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ABSTRAK 

 

Buku penghubung merupakan catatan seputar kegiatan 

yang dilakukan anak setiap hari di sekolah disertai catatan untuk 

orang tua di rumah. Dengan buku penghubung ini orang tua 

dapat mengetahui kegiatan anaknya di sekolah seperti 

mengetahui informasi perkembangan anaknya, apakah anaknya 

dapat mengikuti materi yang disampaikan oleh guru, dan 

mengetahui perilaku anaknya disekolah Pada proyek akhir ini 

disampaikan perancangan website buku penghubung berupa 

perancangan basis data dan perancangan fungsionalitas. Hasil 

perancangan ini nantinya dapat digunakan untuk membangun 

sebuah aplikasi buku penghubung berbasis web yang dapat 

digunakan sebagai media komunikasi antara orangtua murid dan 

pihak sekolah secara online. Sistem buku penghubung ini dibuat 

dengan menggunkana bahasa pemrograman PHP dan MySQL 

sebagai basis data. Untuk memodelkan aplikasi ini 

menggunakan DFD (Data Flow Diagram) dan ERD (Entity 

Relationship Diagram) sebagai desain sistemnya. 

Kata Kunci : Sistem Buku Penghubung, Orang Tua, TK Kyai 

Rodliyah Surabaya 
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