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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pernikahan 

  Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di 

dalamnya terdapat suatu tanggungjawab dari kedua belah pihak. Perlu suatu 

keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. 

Pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, 

pengorbanan merupakan suatu anugerah bagi setiap insan didunia ini. 

Pernikahan juga merupakan suatu penerimaan hubungan pasangan yang 

diharapkan dapat stabil dan bertahan. Pernikahan memiliki beberapa bentuk jika 

ditinjau dari satu masyarakat kemasyarakat lain. Hal ini dikarenakan setiap 

masyarakat memiliki beragam bentuk budaya dengan norma yang berbeda-

beda. Norma atau nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga menyangkut 

pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai dalam agama yang dianut (Kertamuda, 

2009). 

  Menurut Faris (2013), Pernikahan adalah kejadian dimana perjanjian 

antara dua manusia terjadi. Perjanjian suci menurut Islam sangatlah berat. 

Karena memerlukan tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang karena 

pernikahan merupakan hal normal yang dibutuhkan manusia. 

 

B. Manasik Haji 

  Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan 

rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih 

tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, misalnya 

rukun haji, persyaratan, wajib, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh 
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dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para calon jamaah haji juga 

akan belajar bagaimana cara melakukan praktik tawaf, sa’i, wukuf, lempar 

jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan 

keadaan di tanah suci (Hikmah, 2014). 

  Menurut Hidayat (2014), Manasik haji juga diperlukan guna memberikan 

pemahaman tentang tujuan utama keberangkatan ke tanah suci. Manasik haji 

sangat bermanfaat bagi para calon jamaah haji, karena setelah melaksanakan 

manasik haji, para calon jamaah haji akan dapat memahami hal-hal apa saja 

yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nantinya. 

  

C. JQuery Mobile 

Pemrograman Mobile yang digunakan adalah JQuery Mobile. Menurut 

Anastasia (2013), “JQuery Mobile merupakan library/framework dari Javascript 

yang dapat mempermudah pengolahan DOM pada halaman.” 

Menurut Mulhim (2014), “JQuery Mobile adalah sebuah framework 

(kerangka kerja) yang dibangun diatas jQuery yang menyediakan elemen-

elemen user interface (antarmuka) dan fitur-fitur untuk aplikasi web mobile yang 

dapat berjalan di berbagai perangkat mobile maupun desktop (cross platform).” 

 
D. PHP 

  Menurut Sutopo (2007), “PHP adalah singkatan dari Personal Homepage 

yang kemudia menjadi PHP Hypertext Preprocessor, sebagai suatu bahasa server 

untuk personal homepage.” 

  Menurut Anastasia (2013), PHP merupakan singkatan dari Hypertext 

Preprocessor. PHP adalah bahasa server-side scripting, sama seperti ASP. PHP 
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mendukung banyak database (MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, 

PostgresSQL, Generic ODBC, dan lain-lain. 

  PHP adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk kepentingan 

pembuatan aplikasi (Kadir, 2013). 

 

E. Database 

  Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer 

secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program 

komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut (Anastasia, 

2013). 

  Menurut Kadir (2013), Database adalah istilah yang menyatakan 

kumpulan data yang disimpan dalam bentuk yang mudah diakses oleh pemakai. 

Sebuah database terdiri atas sejumlah tabel. Setiap tabel tersusun atas sejumlah 

baris dan kolom. 

  Menurut Cahyono (2006), SQL merupakan singkatan dari Structured 

Query Language. SQL digunakan untuk berkomunikasi dengan database. 

Beberapa Relational DBMS yang menggunakan SQL, antara lain : Oracle, Sybase, 

Microsoft SQL Server, Access, Ingres, MySQL, Postgre dan masih banyak lagi. 

Salah satu database yang digunakan adalah MySQL. 

  Menurut Anastasia (2013), “SQL merupakan singkatan dari Structured 

Query Language yang merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk 

mengakses database.” 

  Menurut Kadir (2013), MySQL adalah nama sebuah database server. 

Database server adalah server yang menangani akses database. Dalam hal ini, 

akses ke server selalu dalam bentuk pernyataan SQL. 
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F. Penelitian-Penelitian Sejenis Yang Pernah Dilakukan 

1. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Data Pernikahan Kantor Urusan 

Agama Bonorowo Kebumen Jawa tengah (Luberrizki, 2012) 

 Berdasarkan Sistem yang dibuat dengan sistem berbasis komputer 

dengan mengunakan Visual Basic 6.0, data pernikahan dibuat supaya dapat 

untuk pencarian, pencatatan dan pemasukan data nikah. 

 Sedangkan perbedaan dengan Rancang bangun Aplikasi Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu yang dibuat ini tidak hanya 

tentang mencatat data nikah tetapi mencatat data manasik haji juga bagi 

jamaah haji yang akan mengikuti kegiatan manasik haji sebelum 

pemberangkatan haji yang sebenarnya, untuk kelebihannya user bisa 

mendaftarkan diri sebagai calon pasangan nikah maupun calon manasik 

haji. 

2. Rancang Bangun Sistem Informasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bangil, Pasuruan (Rokhman, 2011) 

 Berdasarkan aplikasi yang dibuat dengan Visual Basic 2005 dan 

database SQL Server 2005, sistem informasi Pernikahan Pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bangil hanya mengenai proses pendataan nikah yang 

penggunanya sebagai user yaitu pegawai Kantor Urusan Agama tersebut.   

 Sedangkan perbedaan dengan Rancang bangun Aplikasi Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu yang dibuat ini dapat 

digunakan oleh warga yang sebagai user yang bisa mendaftarkan nikah 

sendiri setiap pasangan, untuk kelebihannya bisa diakses di perangkat 

smartphone atau handphone. 
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