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Abs trak 

Aplikas i pengembangan   modul  orang  tua content  management   s ys tem(CMS)  taman  penitipan   anak dan 

pendidikan    us ia  dini   adalah   s ebuah  aplikas i  untuk  membantu    orang   tua   berinteraks i  dan   melihat 

perkembangan   anak ketika di taman  pendidikan   anak dan pendidikan   anak us ia dini. Aplikas i ini dibuat 

dengan  menggunakan  metode   pengerjaan   prototype   yang  terdiri  dari  dua  aplikas i  webs ite  dan  mobi l e 

application(Androi d).    Aplikas i  pada   webs ite   dibangun    menggunakan   kons ep  Content   Manage me nt 

Sys tem(CMS),  MySQL s ebagai databas e  dan Framework   Yii. 
Fungs ionalitas  yang terdapat  dalam aplikas i webs ite dan mobile application  diantaranya  melakukan pros es 

pendaftar an   s ecara  online,  melihat   perkembangan   anak  s etiap  harinya  di  daily  report,   melihat  has il 

perkembangan   anak s elama s atu s emes ter di portofolio,   melihat  kegiatan di luar jam belajar  dan melihat 

s tatus keuangan anak. 

Kata Kunci  : webs ite, mobile  application,   Yii, MySQL 
 

Abs tract 

Application module development parents content management system (CMS) children's child care and ea rly 

childhood education is an application to help parents interact and see the development of the child when in the 

Park's education and early childhood education. This application is created by using the methods of the working 

prototype that consists of two applications website and mobile application (Android). Application on the website 

was built using the concept of a Content Management  System (CMS),  MySQL  as the database and the Yii 

Framework. 

The functionality contained within the application website a nd mobile application including the registration 

online, see child development every day in the daily report, see the results of development during one semester 

in the portfolio, view activities outside of studying and looking at the financial status of th e child. 

 
Keywords: website, mobile application, Yii, MySQL 

1.    Pendahuluan 

Tuntutan bahwa  orang tua harus mulai  bekerja s 

etelah   melahirkan    membuat    s eorang  ibu   harus 

mempercayakan   pengas uhan anaknya kepada orang 

terdekatnya.  Karenanya  diperlukan  figur  orang  tua 

dan pola  pengas uhan yang kons tan dan s tabil agar 

anak dapat s elalu meras a bahwa orang tuanya s elalu s 

iap   memenuhi   kebutuhannya.   Taman   Penitipa n 

Anak dan Pendidikan  Anak Us ia Dini  adalah s olus i 

untuk wanita karir yang telah memiliki  anak balita. 
Taman  Penitipan  Anak (TPA)  dan Pendidikan 

Anak   Us ia   Dini    (PAUD)    merupakan    lembaga 

penitipan anak yang dapat menggantikan peran orang 

tua s elama mereka s edang bekerja. Di tempat ini anak 

dapat belajar mandiri dan bers os ialis as i dengan teman 

s ebayanya dan lingkungan s ekitar. Kegiatan TPA dan 

PAUD  s ama   s eperti  kegiatan  anak-anak   dirumah 

bias anya. Seperti  bermain,    makan,  menonton  TV, 

bernyanyi  dan  s ebagainya.  Tetapi  kegiatan   dis ini 

dimaks udkan untuk bermain  s ambil belajar s ehingga 

anak tidak meras a terbebani dan tetap meras a s enang. 
Saat  ini,  mas ih  banyak TPA  dan  PAUD  yang 

belum memiliki   aplikas i khus us untuk penyampaian 

informas i dari guru atau dari pihak TPA dan PAUD 

kepada  orang  tua  s ehingga menyulitkan   orang  tua 

dalam  mengetahui   perkembangan   anaknya  diluar 

pengawas an mereka  s elama bekerja  (lampiran  1 dan 

lampiran  2).   Dalam  penyampaian  informas i  mas ih s 

ecara manual,  s ehingga informas i  yang di berikan 

kurang  baik.   Terbatas nya  kuota  pendaftaran  atau 

waiting   lis t  s alah  s atu  kendala   orang  tua  untuk 

mendaftarkan anaknya ke TPA dan PAUD s erta Daily 

report  yang  mas ih     berbentuk  buku  yang  s elalu 

dibawa  oleh  anak  s epulang  dari  TPA  dan  PAUD 

untuk di cek oleh orang tua ketika dirumah. Dalam hal 

ini s ering terjadi kendala bagi guru karena terkadang 

buku  ters ebut jarang  di baca  oleh orang  tua untuk 

melakukan    feedback   yang   bias anya   terbatas nya 

waktu  orang tua s aat di rumah.  Selain  itu  kendala 

lainnya adalah bentuk buku daily report yang mudah 

rus ak   dan      s ering   tertinggal   dirumah    s ehingga 

menyulitkan  guru untuk menilai perkembangan anak. 
Salah s atu cara untuk mengatas i mas alah ters ebut 

adalah dengan membuat aplikas i berbas is webs ite dan 

mobile  application(android)  untuk TPA dan PAUD 

khus us nya  orang   tua  yang   s elalu   s ibuk   dengan 

pekerjaannya. Pada aplikas i CMS webs ite dan mobile 

application  ini terdapat informas i   anak di TPA dan 

PAUD yang bis a diaks es kapan pun dan real time oleh 

orang tua.
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Berdas arkan  latar  belakang  yang  telah  di  uraikan 

,terdapat     batas an    mas alah,     yaitu     bagaimana 

menyediakan    s ebuah   s olus i  media    penyampaian 

informas i kegiatan aktivitas dan perkembangan anak 

di TPA dan PAUD s ecara langs ung tanpa ada batasan 

tempat? 

 
Adapun tujuan dibuatnya proyek ini adalah membuat 

aplikas i Modul Orang Tua Pada Content Management 

Sys tem (CMS)  untuk penyampaian aktivitas kegiatan 

dan perkembangan  anak di TPA dan PAUD  dalam 

bentuk webs ite dan mobile  application. 

 
2     Tinjauan  Pus taka 

 
2.1  Content Management Sys tem (CMS) 

Content  Management   Sys tem  merupakan   s ebuah 

aplikas i  yang  dapat  digunakan   untuk  mengubah, 

mengelola, mengedit berbagai jenis konten atau 

informas i   dalam  s ebuah  aplikas i  webs ite   dengan 

keinginan pengguna untuk membuat aplikas i ters ebut 

tanpa harus dibekali dengan pengetahuan tentang hal- 

hal  yang  bers ifat  teknis  atau  pengetahuan tentang 

bahas a pemrograman  web.[2] 

 
2.1.1      Ars itektur CMS 

 
CMS adalah aplikas i yang pada das arnya membantu 

pengguna, penulis untuk membuat, mengedit, 

menggabungkan, menyimpan, bekerja dengan konten 

yang didominas i s ecara online. Arti dari CMS telah 

berubah s elama  bertahun – tahun mengikuti  evolus i 

dari     e-learning      platforms .      Sekarang,      CMS 

menawarkan     berbagai    varias i    tambahan    untuk 

digunakan  dalam  mengelola  konten. Hampir  s ecara 

default  CMS  memiliki   area  adminis tras i  pengguna 

dan alat untuk berkomunikas i. Kelebihan ini mungkin 

mencerminkan    pada  kurangnya   upaya  mendas ar. 

Untuk   menghas ilkan    informas i    yang   baik    dan 

berkualitas  tinggi perlu  berkons entras i pada konten 

itu  s endiri  bukan  pada  pembuatannya.  Alat   atau 

s intaks   yang   rumit   menyulitkan    s es eorang  yang 

bukan  profes s ional dalam  menggunakan  computer 

untuk menangani  hal  itu. WYGIWYS-s ys tem  akan 

lebih  dis ukai.  Alat  harus  mudah  untuk digunakan. 

Aplikas i  Web  2.0   akhirnya  digunakan   oleh  para 

pengguna   internet.    Template    dan   kemungkinan 

varias i  output akan  mengurangi  beban  kerja  yang 

tidak perlu dan mengoptimalkan  alur kerja.  [3] 
Ada tiga cara yang berbeda bekerja  dengan Content 

Management Sys tem (CMS) : 

a.   Si s i Server CMS 
 

Semua   pros edur dan  operas i  yang  dalam  konteks 

dengan s itus penyimpanan dan kebutuhan aktualis as i 

s is i s erver dengan bahas a s cript yang berkomunikas i 

dengan databas e dalam pemeliharaan  is inya. Seperti 

s ys tem yang mengotomatis as i bagian utama dari alur 

kerja yang membuatnya  lebih mudah dalam 

menanganinya. 

 

b.   Si s i Cl i ent CMS 
 
Menciptakan konten adalah menetapkan pengguna 

komputer  lokal  yang menjalankan   s oftware  khusus 

yang mencakup s emua pros es yang diperlukan  untuk 

menangani dan mengelola  alur kerja. Setelah 

menciptakan  dan merancang  informas i lokal,  bagia n 

utama  harus  di upload ke  s erver pemegang  konten 

melalui    FTP.   Hal   ini   s ering   digunakan   dalam 

kombinas i dengan s is tem yang mencakup  file  media 

bes ar pada konten ters ebut. 

c.   Pers i l a nga n da ri s erver da n cl i ent CMS 
 
Bagian ini merupakan  cermin dari s is i s erver d an s is i 

client CMS.    Hak – hak yang digunakan untuk 

mengelola  s ys tem dan konten. Hanya bagian utama 

yang  memiliki    hak   aks es  bagi   pengguna  untuk 

memelihara     alur   kerja    dan   bagian   lain    hanya 

digunakan  oleh  adminis trator.  Dis ana  mungkin  ada 

antar muka lokal atau s oftware plug-in dimana ketika 

anda membuat  konten  dan s etelah itu  akan  meng - 

upload ke CMS anda s ecara otomatis . 

 
2.2  Taman Penitipan Anak (TPA) 

Taman  penitipan anak merupakan  s alah s atu bentuk 

pendidikan anak us ia dini pada jalur pendidikan non 

formal  yang menyelenggarakan  program pendidikan s 

ekaligus  pengas uhan dan kes ejahteraan  anak s ejak 

lahir   s ampai  dengan  us ia  6  tahun.  TPA  s ebagai 

pengganti  keluarga   untuk  jangka   waktu   tertentu 

s elama orang tuanya berhalangan atau tidak memilik i 

waktu  yang cukup dalam  mengas uh anaknyakarena 

bekerja atau s ebab lain. [4] 

 
2.3  Pendidikan Anak Us ia Dini (PAUD) 

Dalam  undang-undang nomor 20 tahun 2003  Bab  1 

ayat    14    tentang    s is tem    pendidikan     nas ional 

dinyatakan bahwa pendidikan  anak us ia dini adalah s 

uatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak s 

ejak   lahir   s ampai   dengan  us ia   6   tahun   yang 

dilakukan  melalui  pemberian  rangs angan pendidikan 

untuk  membantu   pertumbuhan  dan  perkembangan 

jas mani  dan  rohani  agar  anak  memiliki    kes iapan 

dalam memas uki pendidikan lebih lanjut.[4] 

 
2.4  Framework Yii 

Framework   Yii   adalah  framework(kerangka    kerja ) 

PHP   berbas is   komponen   untuk     pengembangan 

aplikas i    Web    bers kala    bes ar.   Framework     Yii 

menyediakan       reus ability       maks imum        dalam 

pemrograman   web  dan  mampu   meningkatkan 

kecepatan  dalam  membuat  aplikas i  web.  Nama  Yii 

diambil  dari  s ingkatan  “Yes  It  Is ”. Berikut  adalah s 

truktur   dari    framework     yii:    kecepatan    dalam 

membuat   aplikas i   web.   Nama    Yii   diambil   dari s 

ingkatan  “Yes  It  Is ”.  [3]  Semua   yang  dibangun 

menggunakan  Yii  menggunakan  ars itektur  Model – 

View - Controller (MVC).   Model – View - Controlle r 

(MVC)  model pembuatan program yang menerapkan
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ars itektur  yang memis ahkan  pros es , tampilan  , dan 

bagian   yang   menghubungkan   antara   pros es  dan 

tampilan.    Dalam   MVC,    model   menggambarka n 

informas i  (data) dan pros es bis nis , view  (tampilan ) 

beris i elemen  antarmuka  us er s eperti teks , formulir 

mas ukan, s ementara controller mengatur komunikas i 

antar model dan view. [5] 

a.   Model 
 

Model   merupakan   kelas   yang  mendas ari   logika 

pros es dalam aplikas i perangkat lunak dan kelas yang 

terkait  dengannya. Model adalah  s uatu objek yang 

tidak mengandung informas i  tentang us er interface. 

Model juga s uatu kelas yang beris i metode atau fungs i 

yang merupakan  kumpulan  dari pros es – pros es . 

b.   Vi ew 
 

View merupakan kumpulan  dari kelas yang mewakili 

uns ur – uns ur dalam antarmuka us er (s emua hal us er 

dapat  melihat   dan  meres pon   pada  layar,   s eperti 

tombol, tampilan  kotak, dan s ebagainya). 

c.   Control l er 
 

Controller yang merupakan kelas yang akan 

menghubungkan  model  dan  view,  dan  digunakan 

untuk berkomunikas i  antara kelas  dalam  model dan 

view. Controller memiiliki  action s tandar. 
2.5  Android 

 
Android    adalah    s ebuah   s is tem   operas i   untuk 

perangkat  mobile   berbas is  linux   yang  mencakup 

s is tem operas i,  middleware   dan  aplikas i.  Android 

menyediakan   platform  terbuka  (open  s ource) bagi 

para    pengembang    untuk   menciptakan     aplikas i 

mereka.[6] 

2.6  Crows Foot Enti ty Rel a ti ons hi p Di a gram 
 

ERD    (Entity    Relations hip   Diagram)    merupakan s 

ebuah diagram  yang  digunakan  untuk merancang 

hubungan antar tabel-tabel  dalam  bas is data.   Pada 

Proyek akhir  ini ERD  menggunakan  notas i Crows s 

foot   karena   tools  yang   di   gunakan  yaitu   ERD 

as s is tant. Crows   foot  memiliki   entitas    berbentuk 

tabel dan penghubung s ebagai garis antar kotak yang 

memiliki  bentuk berbeda di ujung garis .[8] 

Berikut  adalah s imbol-s imbol  yang digunakan  pada 

notas i crows foot untuk menciptakan  ER -  Diagram : 

Tabe l 2 1 Notasi Crows Foot En titas Relationship Diagram 
 

 
No Na ma 

Nota si 
Nota si Ke te ra ngan 

1 En ti tas  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En ti tas a d alah suatu 
ob je k    ya n g    dapat 
d i d efinisikan    dalam 
l i n gkun gan p emakai. 

 
Table a d alah cara lain 
u n tuk           me wakili 
e n ti tas    d a n     Field 
me ru p akan     a tribut 
d a ri e ntitas. 

2 Re l asi  
 

   

Re l asi               adalah 
h u b u n gan       a n tara 
s u a tu e n titas dengan 
e n ti tas           l ainnya. 
Nota si   crows    foot 
me mi liki    4     u ntuk 
me n ci ptakan   ER    – 
Di a gram. 

  
One and 
only 
one. 

 

 
 

Hu b u n gan       entitas 
s a tu    d e n gan   satu 
e n ti tas lainnya. 

 
One    or 

many 

 

 
 

 

Hu b a ngan       e ntitas 
s a tu d e n gan b a nyak 
e n ti tas lainnya. 

 
Zero   or 

one 

 

 

 

Zero a ta u nollbatasan 
p a rti sip asi          yaitu 
ma n d atory s atu. 

 
Zero   or 

many 

 

 
 

me mi liki         sebuah 
b a ta san     p a rtisipasi 
n ol l b anyak re lasi. 

 
2.7  Bl a ckbox Tes ti ng 
 
Blackbox   Tes ting adalah  pengujian  yang  berfokus 

pada    pers yaratan    fungs ional    perangkat    lunak. 

Pengujian  ini memungkinkan   pelaku RPL mendapat 

s erangkaian      kondis i     input     yang     memenuh i 

pers yaratan fungs ional s uatu program.[7] 

Blackbox   Tes ting  berus aha menemukan   kes alahan 

dalam kategori s ebagai berikut: 

a.    Fungs i -fungs i ya ng ti da k bena r a ta u s a l a h. 

b.    Kes a l a ha n a nta rmuka 
c.     Kes a l a ha n    s truktur     da ta     a ta u     a kses 

ba s i s data eks terna l . 

d.    Kes a l a ha n ki nerj a. 
e.     Kes a l a ha n i nsta la si da n kes a l ahn termi na s i.
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3     Analis is 

 
3.1  Metode Pengerjaan 

Metode  yang digunakan  dalam  pembuatan  proyek 

akhir  ini  adalah  metode  prototype. Berikut  adalah 

tahapan pada metode prortotype : 

 

 
 

G ambar 1 Metode Prototype 

 
a.   Komuni ka s i 

 
Pada  gambar  1.1  menunjukan   pembuatan  aplikas i 

dengan  metode   prototype,  dimulai   dengan 

komunikas i  antar tim pengembang  perangkat  lunak 

dengan pemakai aplikas i. Tim pengembang perangkat 

lunak   akan   melakukan    pertemuan    –   pertemuan 

dengan   para   s takeholder   untuk   mendefinis ika n s 

as aran kes eluruhan untuk perangkat lunak yang akan 

dikembangkan,         mengidentifikas i         s pes ifikas i 

kebutuhan   apapun  yang   s aat   ini   diketahui   dan 

menggambarkan   area  –  area  dimana  definis i  lebih 

jauh pada iteras i s elanjutnya merupakan  keharus an. 

Dalam pembuatan aplikas i CMS TPA dan PAUD ini 

melakukan    komunikas i   dengan   cara   wawancara 

dengan kepala  TPA dan PAUD untuk mendapatkan 

informas i yang di butuhkan. 

b.   Pera nca nga n Seca ra Cepa t 
 

Iteras i  pembuatan   prototype  direncanakan   dengan 

cepat dan pemodelan (dalam bentuk rancangan cepat) 

dilakukan.   Suatu  rancangan  cepat  berfokus   pada 

repres entas i s emua as pek perangkat lunak yang akan 

terlihat oleh para pengguna akhir(mis alnya rancangan 

antar  muka   pengguna[us er interface]   atau  format 

tampilan).   Rancangan   cepat  (quick   des ign)  akan 

memulai  kons truks i pembuatan prototype. 

c.   Pembentuka n Prototype 
 

Pada tahap ini dilakukan  pembuatan  dari prtotoype 

yang telah ditentukan. 

d.   Pengi ri ma n da n Umpa n Ba l i k 
 

Prototype    kemudian     akan     dis erahkan    kepada 

s takeholder dan kemudian  mereka  akan  melakuka n 

evaluas i – evaluas i tertentu terhadap prototype yang 

telah  dibuat s ebelumnya.  Kemudian  akhirnya  akan 

memberikan  umpan balik yang akan digunakan untuk 

memperhalus    s pes ifikas i  kebutuhan.   Iteras i  akan 

terjadi  s aat  prototype diperbaiki   untuk  memenuh i 

kebutuhan  dari  para  s takeholder,  s ementara  pada 

yang    s ama    memungkinkan      kita    untuk    lebih 

memahami  kebutuhan apa yang akan diketahui pada 

iteras i s elanjutnya.[1] 

 
3.2  Us e Cas e Diagram 

Berikut adalah gambaran diagram us e cas e dari 

aplikas i yang akan dibuat : 

a.   Use Case Website 
 

 
Gam bar 2 Diagram Use Case Webs ite 

 
b.   Use Case Android 

 
Gam bar 3 Diagram Use Case An droid 

 
3.3  Entity Relations hip Diagram (ERD) 

Entity     Relations hip    Diagram(ERD)      merupakan 

diagram yang menggambarkan  hubungan atau relas i 

antara tabel yang s atu dengan yang lainnya. Beriku t 

ini merupakan  ERD untuk Pengembangan CMS pada 

TPA dan PAUD kes eluruhan.
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men 

Daily Re port  
id_report  

ng 

guru 

ortu 

 kbm 

list_bara 

catatan_ 

catatan_ 

   
Perangkat Spesifikasi 

Notebook 

RAM 4 GB 

 

Processor 
Intel® Core(TM) i5-4210U @ 

 

1.70GHz 2.39 GHz 

Harddisk 1000 GB 

Smartphone 

Android Androi d OS, v5.1 (Ki tKa t) 

 

Pe ndaftaran 

id_pendaf taran 

tgl_pendaf taran 

   

 Pe m bayaran 

 Id_pembayaran 

 
nama 

biaya 

Attribute4 

tahun 

 

 

 
 

 
Memiliki 

 
 

 
Pesan 

id_pesan 

isi_pesan 

 
 

Kegiatan 

id_kegiatan 

nm_kegiatan 

keterangan 

tgl 

tgl_s/d 

 
Melakukan 

 
Kelas 

id_kelas 

 
 

 
Memiliki 

 

 
 
Foto Ke giatan 

id_f oto f 

ile_f oto 

 

 
 
 
catatan 

 
 

 
tgl_catat 

 
 
Menggambarkan 

 
 

Aktivitas 

3.5  Kebutuhan Perangkat Keras 

Berikut  ini adalah kebutuhan  perangkat  keras  yang 

digunakan s elama pros es pengembangan ap likas i ini : 

 
Tabe l 1 Ke bu tuhan Perangkat Ke ras 

Pe n gembangan S istem

 
 

Dimiliki 

 
Detail_ps n 

id_detailpesan 

isi_pesan 

 
Membayar 

 
 
 
 

 
Memiliki 

nm_kelas 

kategori 

jenjang 

 
Menempati 

 
 

d nm_lengkap 

nm_panggilan 

tgl_lahir 

jk 

umur 

 
thn_ajar 

 
 
 

thn_ajar 

 
 
 
 
 
 
Dibimbing 

 
 

 
Dimiliki 

 
 
 

 
Pe gaw ai 

id_pegaw ai 

nm_pegaw ai 

alamat 

tlp 

status 

id_aktivitas 

jns_aktivitas 

jenjang 

 
 

Menentukan 

 

 
 

id_kategori 

nm_kategori

 

 
Transak si 

id_transaksi 

jns_pembayaran 

tgl 
total_bayar 

alamat 

f oto 

agama 

 
Memiliki 

 
thn_ajar 

 
 
semester 

pencapaian 

 
Mengaw asi 

 

 
tgl_catat 

keterangan

 

 
 

Dimiliki 

Orang Tua 

id_orangtua 

nm_ibu 

nm_ayah 

pk_ibu 

pk_ayah 

alamat 

alamat 

agama 

gaji 

email 

tlp 

Perke m bangan 

id_perkembanga 

nm_perkembang 

 
 
 
Mendaf tarkan 

 

 
3.6  Kebutuhan Perangkat Lunak 

Berikut  ini  adalah kebutuhan perangkat lunak yang 

digunakan s elama pros es pengembangan aplikas i ini :

 

 
 

Gam bar 3 En titiy Relationship Diagram (ERD) 

 
3.4  Skema  Relas i 

Berdas arkan Entity Relationship Diagram (ERD) 

yang telah dibuat berikut gambaran bas is data pada 

databas e aplikas i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gam bar 4 Skema Relas i 

 
Tabe l 2 S pesifikasi Ke butuhan Perangkat Lunak 

Pe n gembangan S istem 
 

Perangkat Keterangan 

Sis tem Operas i Windows 8 
 

ADT 
Android Development 

Tools 

Framework Yii 

Web Browser Google Chrome 
 

UML  Des ign 
Ms . Vis io 2016, Astah 

Community 

Editor  Code Notepad++ 

Bas is Data MySQL 

Dokumentas i Micros oft Word 2013 

 
 
4     Tampilan  Antarmuka 

4.1  Halaman  Login 
 

Berikut  ini merupakan  tampilan  antar muka halaman 

login  pada  aplikas i  webs ite  Pengembangan  Modul 

Orang Tua Pada CMS.  Sebelum mas uk ke halaman 

utama, orang tua atau us er terlebih dahulu mengis ikan 

us ername dan pas s word yang valid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gam bar 5 Halaman Login Website
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4.2  Halaman  Pendaftaran 

 
Berikut    ini   merupakan    tampilan    regis tras i   atau 

pendaftaran  untuk us er yang belum  memiliki   akun 

aplikas i.  Us er  menginputkan   nama,  email  dan  no 

telepon. Setelah melakukan  pros es itu us er mengecek 

email untuk mendapatkan akun pribadi untuk 

melakukan  pros es login ke aplikas i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gam bar 6 Halaman Pendaftaran website 
 

4.3  Halaman  Utama 

 
Setelah  berhas il melakukan   pros es login,  us er akan 

mas uk pada halaman  utama aplikas i. Halaman  utama 

aplikas i    adalah    home.    Berikut     ini    merupakan 

tampilan  dari halaman  utama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gam bar 7 Halaman Home Website 

 
4.4  Halaman  Daily Report 

 
Pada halaman  daily report, us er atau orang tua dapat 

melihat  has il kegiatan  apa s aja yang di lakukan oleh 

anaknya   ketika   di   daycare   dan   orang   tua   bis a 

melakukan    kegiatan   membalas    pes an  dari   guru. 

Berikut  ini  merupakan  tampilan  dari halaman  daily 

report. 

 

 
 

Gam bar 8 Halaman Daily Report Website 

 

4.5  Halaman  Kegiatan 

 
Pada halaman  ini orang tua melihat  kegiatan  di luar 

jam   belajar  dan  orang  tua  menanggapi   kegiatan 

ters ebut. Jika  orang  tua tidak  mengijinkan   dengan 

kegiatan ters ebut orang tua bis a membalas  tanggapan 

kegiatan    yang    diadakan    ters ebut.   Berikut     ini 

merupakan  tampilan  kegiatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gam bar 9 Halaman Ke giatan W ebs ite 

 
4.6  Halaman  Keuangan 

 
Pada halaman  ini orang tua melihat  s tatus keuangan 

anak di daycare. Di halaman s tatus keuangan terdapat 

dua keterangan s tatus keuangan yaitu s tatus keuangan 

yang telah di bayar dan s tatus keuangan yang belum 

di bayar. Berikut ini tampilan  s tatus keuangan. 

 

 
Gam bar 10 Halaman Keuangan Website 

 
4.7  Halaman  Portofolio 
 
Pada halaman  ini orang tua bis a melihat  has il update 

ketika  s udah melakukan  pros es pembagian raport di 

tempat TPA dan PAUD.  Halaman  ini terdapat has il 

atau  nilai  anak  s elama  s atu  s emes ter.  Berikut   ini 

merupakan  halaman Protofolio.
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Gam bar 11 Halaman Portofolio Website 

 
4.8  Halaman  Profil Anak 

 
Pada  halaman   ini   o rang  tua  melakukan   kegiatan 

editing  profil  anak atau  orang tua  bis a melakuka n 

pros es    penambahan    akun     anak.    Berikut     ini 

merupakan  halaman profil anak. 

 

 
Gam bar 12 Halaman Profil An ak Website 

 
4.9  Halaman  Profil Orang Tua 

 
Pada halaman  ini orang tua melakukan  pros es editing 

profil. Berikut  tampilan  halaman profil orang tua. 

 
Gam bar 13 Halaman Profil Orang Tu a Website 

 
4.10 Halaman  Notifikas i 

 
Pada halaman  ini orang tua melihat notifikas i 

dari guru. Berikut  ini merupakan   halaman 

notifikas i 

 

 
Gam bar 14 Halaman Notifikasi Website 

 
4.11 Halaman  Login Android 

 
Berikut   ini  merupakan   tampilan   login  us er.  Us er 

harus mengis ikan us ername dan pas s word valid untuk 

dapat mas uk  ke  halaman  menu  utama.  Di  halaman 

android  tidak menyediakan  menu  pendaftaran, jika 

ingin   melakukan    pros es   pendaftana   lakukan    di 

aplikas i Pengembangan CMS modul orang tua taman 

penitipan   anak   dan   penididikan    anak   us ia  dini 

berbas is webs ite. 

 

 
Gam bar 15 Halaman Login Android 

 
4.12 Halaman  Das hboard 
 
Setelah us er melakukan  pros es login, maka  us er akan 

mas uk  ke   halaman   menu   atau  das hboard  s eperti 

berikut ini. 

 

 
Gam bar 16 Halaman Dashboard Android 

 
4.13 Halaman  Daily Report Android 

 
Halaman  ini merupakan s alah s atu halaman menu dari 

das hboard yang  telah  di jelas kan  s ebelumya,  yaitu
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halaman  daily  report.  Berikut  halaman  daily  report 

untuk us er mengetahui  berita  buah hatinya s aat di 

TPA dan PAUD. 

 

 
 

Gam bar 17 Halaman Daily Report An droid 

 
4.14 Halaman  Kegiatan Android 

 
Halaman   ini  merupakan   halaman  informas i  untuk 

orang  tua  atau  us er  untuk  bis a  mengetahui  akan 

diadakannya  kegiatan  di  luar jadwal  yang bias a di 

tetapkan oleh TPA dan PAUD. Us er bis a melakuka n 

feedback   kepada   guru   atau   pengirim    informas i 

kegiatan  ini dengan cara membalas  pes an informas i 

ini. 

 

 
 

Gam bar 18 Halaman Kegiatan Android 

 
4.15 Halaman  Keuangan Android 

 
Halaman   keuangan  merupakan   halaman  informas i 

untuk orang  tua  bis a mengetahui  s tatus keuangan 

pendidikan   anak  di  tempat  TPA  dan  PAUD.   Di 

halaman    ini   orang   tua   bis a   melakukan    proses 

pembayaran  s ecara Via  ATM, orang tua melakuka n 

pembayaran  dengan membayar  ke  ATM  dan 

memotret  has il pembayaran ke aplikas i ini untuk bis a 

di lihat oleh admin atau pihak TPA dan PAUD agar 

bis a di pros es s tatus keuangannya. Seperti berikut ini 

halaman  keuangan. 

 

 
 

Gam bar 19 Halaman Keuangan Android 

 
4.16 Halman  Portofolio Android 

 
Pada halaman  portofolio orang tua bis a melihat  has il 

nilai    anak   dari   aplikas i   android   ketika    s udah 

melakukan  pros es pembagian  raport di tempat TPA 

dan PAUD. Halaman  ini terdapat has il atau nilai anak 

s elama s atu s emes ter. Berikut ini merupakan halaman 

Protofolio. 

 

 
 

Gam bar 20 Halaman Portofolio Android 

 
5     Penutup 

5.1  Kes i mpul a n 
 
Berdas arkan   has il  dari  analis is   dan  pembangunan 

aplikas i  Pengembangan  Modul Orang  Tua  Content 

Management  Sys tem (CMS)  Taman  Penitipan  Anak 

dan   Pendidikan    Anak   Us ia    Dini,    maka    dapat 

dis impulkan  s ebagai berikut : 

1.  Apl i ka s i  i ni  di ra nca ng  da n  di i mpl ementa s ikan 

da l a m  bentuk   webs i te   da n  a ndroi d  s ehi ngga 

memba ntu ora ng tua untuk mengeta hui kegi a tan 

a na k di  Ta ma n Peni ti pa n Ana k  da n Pendi di kan 

Ana k Us i a Di ni . 

2.  Apl i ka s i i ni di guna kan untuk menda fta rka n a nak s 

eca ra  onl i ne,   mel i ha t   da i l y  report,   mel i hat 

portofol i o,   mel i ha t   da n   memba l a s   kegi a tan s 

i s wa ,  da n  mel i ha t  da n  memba ya r  keua nga n s 

eca ra onl i ne.
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5.2  Sa ra n 
 

Berdas arkan   has il  pembangunan  proyek  akhir   ini, 

penulis     menyampaikan      beberapa     s aran     untuk 

pengembangan s elanjutn ya yaitu : 

1.  Mengemba ngka n    bebera pa   fungs i   pendukung 

ya ng  l ebi h  mumpuni .   Seperti   vi deo  ca l l ,  bisa 

s ha ri ng denga n guru mel a l ui forum cha t. 

2.     Membua t fungs i downl oa d foto kegi a ta n. 

3.  Mengemba ngka n pengguna a n mobi l e a ppl i cation, 

ti da k ha nya berba s i s Androi d s a ja . 
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