
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Rancang Bangun 

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan 

(Pressman, 2003). Menurut Jogiyanto (2005) Rancang Bangun (desain) adalah 

tahap dari setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang merupakan 

pendefinisian dari kebutuhan kebutuhan fungsional, serta menggambarkan 

bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan 

dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut 

mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat keras dan perangkat 

lunak dari suatu sistem. Maka pengertian rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa kedalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2.2 Sistem 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat 

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005). Menurut Kristanto (2007) Sistem 

merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk 

memperoleh masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan 

mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang 

diinginkan. 

2.2.1 Klasifikasi Sistem 

Terdapat beberapa klasifikasi dalam mendefinisikan sistem, yaitu 

(Jogiyanto, 2005): 

1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak 
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Adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara 

fisik. 

2. Sistem diklasifikasikan sebagai alamiah 

Adalah sistem yang terjadi melalui proses alama, tidak dibuat oleh manusia 

3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu 

Dimana tingkah laku sistem telah dapat diperidiksi dan keluaran dari sistem 

sudah dapat diramalkan. 

4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak 

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. 
 

2.2.2 Karakteristik 

Suatu sistem mempunyai kerakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu 

(Jogiyanto, 2005): 

1. Komponen (Components) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem 

atau bagian-bagian dari sistem. setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari 

sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu mempengaruhi proses 

sistem secara keseluruhan. 

2. Batasan sistem (Boundary) 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. batasan suatu 

sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar Sistem (Evinronment) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas sistem yang 

mempengaruhi operasi. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan dana dapat juga bersifat menguntungkan sistem tersebut. 

Lingkungan luar yang menguntungkan berupa energi dari sistem dan dengan 

demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang lingkunagn luar yang 
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merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan 

menggangu kalangsungan hidup dari sistem. 

4. Penghubung Sistem (Interfance) 

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainya. melalui penghubung ini memungkinkan sumber-

sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainya. Dengan 

penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainya 

membentuk satu kesatuan.  

5. Masukan Sistem (Input) 

Masukan sistem adalah energi yang masukan kedalam sistem. masukan 

dapat berupa masukan perawatan (maintenance input), dan masukan sinyal 

(signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukan supaya 

tersebut dapat beroperasi.signal input adalah energi yang diproses untuk 

didapatkan keluaran. sebagai contoh didalam komputernya dan data adalah 

signal input untuk diolah menjadi informasi. 

6. Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. misalnya untuk 

sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna 

dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedang informasi adalah keluaran 

yang dibutuhkan.  

7. Pengolahan Sistem (Proses) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah 

masukan menjadi keluaran. Sistem ini akan mengubah data transaksi 

menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. 

8. Sasaran Sistem (Objective) 

Sebuah sistem sudah tentu mempunyai sasaran atau pun tujuan. Dengan 

adanya sasaran sistem, maka kita dapat menentukan masukan yang 

dibutuhkan sistem dan keluaran apa yang akan dihasilkan sistem tersebut 

dapat dikatakan berhasil apabila mencapai/mengenai sasaran atau pun 

tujuan. 

http://www.sarjanaku.com/2012/11/komunikasi-data-dan-jaringan-komputer.html
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2.3 Informasi   

Informasi adalah hasil dari pengolahan data data tertentu sehingga 

menghasilkan suatu yang bermakna dan dapat dimanfaatkan sebagai landasan 

dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan (Jogiyanto, 2005). 

Menurut Kristanto (2007) Informasi juga berarti kumpulan data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 

2.3.1 Kualitas Informasi 

Kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut 

(Jogiyanto, 2005). 

1. Keakuratan dan teruji kebenarannya, Informasi harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan tidak menyesatkan. 

2. Kesempurnaan informasi, Informasi disajikan dengan lengkap tanpa 

pengurangan, penambahan, dan pengubahan. 

3. Tepat waktu, Infomasi harus disajikan secara tepat waktu, karena menjadi 

dasar dalam pengambilan keputusan. 

4. Relevansi, Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika 

Informasi tersebut dapatditerima oleh mereka yang membutuhkan. 

5. Mudah dan murah, Apabila cara dan biaya untuk memperoleh informasi 

sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat untuk memperolehnya, 

atau akan mencari alternatif  

2.3.2 Karakteristik Informasi 

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat diperlukan di 

dalam suatu organisasi (Jogiyanto, 2005). Informasi memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Benar atau salah, Informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap 

kenyataan.  

2. Baru, Informasi benar-benar baru bagi sipenerima.  

3. Tambahan, Informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan 

terhadap informasi yang telah ada. 
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4. Korektif, Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap 

informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. 

5. Penegas, Informasi dapat mempertegas informasi yang ada sebelumnya 

sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. 

2.4 Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang 

dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam 

organisasi (Kadir, 2003). Menurut Jogiyanto (2005) Sistem informasi adalah suatu 

sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 

suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 

yang diperlukan. 

2.4.1 Klasifikasi Sistem Informasi 

Menurut Abdul Kadir (2003) ada berbagai cara untuk mengelompokkan 

sistem informasi. Klasifikasi yang umum dipakai antara lain didasarkan pada: 

1. Level Organisasi 

2. Area Fungsional 

3. Dukungan yang Diberikan 

4. Arsitektur Sistem Informasi 

2.4.2 Komponen Sistem Informasi 

Suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti (Kadir, 2003): 

1. Perangkat keras  

Mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.  

2. Perangkat lunak  

Sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat 

memproses data. 

3. Prosedur 

Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan 

pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 
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4. Orang 

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem 

informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. 

5. Basisdata (database) 

Sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan 

penyimpanan data. 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data 

Sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources) dipakai secara 

bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. 

2.4.3 Pentingnya Perencanaan Sistem Informasi 

Berikut beberapa alasan pentingnya perencanaan Sistem Teknologi 

Informasi menurut Jogiyanto (2005): 

1. Hasil dari perencanaan sistem teknologi informasi dapat dibagikan kepada 

manajemen dan ahli-ahli sistem teknologi informasi. Diskusi dan 

persetujuan akan hasil perencanaan ini dapat menyediakan pemahaman 

bersama antara ahli-ahli sistem teknologi informasi dan manajer-manajer 

bisnis tentang bagaimana cara terbaik bagi perusahaan untuk menggunakan 

sumber daya informasinya. 

2. Mengembangkan suatu rencana untuk sumber daya informasi yang dapat 

membantu mengkomunikasikan masa depan perusahaan itu kepada pihak 

lain di dalam organisasi. 

3. Diskusi mengenai perencanaan sering kali banyak membantu manajer-

manajer bisnis dan ahli-ahli sistem teknologi informasi dalam membuat 

keputusan yang mendasar mengenai bagaimana sistem teknologi informasi 

akan diarahkan untuk membantu bisnis perusahaan. 

4. Dengan perencanaan yang baik, jika sesuatu yang buruk terjadi mendadak di 

perusahaan, maka perusahaan sudah siap menghadapinya. 

5. Hasil dari perencanaan sistem teknologi informasi dapat membantu 

mengalokasikan sumber-sumber daya ke proyek-proyek sistem teknologi 

informasi yang penting dan bermanfaat bagi perusahaan. Hasil dari 
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perencanaan ini didampingi dengan anggaran biaya yang mencerminkan 

prioritas bisnis untuk sistem teknologi informasi yang harus dikembangkan. 

6. Alat komunikasi dengan manajemen puncak. 

7. Membantu pemasok. 

 

2.5 Sistem Informasi Akademik 

Akademik adalah pendidikan akademis yang berhubungan dengan bidang 

ilmu (studi) seperti bahasa, ilmu-ilmu sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam. 

Pada program akademik menengah umum, pendidikan mengutamakan perluasan 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam sistem persekolahan yang 

hanya mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa 

yang ingin melanjutkan studi (Kemendikbud, 2014). Menurut Undang-undang RI 

Nomor 201 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: 

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan negara.” 

Maka Sistem Informasi Akademik adalah Sistem yang memberikan layanan 

informasi yang berupa data dalam hal yang berhubungan dengan akademik. 

Dimana dalam hal ini pelayanan yang diberikan yaitu seperti: penyimpanan data 

untuk siswa baru, penentuan kelas, penentuan jadwal pelajaran, pembuatan jadwal 

mengajar, pembagian tugas, dan proses penilaian. 

 

2.6 Perancangan Sistem 

Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak merupakan 

upaya untuk mengkontruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan (mungkin 

informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi 

kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi maupun penggunaan 

sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan 

perangkat (Rosa dan Shalahuddin, 2011). 
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2.7 Metode Berorientasi Objek  

Object Oriented Programming (OOP) atau pemrograman berorientasi objek 

adalah suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika dalam menghadapi 

masalah-masalah yang akan dicoba mengatasi dengan bantuan komputer. Filosofi 

OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat 

lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta implementasi) sehingga dapat 

diterapkan pada perancangan sistem secara umum menyangkut perangkat lunak, 

perangkat keras, serta sistem informasi secara keseluruhan (Nugroho, 2005). 

Menurut Sholiq (2006), berorientasi objek atau object oriented merupakan 

paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai 

kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Yang dimaksud dengan 

berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat lunak sebagai 

kumpulan objek-objek diskrit yang bekerja sama antara informasi atau 

struktur data dan perilakau (behavior) yang mengaturnya. 

Objek adalah konsep abtraksi atau sesuatu yang memiliki arti bagi aplikasi 

yang akan dikembangkan. Pengertian objek biasanya adalah kata benda, namun 

objek dalam konteks OOP bukan hanya objek nyata yang bisa dilihat serta diraba 

dan dilihat secara kasat mata, namun juga menyangkut entitas-entitas konseptual 

seperti rumus persamaan kuadrat, liberalisme, marxisme, dan sebagainya. 

Menurut Sholiq (2006), ada tujuh istilah berorientasi objek, yaitu: (1) Abtraksi 

(abtraction); (2) Pewarisan (inheritance); (3) Banyak bentuk (polymorphism); (4) 

Pembungkusan (encapsulation); (5) Pengiriman pesan (message sending); (6) 

Assosiasi (assosiation); dan (7)   Aggregasi (aggregation). 

2.7.1 Object Oriented Analysis (OOA) 

OOA adalah tahapan perangkat lunak dengan menentukan spesifikasi sistem 

(sering orang menyebutnya sebagai System Requirement Spesification (SRS) dan 

mengidentifikasi kelas-kelas serta hubungannya satu terhadap yang lainnya. 

Untuk memahami spesifikasi sistem, kita perlu mengidentifikasi para pengguna 

atau yang sering disebut sebagai aktor-aktor. Siapa aktor-aktor yang akan 

menggunakan sistem dan bagaimana mereka menggunakan sistem (Nugroho, 

2005). Menurut Rosa dan Salahuddin (2011) OOA adalah tahapan untuk 
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menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang akan dibangun dengan 

konsep beriontasi objek. OOA biasanya menggunakan kartu CRC (Component, 

Responsibility, Collaborator) untuk membangun kelas-kelas yang akan digunakan 

atau menggunakan UML. 

Mencari objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk 

mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap objek-objek pada sistem yang 

bersangkutan. Objek-objek dapat bersifat mandiri, organisasi, satuan informasi, 

gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam konteks representasi 

dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan. Adapun aktifitas utama 

dari OOA adalah (Nugroho, 2005): (1) menganalisis masalah domain; (2) 

menjelaskan sistem proses; (3) mengidentifikasi objek; (4) menentukan atribut; 

(5) mengidentifikasi operasi; dan (6) komunikasi objek. 

2.7.2 Object Oriented Design (OOD) 

OOD adalah pekerjaan yang dilakukan untuk merancang kelas-kelas yang 

teridentifikasi selama tahap analisis dan antarmuka (interface). Selama tahap ini 

kita mengidentifikasi dan menambah beberapa objek dan kelas yang mendukung 

implementasi dari spesifikasi kebutuhan (Nugroho, 2005). Menurut Rosa dan 

Salahuddin (2011) OOD adalah perantara untuk memetakan spesifikasi atau 

kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain 

pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman 

berorientasi objek. OOA dan OOD seringkali memiliki batasan yang samr, 

sehingga biasanya disebutkan langsung menjadi OOAD. 

Adapun proses pada OOD meliputi (Nugroho, 2005): (1) mendefenisikan 

konteks dan mode dari penggunaan sistem; (2) mendesain arsitektur sistem; (3) 

identifikasi objek sistem utama; (4) mengembangkan model desain; serta (5) 

menentukan interface objek. 

2.8 Unifield Modelling Language (UML) 

Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady Booch, DR. James 

Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter Yourdon, dan lainnya. 

Semuanya bekerja di Rational Software Corporation dan berfokus pada 
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standarisasi dan perbaikan ulang UML. Simbol UML mirip dengan Boch, notasi 

OMT, dan juga ada kemiripan dengan notasi lainnya (Sholiq, 2006). Menurut 

Rosa dan Salahuddin (2011) UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan 

visual untuk memberi spesifikasi, menggambarkan, membangun, dan 

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks pendukung. 

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara 

lain (Sholiq, 2011): 

1. Use Case Diagram 

2. Activity Diagram 

3. Sequence Diagram 

4. Class Diagram  

5. Collaboration Diagram 

6. Statechart Diagram 

7. Component Diagram 

8. Deployment Diagram 

2.8.1 Use Case Diagram 

Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana 

aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem yang sedang dibangun. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas 

sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan 

pemakai atau pengguna. Pelajari setiap penjelasan simbol use case diagram yang 

dijelaskan dalam Tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 Use case diagram. 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

 Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 
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Tabel 2.1 Use case diagram (Lanjutan) 

No Simbol Nama Keterangan 

2  Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

3 
 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor. 

Sumber: Sholiq (2006) 

2.8.2 Activity Diagram 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use case. 

Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut 

tidak lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam 

aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang menunjukkan 

dimulainya aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang menunjukkan 

akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. Diagram aktivitas 

tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna 

untuk aliran kerja yang komplek dan melebar yang dijelaskan dalam Tabel 2.2 

berikut ini. 

Tabel 2.2 Activity diagram. 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain. 

2 
 

Decision 
State dari sistem yang mencerminkan 

pengambilan keputusan. 

3  Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4  Actifity Final 

Node 
Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

5  Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran. 

6  Control Flow Arus aktivitas. 

Sumber: Sholiq (2006) 
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2.8.3 Sequence Diagram 

Diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case yang dijelaskan dalam Tabel 2.3 berikut ini. 

Tabel 2.3 Sequence diagram. 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Lifeline 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi. 

3 

 

 

Self-message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi. 

4 

 

Activation 
Indikasi dari sebuah objek yang melakukan 

suatu aksi. 

Sumber: Sholiq (2006)  

2.8.4 Class Diagram 

Diagram kelas menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas 

mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan dengan 

informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek 

pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi. 

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber 

untuk kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan digram 

ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan system yang dijelaskan dalam Tabel 2.4 

berikut ini. 

Tabel 2.4 Class diagram. 

No Simbol Nama Keterangan 

1  Generalization 

Hubungan objek anak (descendent) berbagi 

perilaku dan struktur data dari objek yang ada 

di atas objek induk (ancestor) 
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Tabel 2.4 Class Diagram (Lanjutan) 

No Simbol Nama Keterangan 

2 
 

Class 
Himpunan dari objek yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama 

3  Dependency 

Hubungan perubahan yang terjadi pada elemen 

mandiri (independent) akan mempegaruhi 

elemen yang bergantung pada elemen yang 

tidak mandiri 

4  Association 
Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya 

Sumber: Sholiq (2006) 

2.9 Model Pengembangan Sistem 

Model Pengembangan Sistem merupakan model sekuensial linier untuk 

software engineering, sering disebut juga dengan siklus kehidupan klasik atau 

model air terjun. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada 

perkembangan software yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat 

dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan 

pemeliharaan (Pressman, 2003). Menurut Jogiyanto (2005) Siklus Hidup 

Pengembangan Sistem adalah Proses pengembangan sistem melewati beberapa 

tahapan dari mulai sistem itu direncanakan sampai dengan sistem tersebut 

diterapkan, dioperasikan dan dipelihara. Bila operasi yang sudah dikembangkan 

masih timbul kembali permaslahan-permasalahan serta tidak bisa diatasi dalam 

tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk 

mengatasinya dan proses ini kembali ketahap pertama, yaitu tahap perencaan 

sistem yang biasa disebut siklus hidup suatu sistem (Diagram Life cycle). Model 

ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan 

sistem lalu menuju ketahap analisis, desain, coding, testing/ verification, dan 

maintenance. 

Model pengembangan sistem yang digunakan penulis dalam menganalisa 

perangkat lunak yaitu menggunakan metode konvensional dengan memanfaatkan 

model atau paradigma siklus hidup klasik atau lebih sering disebut Waterfall 

Model. Secara umum tahap pada model waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Perencanaan

Pemeliharaan

Implementasi

Perancangan

Analisa

 

Gambar 2.1: Kerangka Kerja Model Waterfall 

(Sumber: Jogiyanto, 2005) 

Keterangan dari Gambar 2.1 adalah sebagai berikut (Jogiyanto, 2005): 

1. Perencanaan 

Menyangkut studi kebutuhan pengguna, studi kelayakan baik secara teknis 

maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan perangkat lunak. 

Dapat juga dikatakan sebagai definisi kebutuhan sistem. 

2. Analisa 

Tahap dimana kita berusaha mengenali seluruh permasalahan yang muncul 

pada pengguna (user), mengenali komponen-komponen sistem, objek-objek, 

hubungan antar objek, dan lain sebagainya. Merupakan analisa keadaan 

internal dan eksternal. 

3. Perancangan 

Merupakan tahap pencarian solusi dari permasalahan yang didapat dari 

tahap analisa. 

4. Implementasi 

Tahap pengimplementasian rancangan sistem kesituasi nyata. Pada tahap ini 

dimulai proses pemilihan perangkat keras, penyusunan prangkat lunak 

aplikasi (coding), dan pengujian (testing), apakah sistem sudah sesuai 

dengan kebutuhan. Jika belum, dilakukan proses iterative, yaitu kembali ke 

tahap-tahap sebelumnya. 

5. Pemeliharaan 
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Mulai melakukan pengoperasian sistem dan melakukan perbaikan-perbaikan 

kecil jika diperlukan. Jika masa penggunaan sistem habis, maka akan 

kembali ke tahap pertama, yaitu perencanaan. 

 

2.10 Basisdata (Database) 

Basisdata (database) adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang 

saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. 

Basisdata dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai 

pendekatan berbasis berkas (Kadir, 2003). Menurut Jogiyanto (2005) Sistem 

basisdata (database system) adalah suatu sistem informasi yang menintegrasikan 

kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan 

membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam 

suatu organisasi. 

Tujuan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah agar 

dapat menemukan kembali data yang cari dengan mudah dan cepat. Di samping 

itu pemanfaatan basis data untuk pengolahan data juga memiliki tujuan-tujuan 

lain. 

Secara lebih lengkap, basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan 

objektif seperti berikut ini: 

1. Kecepatan dan kemudahan (speed) 

2. Efisiensi ruang penyimpanan (space) 

3. Keakuratan (accuracy) 

4. Ketersediaan (availability) 

5. Kelengkapan (completeness) 

6. Keamanan (security) 

7. Kebersamaan pemakai (sharability) 

2.11 Tolls Pengembangan Sistem 

2.11.1 MySQL 

MySQL adalah sebuah aplikasi Relational Database Management Server 

(RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta bersifat open source (Kadir, 2003). 

MySQL merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan di 
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dunia maya, yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses 

database. Database adalah sekumpulan tabel yang saling berhubungan satu sama 

lain, yang tujuannya adalah memelihara informasi dan membuat informasi 

tersedia saat dibutuhkan. Untuk menambah, mengakses, dan memproses data yang 

disimpan dikomputer, diperlukan sistem manajemen database seperti MySQL. 

 

2.11.2 Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML merupakan standar bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah 

halaman web (web document) untuk menampilkan informasi pada browser 

(Peranginangin, 2006). HTML dikembangkan oleh pengembang-pengembang 

skala internasional yang tergabung kedalam organisasi World Wide Web 

Consortium (W3C) untuk mencapai tujuan dalam mengatur dan menetapkan 

standar kepentingan bersama yang bisa digunakan untuk semua orang. W3C ini 

organisasi standar yang utama untuk Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dan 

HTML. Adapun fungsi HTML yang bisa diimplementasikan adalah sebagai 

berikut.  

1. Mengontrol tampilan laman web page dan isi laman (content).  

2. Mempublikasikan dokumen secara online, membuat form online yang bisa 

digunakan untuk pendaftaran dan transaksi secara online di seluruh dunia. 

3. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video dan java applet 

dalam dokumen HTML. 

2.11.3 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai 

bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada 

dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis 

sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP 

merupakan softwareopen-source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis 

serta dapat didownload secara bebas dari situs resminya http://www.php.net, PHP 

ditulis dengan menggunakan bahasa C (Peranginangin, 2006). Keunggulan dari 

PHP adalah sebagai berikut:  

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 
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2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif 

mudah. 

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya forum dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

4. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak. 

5. Skrip asli tidak dapat dilihat, sehingga keamanan lebih terjamin. 

6. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 

(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime 

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 

 

2.11.4 Apache 

 Server HTTP Apache atau Server Web/WWW Apache adalah web server 

yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft 

Windows dan Novell Netware serta platform lainnya) untuk melayani dan 

menjalankan fungsi situs web tanpa koneksi internet (Sidik, 2012). Protokol yang 

digunakan untuk melayani fasilitas web/www ini mengunakan HTTP 

(www.apache.org, 2014). 

Menurut Kadir (2013) Apache telah memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan 

kesalahan yang dapat dikonfigurasi, autentikasi basis data menggunakan 

antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan penanganan 

server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat lunak sumber lisensi terbuka 

(open source) yang dikembangkan oleh komunitas terbuka dari pengembang-

pengembang dibawah naungan Apache Software Foundation. 

2.11.5 Cascading Style Sheet (CSS) 

CSS merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam 

sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan 

bahasa pemograman (Kadir, 2013). CSS umumnya dipakai untuk membuat format 

tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML. 
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CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, 

warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, 

spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan 

parameter lainnya. CSS memungkinkan untuk menampilkan halaman yang sama 

dengan format yang berbeda (Kadir, 2013). 

2.11.6 Javascript (js) 

Javascript merupakan bahasa pemrograman khusus untuk halaman web agar 

halaman web menjadi lebih hidup . Javascript yang tertulis dalam sebuah halaman 

web dapat mengetahui dan merespon perintah pemakai seperti gerakan mouse, 

input form, dan navigasi halaman HTML (Kadir, 2013).  

Javascript mampu menginterpretasikan teks yang dituliskan pada halaman 

HTML dan memberikan tampilan teks dialog penolakan apabila teks yang 

dituliskan salah. Javascript juga mampu mengeksekusi perintah seperti 

memainkan file suara, mengeksekusi sebuah applet atau berkomunikasi dengan 

“plug-in” lain sebagai respon terhadap dibukanya sebuah halaman web atau 

penutupan halaman tersebut oleh pengguna (Kadir, 2013). 

2.11.7 Asynchronous Javascript And XML (AJAX) 

AJAX merupakan teknik baru dalam pengembangan website dinamis. 

AJAX ini berfungsi sebagai peningkatan performa website dalam melakukan 

akses data ke server yang dikirim melalui client via web (Kadir, 2013). AJAX 

melakukan pekerjaan yang lebih efisien dalam melakukan loading (refresh page) 

untuk pindah kehalaman lain. 

2.11.8 jQuery 

jQuery merupakan Framework atau cara baru dalam penulisan kode 

Javascript untuk optimasi atau meringkaskan cara penulisan library Javasript 

(Kadir, 2013). jQuery digunakan untuk mempercepat pemindahan dokumen 

HTML, penanganan event (event handling), pembuatan animasi didalam web, dan 

interaksi AJAX untuk pengembangan web yang modern dan cepat. 



25 

 

jQuery didukung lisensi terbuka (open source) dengan ukuran yang cukup 

kecil sebesar 56 KB, sehingga penggunaannya jauh jauh lebih cepat dan mudah 

dibandingkan menggunakan Javascript konvensional (Kadir, 2013). 

2.12 Pengujian Sistem 

Pengujian merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan 

dilakukan secara sistematis, pengujian sistem memverifikasi bahwa semua elemen 

saling bertautan dengan benar dan keseluruhan fungsi sistem/kinerja dapat 

tercapai (Pressman, 2012). Menurut Pressman (2012) Pengujian sistem dilakukan 

bertujuan untuk menemukan kemungkinan terbesar dalam menemukan kesalahan, 

sehingga dapat menjamin sistem yang dibangun sesuai dengan hasil perancangan 

yang telah dibuat. Model pengujian yang akan digunakan pada sistem informasi 

alumni menggunakan pengujian model Pengujian kotak hitam (black box). 

Black box merupakan metode pengujian yang berfokus pada kebutuhan 

fungsional perangkat lunak. Menurut Zulkifli (2013) yang merujuk kepada 

Agarwad (2010) pengujian blackbox berusaha untuk memastikan fungsi-fungsi 

yang ada dalam perangkat lunak dan menemukan kesalahan dalam beberapa 

kategori, diantaranya:  fungsi-fungsi yang salah atau hilang, kesalahan interface, 

kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan performa, 

kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

2.13 Profil Sekolah 

SMA Negeri 1 kampar Air Tiris terletak di daerah Kecamatan Kampar Jl. 

Lintas Bangkinang dan Pekanbaru. SMA Negeri 1 kampar Air Tiris dulu di 

bangun tahun 1973 bernama SMA Yayasan Pembangunan Air Tiris disingkat 

SMA YPA, yang bermodalkan 1 unit bangunan terdiri dari 4 ruang berukuran 7 X 

8 m
2
, dan Satu ruang Kantor ukuran 4 X 8 m

2
. Pada Tahun 1981 yayasan dengan 

bantuan orang tua siswa (BP3) dapat menambah 4 kelas tambahan sehingga 

menjadi 8 kelas, Tahun 1981–1982 SMA Yayasan Pembangunan Air Tiris di 

Negerikan Pemerintah dengan SK Mendikbud No. 0236/0/1981 tanggal 25 Juli 

1981. Tahun 1977 dengan Kepmen Dikbud No. 035/0/1977 tanggal 7 Maret 1977 

SMA Yayasan Pembangunan Air Tiris berganti nama dengan SMU Negeri 2 
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Kampar dan pada bulan Juli 2010 SMU Negeri 2 Kampar diganti dengan nama 

SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris, karena pemekaran Kecamatan Kampar menjadi 

4 Kecamatan. SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris sekarang memiliki luas tanah 

9.900 m
2, 

jumlah kelas ada 24 kelas. Jumlah Guru dan Siswa yang ada di SMA 

Negeri 1 Kampar Air Tiris saat ini adalah 60 orang guru, 3 orang guru kontrak, 7 

orang guru komite, 12 karyawan tata usaha, 5 orang karyawan komite honorer dan 

815 orang siswa. 

2.13.1 Visi 

Unggul dalam Prestasi berpijak pada IMTAQ dan IPTEK 

Indikator: 

1. Unggul dalam prestasi perolehan nilai nem 

2. Unggul dalam persaingan masuk perguruan tinggi 

3. Unggul dalam prestasi karya ilmiyah remaja 

4. Unggul dalam prestasi olahraga 

5. Unggul dalam penerapan disiplin 

6. Unggul dalam aktifitas keagamaan  

2.13.2 Misi 

1. Mengintensifkan pembelajaran dan bimbingan 

2. Bimbingan yang intensif dan kontinue kepada kelompok belajar dan 

karangan ilmiyah remaja siswa (KKIRS) 

3. Pelaksanaan pelatihan olahraga yang intensif berkesinambungan dan 

terpadu 

4. Menjalankan disiplin terhadap semua warga sekolah 

5. Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama 

yang dianut serta wawasan kebangsaan. 

2.13.3 Struktur Organisasi 

Adapun Struktur Organisai yang ada Di Sekolah SMA Negeri 1 Kampar 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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SISWA/SISWI

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris 

(Sumber: SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris) 

 

2.14 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian dan riset-riset terkait dengan pembahasan penulis saat ini 

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu. 

No Penulis dan Jurnal  Judul dan Abstrak 

1 Penulis: Bimo Seto 

Prakoso dan Meliana 

Christianti 

 

Jurnal: Jurnal Sistem 

Informasi Vol. 3 No. 1 

Maret 2008 

 

ISSN: 1907 – 1221 

Judul: Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 

Akademik dengan Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas 

Terpadu (SMAT) Krida Nusantara. 

 

Abstrak: Sekolah Menengah Atas Terpadu Krida Nusantara 

adalah pesantren yang terletak di Cibiru Bandung. Kondisi 

asrama dan situasi membuatnya sulit bagi orang tua untuk 

terlihat lebih kelas siswa. Untuk itu, SMAT Krida Nusantara 

diperlukan suatu sistem untuk membantu orang tua dalam 

memantau gradasi anak-anak mereka. Selain memberikan 

informasi tentang nilai, sistem ini juga akan memberikan fasilitas 

berita dan forum, untuk membangun komunikasi antara sekolah 

dan orang tua. 

Aplikasi akademik ini memiliki fungsi untuk merekam siswa 

kelas, data subjek, kompetensi dasar dan indikator, memberikan 

informasi melalui Berita, memberikan 2 cara Media interaksi, 

menyimpan data siswa, dan menghitung skor rata-rata per kelas/ 

siswa. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan).  

No Penulis dan Jurnal  Judul dan Abstrak 

2 Penulis: Nur Marlena dan 

Dimas Sasongko 

 

Jurnal: Journal Speed-

Sentra Penelitian 

Engineering dan Edukasi 

Volume 2 No 3 - 2010 

 

ISSN: 2088-0154 

Judul: Pembuatan Website Profil Pada Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 2 Kartasura. 

 

Abstrak: Saat ini perubahan budaya telah ditandai dengan 

adanya pemanfaatan internet yang semakin mendunia. Internet 

sebagai penyampai informasi keberadaannya kini sudah menjadi 

kebutuhan. Manfaat internet cukup besar dirasakan terutama 

dalam dunia bisnis, hiburan dan pendidikan. Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kartasura adalah salah satu instansi pendidikan 

yang belum memiliki website dan dalam penyampaian informasi 

yang diberikan masih secara sederhana yaitu dengan 

menggunakan papan pengumuman. Penyampaian informasi yang 

demikian dirasakan masih banyak memiliki kekurangan, antara 

lain penyampaian informasi yang terbatas. Untuk itu, perlu 

dibuatkan website profil yang dapat memudahkan siswa, guru, 

staf akademik, orang tua dan masyarakat dalam mencari 

informasi tentang Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kartasura. Agar penelitian yang dilakukan ini dapat mencapai 

sasaran dan lebih terfokus, maka penulis membatasi masalah 

dengan pokok bahasan yaitu pembuatan website untuk 

mengemukakan profil sekolah di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Kartasura. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 

website tentang pofil Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kartasura. 

 

3 Penulis: Medi Suhartanto 

 

Jurnal: Indonesian 

Journal on Networking 

and Security (IJNS) 

Volume 4 No 1 - 2012 

 

ISSN: 2088-0154 

Judul: Pembuatan Website Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Delanggu dengan Menggunakan PHP dan MySQL. 

 

Abstrak: Dengan makin berkembangnya teknologi informasi 

dan pemanfaatan internet sebagai media informasi, maka pada 

proyek Kerja Praktik ini akan dilakukan pembuatan website 

sekolah  SMP 

Negeri 3 Delanggu Klaten sebagai media informasi secara online 

berbasikan web dengan menggunakan PHP dan database MySQL 

yang akan menggantikan sistem lama yaitu secara manual. 

Karena sistem ini bertujuan sebagai sumber informasi sekolah 

SMP Negeri 3 Delanggu maka sistem ini dibuat secara sederhana 

dan mudah digunakan. Sistem ini memiliki fasilitas-fasilitas 

antara lain adalah Home, Profil Sekolah, Fasilitas Sekolah, Data 

Karyawan, Berita, Kesiswaan yang meliputi unit kegiatan dan 

prestasi, Galeri Foto dan yang terakhir buku tamu. SMP Negeri 3 

Delanggu sekarang sudah memiliki website sebagai sarana 

promosi dan publikasi kepada masyarakat umum dengan alamat 

situs http://smpn3delanggu.sch.id/ sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat yang ingin mencari informasi seputar SMP N 3 

Delanggu tanpa harus datang kesekolah. Dengan adanya website 

tersebut maka kesalahan-kesalahan dalam penyampaian 

informasi akan lebih mudah diperbaiki. Dengan website SMP N 

3 Delanggu informasi-informasi sekolah dapat dilihat disegala 

penjuru dan tidak terbatas pada salah satu wilayah saja. 

 

http://smpn3delanggu.sch.id/
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

No Penulis dan Jurnal  Judul dan Abstrak 

4 Penulis: Riyadi, Retnandi 

dan Deddy 

 

Jurnal: Jurnal Algoritma 

Sekolah Tinggi Teknologi 

Garut 

Volume 09 No 40 2012 

 

ISSN: 2302-7339 

Judul: Perancangan Sistem Informasi Website Subsutem 

Guru di Sekolah Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango. 

 

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk merancang sistem 

informasi website sekolah Pesantren Persatuan Islam 99 

Rancabango. Metodologi yang digunakan dalam perancangan 

sistem informasi ini menggunakan metode pendekatan 

berorientasi objek dengan Unified Aproach (UA) dari Bahrami 

(1999). Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi 

berbasis website dapat menjadi sebuah revolusi publikasi dalam 

membuka jangkauan informasi yang lebih luas lagi untuk 

menyampaikan berbagai jenis informasi mengenai sekolah 

tersebut memberikan kemudahan dalam aktivitas-aktivitas 

akademik menghilangkan batasan waktu, jarak dan tempat 

sebagai halangan bagi santriwan-santriwati, orang tua ataupun 

masyarakat yang ingin mencari informasi tentang sekulah yang 

bersangkutan (khususnya Guru). 

5 Penulis: Dani Ainur 

Rivai 

dan Sukadi 

 

Jurnal: Indonesian 

Journal on Networking 

and Security (IJNS) 

Volume 2 No 3 - Juli 

2013 

 

ISSN: 2302-5700 

Judul: Pembuatan Website Profil Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Miftahul Huda Ngadirojo. 

 

Abstrak: Sebuah Lembaga Sekolah yang belum lama berdiri dan 

sedang berkembang tentu tidak terlepas dari berbagai masalah 

terutama masalah-masalah dalam penyebaran informasi sekolah 

terhadap masyarakat luas untuk mempromosikan sekolahnya 

tersebut. Seperti halnya SMK Miftahul Huda Ngadirojo. Pada 

saat ini penyampaian informasi terhadap masyarakat luas masih 

tergolong sederhana yaitu melalui penyebaran brosur dan 

pemasangan sepanduk di berbagai tempat yang dirasa masih 

kurang efektif, sebab selain waktu dan biaya yang mahal, 

informasi yang dimuat di dalamnya sangat terbatas. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mampu membangun sebuah aplikasi web 

yang bisa di manfaatkan oleh SMK Miftahul Huda Ngadirojo 

untuk membantu menyebarkan informasi sekolah kepada 

masyarakat luas dengan efektif.  Untuk metodologi yang di 

gunakan yaitu Studi lapangan, Studi pustaka, Perancangan, 

Pembangunan, Uji Coba dan Implementasi. Hasil dari penelitian 

ini diharapkan bisa mendapatkan data-data yang akurat yang 

nantinya dapat mempermudah pengerjaan Kerja Praktik 

pembuatan Website Profil Sekolah dan akhirnya website tersebut 

benar-benar bisa dimanfaatkan oleh SMK Miftahul Huda untuk 

menyampaikan informasi dengan efektif. 

 


