
BAB II 

PENELETIAN TERDAHULU 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi data pendukung yang perlu 

dijadikan bahan pertimbangan dalam perancangan aplikasi 

website Rekap data raport siswa di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Jombor. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, 

penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu 

dari beberapa yang pernah diketahui, diantaranya : 

a. Dalam jurnal penelitiannya di SMA NU Al Ma’Ruf 

Kudus menjelaskan bahwa pengolahan nilai raport saat 

ini masih bersifat konvesional yaitu masih di tulis di 

leger nilai sehingga banyak membutuhkan waktu dan 

tenaga yang diperlukan untuk memproses tugas 

tersebut. Penelitian yang di lakukan bertujuan untuk 

mengatasi sulitnya penyampaian ulangan harian, tugas 

siswa, tengah semester, akhir semester dan leger. 

Berdasarkan permasalahan yang ada penulis 

mengajukan saran membuat sistem pengolahan data 

berbasis website [1]. 

Kekurangan dalam penelitian ini adalah hanya 

dapat memberikan informasi mengenai penyampaian 

ulangan ulangan harian saja. 



b. Dengan jurnalnya yang berjudul Sistem informasi 

pengolahan nilai raport pada smp muhammadiyah 

pangkalping, Penelitian tersebut berisi mengenai 

Dengan komputer pemberian layanan dalam berbagai 

bidang menjadi lebih baik, cepat dan efisien.  Dalam 

kegiatan pendidikan pun diperlukan adanya suatu 

sistem komputerisasi dalam berbagai keperluan.  

Khususnya dalam pengolahan nilai raport di sebuah 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di SMP 

Muhammadiyah Pangkalpinang, komputer telah 

diperkenalkan dan dipergunakan untuk dan 

pembelajaran praktek bagi siswa-siswi dan pekerjaan 

adminstrasi [2]. 

Kekurangan dalam penelitian ini hanya mengubah 

data dari exel ke website saja. 

c. Dalam jurnalnya yang berjudul Perancangan system 

informasi pengolahan nilai raport berbasis website 

menjelaskan bahwa dengan adanya sistem informasi 

ini memudahkan admin maupun guru dalam 

melakukan rangkaian proses pengolahan nilai di 

sekolah dari input hingga proses laporan [3].  

Kekurangan dari jurnal tersebut hanya menyajikan 

website dalam bentuk laporan saja. 

 

 



2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Website  

Website merupakan kumpulan grafis yang kaya 

sumber daya yang saling terhubung dan file-filenya saling 

terkait. website terdiri dari page atau halaman, dan 

kumpulan halaman yang dinamakan homepage. 

Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman-

halaman terkait berada dibawahnya. Biasanya setiap 

halaman di bawah homepage disebut child page, yaitu 

berisi hyperlink ke halaman lain dalam website [4]. 

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

website merupakan situs yang saling terhubung oleh 

perorangan, kelompok maupun organisasi yang biasanya 

di tempatkan pada sebuah server website yang dapat di 

akses melalui jaringan internet. 

2.2.2 Database MySQL  

Database MySql adalah kumpulan dari data-data 

yang saling berhubungan dan perangkat lunaknya 

mengacu sebagai sistem managemen basis data [5]. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

database merupakan sekumulan file yang saling 

berhubungan dan dapat menyimpan data yang tersimpan 

dalam sebuah media penyimpanan. 

 



2.2.3 PHP (Hypertext Prepocessor) 

2.2.4 PHP (Hypertext Prepocessor) 

 adalah Bahasa pemrograman script server-side 

yang di gunakan secara luas untuk penanganan pembuatan 

website dan biasanya di gunakan bersamaan dengan 

HTML [6]. 

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

PHP merupakan Bahasa pemrograman yang di gunakan 

untuk membuat website yang di gunakan bersamaan 

dengan HTML. 

2.2.5 Css (Cascading Style Sheets) 

Css(Cascading Stlye Shets) adalah rangkaian 

intruksi yang dapat menentukan bagaimana suatu text 

dapat tampil pada halaman website [7]. 

Dari pengertian di atas Css(Cascading Stlye Shets) 

merupakan intruksi agar text dapat tampil pada halaman 

website. 

2.2.6 Instansi Pendidikan  

Lembaga Pendidikan merupakan sebuah institusi 

baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan 

Pendidikan formal baik dari sekolah maupun jenjang 

Pendidikan tinggi, baik umum maupun khusus [8]. 

Pendidikan merupakan badan usaha yang bergerak 

dan bertanggungjawab atas terselenggaranya anak didik 

[9]. 



Dari penegertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

Instansi Pendidikan merupakan suatu Lembaga baik 

negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan baik 

formal maupun non formal, baik umum maupun khusus 

yang bertanggungjawab atas terselenggaranya anak didik. 

 

2.3 Metodologi 

Adapun metodologi yang dilakukan agar penelitian 

ini berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: 

2.3.1 Studi Pengamatan 

Merupakan alur yang menjelaskan latar belakang 

masalah di buatnya website ini sampai dengan studi 

pengamatan untuk mengetahui entitas - entitas apa yang 

terlibat dalam sistem ini, tujuan dari sistem website yang 

akan dibangun, sejauh mana dampak dari sistem lama jika 

terus dipertahankan dan dampak dan sumber daya yang 

tersedia untuk sistem baru jika diterapkan. 

2.3.2 Analisis dan perancangan 

Analisis dan Perancangan bertujuan untuk 

memudahkan dalam mengidentifikasikan permasalahan 

dan hambatan yang ada dalam sistem, serta untuk 

mengetahui kebutuhan sistem apabila akhirnya dapat 

diusulkan metode perbaikan pada sistem jika sistem 

website tersebut terdapat permasalahan dan hambatan. 



2.3.3 Implementasi Sistem 

Yaitu tahap penerapan sistem yang sudah jadi, 

yang harus di lakukan pada Kegiatan implementasi sistem 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian program merupakan proses di 

mana di lakukan pengujian aplikasi website 

untuk mengetahui apakah terdapat error atau 

tidak. 

b. Training bertujuan untuk melihat 

perkembangan pada sistem agar dapat di 

lakukan perkembangan untuk memenuhi 

kebutuhan instansi yaitu di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Jombor, Kec.Tuntang, 

Kab.Semarang. 

c. Tahap perawatan sistem (maintance) 

Perangkat lunak yang sudah jadi, dijalankan 

serta dilakukan pemeliharaan, termasuk 

memperbaiki kesalahan. 

2.3.4 Pemodelan Desain 

Dalam melakukan pengembangan sistem, penulis 

memilih metode Model Sekuensial Linier atau Waterfall 

Development Model dimana proses yang dilakukan dalam 

perancangan sistem dilakukan secara berurutan. Dengan di 

gunakannya metode ini oleh penulis, diharapkan dapat 



menghasilkan sistem yang lebih baik dan efisien karena 

terjadi kemungkinan di evaluasi kembali saat proses 

pengembangan sistem apabila terjadi kesalahan. 

Berikut gambaran metode penelitian menggunakan 

Model Sekuensial Linier atau Waterfall Development 

Model : 

Studi 
Pengamatan

Analisis Kebutuhan

Desain Sistem

Penulisan Kode 
Program

Uji Coba

Pemeliharaan 
Program

 

Gambar 2.3.4 1 Metode Waterfall 

1. Tahap Alur Panah Menurun 

a. Studi Pengamatan 

Pada tahap pertama di lakukan studi pengamatan 

secara langsung untuk di jadikan gambaran desain website 

dan kebutuhan apa saja yang di butuhkan. 

b. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini di lakukan penganalisaan dan 

pengumpulan kebutuhan sistem yang di butuhkan untuk 



kerja yang nantinya hasil dari penganalisaan dapat di 

dokumentasikan dan dapat di terapkan untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna. 

c. Desain Sistem 

Desain sistem merupakan proses dilakukan 

penerjemahan syarat kebutuhan sebuah perancangan 

perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum 

dibuatnya proses pengkodean (coding). 

d. Penulisan Kode Program 

Penulisan kode program merupakan proses 

menterjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat 

dimengerti oleh mesin, dengan menggunakan bahasa 

pemrograman. 

e. Uji Coba  

Setelah Proses Pengkodean selesai, dilanjutkan dengan 

proses pengujian pada program perangkat lunak, baik 

Pengujian logika internal, maupun Pengujian eksternal 

fungsional untuk memeriksa segala kemungkinan 

terjadinya kesalahan dan memeriksa apakah hasil dari 

pengembangan tersebut sesuai dengan hasil yang 

diinginkan. 

f. Pemeliharaan Program 



Pemeliharaan program merupakan proses paling akhir 

dari siklus pengembangan setelah sistem perangkat lunak 

(website) di gunakan, untuk itu berikut proses 

pemeliharaan yang di terapkan untuk  memelihara website 

tersebut : 

- mengoreksi apabila terdapat kesalahan pada 

perangkat lunak, yang baru terdeteksi pada saat 

perangkat lunak dipergunakan. 

- dilakukannya penyesuaian atau perubahan sesuai 

dengan lingkungan yang baru apabila ada tuntutan 

atas perkembangan sistem komputer. 

- Apabila website tersebut berhasil di gunakan maka 

di lakukan pemeliharaan untuk menambah 

kemampuannya dalam peningkatan kerja. 

 

2. Tahap Alur Panah Naik 

a. Proses Pemeliharaan Program kembali ke proses 

analisis kebutuhan apabila sistem akan di lakukan 

pengembangan maka alur akan di mulai dari pertama 

dan menurun sampai sistem yang di kembangkan 

selesai sesuai dengan perancangan perbaikan. 

b. Proses Uji Coba ke proses penulisan kode program, di 

lakukan apabila dalam proses pengujian terjadi error 

atau aplikasi website tidak berjalan sesuai dengan apa 

yang di rancang sebelumnya. 



c. Penulisan Kode Program ke proses desain sistem 

dilakukan apabila desain website akan di lakukan 

perubahan agar aplikasi website yang di bangun sesuai 

dengan apa yang di harapkan oleh penulis. 

d. Desain Sistem ke proses analisis kebutuhan di lakukan 

apabila penulis akan merubah rancangan desain yang 

sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan 

pengembangan aplikasi website agar lebih baik dari 

aplikasi website sebelumnya. 

e. Analisis Kebutuhan ke tahap pertama  di lakukan 

apabila dalam pengembangan sistem aplikasi website 

di butuhkan informasi baru untuk melengkapi 

informasi yang sudah ada. 

 


