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ABSTRAK 

 

SMPN 1 Rantau adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang berlokasi di Propinsi Kalimantan 

Selatan, Kabupaten Tapin dengan alamat Jl. Brigjen H. Hasan Basry Km 2, Kelurahan Rantau Kiwa, Kec. Tapin 

Utara. 

Setiap siswa harus dicatat dalam buku besar yang biasa disebut buku induk siswa atau buku pokok. pengolahan 

buku induk siswa di SMPN 1 Rantau telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun prosesnya masih dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi word. Hal tersebut mengakibatkan informasi hasil pengolahan data tidak berkualitas 

baik, lamban bahkan membuat kesulitan jika data hilang atau terhapus, dan juga laporan tentang identitas siswa sering 

terlambat atau tidak tepat waktu. 

Untuk memudahkan pengolahan data buku induk siswa, pihak SMPN 1 Rantau merasa perlu mengembangkan 

sistem informasi untuk pengolahan data buku induk siswa. 

Dari permasalahan tersebut, dibuatlah Aplikasi Buku Induk Siswa Dan Pengelolaan Alumni Berbasis Web 

Pada SMPN 1 Rantau. Penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySqli sebagai databasenya. Dengan 

adanya Sistem Informasi ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempercepat proses pelayanan. 

Dengan diterapkannnya sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan mengurangi kesalahan-kesalahan 

yang mungkin terjadi. Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat dalam proses input, output data yang dapat 

membantu SMPN 1 Rantau. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Buku Induk Mahasiswa, Php, MySqli, Web 
 
 

ABSTRACT 

 

SMPN 1 Rantau is a State Junior High School (SMP) located in South Kalimantan Province, Tapin Regency 

with the address Jl. Brigadier General H. Hasan Basry Km 2, Rantau Kiwa Village, Kec. North Tapin. 

Each student must be recorded in a ledger which is usually called the student master book or main book. The 

processing of the student master book at SMPN 1 Rantau is in accordance with applicable procedures, but the 

process is still carried out using the word application. This results in information from data processing that is not 

of good quality, slow and even makes it difficult if data is lost or deleted, and reports about student identities are 

often late or not on time. 

To facilitate the processing of student master book data, SMPN 1 Rantau felt the need to develop an 

information system for processing student master book data. 

From these problems, an application for the Student Parent Book and Web-Based Alumni Management was 

made at SMPN 1 Rantau. The author uses the PHP programming language and MySQL as the database. With the 

information system is expected to be useful and speed up the service process. 

With the implementation of this system is expected to simplify and reduce errors that may occur. This system 

is also expected to speed up the process of input and output data that can help SMPN 1 Rantau. 
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PENDAHULUAN 

SMPN 1 Rantau adalah Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri yang berlokasi di Propinsi 

Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin dengan 

alamat Jl. Brigjen H. Hasan Basry Km 2, Kelurahan 

Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara. Berdasarkan 

pengumpulan data di lapangan, pengolahan buku 

induk siswa di SMPN 1 Rantau telah sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, namun prosesnya masih 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi word. Hal 

tersebut mengakibatkan informasi hasil pengolahan 

data tidak berkualitas baik, lamban bahkan membuat 

kesulitan jika data hilang atau terhapus, dan juga 

laporan tentang identitas siswa sering terlambat atau 

tidak tepat waktu. Untuk memudahkan pengolahan 

data buku induk siswa, pihak SMPN 1 Rantau 

merasa perlu mengembangkan sistem informasi 

untuk pengolahan data buku induk siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, dilihat dari penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian oleh (Wijayanti, 2016) 

yang berjudul “Buku Induk Siswa Elektronik SMP 

Negeri 1 Kecamatan Ngebel” kemudian penelitian 

(Prabandari, 2019) yang berjudul “Sistem Informasi 

Buku Induk Siswa” dan  penelitian (Tri Harry 

Muliana Amra, 2018) yang berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Pengelolaan Data Alumni Pada 

Ikatan Kekeluargan Alumni (Ika) Sma Negeri 1 

Bulukumba” dari ketiga penelitian diatas hasil yang 

didapatkan yaitu mempermudah melakukan 

pengisian dan menyimpan Buku Induk Siswa, data 

siswa tersimpan secara digital, pencarian siswa 

menjadi semakin mudah dengan adanya menu 

pencarian dalam Sistem Informasi. 

 

METODE 

1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan 

metode ini bisa langsung mengamati kegiatan 

yang berlangsung pada SMPN 1 Rantau. 

2. Metode wawancara : Dengan metode ini bisa 

berdialog secara tanya langsung dengan 

siswa/i/guru SMPN 1 Rantau. untuk 

mendapatkan data dan info yang lebih detail. 

3. Studi Pustaka yang dilakukan dalam 

mengumpulkan informasi dari buku buku yang 

sesuai dengan tema permasalahan. sebagai 

berikut : 

 

1. Referensi Referensi yang digunakan 

adalah buku-buku dan internet yang 

berkaitan dengan buku induk siswa. 

2. Jurnal Jurnal yang dikutip adalah jurnal 

yang berkaitan dengan dengan buku induk 

siswa dan pengolahan alumni. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. UML (Unified Modelling Language) 

UML merupakan singkatan dari “Unified 

Modelling Language” yaitu suatu metode 

permodelan secara visual untuk sarana 

perancangan sistem berorientasi objek, atau 

definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang 

sudah menjadi standar pada visualisasi, 

perancangan dan juga pendokumentasian sistem 

software. Berikut ini merupakan perancangan UML 

dari “Aplikasi Buku Induk Siswa dan Pengelolaan 

Alumni Berbasis Web Pada SMPN 1 Rantau”. 

A. Use Case 

Use case atau Diagram use case merupakan 

pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu sama 

lain atau lebih aktor dengan sistem informasi yang 

akan dibuat”. 
 

 
Gambar 1. 1 Use Case 

B. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 

lunak. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa               diagram 

aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa 

yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh sistem. Activity diagram Pelapor, 

Admin, dan Teknisi dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini : 

 

1. Activity Diagram Login Admin 
 

 

Gambar 1. 2 Activity Diagram Login Admin 
 

 

 

 

 

 

 



2. Activity Diagram Login Kepala Sekolah 

 

Gambar 1. 3 Activity Diagram Login Kepala 

Sekolah 

C. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan 

objek pada use case dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan message yang dikirimkan 

dan diterima antar objek. Sequence diagram 

menunjukan urutan event kejadian dalam suatu 

waktu. Sequence Diagram Admin, Kepada 

Sekolah, dan Teknisi dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini : 

 

1. Sequence Diagram 

 

Gambar 1. 4 Sequence Diagram 

D. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem 

dari segi pendifinisian kelas-kelas yang akan dibuat 

untuk membangun sistem. Pada bagian ini akan 
dijabarkan deskripsi class diagram yang terdapat 

dalam sistem ini sebagai berikut:  

 

Gambar 1. 5 Class Diagram 

Berikut relasi tabel Aplikasi Buku Induk Siswa Dan 

Pengelolaan Alumni Berbasis Web Pada SMPN 1 

Rantau: 

 
Gambar 1. 6 Relasi Tabel 

Dalam pembuatan sistem dilakukan dengan 

beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan mulai 

dari pengumpulan data sampai dengan uji  coba secara 

terstruktur. Adapun langkahlangkahnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Analysis (Analisis Sistem) 

Menganalisis Kebutuhan Aplikasi dengan cara 

mengamati alur kerja yang sudah berjalan pada 

SMPN 1 Rantau, dan mencari permasalahan 

yang ada pada sistem kerja yang berjalan.  

2. Design (Perancangan Sistem) 

Merancang logika aplikasi yang akan dibuat, 

membuat rancangan database, serta rancangan 

masukan dan keluaran aplikasi yang dibuat. 

Meminta pendapat dan masukan kepada pihak 

SMPN 1 Rantau mengenai aplikasi yang dibuat. 

3. Implementation (Implementasi Sistem) 

Impelementasi dilakukan untuk memulai 

membuat aplikasi dengan melakukan 

pengkodean (coding) menggunakan bahasa 

pemrograman Personal Home Page atau biasa 

disingkat dengan sebutan PHP untuk 

menciptakan desain sistem dan aliran proses 

yang telah dirancang sebelumnya. 

4. Testing (Percobaan Sistem) 

Mencoba aplikasi yang telah dibuat dengan 

menerapkan langsung pada kegiatan kerja 

pegawai kontrak pada SMPN 1 Rantau. 

5. Maintenance (Perawatan Sistem/Perbaikan 

Sistem) 

Pada tahap akhir ini, dilakukan perawatan 

software maupun hardware dan perbaikan pada 

aplikasi apabila terjadi bug, melakukan 

penyesuaian ketika ada perubahan pada sistem 

kerja yang berjalan, dan melakukan pencadangan 

data. 

 

 

 

 

 



HASIL TAMPILAN APLIKASI 

1. Tampilan Halaman Login 

Form Login adalah untuk masuk ke menu 

utama admin pada aplikasi. Login sangat 

diperlukan karena ini adalah salah satu sistem 

keamanan. 
 

 

Gambar 1. 7 Tampilan Halaman Login 

1. Tampilan Form Menu Data Siswa 

Form menu data siswa adalah sebuah menu 

sistem yang mana di dalam menu tersebut terdapat 

data nama nama siswa. 
 

 
 

Gambar 1. 8 Tampilan Form Data Siswa 

 

2. Tampilan Form Menu Data Mata Pelajaran 

Form menu mata pelajaran ini adalah menu 

sistem yang mana di dalam nya ada data jenis jenis 

mata pelajaran. 
 

 

Gambar 1. 10 Tampilan Form Data Mata Pelajaran 

3. Tampilan Form Data Nilai Pengetahuan 

Form menu nilai pengetahuan ini adalah menu 

sistem yang mana di dalam nya ada data nilai 

pengetahuan. 

 

Gambar 1. 11 Tampilan Form Nilai Pengetahuan 

4. Tampilan Form Menu Data Nilai UNBK/UN 

Form menu data nilai UNBK/UN ini adalah 

menu sistem yang mana di dalam nya ada data nilai 

nilai UNBK/UN siswa. 

 

Gambar 1. 12 Tampilan Form Pembayaran Online 

PENUTUP 

 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan 

dan pengujian terhadap Aplikasi Buku Induk Siswa 

dan Pengelolaan Alumni Berbasis Web Pada SMPN 

1 Rantau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

 

1. Pembuatan aplikasi ini digunakan untuk 

mengembangkan sistem informasi yang 

memudahkan untuk pengelolaan data buku induk 

siswa di SMPN 1 Rantau. 

2. Dengan sistem pembuatan laporan yang sudah 

terkomputerisasi, informasi data yang disajikan 

menjadi lebih akurat dan lebih cepat sehingga 

mempercepat dalam penyajiannya. 

3. Mengefektifitaskan dan mengefesiensikan dari 

segi laporan menjadi lebih mudah dan terstruktur. 
 

Sebagai saran pengembangan dari sistem ini 

dalam penelitian lebih lanjut maka sebaiknya: 

1. Diharapkan kedepannya dalam pengembangan 

sistem dibuat lebih banyak user, bisa dibuat hak 

akses buat para guru khususnya wali kelas bisa 

mengisi data buku induk siswa sendiri.  

2. Hendaknya kedepannya sistem ini di 

kembangkan lagi dengan menambahkan fitur 

backup database untuk melakukan backup data 

yang ada di database sehingga data tidak hilang 

jika suatu saat terjadi. 
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