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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Banyak penelitian yang sebelumnya dilakukan mengenai sistem informasi 

Sekolah dan penelitian lain yang berkaitan. Dalam upaya mengembangkan 

dilakukan studi pustaka (literature review) sebagai salah satu dari penerapan  

metode penelitian yang akan dilakukan. Diantaranya yaitu : 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian/ 

 

 

no Peneliti  
Metode/frame

work 
hasil 

Bahasa 

Pemprogman 

Interfac

e 

1 

Aziz 

Yusuf/075

610138 

Framework Yii 

Sistem informasi 

nilai siswa di SMA N 

2 Kroya Berbasis 

web 

PHP, MySQL Web  

2 

Vivi 

Andarini/

11156100

26 

Penelitian 

Sistem informasi 

akademik 

pengolahan nilai 

berbasis web 

PHP, MySQL web 

3 

Lukman 

Hasim/10

5610052 

Framework Yii 

Sistem informasi 

program 

penanggulangan 

kemiskinan 

kabupaten Bantul  

PHP web 

4 

Erna 

Prabawati

/0856101

74 

Penelitian 

Sistem informasi 

pengolahan nilai 

siswa SD Negeri 1 

Gemampir berbasis 

web  

 PHP, MySQL web 

5 

Hari 

Pramudo/

08561011

7 

Penelitian 

Sistem akademik 

siswa berbasis web 

DiSMK Piri 

Yogyakarta 

Php, database 

MYSQL 
web 
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2.2  Dasar Teori 

2.2.1 Framework Yii 

 Framework Yii adalah framework (kerangka kerja PHP berbasis 

komponen untuk pengembangan aplikasi web berskala besar. Yii adalah sebuah 

source framework menggunakan Bahasa pemrgraman PHP yang dibuat oleh 

Qiang Xue tanggal 1 januari 2008. Syarat untuk menjalankan aplikasi web 

berbasis framework Yii adalah server web yang mendukung PHP 5.1.0. Yii adalah 

framework pemprograman umum berbasis web yang bias dipakai untuk 

mengembangkan semua jenis aplikasi web. Dikarenakan sangat ringan dan 

dilengkapi dengan mekanisme caching yang canggih, Yii sangat cocok untuk 

pengembangan aplikasi dengan lalu lintas tinggi, seperti portal,forum,Content 

Manajmen System (CMS), sistem e-commerce dan lain-lain. (Badiyanto, 2013). 

aplikasi framework Yii. (Badiyanto.2013) 

 

Gambar 2.1 Struktur Statis Aplikasi Yii 
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Penggunaan membuat dengan url http:// www.example. com/index.php?r 

=post/show &id =1 dan server web menangani permintaan dengan menjalankan 

skrip bootstap index.php. skrip bootstrap membuat sebuah instance aplikasi dan 

menjalankannya. Aplikasi mendapatkan rincian informasi permintaan pengguna 

dari komponen aplikasi bernama request. Aplikasi menentukan controller dan aksi 

yang diminta dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama urlManager. 

Dalam contoh ini, controller adalah post yang merujuk pada kelas PostController, 

dan aksi adalah show merujuk pada sebuah metode bernama controller Kemudian 

membuat dan menjalankan filter. Berikut merupakan point-point modul dalam 

framework Yii :  

2.2.2 OOP (Object Oriented Programing)  

OOP (Object Oriented Programming) adalah suatu metode pemrograman 

yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk 

mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah 

ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah 

objek, nah objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih 

kecil lagi. ( Amaliah,2013, OOP [online]. 

2.2.3 MVC (Model View Controller) 

 Model View Controller (MVC) merupakan suatu konsep yang cukup 

populer dalam pembangunan aplikasi web, berawal dari bahasa pemprograman 

Small  Talk, MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan konsep 

utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user,  
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interface,dan bagian yang menjadi control aplikasi. Terdapat 3 jenis komponen 

yang membangun suatu MVC pattern dalam sebuah aplikasi yaitu : (Badiyanto, 

2018) 

1. View merupakan bagian yang menangani presentationlogic. Pada suatu 

aplikasi web bagian ini biasanya berupa file template HTML, yang diatur 

oleh controller, View berfungsi menerima dan mempresentasikan data 

kepada user. Bagian ini memiliki akses langsung terhadap bagian model. 

2. Model, biasanya berhubungan langsung dengan database untuk 

memanipulasi data (insert, update, delete, create) menangani validasi dari 

bagian controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan 

bagian view. 

3. Controller, merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian 

model dan bagian view, controller berfungsi untuk menerima request dan 

data dari user kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi  

2.2.4 Membuat Model, View, Controller Dengan Framework Yii 

 Salah satu kelebihan Framework pemprogram tidak perlu membuat 

program dari nol. Untuk memanfaatkan kerangka, framework menyediakan 

pustaka dalam bentuk kelas-kelas. Kemudian suatu aplikasi modul-modul 

dibentuk dengan menggunakan mesin generator, untuk menjalankan mesin 

generator lakukan beberapa konfigurasi sebagai berikut: (Badiyanto, 2018) 
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 Lakukan pengaturan konfigurasi generator qii yang terdapat pada file 

protected/config/main.php dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Konfigurasi generator qii untuk merubah password 

 Salah satu kelebihan Framework Yii adalah membuat program dilengkapi 

dengan generator. Sehingga tercipta beberapa folder dan template aplikasi untuk 

mengubah password. 

 Koneksi ke database MySQL 

 

   

 

Gambar 2.3 Koneksi database MySQL 

 Dalam pembuatan aplikasi web yang dinamis dibutuhkan database server 

digunakan untuk membaca dan menyimpan rekaman untuk koneksi ke MySQL. 

 

'modules'=>array( 

// uncomment the following to enable the Gii tool 

'gii'=>array( 

'class'=>'system.gii.GiiModule', 

'password'=>'123', 

//If removed, Gii defaults to localhost 

//only. Edit carefully to taste. 

'ipFilters'=>array('127.0.0.1','::1'), 

), 

), 

 

'db'=>array( 

'connectionString' => 'mysql:host=localhost;dbname= 

SiNilai', 

'emulatePrepare' => true, 

'username' => 'root', 

'password' => '', 

'charset' => 'utf8', 

), 
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Masukan Tabel Name dengan nama tabel tbl_buku secara otomotis akan membuat 

file model/kelas TbBuku dalam file TbBuku.php, lanjutkan dengan klik Priview 

dan Generate. 

 

 

 

  

 

Gambar 2.4 Membuat File Model 

Setelah anda membuat model, langkah berikutnya membuat controller dan 

Views, pilih CRUD generator, isikan nama modelnya seperti di atas Tb1Buku. 

Klik Preview, setelah itu klik Generate untuk membuat file Controller dan View. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Membuat File Controller dan View 
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(Badiyanto,2013,ORM[online],https://www.akakom.ac.id/site/artikel/39/membua-

model-view-controller-dengan-framework-yii, diakses pada 23 Maret 2018).  

 

2.2.5 ORM  

 Object-Relational Mapping (ORM) Dengan Framework Yii Tabel terdapat 

dalam model didefinisikan dalam bentuk kelas CActiveRecord. Relasi tabel 

diimplementasikan menggunakan ObjectRelational Mapping (ORM).Syarat 

menggunakan ORM relasi tabel didefinisikan lewat perintah CONTRAINT dan 

REFRENCES. Syarat referensi tabel dibuat menggunakan Engine InnoDB. Setiap 

kunci relasi menggunakan PRIMARY KEY dan FOREIGN KEY. dengan 

perintah CONSTRAINT nama_refrensi_tabel_child FOREIGN KEY (kunci_tamu) 

REFERENCES tabel_parent(kunci_primer) ON UPDATE CASCADE, 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE `tbl_penerbit` (  

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nama_penerbit` varchar(50) DEFAULT NULL,  

`alamat` varchar(50) DEFAULT NULL,  

PRIMARY KEY (`id`)  

) ENGINE=InnoDB;  

CREATE TABLE `tbl_pengarang` (  

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

`nama_pengarang` varchar(10) DEFAULT NULL,  

`alamat` varchar(40) DEFAULT NULL,  

`jenin_kelamin` char(1) DEFAULT NULL,  
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Gambar 2.6 Script ORM 

 

adalah merelasikan serta menjadikan refrensi tabel tbl_buku menggunakan 

kunci tamu (FOREIGN KEY) field pengarang_id ke tabel tbl_pengarang dengan 

kunci utama (PRIMARY KEY) field id, perintah ON UPDATE CASCADE jika di 

parent dilakukan operasi UPDATE suatu rekaman maka rekaman yang ada di child 

juga akan melakukan hal yang sama.  

PRIMARY KEY (`id`)  

) ENGINE=InnoDB;  

CREATE TABLE `tbl_buku` (  

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'kode buku',  

`judul_buku` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'judul',  

`pengarang_id` int(11) DEFAULT NULL,  

`penerbit_id` int(11) DEFAULT NULL,  

`isbn_issn` varchar(30) DEFAULT NULL,  

PRIMARY KEY (`id`),  

KEY `FK_tbl_buku` (`pengarang_id`),  

KEY `FK_tbl_buku1` (`penerbit_id`),  

CONSTRAINT `FK_tbl_buku` FOREIGN KEY (`pengarang_id`) REFERENCES 

`tbl_pengarang` (`id`) ON UPDATE CASCADE,  

CONSTRAINT `FK_tbl_buku1` FOREIGN KEY (`penerbit_id`) REFERENCES 

`tbl_penerbit` (`id`) ON UPDATE CASCADE  

) ENGINE=InnoDB;  

Penjelasan  

CONSTRAINT `FK_tbl_buku` FOREIGN KEY (`pengarang_id`) REFERENCES 

`tbl_pengarang` (`id`) ON UPDATE CASCADE, 
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Gambar 2.7 Relasi Tabel 

Hasil Relasi dalam model TblBuku.php  

 
 

Tabel 2.6 Model_TbIBuku.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model TbIBuku.php 

 

class TblBuku extends CActiveRecord 

{ 

/** 

* Returns the static model of the specified AR class. 

* @param string $className active record class name. 

* @return TblBuku the static model class 

*/ 

public static function model($className=__CLASS__) 

{ 

return parent::model($className); 

} 

 

/** 

* @return string the associated database table name 

*/ 

public function tableName() 

{ 

return 'tbl_buku'; 

} 

…………………. 

public function relations() 

{ 

// NOTE: you may need to adjust the relation name and 

the related 

// class name for the relations automatically generated 

below. 

return array( 

'pengarang' => array(self::BELONGS_TO,'TblPengarang', 

'pengarang_id'), 
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Dalam Model TblPengarang.php dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model TblPengarang.php 

 

(Badiyanto,2013),ORM[online],https://www.akakom.ac.id/site/artikel/34/o

bject-relational-mapping-orm-dengan-framework-yii, diakses pada 23 Maret 2018 

 

2.3 UML  

 

UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, 

memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. 

UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi 

objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Namun demikian 

UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem 

informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini merupakan 

standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan yang umum 

dalam industri peranti lunak dan pengembangan sistem. (Badiyanto, 2018) 

{ 

............................. 

/** 

* @return array relational rules. 

*/ 

public function relations() 

{ 

// NOTE: you may need to adjust the 

relation name and the related 

// class name for the relations 

automatically generated below. 

return array( 

'tblBukus' => array(self::HAS_MANY, 

'TblBuku', 'pengarang_id'), 

); 
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Gambar 2.10 Diagram UML 

 

2.4 MySQL  

 

MySQL adalah aplikasi database server. SQL merupakan kependekan dari 

Structured Queri Language. SQL merupakan Bahasa terstruktur yang digunkan 

untuk mengolah database. MySQL dapat digunkan untuk membuat dan mengelola 

database beserta isinya. Programmer atau user dapat memanfaatkan MySQL 

untuk menambahkan (create), membaca atau menampilkan (read), mengubah 

(update), dan menghapus (delete) data yang berada dalam database. Dalam 

pengelolaan database menggunakan MySQL ada beberapa sintaksintak yang perlu 

diketahui dan sering dipergunakan, yaitu sebagai berikut: (Badiyanto, 2018) 
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a. Membuat database baru. 

Sintaknya : create database namaDatabase; 

b. Menampilkan data yang terdapat dalam table. 

Sintaknya : select * from namaTabel; 

c. Memasukan data kedalam table. 

Sintaknya : insert into nama_tabel (nama_field, 

nama_field2, nama_field3) Values ( nilai_field, 

nilai_field2, nilai_fild3); 

d. Merubah data dalam table. 

Sintaknya : Update nama_tabel set nama_field1 = nilai1, 

nama_field2 = nilai2, nama_field3 = nilai3 where 

nama_flied_penentu=nilai_ penentu; 

e. Menghapus data dalam table. 

Sintaknya : delete from nama_tabel where 

nama_field_penentu=nilai_penentu; (Yosep Murya, 2016). 
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2.5 Sekilas Tentang SD Qurrota A’yun 

2.5.1 SD Qurrota A’yun Yogyakarta  

 SD Qurrota A’yun (Fullday School) berdiri sejak 1997, termasuk SD yang 

memelopori program belajar sehari penuh (full day). Di samping program fullday 

juga disediakan program boarding school (pondok pesantren anak). Tujuan 

pendidikan di SD Qurrota A’yun adalah : (1) membentuk siswa menjadi pribadi 

yang sholih dan sholihah berwawasan IPTEK, berguna bagi agama, nusa dan 

bangsa, (2) mendidik siswa agar berjiwa pemimpin, mujahid dan mujtahid. Untuk 

mencapai tujuan tersebut SD Qurrota A’yun menyelenggarakan pendidikan yang 

khas dengan kurikulum terpadu, yaitu memadukan kurikulum diknas dan 

kurikulum intern, serta memadukan potensi anak yaitu kecerdasan spiritual, 

emosional, intelektual dan sosial. Visi dari SD Qurrota A’yun adalah Menjadi 

Lembaga Pendidikan Yang Unggul Dengan Menyeimbangkan Imtaq (Iman-

Taqwa) dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Secara pengelolaan SD 

Qurrota A’yun telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan nilai 

akreditasi A. Dalam prestasi siswa-siswa SD Qurrota A’yun cukup baik, terbukti 

berkali-kali menjuarai lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, 

dengan bidang lomba yang variatif. Dari penulusuran alumni, banyak lulusan SD 

Qurrota A’yun yang melanjutkan prestasi mereka di tingkat pendidikan 

berikutnya. Jumlah siswa maksimal masing-masing kelas di SD Qurrota A’yun 

adalah 30 siswa, sehingga siswa dapat tertangani secara optimal. Dengan 

kurikulum, dukungan suasana kelas, dan metode pendidikan yang baik maka 

produk SD Qurrota A’yun cukup bagus.   


