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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Website 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi 

suara, video dan atau gabungan dari semuanya. Baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana 

masing–masing dihubungkan dengan jaringan–jaringan halaman (Permana, 2012). 

2.2 Pengertian PHP 

PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Maksud dari server-side scripting  

adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan sepenuhnya akan 

dijalankan diserver tetapi disertakan pada dokumen HTML. Pembuatan web ini 

merupakan kombinasi antara php sendiri sebagai bahasa pemrograman dan HTML 

sebagai pembangun halaman web (Hendrianto, 2014). 

2.3 Pengertian Database 

Database sering didefinisikan sebagai kumpulan data yang terkait. Secara 

teknis, yang berada dalam sebuah database adalah sekumpulan tabel atau objek 

lain indeks, view , dan lain-lain). Tujuan utama pembuatan database adalah untuk 

memudahkan dalam mengakses data. Data dapat ditambahkan, dihapus, atau 

dibaca dengan relatif mudah dan cepat. Saat ini tersedia banyak perangkat lunak 

yang ditujukan untuk mengelola database (Permana, 2012). 

2.4 Pengertian MySQL  

MySQL adalah multiuser database yang menggunakan bahasa Structured Query 

Language (SQL). MySQL dalam operasi client server melibatkan server daemon 

MySQL disisi server dan berbagai macam program serta library yang berjalan 

disisi client.MySQL mampu mengangani data yang cukup besar. Perusahaan yang 

mengembangkan MySQL yaitu TEX, mengaku mampu menyimpan data lebih 

dari 40 database, 10.000 tabel, dan sekitar 7.000.000 baristotalnya kurang lebih 

100 Gigabyte data (Hendrianto, 2014). 
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2.5 Pengertian DFD 

Data Flow Diagram (DFD) disebut juga dengan Diagram Arus Data 

(DAD).  DFD adalah: suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk 

menggambarkan:  darimana  asal data, dan kemana tujuan data yang keluar dari 

sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan 

interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data 

tersebut.  

DFD yang di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai DAD (Diagram 

Arus Data) memperlihatkan gambaran tentang masukan-proses-keluaran dari 

suatu sistem/perangkat lunak, yaitu obyek-obyek data mengalir ke dalam 

perangkat lunak, kemudian ditransformasi oleh elemen-elemen pemrosesan, dan 

obyek-obyek data hasilnya akan mengalir keluar dari sistem/perangkat lunak. 

Obyek-obyek data dalam penggambaran DFD biasanya direpresentasikan 

menggunakan tanda panah berlabel, dan transformasi-transformasi biasanya 

direpresentasikan menggunakan lingkaran-lingkaran yang sering disebut sebagai 

gelembung-gelembung. DFD pada dasarnya digambarkan dalam bentuk hirarki, 

yang pertama sering disebut sebagai DFD level 0 yang menggambarkan sistem 

secara keseluruhan sedangkan DFD-DFD berikutnya merupakan penghalusan dari 

DFD sebelumnya.  

DFD menggunakan empat buah simbol, yaitu: semua simbol yang 

digunakan pada CD ditambah satu simbol lagi untuk melambangkan data store.  

Ada dua teknik dasar penggambaran simbol DFD yang umum dipakai: 

pertama adalah Gane and Sarson sedangkan yang kedua adalah Yourdon and De 

Marco. Perbedaan yang mendasar pada teknik tersebut adalah lambang dari 

simbol yang digunakan.Gane and Sarson menggunakan lambang segi empat 

dengan ujung atas tumpul untuk menggambarkan process dan menggunakan 

lambang segi empat dengan sisi kanan terbuka untuk menggambarkan data store. 

Yourdon and De Marco menggunakan lambang lingkaran untuk menggambarkan 

process dan menggunakan lambang garis sejajar untuk menggambarkan data 

store. Sedangkan untuk simbol external entity dan simbol data flow kedua teknik 

tersebut menggunakan lambang yang sama yaitu: segi empat untuk 
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melambangkan external entity dan anak panah untuk melambangkan data flow 

(Afyenni, 2014). 

2.6 Pengertian ERD 

Pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah 

menggunakan Entity Relational Diagram(ERD). ERD dikembangkan 

berdasarkanteori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk 

pemodelan basis data relasional. Sehingga jika penyimpanan basis data 

menggunakan OODBMS(Object Oriented Database management System) tidak 

perlu menggunakan ERD (Shalahuddin & S, 2013). 

2.7 Pengertian Black Box Testing 

Black-Box Testing merupakan pengujian dari segi spesifikasi fungsional 

tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak 

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. (Shalahuddin & S, 2013). 

2.8 Pengertian Penilaian Kinerja Guru 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PK GURU adalah penilaian dari 

tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, 

kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat 

dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, 

penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan 

sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan 

guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau 

pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi 

sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem 

PK GURU adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi 

kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran 

penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.  
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Secara umum, PK GURU memiliki 2 fungsi utama sebagai berikut. 

1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi 

dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, 

ataupelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah.Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran 

kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis 

kebutuhan atau auditketerampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan 

sebagai basis untuk merencanakan PKB.  

2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja 

pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan 

dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. 

Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses 

pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan 

fungsionalnya.  

Hasil PK GURU diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai 

kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung 

tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, 

komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PK GURU merupakan acuan bagi 

sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. 

Bagi guru, PK GURU merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur 

kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya.  

PK GURU dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas 

pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah.Khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, 

kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah 

kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007. Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang 

harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan dan 

sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Sementara 

itu, untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, 
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penilaian kinerjanya dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu sesuai dengan 

tugas tambahan yang dibebankan tersebut (misalnya; sebagai kepala 

sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, pengelola perpustakaan, dan 

sebagainya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009) (PMPTK, 2011). 

Aspek yang dinilai dalam PK Guru adalah sebagai berkut: 

 

Tabel 2.1 Tabel kompetensi guru mata pelajaran 

No KOMPETENSI GURU KELAS/MATA PELAJARAN 

A. Pedagogik 

1 Menguasai karakteristik peserta didik 

2 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

3 Pengembangan kurikulum 

4 Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

5 Pengembangan potensi peserta didik 

6 Komunikasi dengan peserta didik 

7 Penilaian dan evaluasi 

B. Kepribadian 

8 Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional 

9 Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan 

10 Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi  guru 

C. Sosial 

11 Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 

12 Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, 

dan masyarakat 

D. Profesional 

13 Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu 

14 Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif 
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Tabel 2.2 Tabel Kompetensi Guru BK  

No KOMPETENSI GURU BK 

A. Pedagogik 

1 Menguasai teori praksis pendidikan 

2 Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli 

3 Menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan 

B. Kepribadian 

4 Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

5 Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan 

kebebasan memilih 

6 Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat 

7 Menampilkan kinerja berkualitas tinggi 

C. Sosial 

8 Mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat bekerja 

9 Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK 

10 Mengimplementasi kolaborasi antarprofesi 

D. Profesional 

11 Menguasai konsep dan praksis penilaian (assessment) untuk memahami kondisi, 

kebutuhan dan masalah konseli 

12 Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK 

13 Merancangprogram BK 

14 Mengimplementasikan program BK yang komprehensif 

15 Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling 

16 Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional 

17 Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK 

 

Tabel 2.3 Tabel Kompetensi PK Guru Dengan Tugas Tambahan Kepala 

Sekolah 

No KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH 

1 Kepribadian dan Sosial 

2 Kepemimpinan 

3 Pengembangan Sekolah/Madrasah 
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4 Pengelolaan Sumber Daya 

5 Kewirausahaan 

6 Supervisi 

 

Tabel 2.4  Tabel Kompetensi PK Guru Dengan Tugas Tambahan 

Wakil kepala Sekolah 

No KOMPETENSI WAKIL KEPALA SEKOLAH 

1 Kepribadian dan Sosial 

2 Kepemimpinan 

3 Pengembangan Sekolah/Madrasah 

4 Kewirausahaan 

5 Bidang Tugas 

 

Tabel 2.5 Tabel Kompetensi PK Guru Dengan Tugas Tambahan Kepala 

Perpustakaan 

No KOMPETENSI KEPALA PERPUSTAKAAN 

1 Merencanakan program perpustakaan sekolah/madrasah 

2 Melaksanakan program perpustakaan sekolah/madrasah 

3 Mengevaluasi program perpustakaan sekolah/madrasah 

4 Gembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah 

5 Mengorganisasikan layanan jasa informasi perpustakaan 

6 Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

7 Mempromosikan perpustakaan dan literasi informasi 

8 Mengembangkan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan 

9 Memiliki integritas dan etos kerja 

10 Mengembangkan profesionalitas kepustakawanan 

 

Tabel 2.6 Tabel Kompetensi PK Guru Dengan Tugas Tambahan Kepala Lab/ 

Bengkel 

No KOMPETENSI KEPALA LAB/BENGKEL 

1 Kepribadian 

2 Sosial 
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3 Pengorganisasian Guru/Laboran/Teknisi 

4 Pengelolaan dan Administrasi 

5 Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi 

6 Pengembangan dan inovasi 

7 Pengelolaan Lingkungan dan P3 

 

Tabel 2.7 Tabel Kompetensi PK Guru Dengan Tugas Tambahan Ketua Program 

Sekolah 

No KOMPETENSI KETUA PROGRAM SEKOLAH 

1 Kepribadian 

2 Sosial 

3 Perencanaan 

4 Pengelolaan Pembelajaran 

5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

6 Pengelolaan Sarama Prasarana 

7 Pengelolaan Keuangan 

8 Evaluasi dan Pelaporan 

 

Contoh kasus: 

Budiman, S.Pd. adalah guru Bahasa Indonesia dengan jabatan 

Guru Pertama pangkat dan golongan ruang Penata Muda III/a TMT 1 

April 2012. Budiman, S.Pd. yang mengajar 24 jam tatap muka dan 

telah mengikuti PK GURU pada Desember 2012 mendapat nilai 50. 

Maka untuk menghitung angka kredit yang diperoleh oleh Budiman, 

S.Pd. dalam tahun tersebut digunakan langkah-langkah perhitungan 

sebagai berikut. 

1) Konversi hasil PK GURU ke skala nilai 0 – 100 sesuai Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dengan menggunakan  formula 

matematika berikut: 

 

 

Nilai PKG (skala 100) = 
Nilai PKG

Nilai PKG Tertinggi
 x 100 
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Nilai PK GURU tertinggi untuk pembelajaran adalah 56, maka 

dengan formula matematika tersebut diperoleh Nilai PKG skala 

100 = 50/56 x 100 = 89. 

2) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009, nilai 89 

berada dalam rentang 76 – 90, sehingga Budiman, S.Pd. 

memperoleh nilai  “Baik” (100%). 

3) Bila Budiman, S.Pd. mengajar 24 jam per minggu maka 

berdasarkan rumus tersebut angka kredit yang diperoleh Budiman, 

S.Pd. untuk subunsur pembelajaran pada tahun 2012 (dalam 

periode 1 tahun) adalah: 

 

 

 

 

 

4) Angka kredit yang diperoleh Budiman, S.Pd. selama tahun 2012 

adalah 10.5 per tahun. Apabila Budiman, S.Pd. memperoleh nilai 

kinerja tetap “Baik”, selama 4 tahun, maka angka kredit untuk 

unsur pembelajaran yang dikumpulkan adalah 10.5 x 4 = 42. 

 

5) Apabila Budiman, S.Pd. melaksanakan kegiatan Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan dan memperoleh 3 angka kredit dari 

pengembangan diri, dan 5 angka kredit dari kegiatan penunjang, 

maka Sdr. Budiman, S.Pd. memperoleh angka kredit kumulatif 

sebesar : 42 + 3 +  5 = 50. Karena angka kredit yang 

dipersyaratkan untuk naik pangkat/jabatan dari Guru Pertama 

pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke Guru Muda pangkat 

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b adalah 50, maka 

Budiman, S.Pd. dapat naik pangkat/jabatan tepat dalam 4 tahun. 

 

 

 

Angka kredit per tahun= 
(AKK−AKPKB−AKP)x (

JM
JWM)  x NPK

4
 

Angka kredit per tahun= 
(50−3−5)x 24 24  x 100%

4
 = 10.5 
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2.9  Hasil Penelitian Terkait 

1.  (Purba, Rukmi, & Irawan, 2013) 

Sistem informasi merupakan sebuah cara yang banyak digunakan suatu 

organisasi untuk mengolah, memanejemen, memperbaharui, menyimpan, dan 

menampilkan data sehingga memberi kemudahan bagi organisasi tersebut dalam 

mencapai tujuannya. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, Guru memegang 

peranan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu perlu 

diadakan penilaian terhadap kinerja guru agar tercipta pendidikan yang lebih 

berkualitas. Saat ini penilaian kinerja guru masih dilakukan secara manual 

sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan data yang dihasilkan 

relatif sulit untuk disimpan. Dengan adanya sistem penilaian kinerja guru berbasis 

web ini, maka penilaian kinerja guru dapat dilakukan secara real time dan data 

yang ada disimpan langsung ke dalam sebuah basis data sehingga dapat 

ditampilkan dan digunakan disaat yang diperlukan. 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir 

ini, maka dapat diperoleh berberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sistem ini dapat membantu proses penilaian kinerja guru.  

2. Dengan sistem ini kepala sekolah, guru, dan siswa memiliki peran penting 

dalam menjaga kualitas dari kinerja guru untuk menuju pendidikan yang lebih 

berkualitas 

 

2. (Susanto, Rachmadi, & Priharsari, 2014) 

Dinas Pendidikan Kab.Jombang merupakan salah satu instansi pemerintah 

dalam bidang pendidikan. Terkait dengan pendidikan, sistem rekapitulasi data 

penilaian kinerja guru merupakan salah satu penerapannya. Rekapitulasi data 

penilaian guru di masing-masing sekolah ini sangat penting sehingga prosesnya 

pun diharapkan bisa efisien. Pada penelitian ini penulis melakukan sebuah analisa 

dan perancangan sistem pelaporan penilaian kinerja guru (PKG) di Dinas 

Pendidikan Kab.Jombang. Selama ini rekapitulasi data penilaian kinerja guru 

membutuhkan proses yang cukup lama karena yang melakukan rekapitulasi 

seluruh penilaian adalah pihak dinas.  
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Dalam hal ini penulis mencoba untuk memberikan usulan perubahan sedikit 

proses bisnis baru yang lebih efisien dalam proses rekapitulasi nilai ini. Dari 

usulan proses bisnis tersebut penulis merancang sebuah sistem informasi berbasis 

web yang dapat digunakan untuk proses rekapitulasi penilaian kinerja guru 

menggunakan metode prototype. Berdasarkan hasil pengujian functional, 

didapatkan bahwa 100% sistem ini valid sesuai dengan yang diharapan. 

Sedangkan hasil dari pengujian usability yang dilakukan dengan scenario test di 

dinas pendidikan, berdasarkan kemudahan penggunaan sistem untuk admin dinas 

64 %, untuk operator sekolah 55,56 % dan untuk guru 56,68 %. Sehingga, hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan 

penilaian kinerja guru (PKG) ini cukup membantu serta mempermudah pihak 

dinas, operator, maupun guru untuk melakukan dan melihat  rekapitulasi  data 

penilaian guru setiap periodenya. 




