
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Haris Budiman (2017), perkembangan teknologi informasi yang 

semakin pesat diera globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya 

terhadap dunia pendidikan. Nurdiansyah (2017), Sistem pendidikan Indonesia 

saat ini sering terjadi perubahan, baik dari kurikulum maupun dari teknologinya. 

Hal itu disebabkan perkembangan zaman dan teknologi diera modern ini sangat 

pesat, seperti halnya perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Kemajuan 

teknologi yang mengglobal telah mempengaruhi berbagai aspek, tidak lain juga 

dalam dunia pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting, baik dalam 

segi proses maupun pembelajaran. Teknologi pendidikan dan pembelajaran 

merupakan dua komponen yang terikat satu sama lain, misalnya pembelajaran 

masih tetap berjalan meski tidak adanya pendidik sebagai alat penyampaian 

materi, melainkan dengan teknologi para peserta didik masih dapat mendapatkan 

ilmu yang sesuai dengan porsi mereka. 

Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajo yang yang bertempat di 

Kabupaten Luwu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang unggul. Sistem 

yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajo belum menggunakan 

sistem untuk membuat kartu Siswa atau ID Card (tanda pengenal). Kartu Siswa 

adalah ID Card yang dimiliki oleh setiap pelajar disebuah instansi. Kartu ini 

menjadi kontrol untuk siswa/siswinya. Pada Sekolah Menengah Pertama(SMP)  

sederajat belum berusia 17 Tahun, jadi mereka belum memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). Padahal memiliki kartu identitas sangatlah penting, supaya bila 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan tersesat, kecelakaan, diculik, dan 

sebagainya pihak berwajib tahu harus memulangkan siswa tersebut ke mana. ID 

Card untuk siswa juga bisa dijadikan sebagai tanda untuk mendapatkan akses 

tertentu selama berada dilingkungan sekolah. Seperti, meminjam buku 

diperpustakaan, dll. 

Salah satu faktor pendukung perkembangan sekolah adalah bagaimana 

membuat pelayanan terbaik, sehingga menjadi hal yang penting dalam membuat 

pelayanan digital dalam pembuatan kartu siswa, sehingga menghasilkan 
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pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Seringkali dalam pembuatan 

kartu siswa menjadi hal yang sulit karena harus ke tempat percetakan terlebih 

dahulu lalu memesan kartu siswa. Dalam pembuatan kartu siswa biasanya petugas 

sekolah akan memberikan data-data siswanya ke percetakan. Untuk pembuatan 

kartu siswa dicetak, maka dibangun sebuah sistem pengambilan permohonan 

percetakan terkomputerisasi yang mampu memudahkan proses pembuatan kartu 

siswa. Rancang bangun sistem pembuatan kartu siswa secara online di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Bajo berbasis Website, dengan sistem ini 

memudahkan petugas TU dalam proses pembuatan kartu siswa.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan permasalahan yang ada, maka penulis 

bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem 

Pembuatan Kartu Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajo Berbasis 

Website”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan pada latar 

belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu, “Bagaimana merancang 

dan membangun sebuah sistem pembuatan kartu siswa pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Bajo berbasis website?” 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah 

merancang dan membangun sistem pembuatan kartu siswa pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Bajo berbasis website. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan manfaat dalam penelitian perancangan dan pembuatan kartu 

siswa berbasiswebsite pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajo yang 

diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya: 

1. Manfaat Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajo 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Bajo untuk memudahkan petugas TU dalam membuat kartu siswa. 

2. Manfaat Bagi Penulis 
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Bagi peneliti bermanfaat sebagai penambah wawasan dalam pembuatan 

suatu sistem pembuatan kartu siswa. 

3. Manfaat Terhadap Dunia Akademik 

Manfaat penelitian ini terhadap dunia akademik adalah menambah literatur 

bagi pembuatan laporan sejenis dalam lingkungan Universitas Cokroaminoto 

Palopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori adalah segala informasi tertulis dan hasil penelitian yang 

relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti, digunakan sebagai rujukan 

dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir. Dengan kajian teori, peneliti 

dapat menjustifikasi adanya masalah penelitian dan mengidentifikasikan arah 

penelitian. 

 

1. Rancang Bangun 

Menurut Purbasari (2017), rancang bangun adalah proses pembangunan 

sistem untuk menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki 

sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian.Menurut 

Samania, dkk (2020), rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil 

analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem 

tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada.Menurut Maulana, dkk 

(2018), rancang bangun adalah menciptakan dan membuat sebuaha plikasi 

ataupun sistem yang belum ada pada suatu instansi atau objek tersebut. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan rancang bangun adalah proses 

pengembangan spesifikasi baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 

diperoleh dari pemilihan alternatif. 

 

2. Konsep Dasar Web 

 Website adalah kumpulan dari halaman web yang telah dipublikasikan pada 

jaringan internet dan memiliki domain/URL (Uniform Resource Locator) yang 

dapat diakses semua pengguna internet.Menurut Sundari (2016), mengemukakan 

bahwa website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks gambar diam atau gerak, animasi, 

suara, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk rangkaian bangunan yang saling terkait, masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan suatu halaman web  

dengan halaman web yang lainnya disebut hyperlink, sedangkan teks yang 

dijadikan media penghubung disebut Hypertext. Menurut Destiningrum & Adrian 
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(2017), mengemukakan bahwa web  adalah sebuah software yang berfungsi untuk 

menampilkan dokumen-dokumen pada suatu web yang membuat pengguna dapat 

mengakses internet melalui software yang terkoneksi dengan internet. 

 Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan Website adalah kumpulan 

halaman yang dapat menampilkan teks, gambar, animasi, video, suara yang 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Website dibagi 

menjadi dua gelombang yaitu website statis dan website dinamis. 

 

a. WWW(Word Wide Web) 

Menurut Ibrahim dkk (2018), Word Wide Web merupakan sekumpulan 

komputer yang menyediakan berbagai layanan informasi dan didalamanya 

terdapat sekumpulan komputer yang terintegrasi satu sama lainnya dengan 

menggunakan jaringan telekomunikasi yang rumit sehingga mereka dapat 

berkomunikasi dengan cepat.Menurut Sari (2017), Word Wide Web (WWW) 

adalah sebuah bagian dari  internet yang sangat dikenal dalam dunia internet, 

dengan adanya WWW seorang pengguna dapat menampilkan sebuah halaman 

virtual  yang disebut dengan website.Menurut Norida (2017), Word Wide Web 

adalah salah satu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai 

media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan 

internet.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan Word Wide Web adalah 

suatu layanan atau kumpulan halaman yang berisi informasi, dan dapat 

berkomunikasi menggunakan telekomunikasi, serta dapat menampilkan sebuah 

halaman virtual yang disebut website. 

 

b. Web Browser 

Menurut Suryana (2020), Web Browser adalah sebuah Software Aplikasi 

yang digunakan untuk menerima, menampilkan, dan menerjemahkan informasi 

dari world wide web. Dan salah satu informasi itu dibuat dalam format HTML.  

Sedangkan Menurut Fortun & Karawang (2019), mengemukakan bahwa web 

browser adalah suatu program yang digunakan untuk membaca kode HTML yang 

kemudian menerjemahkannya kedalam bentuk visual.Berdasarkan pandangan 

Indriyani(2016),pengertian web browser adalah sebuah perangkat lunak atau 
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software yang berfungsi untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan 

dokumen-dokumen yang disediakan oleh server web. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Web Browser 

merupakan suatu program atau software yang digunakan mengambil dan 

menampilkan halaman-halaman web yang dibangun dengan teknologi client-side 

scripting. 
 

c. HTML(Hypertext Markup Language) 

Menurut Lestanti & Susana (2016), HTML adalah bahasa pemrograman 

yang fleksibel di mana kita bisa meletakkan skripdari bahasa pemrograman lain   

seperti JAVA,Visual Basic C dan  lain-lain. Oleh karena itu agar dapat membuat 

program aplikasi di atas halaman web, terlebih dahulu harus mengenal dan 

menguasai HTML. Berdasarkan penelitian Haerulah & Ismiyatih(2017), HTML  

(Hyper  Text  Markup Language)adalah sekumpulan  simbol-simbol  atau  tag-tag  

yang dituliskan dalam sebuah  file yang digunakan untuk  menampilkan  halaman  

pada web browser. Priyanto (2018), HTML adalah bahasa markah yang digunakan 

untuk menyusun halaman web.Kodenya berupa kumpulan tag-tag, dengan setiap 

ditandai dengan <dan diakhiri dengan >. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan HTML (Hyper Text Markup 

Langunage) merupakan bahasa markah yang terstruktur yang dikembangkan 

untuk membuat halaman website yang dapat diakses. 

 

d. PHP (Personal Home Page) 

Menurut Jatmika (2019), pengertian PHP atau kependekan dari Hypertext 

Preprocessor adalah salah satu bahasa pemrograman open source yang sangat 

cocok atau dikhususkan untuk pengembangan sebuah Web dan dapat ditanamkan 

pada sebuah skrip HTML. Menurut Hanafri & Luthfiudin (2018), PHP adalah 

singkatan dari PHP (Hypertext Preprocessor). Saat pertama kali dikembangkan 

oleh programmer bernama Rasmus Leodorf, PHP awalnya adalah singkatan dari 

Personal Home Page Tools.Sedangkan menurut Ibrahim (2018), PHP adalah 

pemrograman (interpreter) proses penerjemahan baris sumber menjadi kode 

mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan 
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Dari pengertian diatas penulis menyimpulkanHypertext Processor (PHP) 

adalah bahasa scripting yang digunakan pada pengembangan website. PHP juga 

pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Leodorf untuk membantu user dengan 

web task. 
 

e. Microsoft Visio 2010 

Menurut Khairul & Widjaja (2018), mengemukakan bahwa Microsoft Visio 

adalah aplikasi utama untuk membuat semua diagram bisnis, mulai dari flowchart, 

network diagram, dan organization charts, untuk membuat denah dan 

brainstorming diagram. Sedangkan menurut Setiadi (dalam Muchtar, (2019)) 

mengemukakan bahwa Microsoft Visio (atau sering disebut Vusio) adalah sebuah 

program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram, 

diagram alur (flowchart), brainstorm, dan skemajaringan yang dirilis oleh 

Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektur untuk membuat 

diagram-diagramnya.Menurut Rahmaningtias & Hati (2020), mengemukakan 

bahwa Microsoft VisioOffice Visio merupakan software yang digunakan untuk 

membuat diagram atau chart. Aplikasi ini dapat membantu dalam menuangkan 

ide-ide atau konsep ke dalam bentuk flowchart, diagram dan grafik ilustrasi 

lainnya untuk menggambarkan informasi dan sistem, dari penjelasan dalam 

bentuk teks menjadi bentuk diagram gambar disertai penjelasan singkat. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan Microsoft Visio merupakan 

aplikasi (software) yang digunakan dalam pembuatan diagram maupun flowchart. 

 

f. Database MySQL 

Menurut Nurhayat, dkk(2018),mengemukakan bahwa MySQL diartikan 

sebagai database yang digunakan untuk pemprograman aplikasi, sama halnya 

dengan PHP yang memuat kode-kode untuk menjalankan aplikasi dibuat. 

Sedangkan menurut Novendri, dkk (2019), MySQL adalah sebuah perangkat lunak 

system manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: database management system) 

atau DBMS yang multithread, multiuser, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh 

dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis 

dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual 

dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok 
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dengan penggunaan GPL.MenurutOktafiani, dkk (2017), mengemukakan bahwa 

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk melakukan akses dan 

manipulasi database, dalam hal ini database relasional. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan MySQL adalah suatu 

perangkat lunak atau program aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah 

basis data yang bersifat open source. 

 

g. Research & Development (R&D) 

Menurut Wulantina & Maskar (2019), mengemukakan bahwa R&D dapat 

diartikan sebagai penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Sedangkan menurutWulantina & Maskar (2019), penelitian dan 

pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Prosedur penelitian yang 

dilakukan peneliti dalam pengembangan ini diadaptasi dari langkah-langkah 

pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & Gail tersebut dengan 

pembatasan. Research and Development (R&D) menurutZuhriyah(2019), yang 

terdiri dari 10 tahap, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 

revisi desain, validasi desain, uji coba pemakaian, revisi produk, uji coba produk, 

revisi desain, revisi produk, produksi massal. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Research and 

Development (R&D) merupakan metode penelitian yang di gunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu untuk menghasilkan produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada. 

 

h. Sublime Text 

Menurut Pahlevi, dkk (2018), Sublime Text merupakan salah satu text editor 

yang sangat powerful yang dapat meningkatkan produktivitas dan 

mengembangkan kualitas kode yang tinggi. Lestari (2019), Sublime Text adalah 

aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan diberbagai platform 

operating system dengan menggunakan teknologi Phyton API. Menurut 

Rahmaningtias & Hati (2020), mengemukakan Sublime Text merupakan perangkat 

lunak text editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu aplikasi. 
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Jadi dapat disimpulkan Sublime Text adalah perangkat lunak berupa teks 

editor yang digunakan untuk mengembangkan kualitas kode programmer. 

 

i. Framework 

 Berdasarkan penelitianMediana & Nurhidayat (2018), pengertian framework 

adalah suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan atau 

menangani suatu masalah yang kompleks. Singkatnya, framework adalah wadah 

atau kerangka kerja dari sebuah website dibangun. Dengan menggunakan 

kerangka tersebut waktu yang digunakan dalam membuat website lebih singkat 

dan memudahkan dalam melakukan perbaikan. Menurut Syahrul & Desmulyati 

(2019), mengemukakan bahwa framework adalah kumpulan perintah atau fungsi 

dasar yang membentuk aturan-aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama 

lain sehingga dalam pembuatan aplikasi website, diharuskan mengikuti aturan dari 

framework tersebut.Menurut Suprayogi & Rahmanesa (2019), mengemukakan 

bahwa framework merupakan kumpulan kode berupa library dan tool yang 

dipadukan sedemikian rupa menjadi satu kerangka kerja (framework) agar 

memudahkan dan memperoleh proses pengembangan aplikasi website. 

 Dari beberapa pengertian diatas, maka kesimpulan yang bisa ditarik yaitu 

framework merupakan kumpulan perintah atau aturan-aturan yang saling 

berkaitan dalam pembuatan website sehingga programmer akan lebih mudah 

melakukan perubahan terhadap aplikasinya (website). 

 

j. XAMPP 

Menurut Widyawati (2016), XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi 

untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data 

MySQL di komputer lokal. XAMPP berperan sebagai server web pada komputer 

lokal. Sedangkan menurut Suhimarita & Susianto (2019), merupakan paket server 

web PHP dan database MySQL yang paling populer dikalangan pengembang web 

dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai database. XAMPP berfungsi 

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri dari Apache HTTP 

Server, MySQL database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 

pemrograman PHP dan Perl.Josi (2017), mengemukakan bahwa XAMPP adalah 

sebuah aplikasi yang dapat menjadikan komputer sebagai sebuah server. 
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Kegunaan XAMPP ini untuk membuat jaringan lokal sendiri dalam artian kita 

dapat membuat website secara offline. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa XAMPP adalah 

sebuah aplikasi perangkat lunak yang didalamnya sudah tersedia database 

serverMySQL dan Support PHP Programming.  

 

k. Black Box Testing 

 Menurut Setiyani(2019), Black Box Testing merupakan pengujian kualitas 

perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian 

Black Box testing bertujuan untuk menemukan fungsi yang tidak benar, kesalahan 

pada struktur data, kesalahan performasi, kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

Dalam pengujian Black Box Testing digunakan alat untuk menjawab data yang 

disebut dengan pengujian penerimaan pengguna, dokumen ini berisi indicator dari 

prosedur-prosedur pengujian fungsionalitas dari perangkat lunak Setiyani 

(2019). Sedangkan menurut Lestari (2019), menjelaskan bahwa Black Box Testing 

juga dikenal Behafioral Testing adalah metode pengujian perangkat lunak dimana 

struktur internal, desain dan implementasi bagian yang diuji tidak diketahui 

penguji, dalam pengujianBlack Box yang diujikan adalah fungsionalitas dan non 

fungsionalitas.Menurut Setiyani (2019), Black Box adalah salah satu metode 

pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada 

input dan output aplikasi (apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau 

belum). Tahap pengujian atau testing merupakan salah satu tahap yang harus ada 

dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak (selain tahap perancangan 

atau desain). Klasifikasi Black Box Testing mencangkup beberapa pengujian 

yaitu: 

1. Pengujian fungsional, pengujian ini dilakukan dalam bentuk tertulis untuk 

memeriksa apakah aplikasi berjalan seperti yang diharapkan. 

2. Pengujian asap (smale testing), pengujian ini dilakukan untuk memeriksa 

apakah aplikasi tersebut berjalan seperti yang diharapkan. 

3. Recovery testing, pengujian ini pada dasarnya dilakukan untuk memeriksa 

seberapa hardware masalah bencana dan lain-lain. 

 Black Box adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji 

fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. 
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Pengetahuan khusus dari kode aplikasi/struktur internal dan pengetahuan 

pemprograman pada umumnya tidak diperlukan. Uji kasus dibangun disekitar 

spesifikasi dan persyaratan, yakni aplikasi apa yang seharusnya dilakukan. 

Menggunakan deskripsi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, 

persyaratan, dan desain untuk menurunkan uji kasus. 

 Pengujian pada Black Box berusaha menemukan kesalahan seperti: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

2. Kesalahan interface 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

4. Kesalahan kinerja  

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

 

3. UML (Unified Modeling Language) 

 Berdasarkan penelitian Hakim & Amelia (2018), pengertian UML (Unified 

Modeling Language) adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di 

dunia industri untuk mendefinisikan reqruiretment, membuat analisa dan desain, 

serta menggambarkan arsitektur dalam pemprograman berorientasi objek. 

Menurut Nugroho & Tangerang (2016), mengemukakan bahwa UML (Unified 

Modeling Language) merupakan software yang berparadigma “berorientasi 

objek”. Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan 

permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih 

mudah dipelajari dan dipahami. 

 MenurutJulianti, dkk (2019), UML merupakan teknik pengembangan sistem 

yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk pendokumentasian dan 

melakukan spesifikasi pada system. UML adalah sebuah bahasa yang telah 

menjadi standar industri untuk menawarkan sebuah standar untuk merancang 

sebuah sistem perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk 

merancang sebuah sistem. Berikut ini adalah berbagai macam diagram UML: 

 

a. UseCase Diagram 

 Use Case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dariperspektif 

pengguna. Use Case bekerja dengancara mendeskripsikan triotikal interaksi 

antarauser (pengguna) sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah 
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cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case juga bisa dikatakan sebagai 

rangkaian atau uraian kelompok yang saling terkait dan membentuk sistem yang 

teratur yang dilakukan atau diawasi sebuah actor. Adapun simbol use case 

diagram dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2 

 

Dependency 

 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang tidak 

mandiri (independent). 

3 
 

Generalization 

 
Hubungan dimana objek anak (descendent 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada diatasnya objek induk (ancestor). 

4 

 

Include 

 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 

5 

 

Extend 

 
Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6 
 

Association 

 
Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

7 

 

Sistem 

 
Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

8 

 

Use Case 

 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

9 

 

Note 

 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (dalam Muchtar, 2019) 

 

b. ClassDiagram 

 Class diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu 

sistem. Hal ini disebabkan karena class adalah deskripsi kelompok objek-objek 

dengan property, perilaku (operasi) dari relasi yang sama. Disamping itu 

classdiagram  bisa memberikan pandangan global atau sebuah sistem. Adapun 

simbol class diagram dapatdilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Class Diagram 
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No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalization Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

2 

 

Narcy 

Association 
Upaya untuk menghindari asosiasi dengan 

lebih dari 2 (dua) objek. 

    3 Class1

 

Class 

 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

4 

 

collaboration 

 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi semua aktor. 

5 

 

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

6 

 

Dependency 

 
Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang tergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri. 

7 
 

Association 

 

Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

Sumber : Rosa & Shalahuddin (dalam Muchtar, 2019) 

 

c. Activity Diagram 

 Activity Diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika procedural, 

proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Yang perlu diperhatikan adalah 

diagramactivity menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan actor. 

Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut adalah simbol-simbol 

yang sering digunakan pada saat pembuatan activitydiagram: 

Tabel 3Activity diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actifity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu 

sama lain. 

2 

 

Action 

 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

3 
 

Intital 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. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (dalam Muchtar, 2019) 

d. Sequence Diagram 
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 Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah 

scenario, diagram ini menunjukkan sejumlah didalam use case. Komponen utama 

sequence diagram terdiri dari objek yang dituliskan dengan kota segiempat 

bernama massage diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang 

ditunjukkan dengan progress vertical berikut simbol sequence diagram dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Table 4. Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

LifeLine 

 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

3 

 
 

Message 

 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (dalam Muchtar, 2019) 

 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu: 

a. Penelitian Himawan (2020),“Perancangan Kartu Pintar Mengenal Makanan 

Sehat Dengan Teknik Augmented Reality Bagi Anak Usia 4-5 Tahun”. 

Penelitian ini dirancang sebuah media pembelajaran yang inovatif dan 

interaktif bagi anak-anak dengan menggunakan teknologi Augmented reality 

(AR) yang dikombinasikan dengan  Flashcard, yang mana dalam hal ini 

menggabungkan dunia maya dan dunia nyata dalam bentuk aplikasi android 

sehingga gambar yang ada pada kartu tersebut dapat muncul dan tampil 

dalam bentuk 3D sehingga dapat memberi rancangan pada otak anak dalam 

berimajinasi dan keingintahuan yang mendorong motivasi belajar anak. 

b. Penelitian Sukirman, dkk(2019), “Perancangan Sistem Informasi Kartu 

Kuning (AK.1) Untuk Mencari Kerja Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Makassar”. Pelayanan kartu kuning pada Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Makassar masih terbilang manual karena pencari kerja masih harus datang 

ke loket administrasiuntuk membuat kartu kuning. Tujuan penelitian ini 
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merancang sistem informasi kartu kuning AK.1 pada dinas ketenagakerjaan 

kota Makassar untuk memudahkan para pencari kerja dalam pembuatan 

kartu kuning. Hasil penelitian ini adalah pelayanan pembuatan kartu kuning 

(AK.1) akan lebih efektif dan efisien karena pelayanan pembuatan kartu 

kuning (AK.1) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

c. Penelitian Sentosa(2017),“Aplikasi pembuatan Kartu Pengenal Siswa dan 

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) YKKP Dumai”. Pembuatan kartu 

pengenal siswa dan siswi SMP YKPP Dumai masih terkesan belum efektif 

dan efisien dalam hal pembuatannya atau pencetakan kartu tersebut 

prosesnya masih secara manualyaitu dengan menggunakan jasa seperti 

percetakan ataupun sablon. Dengan demikian apabila Sekolah Menengah 

Pertama YKPP Dumai membuat kartu pengenal siswa dan siswi dengan 

menggunakan jasa sablon maka akan banyak biaya dalam hal 

pembuatannya. Maka aplikasi ini dibuat dengan baik, agar lebih efektif, dan 

efisien dan memudahkan sekolah membuat kartu pengenal siswa dan siswi 

disekolahnya, kemudian memudahkan siwa dengan cepat untuk mengurus 

kembali kartu ketika mengalami kehilangan ataupun kerusakan, dan juga 

memudahkan siswa dan siswi dalam kegiatan segala hal baik disekolah 

maupun diluar sekolah.  
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2.3 Kerangka Pikir 

 Sebagai kerangka pikir untuk membangun Perancangan Sistem Pembuatan 

Kartu Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajo dilihat pada bagan 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir (Sumber : Hasil Rancangan Penulis,2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang mendidik siswanya untuk lebih unggul dan berprestasi 

Masalah yang terjadi yaitu proses pembuatan kartu siswa yang masih tidak 

menggunakan sebuah sistem dengan cara memesan pada sebuah percetakan 

yang mana proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan 

juga biaya. 

Diperlukan sebuah sistem untuk memudahkan petugas TU saat penginputan 

data siswa untuk membuat kartu siswa agar tidak lagi memesan pada pihak 

percetakan dan juga menghemat biaya sekaligus waktu. 

Dengan adanya sistem pembuatan kartu siswa, guru atau petugas TU dapat 

membuat kartu siswa dengan sendiri tanpa memesan melalui percetakan dan 

data siswa tidak akan tercecer karna data-data siswa telah terinput aman 

dalam sistem. 


