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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan panduan untuk menemukan solusi pemecahan 

masalah yang sedang dihadapi. Pada bab ini akan dikemukakan landasan teori yang 

terkait dengan permasalahan untuk mendukung rancang bangun aplikasi. Adapun 

landasan teori yang digunakan sebagai berikut: 

 

2.1 Evaluasi 

Terdapat beberapa istilah yang sering disalah artikan dalam kegiatan 

evaluasi, yaitu evaluasi (evaluation), penilaian (assessment), pengukuran 

(measurement), dan tes (test). Menurut Dirjen PMPTK (2008) dalam UU 

No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 21 dijelaskan 

bahwa "evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban 

penyelenggaraan pendidikan", Selanjutnya menurut Kemendiknas tentang SNP 

Bab I pasal 1 ayat 17 dikemukakan bahwa "penilaian adalah proses pengumpulan 

dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik" 

 

2.1.1 Tujuan dan Fungsi Evaluasi 

Secara umum menurut Masiah (2013), tujuan evaluasi pembelajaran 

adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Indikator efektivitas dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada 
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peserta didik. Perubahan tingkah laku itu dibandingkan dengan perubahan tingkah 

laku yang diharapkan sesuai dengan kompetensi, tujuan dan isi program 

pembelajaran. Adapun secara khusus, tujuan evaluasi untuk: 

1. Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 

ditetapkan. 

2. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses 

belajar, sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan 

remedial teaching. 

3. Mengetahui efisiensi dan efektifitas strategi pembelajaran yang digunakan 

guru, baik yang menyangkut metode, media maupun sumber belajar. 

Adapun fungsi evaluasi adalah: 

1. Secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya, sehingga 

dia merasakan kepuasan dan ketenangan. Untuk itu, guru perlu melakukan 

penilaian terhadap prestasi belajar peserta didik. 

2. Secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu 

untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan 

beradaptasi psda seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. 

3. Menurut didaktis-metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru atau 

instruktur dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai 

dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. 

4. Untuk mengetahui kedudukan peserta didik diantara teman-temannya, apakah 

dia terrnasuk anak yang pandai, sedang atau kurang. 

5. Untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program 

pendidikannya. 
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6. Untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam 

rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan tingkat kelas. 

7. Secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang 

kemajuan peserta didik kepada pemerintah, pimpinan atau kepala sekolah, guru 

atau instruktur, termasuk peserta didik itu sendiri. 

Di samping itu, fungsi evaluasi dapat dilihat berdasarkan jenis evaluasinya, yaitu: 

1. Formatif, yaitu memberikan feed back bagi guru/instruktur sebagai dasar untuk 

memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi 

peserta didik yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. 

2. Sumatif, yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi 

pelajaran, menentukan angka (nilai) sebagai bahan keputusan kenaikan kelas 

dan laporan perkembangan belajar, serta dapat meningkatkan motivasi belajar. 

3. Diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang peserta didik (psikologis, 

fisik, dan lingkungan) yang mengalami kesulitan belajar. 

4. Seleksi dan penempatan; yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk 

menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

 

2.1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan Evaluasi 

Menurut Rohiat (2010), Untuk memperoleh basil evaluasi yang lebih baik, 

maka pelaksanaan evaluasi hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip kontinuitas, 

komprehensif, objektivitas, kooperatif, dan praktis. Dengan demikian, evaluasi 

pembelajaran hendaknya; (a) dirancang sedemikian rupa, sehingga jelas abilitas 

yang hams dievaluasi, materi yang akan dievaluasi, alat evaluasi dan interpretasi 
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basil evaluasi, (b) menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, (c) agar 

hasilnya objektif, evaluasi harus menggunakan berbagai alat (instrumen) dan 

sifatnya komprehensif, (d) dan diikuti dengan tindak lanjut. 

Di samping itu, evaluasi juga hams memperhatikan prinsip keterpaduan, 

prinsip berorientasi kepada kecakapan hidup, prinsip belajar aktif, prinsip 

kontinuitas, prinsip koherensi, prinsip keseluruhan, prinsip paedagogis, prinsip 

diskriminalitas, dan prinsip akuntabilitas. 

 

2.2 Standar Nasional Pendidikan 

2.2.1 Pengertian Standar Nasional Pendidikan 

Menurut Dirjen PMPTK (2009, Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam 

pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara 

dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Menurut Purwanto (2008), SNP berfungsi sebagai dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan 

pendidikan nasional yang bermutu. Menurut Jasmani (2013), SNP bertujuan 

menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP 

disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 
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2.2.2 Standar dalam SNP 

Menurut Depdiknas (2009), Standar Nasional Pendidikan terdiri dari : 

1. Standar Kompetensi Lulusan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan 

peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan meliputi standar kompetensi 

lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi 

lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan 

minimal mata pelajaran. 

2. Standar Isi 

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal 

untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban 

belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. 

3. Standar Proses Pendidikan 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran 

pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang 

dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh 

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian 

yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

5. Standar Sarana dan Prasarana 

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan 

wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan 

satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi 

daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat 

berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

6. Standar Pengelolaan 

Standar Pengelolaan terdiri atas: 

a. Standar pengelolaan oleh Satuan Pendidikan. 

b. Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. 

c. Standar pengelolaan oleh Pemerintah. 
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7. Standar Pembiayaan Pendidikan 

Pembiayaan pendidikan terdiri atas: 

a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. 

b. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya 

pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti 

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 

c. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau 

peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak 

langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain 

sebagainya. 

8. Standar Penilaian Pendidikan 

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas: Penilaian hasil 

belajar oleh pendidik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan 

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang 

pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan 

pada jenjang pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2.3 Evaluasi Diri Sekolah 

Menurut Kemendiknas (2011), Evaluasi Diri Sekolah (EDS) pada tiap 

sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan dilakukan oleh Tim 

Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Komite 

Sekolah, Orang Tua Peserta Didik, dan Pengawas. Proses EDS dapat 

mengikutsertakan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Instrumen EDS 

ini khusus dirancang  untuk digunakan oleh Tim Pengembang Sekolah dalam 

melakukan penilaian  kinerja sekolah terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) yang hasilnya menjadi  masukan dan dasar penyusunan  Rencana  

Pengembangan Sekolah dalam upaya peningkatan kinerja sekolah. EDS sebaiknya 

dilaksanakan setelah anggota TPS mendapat pelatihan. 

 

2.3.1. Pengertian 

Menurut Fattah (2012), EDS adalah proses yang mengikut sertakan semua 

pemangku kepentingan  untuk membantu sekolah dalam menilai mutu 

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu 

pada 8 SNP. Melalui EDS kekuatan dan kemajuan sekolah dapat diketahui dan 

aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dapat diidentifikasi.  

Menurut Mulyasana (2011), Proses EDS merupakan siklus, yang dimulai 

dengan pembentukan TPS, pelatihan penggunaan Instrumen, pelaksanaan EDS di 

sekolah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan Rancangan 

Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja dan 

Anggaran Sekolah (RKAS). 



15 

TPS mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja 

sekolah berdasarkan indikator yang dirumuskan dalam instrumen. Kegiatan ini 

melibatkan semua  pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah  untuk 

memperoleh informasi dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sekolah. 

EDS juga akan melihat visi dan misi sekolah. Apabila sekolah belum memiliki visi 

dan misi, maka diharapkan kegiatan ini akan memacu sekolah membuat atau 

memperbaiki visi dan misi dalam mencapai  kinerja sekolah yang diinginkan. 

Hasil EDS digunakan sebagai bahan untuk menetapkan aspek  yang 

menjadi prioritas dalam rencana peningkatan dan pengembangan sekolah pada RPS 

atau RKS dan RAPBS atau RKAS. Laporan hasil EDS digunakan oleh Pengawas 

untuk kepentingan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) sebagai 

bahan penyusunan perencanaan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota. 

 

2.3.2. Manfaat Evaluasi Diri Sekolah 

Menurut Darma (2009), Dengan EDS akan diperoleh informasi  mengenai 

pengelolaan sekolah yang telah memenuhi SNP untuk digunakan sebagai dasar 

penyusunan RPS atau RKS dan RAPBS atau RKAS. Selain itu dengan EDS akan 

diperoleh informasi tentang kinerja sekolah yang sebenarnya dan informasi tersebut 

diverifikasi dengan bukti-bukti fisik yang sesuai. Sekolah dapat menggunakan 

informasi yang dikumpulkan dalam EDS untuk menetapkan apa yang menjadi 

prioritas bagi peningkatan sekolah dan digunakan untuk mempersiapkan RPS atau 

RKS dan RAPBS atau RAKS. 
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2.3.3. Instrumen Evaluasi Diri Sekolah 

Menurut Fattah (2011), Instrumen EDS terdiri dari: 

1. Serangkaian pertanyaan terkait dengan SNP sebagai dasar bagi sekolah dalam 

memperoleh informasi kinerjanya  yang bersifat kualitatif. 

2. Setiap standar bisa terdiri dari beberapa aspek  yang memberikan gambaran 

lebih menyeluruh. 

3. Setiap aspek dari standar terdiri dari 4 tingkat pencapaian : tingkat pencapaian 

1 berarti kurang, 2 berarti sedang, 3 berarti baik, dan 4 berarti amat baik. 

Pada bagian akhir dari aspek setiap standar, terdapat halaman rekapitulasi 

untuk menuliskan hasil penilaian pencapaian yang diperoleh. Halaman rekapitulasi 

ini terdiri dari bukti fisik yang menguatkan pengakuan atas tingkat pencapaian, 

deskripsi umum temuan yang diperoleh untuk menilai aspek tersebut, dan 

penentuan tingkat pencapaian kinerja sekolah. 

Sejumlah pertanyaan terkait dengan 8 (delapan) SNP yang paling erat 

hubungannya dengan mutu pembelajaran dan aspek-aspek yang perlu 

dikembangkan  bagi keperluan penyusunan rencana peningkatan sekolah. 

 

2.3.4. Bukti Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah 

Bukti fisik yang menggambarkan tingkat pencapaian harus sesuai dengan 

aspek atau standar yang dinilai. Untuk itu perlu dimanfaatkan berbagai sumber 

informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti fisik misalnya kajian catatan, hasil 

observasi, dan hasil wawancara/konsultasi dengan pemangku kepentingan seperti 

komite sekolah, orang tua, guru-guru, siswa, dan unsur lain yang terkait. 
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Informasi kualitatif yang menggambarkan kenyataan dapat berasal dari informasi 

kuantitatif. Sebagai contoh, Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) tidak sekedar 

merupakan catatan mengenai bagaimana pengajaran dilaksanakan. Keberadaan 

dokumen kurikulum bukan satu-satunya bukti bahwa kurikulum telah 

dilaksanakan. Berbagai jenis bukti fisik dapat digunakan sekolah sebagai bukti 

tingkat pencapaian tertentu. Selain itu, sekolah perlu juga menunjukkan sumber 

bukti fisik lainnya yang sesuai. 

 

2.4 Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering) 

2.4.1 Definisi Rekayasa Perangkat Lunak 

Menurut Fritz Bauer pada suatu konferensi yang ditulis di dalam buku 

“Software Engineering A Practitioner’s Approach” oleh Roger S Pressman (2012), 

rekayasa perangkat lunak adalah penetapan dan pemakaian prinsip-prinsip rekayasa 

dengan tujuan mendapatkan perangkat lunak yang ekonomis, terpercaya, dan 

bekerja efisien pada mesin yang sebenarnya (komputer). 

 

2.4.2 Pengontrol Kualitas Perangkat Lunak 

Menurut Pressman (2012), rekayasa perangkat lunak terbagi menjadi 3 

lapisan yang mampu mengontrol kualitas dari perangkat lunak, yaitu: 

a. Proses (Process) 

Proses merupakan lapisan paling dasar dalam rekayasa perangkat lunak. Proses 

dari rekayasa perangkat lunak adalah perekat yang menyatukan lapisan-lapisan 

teknologi dan memungkinkan pengembangan yang rasional dan periodik dari 

perangkat lunak komputer. 
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b. Metode (Methods) 

Metode dari rekayasa perangkat lunak menyediakan secara teknis bagaimana 

membangun sebuah perangkat lunak. Metode meliputi sekumpulan tugas yang 

luas, termasuk di dalamnya analisis kebutuhan, perancangan, konstruksi 

program, pengujian, dan pemeliharaan. Metode dari rekayasa perangkat lunak 

bergantung pada sekumpulan prinsip dasar masing-masing area teknologi dan 

memasukkan pemodelan aktivitas serta teknik deskriptif lainnya. 

c. Alat Bantu (Tools) 

Alat bantu dari rekayasa perangkat lunak menyediakan dukungan otomatis atau 

semi otomatis untuk proses dan metode. Ketika alat bantu diintegrasi, informasi 

akan diciptakan oleh sebuah alat bantu yang dapat digunakan oleh lainnya, 

sebuah sistem untuk mendukung pengembangan perangkat lunak, yang juga 

disebut computer-aided software engineering (CASE). CASE menggabungkan 

perangkat lunak, perangkat keras, dan database perangkat lunak untuk 

menciptakan lingkungan rekayasa perangkat lunak yang sejalan dengan 

CAD/CAE (computer-aided design/engineering) untuk perangkat keras. 

 

2.5 Flowchart 

Flowchart adalah teknik analisis yang dipergunakan untuk 

mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas dan 

logis. Flowchart menggunakan serangkaian simbol standar yang menggambarkan 

prosedur yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem (Romney, 

2009).  
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2.6 Data Flow Diagram 

Pada tahap ini, penggunaan notasi  dapat membantu komunikasi dengan 

pemakai/user sistem untuk memahami sistem tersebut secara logika. Diagram yang 

menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem ini dikenal 

dengan nama Diagram Arus Data (Data Flow Diagram). DFD berfungsi untuk 

menggambarkan proses aliran data yang terjadi di dalam sistem dari tingkat yang 

tertinggi sampai yang terendah, yang memungkinkan untuk melakukan 

dekomposisi, mempartisi atau membagi sistem kedalam bagian-bagian yang lebih 

kecil dan yang lebih sederhana. DFD fokus pada aliran data dari dan ke dalam 

sistem serta memproses data tersebut (Kendall dan Kendall, 2011). 

 

2.7 System Defelopment Life Cycle 

System Development Life Cycle (SDLC) adalah pendekatan melalui 

beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem 

tersebut telah di kembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus 

kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik. (Kendall, 2011) 

Metode SDLC adalah metode yang menggunakan pendekatan sistem yang 

disebut pendekatan air terjun (waterfall approach) dimana setiap tahapan sistem 

akan dikerjakan secara berurut menurun dari perencanaan, analisa, desain, 

implementasi, dan perawatan (Supriyanto, 2007). 

 Menurut Pressman, (2012) model waterfall adalah model klasik yang 

bersifat sistematis, berurutan dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah 

gambaran dari model waterfall menurut referensi Pressman: 
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 Gambar 2.1 System Development Life Cycle (Waterfall) Pressman (2012)  

 

1. Communication 

Langkah ini adalah analisis pada kebutuhan perangkat lunak, dan tahap 

untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertertemuan dengan 

customer, maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di artikel, 

jurnal, brosur, surat kabar, maupun dari internet. 

2. Planing 

Proses planning adalah lanjutan dari proses communication (analysis 

requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa 

dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan 

perangkat lunak, termasuk rencana yang akan dilakukan. 

3. Modeling 

Proses modeling ini akan rnenerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi interface. Tahapan ini akan menghasilkan dokurnen yang disebut 

software requirement spesification. 

4. Construction 

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. 
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Progammer akan menterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah 

yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu perangkat lunak, 

artinya penggunaan komputer akan di maksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat 

tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem 

tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 

5. Deployment 

Tahapan ini bias dikatakan final dalam pembuatan sebuah perangkat lunak 

atau sistem setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem sudah 

jadi akan di gunakan oleh user. Kemudian perangkat lunak yang telah dibuat harus 

dilakukan pemeliharaan secara berkala. 

 

2.8 Website 

Menurut Yuhefizar, Mooduto, & Hidayat, (2009), Website adalah 

keseluruhan halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung 

banyak informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web 

yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web 

yang lain disebut dengan hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media 

penghubung disebut hypertext. 

Istilah lain yang sering ditemui sehubungan dengan website adalah 

homepage. Homepage adalah halaman awal sebuah domain. Misalnya, membuka 

www.linu.com, halaman pertama yang muncul disebut homepage, dan apabila 

meng-klik menu yang ada dan berpindah ke lokasi yang lainnya, disebut web page, 

sedangkan keseluruhan isi atau content domain disebut website. 

http://www.linu.com/
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Seiringan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, 

website juga mengalami perkembangan yang sangat berarti. Dalam 

pengelompokkan jenis web, lebih diarahkan berdasarkan pada fungsi, sifat, dan 

bahasa pemrograman yang digunakan. 

Jenis-jenis web menurut Yuhefizar, Mooduto, & Hidayat, (2009), 

berdasarkan sifatnya antara lain: 

1. Website Dinamis 

Merupakan sebuah website yang menyediakan content atau isi yang selalu 

berubah-ubah setiap saat. Misalnya website berita, www.kompas.com,  

www.detik.com, dan lain-lain 

2. Website Statis 

Merupakan website yang contentnya sangat jarang diubah. Misalnya, web 

profile organisasi. 

Jenis-jenis web menurut Yuhefizar, Mooduto, & Hidayat, (2009), 

berdasarkan tujuannya antara lain: 

1. Personal Web 

Website yang berisi informasi pribadi seseorang. 

2. Corporate Web 

Website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. 

3. Portal Web 

Website yang mempunyai layanan, mulai dari berita, email, dan lainnya. 

4. Forum Web 

Website yang bertujuan sebagai media diskusi. 

 

http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/

