
 
 

 
 

 BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1. Analisa Permasalahan 

Alumni memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan suatu 

institusi pendidikan karena alumni dapat menjadi suatu cerminan kualitas sebuah 

institusi pendidikan. Suatu sekolah sangat membutuhkan informasi mengenai data 

alumninya, baik itu jurusannya, tahun kelulusannya, prestasi belajarnya, tempat 

bekerjanya dan masih banyak lagi kegiatan kegiatan sekolah yang erat 

hubungannya dengan alumni. 

Permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini berdasarkan 

wawancara terhadap Wakil Kepala Bagian Humas Dunia Usaha dan Industri 

SMAN 1 Tapung Hulu memberitahukan bahwasanya telah mengelola data 

alumni, namun data alumni terbaru yang dimiliki SMAN 1 Tapung Hulu pada saat 

ini hanya sebagian kecil. Sedangkan data alumni dari tahun 2006 diakui Wakil 

Kepala Bagian Humas Dunia Usaha Dan Industri kesulitan dalam mengakses data 

tersebut.  

Alumni SMAN 1 Tapung Hulu yang sangat  membutuhkan sistem 

informasi pendataan alumni dikarenakan sistem informasi tersebut dapat 

memfasilitasi keperluan seperti penyebaran berita dan informasi dari alumni, 

penyebaran kegiatan kegiatan rutin dan dapat diakses di manapun dan kapanpun. 

Oleh karena itu mengingat permasalahan yang terjadi pada SMAN 1 Tapung Hulu 

maka akan dibangun sebuah sistem informasi yang dapat memfasilitasi keperluan 

penyebaran informasi alumni dan informasi kegiatan rutin alumni yang dapat 

mempermudah pengelolaan data alumni SMAN 1 Tapung Hulu. 

4.2. Analisa Sistem Berjalan 

Permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah 

dikarenakan SMAN 1 Tapung Hulu mempunyai masalah pada pendataan 

alumninya. Masalah tersebut diantaranya sulitnya mengakses data alumni, 

masalah lain yaitu kurangnya interaksi antar alumni ke pihak sekolah dan antar 

alumni dikarenakan kurangnya intensitas kegiatan yang ada. Hal tersebut dirasa 
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sangat menyulitkan bagi pihak sekolah tidak terkecuali dengan SMAN 1 Tapung 

Hulu. Aktifitas yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan dapat dilihat pada  

flowchart sistem berjalan pada Gambar 4.1. 

Aliran Informasi Yang Berjalan

ALUMNI ADMIN PIMPINAN

Form alumniForm alumni

Mengisi 

form 

alumni

Form alumni 

telah diisi

Form alumni 

telah diisi

Menyimpan data 

alumni ke 

microsoft axcel

Data alumni

Membuat 

informasi 

data alumni

Informasi 

data alumni

Laporan data 

alumni
Laporan data 

alumni

 

Gambar 4.1. Aliran Sistem Berjalan 
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4.3. Analisa Sistem Usulan 

Sistem informasi yang akan dibangun bertujuan dalam mengelola dan 

memberikan informasi mengenai data alumni, informasi lowongan pekerjaan, 

penawaran lulusan, pemagangan, promosi dan pengelolaan kegiatan. Sistem 

informasi ini dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dalam bentuk 

website yang nantinya akan digunakan oleh tiga user yaitu admin, pimpinan dan 

alumni. Use case diagram sistem usulan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2. Use Case Diagram Sistem Usulan 

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam sistem informasi alumni ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Kategori Aktor 

Term Synonym Description 

Admin Admin Sekolah 

1. Mengelola data alumni tiap tahunnya, 

mulai dari meng-input dan meng-edit 

data alumni yang telah di input jika 

terjadi kesalahan input. 

2. Mengelola data kegiatan sekolah, mulai 

dari meng-input dan meng-edit data 

kegiatan yang telah di input jika terjadi 

kesalahan input. 

3. Mengelola notifikasi via email. 

4. Mengelola pengguna yaitu mengelola 

hak akses pengguna sistem. 

Alumni Alumni 

1. Kelola informasi, misalnya lowongan 

pekerjaan jika ketika ada lowongan 

pekerjaan di tempat alumni bekerja. 

2. Melihat data kegiatan. 

3. Mengelola data berita. 

4. Mengolah data pribadi. 

Pimpinan Kepala Sekolah 

1. Melihat laporan data alumni. 

2. Melihat laporan informasi. 

3. Melihat laporan  kegiatan yang 

melibatkan sekolah dan alumni. 

 

Berikut merupakan penggambaran sistem usulan dalam bentuk use case 

setiap aktor yang dapat dilihat pada Gambar 4.3 sampai Gambar 4.5. 
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Gambar 4.3. Use Case Aktor Admin 

 

Gambar 4.4. Use Case Aktor Alumni 

 

 

Gambar 4.5. Use Case Aktor Pimpinan 
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4.4. Skenario Use Case 

Skenario use case menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal yang ada 

pada sistem. Berikut ditampilkan skenario use case dari setiap use case yang telah 

ada. 

4.4.1. Skenario Use Case Login 

Skenario use case login dapat dilihat dari Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Skenario Use Case Login 

Use Case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani verifikasi dan hak akses 

memasukkan dan pengolahan data. 

Aktor : Admin, alumni dan pimpinan. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan menu utama. 

Skenario Normal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin, 

Alumni dan Pimpinan melakukan 

login. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login. 

 3. Sistem menampilkan menu utama 

atau beranda user. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika admin, 

alumni dan pimpinan melakukan 

login. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi 

login. 

 3. Sistem menampilkan pesan login 

tidak valid. 
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4.4.2. Skenario Use Case Kelola Data Alumni 

Skenario use case kelola data alumni dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Skenario Use Case Kelola Data Alumni 

Use Case : Input data alumni 

Deskripsi : Use case ini untuk menangani pengolahan data 

alumni. 

Aktor : Admin. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman yang berisi form input 

data alumni. 

Kondisi Akhir : 1. Sistem menampilkan pesan input data alumni 

sukses dilakukan. 

2. Sistem menampilkan pesan edit data alumni 

sukses dilakukan. 

Skenario Normal Input Data Alumni 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor membuka menu input data 

alumni. 

 

 2. Sistem menampilkan form input data 

alumni. 

3. Aktor melakukan input data 

sesuai form yang ada. 

 

 4. Data alumni masuk di database. 

 5. Sistem memeriksa form. 

 6. Sistem menampilkan pesan input 

data alumni sukses dilakukan. 

Skenario Normal Edit Data Alumni 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

actor membuka menu edit data 

alumni. 

 

 2. Sistem menampilkan search bar. 

3. Actor melakukan pencarian data 

alumni. 

 

 4. Sistem menampilkan data alumni. 

5. Actor mengganti data lama 

dengan data baru. 

 

 6. Sistem memeriksa form data alumni. 
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Tabel 4.3. Skenario Use Case Kelola Data Alumni (Lanjutan) 

Skenario Normal Edit Data Alumni 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 7. Data tersimpan ke dalam database. 

 8. Sistem menampilkan pesan edit data 

alumni sukses dilakukan. 

Skenario Gagal Input Data Alumni 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

actor membuka menu utama. 

 

 2. Sistem menampilkan form input data 

alumni. 

3. Aktor melakukan input data 

sesuai borang yang ada. 

 

 4. Data alumni masuk di database. 

 5. Sistem memeriksa form data alumni. 

 6. Menampilkan pesan form belum 

terisi lengkap. 

Skenario Gagal Edit Data Alumni 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

actor membuka menu edit data 

alumni. 

 

 2. Sistem menampilkan search bar. 

3. Actor melakukan pencarian data 

alumni. 

 

 4. Sistem menampilkan pesan data 

alumni tidak ditemukan. 

Skenario Gagal Edit Data Alumni 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika actor 

membuka menu edit data 

alumni. 

 

 2. Sistem menampilkan search bar. 

3. Actor melakukan pencarian data 

alumni. 

 

 4. Sistem menampilkan data alumni. 

5. Actor mengganti data lama 

dengan data baru. 
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Tabel 4.3. Skenario Use Case Kelola Data Alumni (Lanjutan) 

Skenario Gagal Edit Data Alumni 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 6. Sistem memeriksa form data alumni. 

 7. Sistem menampilkan pesan form 

belum terisi lengkap. 

 

4.4.3. Skenario Use Case Kelola Data Kegiatan 

Skenario use case kelola data kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Skenario Use Case Kelola Data Kegiatan 

Use Case : Kelola data kegiatan 

Deskripsi : Use case ini untuk menangani pengelolaan data 

kegiatan. 

Aktor : Admin, alumni dan pimpinan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan text box kegiatan yang 

belum diisi. 

Kondisi Akhir : Data jadwal kegiatan tersimpan kedalam 

database. 

Skenario Normal Input Kegiatan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu kegiatan. 

 

 2. Sistem menampilkan text box 

informasi. kegiatan yang belum 

diisi. 

3. Aktor mengklik text box dan 

membuat informasi kegiatan. 

 

 4. Data jadwal kegiatan tersimpan 

kedalam database. 

Skenario Normal Edit Kegiatan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu kegiatan. 

 

 2. Sistem menampilkan text box 

kegiatan yang telah di input 

sebelumnya. 

3. Aktor memilih text box jadwal 

kegiatan yang ingin di edit. 
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Tabel 4.4. Skenario Use Case Kelola Data Kegiatan (Lanjutan) 

Skenario Normal Edit Kegiatan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

4. Aktor mengganti data lama dengan 

data baru. 

 

 5. Data kegiatan tersimpan ke 

dalam database. 

Skenario Gagal Input Kegiatan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu kegiatan. 

 

 2. Sistem menampilkan text box 

kegiatan yang belum diisi. 

3. Aktor mengklik text box dan 

membuat  kegiatan. 

 

 4. Data kegiatan masuk di 

database. 

 5. Sistem memeriksa form data 

kegiatan. 

 6. Menampilkan pesan form belum 

terisi lengkap. 

Skenario Gagal Edit Kegiatan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu kegiatan. 

 

 2. Sistem menampilkan text box 

kegiatan yang telah di input 

sebelumnya. 

3. Aktor memilih text box jadwal 

kegiatan yang ingin di edit. 

 

4. Aktor mengganti data lama dengan 

data baru. 

 

 5. Sistem memeriksa form data 

kegiatan. 

 6. Data tersimpan ke dalam 

database. 

 7. Sistem menampilkan pesan form 

belum terisi lengkap. 
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4.4.4. Skenario Use Case Berita 

Skenario use case kelola berita dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Skenario Use Case Berita 

Use Case : Kelola berita 

Deskripsi : Use case ini untuk menangani pengelolaan 

lowongan pekerjaan. 

Aktor : Admin dan alumni. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman beranda alumni. 

Kondisi Akhir : Data informasi berita misal lowongan pekerjaan 

tersimpan ke dalam database. 

Skenario Normal Input Lowongan Pekerjaan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor login. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman beranda. 

3. Aktor mengklik text box dan 

meng-input informasi 

lowongan pekerjaan. 

 

 4. Data informasi lowongan pekerjaan 

tersimpan kedalam database. 

Skenario Normal Edit Lowongan Pekerjaan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor login. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman beranda.  

3. Aktor mengklik bar details 

pada text box informasi 

lowongan pekerjaan. 

 

 4. Sistem menampilkan details informasi 

lowongan pekerjaan. 

5. Aktor mengklik bar edit pada 

text box details informasi 

lowongan pekerjaan. 

 

6. Aktor mengganti data lama 

dengan data baru lalu mengklik 

bar save. 

 

 7. Data informasi lowongan pekerjaan 

tersimpan ke dalam database. 

 



43 
 

4.4.5. Skenario Use Case Data Alumni 

Skenario use case data alumni dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Skenario Use Case Data Alumni 

Use Case : Data alumni. 

Deskripsi : Use case ini untuk menampilkan informasi alumni 

yang dicari. 

Aktor : Admin dan alumni.  

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman beranda aktor. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman profil alumni yang 

dicari. 

Skenario Normal Lihat Profil Alumni 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

login. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

beranda aktor. 

3. Aktor mencari profil alumni di 

search bar dibagian atas halaman 

beranda. 

 

 4. Sistem menampilkan halaman 

profil alumni yang dicari. 

Skenario Gagal Lihat Profil Alumni 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

login. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

beranda aktor. 

3. Aktor mencari profil alumni di 

search bar dibagian atas halaman 

beranda. 

 

 4. Sistem menampilkan pesan profil 

alumni tidak ditemukan. 

4.5. Perancangan Database 

Basisdata merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi. 

Struktur database menjelaskan sejumlah tabel berisi field (atribut) yang 

dibutuhkan dalam sistem informasi alumni ini. Selain itu, terdapat primary key 

yang menjadi atribut kunci untuk masing-masing tabel dalam database yang 
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diperlukan dalam keterhubungan antara tabel satu dan lainnya. Berikut merupakan 

tabel database dari sistem informasi alumni yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 

sampai Tabel 4.14. 

1. Tabel User 

Nama Database : sman1_taphul 

Nama Tabel : user 

Primary key : id_user 

Foreign key : - 

Tabel 4.7. User 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_user varchar  14 Nomor id untik pengurutan secara 

otomatis 

2. username varchar 20 Berisi nama yang melakukan 

registrasi 

3. possword varchar 20 Possword 

4. level varchar  10 Level daam login 

 

2. Tabel Berita 

Nama Database : sman1_taphul 

Nama Tabel : berita 

Primary key : id_berita 

Foreign key : id_user 

Tabel 4.8. Berita 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_berita int 11 No id untuk pengurutan secara 

otomatis 

2. nama varchar 25 Berisi nama yang memposting 

berita 

3. judul text - Judul berita yang akan 

diposting 

4. isi text  Isi berita dari yang di posting 

5. id_user varchar 14 No id yang melakukann login 
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3. Tabel Kegiatan 

Nama Database : sman1_taphul 

Nama Tabel : kegiatan 

Primary key : id_kegiatan 

Foreign key : id_user 

Tabel 4.9. Kegiatan 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_kegiatan Int 11 No id untuk pengurutan otomatis 

2. nama_lengkap varchar 25 Nama alumni pembuat kegiatan 

3. angkatan  varchar 4 Angkatan alumni 

4. kegiatan text  - Kegiatan yang diposting 

5. waktu date - Waktu postingan 

6. tempat varchar 100 Tempat pelaksanaan kegiatan 

7. keterangan  text - Keterangan kegiatan 

8. id_user varchar 14 No id yang melakukann login 

 

4. Tabel jurusan 

Nama Database : sman1_taphul 

Nama Tabel : jurusan 

Primary key : jurusan 

Foreign key : id_user 

Tabel 4.10. Jurusan 

No Field Type Size Keterangan 

1. jurusan varchar 10 Nama jurusan 

2. nama_jurusan varchar 25 Nama lengkap dari jurusan 

3. keterangan text - Penjelasan tentang jurusan 

4. id_user varchar 14 No id yang melakukann login 
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5. Tabel Siswa 

Nama Database : sman1_taphul 

Nama Tabel : siswa 

Primary key : nis 

Foreign key : id_user 

Tabel 4.11. Siswa 

Field Type Size Keterangan 

nis varchar 14 Nomor induk siswa 

no_ijazah varchar 20 Nomor ijazah 

nama_lengkap varchar 25 Nama siswa 

nama_panggilan varchar 10 Nama panggilan siswa 

tempat_lahir varchar 50 Tempat  lahir siswa 

tanggal_lahir date  Tanggal lahir siswa 

jenis_kelamin varchar 10 Jenis kelamin siswa 

agama varchar 10 Agama siswa 

alamat varchar 50 Alamat siswa 

nama_ayah varchar 25 Nama ayah siswa 

nama_ibu varchar 25 Nama ibu siswa 

pekerjaan_ayah varchar 25 Pekerjaan ayah siswa 

pekerjaan_ibu varchar 25 Pekerjaan ibu siswa 

alamat varchar 50 Alamat orang tua siswa 

kota varchar 20 Kota siswa 

provinsi varchar 20 Provinsi siswa 

kode_pos varchar 5 Kodepos siswa 

nomor_telpon varchar 12 Nomor telepon siswa 

id_user varchar 14 Id user yang login 
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6. Tabel Alumni 

Nama Database : sman1_taphul 

Nama Tabel : alumni 

Primary key : - 

Foreign key :no_ijazah, nis, jurusan, id_user 

Tabel 4.12. Alumni 

Field Type Size Keterangan 

nis varchar 14 No induk alumni 

no_ijazah varchar 14 No ijazah alumni 

nama varchar 20 Nama alumni 

tahun_masuk varchar 5 Tahun masuk alumni 

tahun_lulus varchar 5 Tahun lulus alumni 

jurusan varchar 10 Jurusan alumni di sekolah 

nilai_tertulis varchar 5 Nialai alumni 

nilai_praktek varchar 5 Nilai alumni 

universitas varchar 25 Tempat alumni kuliah 

fakultas varchar 25 Fakultas alumni 

jurusan_kuliah varchar 25 Jurusan alumni 

angkatan varchar 9 Angkatan/tahun masuk 

pekerjaan varchar 15 Pekerjaan alumni 

tempat_kerja varchar 20 Tempat/perusahaan bekerja 

alamat_kerja varchar 50 Alamat bekerja 

email varchar 20 Email alumni 

foto varchar 200 Foto terbaru alumni 

id_user varchar 14 Id login user 

 

7. Tabel Forum 

Nama Database : sman1_taphul 

Nama Tabel : forum 

Primary key : - 

Foreign key :  id_user 
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Tabel 4.13. Forum 

Field Type size Keterangan 

id_post int 11 Id pengirim 

judul_post varchar 50 Judul diskusi 

tgl_post datetime  Tanggal pengiriman 

id_user varchar 14 Id login user 

isi_post text  Isi didkusi 

tgl_modif_post datetime  Tanggal pengiriman 

 

8. Tabel Forum_komentar 

Nama Database : sman1_taphul 

Nama Tabel : forum_komentar 

Primary key : - 

Tabel 4.14. Forum_komentar 

Field Type size Keterangan 

id_komentar Int 11 Id komentar diskusi 

tgl_komentar Datetime  Tanggal komentar 

id_user Varchar 14 Id login user 

isi_komentar Text  Isi komentar 

parent_id Int 11 Parent id komentar 

id_post Int 11 Id post lomentar 

 

4.6. Class Diagram 

Class diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada di 

sistem pendukung keputusan. Class diagram ini menggambarkan struktur statis 

dari sistem yang dibuat pada tahap design yang merupakan  deskripsi lengkap dari 

class-class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class telah 

dilengkapi dengan atribut dan operasi yang diperlukan. Adapun class diagram dan 

tabel keterangan class diagram sistem informasi alumni ini dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 
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id_kegiatan : int (11)

nama_lengkap : varchar (25)

angkatan : varchar (4)

kegiatan : Text

waktu : date

tempat : varchar (100)

Keterangan : text

id_user : varchar (14)

id_user : varchar (14)

username : varchar (20)

password : varchar (20)

level : varchar (10)

nis : varchar (14)

No_ijazah : varchar (20)

nama_lengkap : varchar (50)

nama_panggilan : varchar (15)

tempat_lahir : varchar (50)

tanggal_lahir : date

jenis_kelamin : varchar (10)

agama : varchar (10)

alamat : varchar (50)

nama_ayah : varchar (50)

nama_ibu : varchar (50)

pekerjaan_ayah : varchar (25)

pekerjaan_ibu : varchar (25)

alamat_ortu : varchar (50)

kota : varchar (20)

provinsi : varchar (20)

kode_pos : varchar (5) 

nomor_telpon : varchar (12)

id_user(F) : varchar (14)

nis : varchar (14)

no_ijazah : varchar (20)

tahun_masuk : varchar (4)

tahun_lulus : varchar (4)

jurusan : varchar (10)

nilai_tertulis : varchar (5)

nilai_praktik : varchar (5)

universitas : varchar (25)

fakultas : varchar (25)

jurusan_kuliah : varchar (25)

angkatan : varchar (9)

pekerjaan : varchar (15)

tempat_kerja : varchar (20)

alamat_kerja : varchar (50)

email : varchar (30)

foto : varchar (200)

id_user : varchar (14)

jurusan : varchar (10)

nama_jurusan : varchar (25)

keterangan : text

id_user : varchar (14)

Siswa Alumni Jurusan

user

Kegiatan

id_berita : int (11)

nama_lengkap : varchar (25)

judul : text

isi : text

id_user : varchar (14)

berita

id_komentar ; int(11)

tgl_komentar ; datetime

id_user ; varchar(14)

isi_komentar ; text

parent_id ; int(11)

id_post ; int(11)

id_post ; int(11)

judul_post ; varchar(50)

tgl_post : datetime

id_user : varchar (14)

isi_post :text

tgl_modif_post: datetime

forum
Forum_kome

ntar

 

Gambar 4.6. Class Diagram Sistem Informasi Alumni 

4.7. Sequence Diagram 

Sequence Diagram dapat digambarkan dalam suatu proses interaksi objek 

yang disusun dalam suatu urutan atau kejadian. Sequence diagram juga 

menggambarkan kelakuan/perilaku objek pada proses dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut 

akan dijelaskan mengenai sequence diagram sistem informasi alumni. 

4.7.1. Sequence Diagram Login 

Adapun sequence diagram login sistem informasi alumni ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.7. 



50 
 

 

Gambar 4.7. Sequence Diagram Login 

Gambar 4.7 adalah gambar sequence diagram login. Aktor yang dapat 

melakukan kegiatan ini yaitu admin, alumni dan pimpinan. Langkah pertama yang 

dilakukan membuka halaman login, kemudian aktor meng-input username, 

password dan memilih level hak akses, kemudian diverifikasi, jika username, 

password dan level benar maka sistem akan menampilkan halaman beranda. 

4.7.2. Sequence Diagram Data Alumni 

Adapun sequence diagram data alumni sistem informasi alumni ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8. Sequence Diagram Data Alumni 

Gambar 4.8 merupakan sequence diagram data alumni yang berfungsi 

untuk kelola data alumni. Menu ini dikelola oleh admin yang dilakukan pertama 

dengan membuka menu data alumni. 
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4.7.3. Sequence Diagram Forum 

Adapun sequence diagram forum sistem informasi alumni ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9. Sequence Diagram Forum 

Gambar 4.9 merupakan sequence diagram forum yang berfungsi untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi antar user dalam suatu forum. Pengelolaan forum 

ini dilakukan oleh pembuat forum. Setiap user dapat mengelola forum yang dibuat 

oleh user tersebut. 

4.7.4. Sequence Diagram Kegiatan 

Adapun sequence diagram kegiatan sistem informasi alumni ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10. Sequence Diagram Kegiatan 

Gambar 4.10 merupakan sequence diagram kegiatan yang berfungsi untuk 

kelola data kegiatan. Menu kegiatan ini dikelola oleh admin, alumni dan OSIS. 

Yang dilakukan pertama dengan membuka menu kegiatan. 
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4.7.5. Sequence Diagram Kelola Pengguna 

Adapun sequence diagram kelola pengguna sistem informasi alumni ini 

dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11. Sequence Diagram Kelola Pengguna 

Gambar 4.11 merupakan sequence diagram kelola pengguna yang 

berfungsi untuk kelola data pengguna sistem informasi alumni. Menu ini dikelola 

oleh admin yang dilakukan pertama dengan membuka menu kelola pengguna. 

4.7.6. Sequence Diagram Berita 

Adapun sequence diagram berita sistem informasi alumni ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12. Sequence Diagram Berita 

Gambar 4.12 merupakan sequence diagram berita yang berfungsi untuk 

kelola data lowongan pekerjaan. Menu ini dikelola oleh admin dan alumni yang 

dilakukan pertama dengan membuka menu lowongan pekerjaan. 
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4.8. Activity Diagram 

Activity diagram merupakan gambaran aktifitas dalam sistem yang sedang 

dirancang. Di bawah ini akan digambarkan mengenai activity diagram sistem 

informasi alumni. 

4.8.1. Activity Diagram Login 

Adapun activity diagram login sistem informasi alumni ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13. Activity Diagram Login 

Gambar 4.13 merupakan activity diagram login dari sistem informasi 

alumni yang akan diimplementasi. Aktivitas ini dimulai dari membuka sistem, 

kemudian input username, password dan pilih level, validasi dan jika username, 

password dan level benar sistem akan membuka halaman beranda. 

4.8.2. Activity Diagram Data Alumni 

Adapun activity diagram data alumni sistem informasi alumni ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14. Activity Diagram Data Alumni 
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Gambar 4.14 merupakan activity diagram data alumni dari sistem 

informasi alumni yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini dimulai dari 

admin login, setelah sistem menampilkan halaman beranda pilih menu data 

alumni. Admin dapat mengelola data alumni pada menu data alumni seperti 

tambah data alumni, view, edit dan delete data. 

4.8.3. Activity Diagram Forum 

Adapunactivity diagram forum sistem informasi alumni ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15. Activity Diagram Forum 

 Gambar 4.15 merupakan activity diagram forum pada sistem informasi 

alumni yang akan diimplementasi. Aktivitas ini dimulai dari user login, setelah 

sistem menampilkan halaman beranda lalu pilih menu forum. User dapat 

mengelola forum seperti menambahkan forum, view, edit dan delete forum serta 

dapat berinteraksi dengan user lain pada kolom komentar forum. 

4.8.4. Activity Diagram Kegiatan 

Adapun activity diagram kegiatan sistem informasi alumni ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16. Activity Diagram Kegiatan 

Gambar 4.16 merupakan activity diagram kegiatan pada sistem informasi 

alumni yang akan diimplementasi. Aktivitas ini dimulai dari user login, setelah 

sistem menampilkan halaman beranda lalu pilih menu kegiatan. User dapat 

mengelola menu kegiatan seperti menambahkan kegiatan, view, edit dan delete 

kegiatan. 

4.8.5. Activity Diagram Kelola Pengguna 

Adapun activity diagram kelola pengguna sistem informasi alumni ini 

dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17. Activity Diagram Kelola Pengguna 



56 
 

Gambar 4.17 merupakan activity diagram kelola pengguna dari sistem 

informasi alumni yang akan diimplementasikan. Aktivitas ini dimulai dari admin 

login, setelah sistem menampilkan halaman beranda pilih menu kelola pengguna. 

Admin dapat mengganti level pengguna pada menu kelola pengguna. 

4.8.6. Activity Diagram Berita 

Adapun activity diagram  berita atau lowongan pekerjaan sistem informasi 

alumni ini dapat dilihat pada Gambar 4.18 

 

Gambar 4.18. Activity Diagram Berita 

Gambar 4.18 merupakan activity diagram lowongan pekerjaan dari sistem 

informasi alumni yang akan peneliti implementasi. Aktivitas ini dimulai dari 

admin dan alumni login, setelah sistem menampilkan halaman beranda pilih menu 

lowongan pekerjaan. Admin dan alumni dapat mengelola data lowongan 

pekerjaan di menu lowongan pekerjaan seperti tambah data alumni, view, edit dan 

delete lowongan pekerjaan. 

4.8.7.   Perancangan Struktur Menu 

 Untuk mengentahui lebih jelasnya tentang struktur menu sistem informasi 

pendataan alumni pada SMAN 1 Tapung Hulu dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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LOGIN

ADMIN ALUMNI PIMPINAN

MENU 

UTAMA

LAPORANInput Data User

Input Data 

Siswa

LAPORAN 

DAFTAR 

ALUMNI

LAPORAN 

DAFTAR 

ALUMNI 

PERJURUSAN

LAPORAN 

DAFTAR 

ALUMNI PER 

ANGKATAN

Input Data 

Jurusan

Input Data 

Alumni

Input Data 

Berita

Input Data 

Kegiatan

Input Data LOGOUT

Forum

Forum Forum

Gambar 4.19. Perancangan Struktur Menu 

4.9.   Desain Output 

Perancangan keluaran (output) adalah produk  dari sistem yang dilihat baik 

dalam media kertas (hardcopy) seperti kertas dalam hasil media lunak (softcopy) 

seperti tampilan layar monitor. Selain itu output dapat juga berupa hasil dari suatu 

proses yang akan digunakan oleh proses lain dan disimpan dari suatu media. 

Berikut adalah output yang dihasilkan dari gambaran data yang ada. 
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1. Desain Output Daftar Alumni 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman laporan daftar alumni 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

NO NIS NAMA LENGKAP
TAHUN 

MASUK

TAHUN 

LULUS
JURUSAN

NILAI 

TERTULIS

LAPORAN DAFTAR ALUMNI SMA N 1 TAPUNG HULU 

Pekanbaru, dd/mm/yyyy

Mengetahui,

Kepala Sekolah

999

999

X (14)

X (14)

X (50)

X (50)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (10)

X (10)

X (5)

X (5)

X (20)

TAHUN                    : X (4)

NILAI 

PRAKTIK

X (5)

X (5)

JUMLAH ALUMNI : X (4)

Gambar 4.20. Laporan Daftar Alumni 

2. Desain Output Daftar Alumni Per Angkatan. 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman laporan daftar alumni 

perangkatan  yang dapat dilihat pada Gambar 4.21 

NO NIS NAMA LENGKAP
TAHUN 

LULUS

NILAI 

TERTULIS

LAPORAN DAFTAR ALUMNI SMA N 1 TAPUNG HULU PER ANGKATAN

Pekanbaru, dd/mm/yyyy

Mengetahui,

Kepala Sekolah

X (20)

999

999

X (14)

X (14)

X (50)

X (50)

X (4)

X (4)

X (5)

X (5)

TAHUN MASUK     : X (4)

JURUSAN

X (10)

X (10)

NILAI 

PRAKTIK

X (5)

X (5)

JUMLAH ALUMNI : X (4)

Gambar 4.21. Laporan Daftar Alumni Per Angkatan 
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3. Desain Output Daftar Alumni Per Jurusan 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman laporan daftar alumni 

perjurusan yang dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

NO NIS NAMA LENGKAP
TAHUN 

MASUK

TAHUN 

LULUS

NILAI 

TERTULIS

LAPORAN DAFTAR ALUMNI SMA N 1 TAPUNG HULU PERJURUSAN

Pekanbaru, dd/mm/yyyy

Mengetahui,

Kepala Sekolah

X (20)

999

999

X (14)

X (14)

X (50)

X (50)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (5)

X (5)

JURUSAN                : X (10)

NILAI 

PRAKTIK

X (5)

X (5)

JUMLAH ALUMNI : X (4)

Gambar 4.22.  Laporan Daftar Alumni Per Jurusan 

4. Desain Output Daftar Kegiatan 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman laporan daftar 

kegiatan yang dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

NO NAMA LENGKAP ANGKATAN WAKTU

LAPORAN DAFTAR KEGIATAN SMA N 1 TAPUNG HULU

Pekanbaru, dd/mm/yyyy

Mengetahui,

Kepala Sekolah

X (20)

999

999

X (25)

X (25)

X (4)

X (4)

DATE

DATE

TAHUN : X (4)

KEGIATAN

Text

Text

TEMPAT

X (100)

X (100)

Gambar 4.23.  Laporan Daftar Kegiatan 
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5. Desain Output Daftar Berita 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman laporan daftar berita 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

NO NAMA LENGKAP JUDUL BERITA

LAPORAN DAFTAR BERITA SMA N 1 TAPUNG HULU

Pekanbaru, dd/mm/yyyy

Mengetahui,

Kepala Sekolah

X (20)

999

999

X (25)

X (25)

Text

Text

TAHUN : X (4)

Gambar 4.24.  Laporan Daftar berita 

3.5.3.   Desain Input 

Pada desain input, diperlukan suatu bentuk (form) masukan (input) yang 

digunakan untuk mengentrikan data berdasarkan tampilan input tersebut sesuai 

dengan output yang diinginkan. Desain input pada perancangan ini berada pada 

halaman admin dan alumni. Adapun desain input dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

1. Desain Input Data User 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman form input user yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

X (14)

X (20)

Id User

Username

Password

Simpan

HEADER

FOOTER

INPUT USER

MENU

X (20)

Edit Hapus

MENU

X (10)Level

Gambar 4.25.  Form Input User 
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2. Desain Input Data Jurusan 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman input data jurusan 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

X (10)

X (25)

Text

Jurusan :

Nama Jurusan :

Keterangan :

Simpan

HEADER

FOOTER

INPUT DATA JURUSAN

MENU

Edit Hapus

MENU

Gambar 4.26.  Form Input Data Jurusan. 

3. Desain Input Kegiatan 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman input kegiatan yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

X (25)

X (4)

Text

Date

Nama Lengkap :

Angkatan :

Kegiatan :

Waktu :

Tempat :

Simpan

HEADER

FOOTER

INPUT KEGIATAN

X (100)

MENU

Edit Hapus

MENU

Gambar 4.27.  Form Input Kegiatan 
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4. Desain Input Berita 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman input berita yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

X (25)

Text

Text

Nama Lengkap :

Judul Berita :

Isi Berita :

Simpan

HEADER

FOOTER

INPUT BERITA

MENU

Edit Hapus

MENU

Gambar 4.28.  Form Input Berita 

5. Desain Input Data Siswa 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman input data siswa yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

X (14)

X (50)

X (15)

X (25)

X (10)

X (10)

X (50)

X (50)

X (50)

X (20)

X (20)

X (50)

X (20)

X (5)

X (12)

NIS :

Nama Lengkap :

Nama Panggilan :

Tempat Lahir :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat :

Nama ayah :

Nama Ibu :

Pekerjaan Ayah :

Pekerjaan Ibu :

Alamat Orang Tua :

Kota :

Kode Pos :

No Telp :

Simpan

HEADER

FOOTER

INPUT DATA SISWA

Date

X (20)Provinsi :

MENU

Edit Hapus

MENU

Gambar 4.29.  Form Input Data Siswa 
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6. Desain Input Data Alumni 

Berikut ini merupakan rancangan tampilan halaman input data alumni 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

X (14)

X (4)

X (4)

X (10)

X (5)

X (50)

X (50)

X (50)

X (9)

X (15)

X (20)

X (50)

X (30)

NIS :

Tahun Masuk :

Tahun Lulus :

Jurusan :

Nilai Tertulis :

Nilai Praktik :

Universitas :

Fakultas :

Jurusan Kuliah :

Angkatan :

Pekerjaan :

Tempat Kerja :

Alamat Kerja :

Email :

Simpan

HEADER

FOOTER

INPUT DATA ALUMNI

X (5)

X (100)Foto :

MENU

Edit Hapus

MENU

 

Gambar 4.30.  Form Input Data Alumni 


