query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali 

lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase.  

 

2.16 Apache 

Apache adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan 

mengatur konfigurasi apache web server [17]. HTTP Apache atau Server 

Web/WWW Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem 

operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows, serta platform lainnya) yang 

berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protocol yang digunakan 

untuk melayani fasilitas web/www ini dengan menggunakan HTTP. 

Apache juga didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik 

(GUI) yang memungkinkan penanganan server menjadi mudah. Apache merupakan 

perangkat lunak sumber terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang 

dibawah naungan Apache Software Foundation. 

 

2.17 XAMPP 

XAMPP adalah salah satu pake software web server yang terdiri dari 

Apache, MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin. Proses instalasi XAMPP sangat 

mudah, karena tidak perlu melakukan konfigurasi Apache, PHP dan MySQL secara 

manual, XAMPP melakukan instalasi dan konfigurasi secara otomatis [18]. 
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Gambar 2.2. Tampilan Control Panel XAMPP 

Sumber : Tangkapan Layar Program XAMPP Control Panel Versi 1.7.3 

2.18 Tools Macromedia Dreamweaver CC 

Adobe Dreamweaver merupakan dalah datu aplikasi yang dapat digunakan 

untuk melakukan perancangan design web secara visual atau aplikasi web editor 

[19]. Macromedia Dreamweaver merupakan salah satu software dari kelompok 

Macromedia yang banyak digunakan untuk mendesain situs web. Adapun 

Macromedia Dreamweaver itu sendiri adalah sebuah HTML editor profesional 

untuk mendesain secara visual dan mengolah situs atau halaman web. 

Dreamweaver CC memiliki  performa yang lebih baik dan memiliki tampilan ang 

memudahkan anda untuk membuat halaman web, baik dalam jendela desain 

maupun dalam jendela kode rumus. Dreamweaver CC didukung dengan cara 

pemakaian yang praktis dan standar, dan juga didukung untuk pengembangan 

penggunaan CSS, XML, dan RSS, dan kemudahan-kemudahan lain yang 

diperlukan. 

Dreamweaver merupakan software yang digunakan oleh web designer 

maupun web programmer dalam mengembangkan web. Hal ini disebabkan ruang 
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kerja, fasilitas, dan kemampuan Dreamweaver yang mampu meningkatkan 

produktifitas dan efektifitas dalam desain maupun membangun sebuah situs web. 

 

Gambar 2.3. Tampilan Dreamweaver CC 

Sumber : Tangkapan Layar Program Dreamweaver CC 2015 

2.19 PHP 

PHP (Hypertext Prepocessor) adalah bahasa server-side scripting yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis [5]. Karena 

PHP merupakan server-side scripting maka perintah-perintah PHP akan dieksekusi 

di server kemudian hasilnya dikirimkan ke browser dalam format HTML, maka 

kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user sehingga 

keamanan halaman web lebih terjamin.  

PHP merupakan secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman script 

script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server 

web, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML 

yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML [20]. 

PHP termasuk dalam open source product, sehingga source code PHP dapat 

diubah dan didistribusikan secara bebas. PHP memiliki kemampuan yaitu 

melakukan koneksi ke berbagai macam software sistem manajemen basis data atau 

Database Management System (DBMS), sehingga dapat menciptakan suatu 

halaman web yang dinamis. 


