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ABSTRAK 

 

Masalah yang terjadi pada MI. Qur’aniah IV Palembang yaitu pada penyimpanan 

data yang masih berbentuk file-file, seperti file dalam bentuk word dan excel. 

Penyampain informasi yang kurang efisien dengan harus bertatap muka dengan 

guru di madrasah. Solusi yang diberikan dengan membangun sistem informasi 

dengan fasilitas SMS Gateway sebagai penyampaian informasi. Metode 

pengembangan sistemnya menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 

beberapa tahapan, yaitu: tahap analisis (analysis), desain (design), pengkodean 

(code), pengujian (testing) dan dukungan (support). Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah SMS Gateway sebagai sarana untuk menyampaikan informasi 

dengan memanfaatkan komputer sebagai alat bantu untuk mengakses data. 

Kesimpulannya sistem ini dapat membantu madrasah untuk memberikan layanan 

informasi dengan mudah. 

 

Kata Kunci: Waterfall, SMS, SMS Gateway.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia telah membuat hidup 

manusia menjadi semakin lebih mudah. Terutama sejak diciptakannya perangkat 

telepon selular, komunikasi informasi menjadi semakin cepat dan praktis. Dalam 

perkembangannya telepon selular mengalami peningkatan kemampuan yang sangat 

tinggi, semula hanya berfungsi sebagai alat komunikasi melalui bicara dan SMS 

(Short Message Service), sekarang telepon selular sudah menjadi sebuah alat 

multifungsi (Fitriastuti dan Ekfanasita 2013: 65). 

Penerapan sistem informasi menjadi begitu penting untuk menunjang kegiatan 

kerja. Dengan perkembangan teknologi yang sudah merambah ke semua bidang, 

serta  pola  kehidupan masyarakat indonesia yang sudah relatif maju, dapat 

dipastikan bahwa hampir semua orang saat ini sudah  memanfaatkan teknologi 

seluler dan layanan SMS sebagai  salah satu  layanan  seluler yang  paling  populer 

serta  paling diminati saat ini karena penggunaannya yang relatif  mudah serta 

biayanya yang sangat murah (Siagian dan Erick 2014: 679). 

Madrasah Ibtidaiyah Qur’aniah IV Palembang merupakan sekolah madrasah 

yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang berilmu, baik itu ilmu pendidikan 

maupun ilmu agama, tetapi dalam pemberian informasi belum memanfaatkan 

teknologi sepenuhnya. Kemudian masalah yang muncul pada MI.Qur’aniah IV 

Palembang adalah menyimpan data masih dengan menggunakan MS.Word dan 



2 
 

 

MS.Excel, kep dan waka madrasah selalu datang kesekolah untuk melihat absensi 

guru, data guru yang tidak selalu ingat dan harus membuka lembar data guru ketika 

ingin mengetahui datanya, murid yang sering lupa dengan data pribadi dan jadwal 

pelajarannya, dan wali murid yang ingin mengetahui rekap absensi anaknya harus 

menunggu rapot keluar baru bisa mengetahui absensi anaknya. 

SMS atau Short Message Service adalah salah satu komunikasi dengan teks 

melalui perangkat bergerak (mobile device). Selain murah, prosesnya juga cepat 

dan langsung pada tujuan (Abdiansah 2009: 62). Kelebihan dari SMS Gateway 

adalah merupakan aplikasi komputer yang dapat melakukan otomatisasi dan 

meringankan pekerjaan manual (Fitriastuti dan Ekftanasita, 2013: 66). Dari 

kelebihan tersebut dapat menjadi solusi dari kesulitan-kesulian yang dialami oleh 

orang tua murid, guru dan kepala madrasah. Jadi tidak perlu lagi untuk datang ke 

tempat, atau mencari dokumen yang tebal dan lain-lain. Bagi orang yang ingin 

menggunakan fasilitas SMS Gateway ini, hanya perlu memiliki HP (Handphone) 

sebagai sarana mendapatkan informasi yang diperlukan. 

Hadirnya fasilitas sms gateway ini, informasi dapat dicari dalam format sms 

tertentu dengan menggunakan perangkat telepon selular yang nantinya sistem akan 

merespon secara otomatis dengan membalas sms tersebut sesuai dengan format data 

yang dicari.. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis berkeinginan untuk 

membuat suatu sistem informasi dengan mengangkat judul : Sistem Informasi 

Proses Pembelajaran Berbasis Sms Gateway Pada Madrasah Ibtidaiyah 

Qur’aniah IV Palembang 
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1.2    Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menetapkan perumusan 

masalah yang timbul pada objek penelitian yaitu :  

a. Bagaimana membangun sistem informasi proses pembelajaran berbasis Sms 

Gateway pada Madrasah Ibtidaiyah Qur’aniah IV Palembang. 

b. Bagaimana membangun sistem informasi dengan memaanfaatkan SMS 

Gateway, XAMPP, dan GAMMU. 

1.3    Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sistem yang dibangun membahas tentang proses pembelajaran, seperti: data 

guru dan murid, rekap absensi guru dan murid, data wali murid, jadwal mata 

pelajaran, dan nilai uas. 

b. Admin yang memasukkan nilai murid.  

c. Masalah keamanan (security) tidak dibahas dalam penelitian ini. 

1.4    Tujuan Dan Manfaat 

Pada penelitian ini terdapat tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut : 

1.4.1    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah Sistem 

Informasi Proses Pembelajaran berbasis Sms Gateway pada Madrasah Ibtidaiyah 

Qur’aniah IV Palembang. 

1.4.2    Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah  disebutkan di 

atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah: 
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a. Mempermudah mengetahui informasi yang ada, baik itu berupa informasi guru 

dan murid. 

b. Mempermudah orang tua murid untuk mengetahui informasi aktivitas murid di 

sekolah dengan memanfaatkan fasilitas sms. 

c. Mempermudah untuk mengetahui jadwal mata pelajaran. 

d. Memberikan jalan alternatif untuk kepala sekolah dalam memantau kehadiran 

guru mengajar dengan memanfaatkan fasilitas sms. 

1.5    Metodologi Penelitian 

Metodologi adalah cara mendapatkan data atau informasi yang akurat 

mengenai sistem berjalan untuk analisa agar dapat mengetahui kelemahan atau 

kekurangan yang ada pada sistem yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan 

antara lain :  

1.5.1    Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh gambaran mengenai data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan laporan ini metode yang digunakan yaitu :   

a. Wawancara (interview) 

Wawancara ialah untuk memperoleh data dari informasi yang benar. Dilakukan 

wawancara (interview) melalui komunikasi dua arah dengan pihak terkait 

untuk memperoleh data (Jogiyanto 2008: 111). Teknik ini digunakan oleh 

penulis untuk mendapatkan informasi pendukung dari guru kelas atau waka 

madrasah di MI. Qur’aniah IV Palembang. 
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b. Observasi (observation) 

Observasi merupakan teknik mendapatkan data dengan cara mengamati 

langsung objek datanya (Jogiyanto 2008: 89). Teknik observasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk melihat secara langsung sistem yang berjalan di 

MI. Qur’aniah IV Palembang untuk memperoleh data maupun informasi yang 

nantinya akan diolah.  

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data-data yang ada dalam objek peneltian (Surupati 2013: 

426). Mencari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan 

masalah serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi 

ini. 

1.5.2    Metode Pengembangan Sistem 

Metode Pengembangan Sistem yaitu menggunakan Model air terjun 

(Waterfall) karena metode ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak 

secara terurut dimulai dari analis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan 

(Pressman, 2001:28).  

1.6    Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan dan tersusunnya pembuatan skripsi ini penulis akan membagi 

sistematika penulisan dalam lima bab, dimana satu dan yang lainnya saling 

berhubungan, maka penting sekali adanya sistematika penulisan. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
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BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodelogi penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang 

bersangkutan dengan skripsi yang akan dibuat oleh peneliti. 

BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tempat  

penelitian, sistem yang berjalan dan rancangan sistem yang akan 

dibuat.  

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai implementasi dan pembahasan 

yang terdapat dalam penyusunan skripsi. 

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi dan saran untuk 

pengembangan sistem selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1    Ayat Al-Qur’an Tentang Informasi 

Informasi adalah kumpulan data-data yang telah diolah atau diproses menjadi 

sebuat arti yang nantinya akan bermanfaat atau berguna bagi yang menerima. 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 6 di bawah ini: 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِ  ٱَّلذ ن تُِصيُبواْ قَوۡ َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقُۢ ب

َ
َمُۢا ِِبََهَٰلَةٖ نََبإٖ َفَتبَيذُنٓواْ أ

َٰ َما َفَعلُۡتۡم َنَِٰدِمنَي    ٦َفُتۡصبُِحواْ لََعَ
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

Ayat ini menjelaskan tentang baiknya  orang-orang beriman untuk menyelidik, 

memeriksa kabar yang didapatkan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam 

pemberian informasi. 

2.2    Sistem 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 

dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran, jika dalam sebuah 

sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan 

yang sama, maka elemen tersebut sudah dapat dipastikan bukanlah bagian dari 
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sistem (Kadir 2003: 54). Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan atau himpinan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, 

saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain (Al Fatta 2007: 3).  

Selain itu sistem adalah sekumpulan komponen yang mengimplementasi 

model dan fungsionalitas yang dibutuhkan. Komponen-komponen tersebut saling 

berinteraksi di dalam sistem guna mentrans-formasi input yang diberikan kepada 

sistem tersebut menjadi output yang berguna dan bernilai bagi actor-nya (Irwanto 

2006: 2). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

himpunan dari berbagai komponen atau bagian yang saling berhubungan secara 

terorganisasi berdasarkan fungsi-fungsinya dalam suatu proses atau metode untuk 

mencapai suatu tujuan yang sama. 

2.3    Informasi 

Menurut Davis (1999) informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah 

bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan saat ini atau saat mendatang. (Kadir 2003: 31) 

Informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki arti (Al Fatta 

2007: 9). Informasi adalah hasil permrosesan data datam database sehingga 

menghasilkan suatu bentuk yang berguna bagi pemakai (Kadir 2010: 5). 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah 

kumpulan data-data yang telah diolah atau diproses menjadi sebuat arti yang 

nantinya akan bermanfaat atau berguna bagi yang menerima.  
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2.4    Sistem Informasi 

Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, 

teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi 

informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan (Kadir 

2003: 10). Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan diperlukan. (Sutabri 2004: 36) 

 Sistem informasi merupakan suatu sistem yang mempunyai tujuannya 

menghasilkan informasi untuk nantinya bermanfaat bagi semua orang (Jogiyanto 

2009 : 33). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi dapat berupa teknologi berbasis komputer yang saling berinteraksi dan 

bekerja sama, dimana memproses dan mengolah data menjadi suatu bentuk 

informasi yang bermanfaat. 

2.5    SMS Gateway 

Prinsipnya SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang diaplikasikan ke 

dalam komputer dan dengan memanfaatkan teknologi selular yang digabungkan 

guna menyampaikan pesan-pesan yang dibuat lewat sistem informasi melalui media 

SMS (Putra 2013: 8). SMS Gateway adalah suatu sistem yang menghubungkan 

antara handphone dengan sistem yang menjadi server dengan SMS sebagai 

informasinya (Sunardi dkk 2009: 31). SMS Gateway merupakan dua arah. Maksud 
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dua arah ini, sistem akan membalas otomatis setiap pesan yang masuk (Saputra 

2013: 187). Alur pengiriman SMS secara umum adalah seperti Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Pengiriman SMS 

Dari ilustrasi gambar di atas, pesan tidak langsung sampai ke nomor telepon 

tujuan, tapi melewati beberapa proses terlebih dahulu. Yaitu pesan akan ditangkap 

oleh BTS (Base Transceiver Station) terlebih dahulu, dilanjutkan ke BSC (Base 

Station Controller) kemudian akan sampai ke tahap MSC (Mobile Switching 

Centre). MSC selanjutnya akan meneruskan atau mem-forward pesan tersebut ke 

SMSC (Short Message Service Centre). Pada tahap inilah, pesan akan disimpan 

untuk sementara jika nomor tujuan yang ditujukan sedang tidak aktif, atau berada 

diluar jangkauan. Jika nomor tujuan sudah aktif maka akan diteruskan melewai 

MSC, BSC kemudian diterima oleh jaringan BTS nomor tujuan, lalu dikirimkan ke 

nomor tujuan. (Saputra 2013: 5) 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa BTS (Base Transceiver Station) 

berfungsi menjembatani perangkat komunikasi dengan jaringan menuju jaringan 

lain. Lalu BSC (Base Station Controller) berfungsi untuk mengontrol BTS-BTS 

yang ada. Kemudian MSC (Mobile Switching Centre) adalah sistem yang mengatur 

layanan, seperti menelepon, sms dan lainnya. Dan yang terakhir SMSC (Short 

Sumber : (Saputra 2013: 5) 
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Message Service Centre) berfungsi untuk menyimpan pesan jika nomor tujuan 

sedang tidak aktif atau meneruskan pesan jika nomor tujuan aktif. 

2.6    Pengembangan Sistem 

2.6.1    Pengertian Waterfall 

 
Gambar 2.2 Tahapan Waterfall 

Metode Pengembangan Sistem yaitu menggunakan Model air terjun 

(Waterfall) karena metode ini menyediakan pendekatan secara terurut dimulai dari 

analis, desain, pengkodean, pengujian, dan dukungan (Pressman, 2001:28-29). 

Siklus hidup pengembangan ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Tahap Analisis (Analysis) 

Proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak dilakukan secara intensif 

dan difokuskan pada perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak 

seperti apa yang dibutuhkan.  

b. Tahap Desain (Design) 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. 
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c. Tahap Pengkodean (Code) 

Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain.  

d. Tahap Pengujian (Test) 

Pada tahap ini pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logika 

dan fungsional. 

e. Tahap Dukungan (Support) 

Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak 

mengalami perubahan ketika sudah dipakai pengguna, oleh karena itu 

diadakannya pemeliharaan, ini dilakukan pada saat program telah dipakai 

oleh pengguna. 

2.6.2    Desain Perancangan Sistem 

2.6.2.1    Flowchart 

Flowchart menggambarkan tahapan proses suatu sistem. Flowchart 

menggambarkan urutan-urutan instruksi dari suatu program (Suyanto 2004: 

63). Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan 

urutan prosedur dari suatu program (Adelia dan Jimmy 2011: 116). Dari 

definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa flowchart adalah alur 

atau urutan dari suatu sistem atau program yang dijelaskan dengan bentuk 

berupa gambar untuk mempermudah membaca atau menjelaskan suatu sistem 

atau program tersebut. 

Berikut adalah beberapa simbol yang ada pada flowchart dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Simbol-Simbol Flowchart 

Simbol Arti 

 Mulai (start) atau selesai (stop) 

 Proses secara manual 

 Proses input dan output 

 Keputusan 

 Menggambarkan proses 

 
Menggambarkan dokumen 

 Arus data atau arah data 

 Penyimpanan file yang tidak dapat 

diakses dengan komputer 

Sumber : (Suyanto 2004: 64) 

2.6.2.2    UML (Unified Modeling Language) 

Secara umum   UML   merupakan   bahasa  untuk  visualisasi, spesifikasi, 

konstruksi, serta dokumentasi (Nugroho 2005: 21). UML (Unified Modeling 

Language) adalah sebuah standarisasi bahasa permodelan untuk 

pembangunan perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik 

pemrograman berorientasi objek (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 137). 

Dalam UML terdapat 13 macam diagram seperti Class Diagram, Object 
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Diagram, Component Diagram, Composite Diagram, Composite Structure 

Diagram, Package Diagram, Deployment Diagram, Use Case Diagram, 

Activity Diagram, State Machine Diagram, Sequence Diagram, 

Communication Diagram, Timing Diagram, dan Interaction Overview 

Diagram (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 140). Disini hanya akan 

menggunakan 4 macam diagram, yaitu : 

a.    Use Case Diagram 

Use case atau diagram use case merupakan permodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan 

sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang 

akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa 

saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 155). 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada use case diagram dapat dilihat 

pada Tabel 2.2 di bawah ini : 

Tabel 2.2 Simbol-simbol Use Case Diagram 

No Simbol Deskripsi 

1 Use case Fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit-unit yang 

saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor; biasanya dinyatakan 

dengan menggunakan kata kerja di 

awal di awal frese nama use case 

 

2 Aktor atau actor Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan dibuat 

itu sendiri, jadi walaupun simbol 

 nama use case 

nama aktor 
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dari aktor adalah gambar orang, 

tapi aktor belum tentu merupakan 

orang; biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal 

frase nama aktor 

 

3 Asosiasi atau association 

 

 

 

Komuniasi antara aktor dan use 

case yang berpartisipasi pada use 

case atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor 

4 Ekstensi atau extend Relasi use case ambahan ke 

sebuah use case dimana use case 

yang ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu; mirip dengan prinsip 

inheritance pada pemrograman 

berorientasi objek; biasanya use 

case tambahan memiliki nama 

depan yang sama dengan use case 

yang ditambahkan 

 

5 Generalisasi atau 

generalizaation 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum – khusus) 

antara dua buah use case dimana 

fungsi yang satu adalah fungsi 

yang lebih umum dari lainnya, 

misalnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<extend>> 

ubah data 

mengelola 

data 

hapus data 
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arah panah mengarah pada use 

case yang menjadi generalisasinya 

(umum) 

6 <<include>> Ada dua sudut pandang yang 

cukup besar mengenai include di 

use case: 

 

1. include berarti use case yang 

ditambahkan akan selalu 

dipanggil saat use case 

tambahan dijalankan, misal 

pada kasus berkut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. include berarti use case 

yang tambahan akan selalu 

melakukan pengecekan 

apakah use case yang 

ditambahkan telah 

dijalankan sebelum use case 

tambahan dijalankan, 

misalnya pada kasus 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 156-158) 

validasi username 

login 

<<include>> 

 

validasi user 

ubah data 

<<include>> 
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b.    Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggunakan striktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan 

variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Kemudian operasi atau 

metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Sukamto dan 

Shalahuddin 2013:  141-142). Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada 

class diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini : 

Tabel 2.3 Simbol-simbol Class Diagram 

No Simbol Deskripsi 

1 kelas 

 

 

 

 

nama_kelas 

+atribut 

+operasi() 

Kelas pada struktur sistem 

 

2 antarmuka atau interface Sama dengan konsep interface 

dalam pemrograman berorientasi 

objek 

 

3 asosiasi atau association Relasi antarkelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity 

 

4 asosiasi berarah atau 

directed association 

Relasi antarkelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh 

kelas lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity 

5 generalisasi  Relasi antarkelas dengan makna 

generalisasi 
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6 kebergantungan atau 

dependency 

Kebergantungan antarkelas 

 

 

7 Agregasi atau aggregation Relasi antarkelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part) 

 

 Sumber : (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 146-147) 

c.    Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan 

diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sekuen 

maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta 

metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. 

Membuat diagram sekuen juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada 

pada use case. (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 165) 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada sequence diagram dapat 

dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini : 

Tabel 2.4 Simbol-simbol Sequence Diagram 

No Simbol Deskripsi 

1 kelas 

 

 

 

 

 

atau 

nama aktor 

 

 

tanpa waktu aktif 

Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan dibuat 

itu sendiri, jadi walaupun simbol 

dari aktor adalah gambar orang, 

tapi aktor belum tentu orang; 

biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal 

frase nama aktor 

 

 

nama aktor 
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2 Garis hidup atau lifeline 

 

 

 

 

 

 

Menyatakan kehidupan suatu 

objek 

 

 

 

 

3 Objek 

nama objek : nama kelas 

 
 

Menyatakan objek yang 

berinteraksi pesan 

 

 

4 Waktu aktif 

 

 

 
 

Menyatakan objek dalam keadaan 

aktif dan berinteraksi, semua yang 

terhubung dengan waktu aktif ini 

adalah sebuah tahapan yang 

dilakukan di dalamnya, misalnya: 

 

 

 

 

 

 

Maka cekStatusLogin() dan 

open() dilakukan di dalam metode 

login() 

Aktor tidak memiliki waktu aktif 

 

5 Pesan tipe create 

 

Menyatakan suatu objek membuat 

objek lain, arah panah mengarah 

pada objek yang dibuat 

 

6 Pesan tipe call 

 

Menyatakan suatu objek 

memanggil operasi atau metode 

yang ada pada objek lain atau 

dirinya sendiri, 

 

 

 

 

 

 

1: login() 
2: cekStatusLogin() 

3: open() 

<<create>> 

1: nama_metode() 

1: nama_metode() 
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Arah panah mengarah pada objek 

yang memiliki operasi atau 

metode, karena ini memanggil 

operasi atau metode maka operasi 

atau metode yang dipanggil harus 

ada pada diagram kelas sesuai 

dengan kelas objek yang 

berinteraksi 

 

7 Pesan tipe send 

 

 

 

Menyatakan bahwa suatu objek 

mengirimkan data atau masukkan 

atau informasi ke objek lainnya, 

arah panah mengarah pada objek 

yang dikirimi 

 

8 Pesan tipe return 

 

 

 

 

Menyatakan bahwa suatu objek 

yang telah menjalankan suatu 

operasi atau metode menghasilkan 

suatu kembalian ke objek tertentu, 

arah panah mengarah pada objek 

yang menerima kembalian 

 

9 Pesan tipe destroy 

 

 

Menyatakan suatu objek 

mengakhiri hidup objek lain, arah 

panah mengarah pada objel yang 

diakhiri, sebaiknya jika ada create 

maka ada destroy 

 

 Sumber : (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 165-167) 

d.    Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu 

yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 

diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan 

aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem (Sukamto dan 

1: masukan 

1: keluaran 

<<destroy>> 
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Shalahuddin 2013: 161). Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada activity 

diagram dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini : 

Tabel 2.5 Simbol-simbol Activity Diagram 

No Simbol Deskripsi 

1 Status awal Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram aktivitas memiliki 

sebuat status awal 

2 Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja 

3 Percabangan atau decision Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari satu 

 

4 Penggabungan atau join Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu 

5 Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status akhir 

6 Swimlane 

 

nama swimlane 

 

 

 

 

 

atau 

n
am

a 
sw

im
la

n
e  

 

Memisahkan organisasi bisnis 

yang bertanggung jawab terhadap 

aktivitas yang terjadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 162-163) 

aktivitas 
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2.7    Perangkat Lunak Lainnya 

2.7.1    PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk kepentingan 

pembuatan aplikasi web. Sebagai bahasa pemrograman untuk web, PHP bukanlah 

satu-satunya, tetapi termasuk yang paling populer (Kadir 2013: 17). PHP memiliki 

kepanjangan PHP: Hyper Preprocessor, merupakan suatu bahasa pemrograman 

yang difungsikan untuk membangun suatu website yang dinamis (Saputra 2013: 

14). PHP (PHP: Hyper Preprocessor) adalah bahasa pemrograman berbasis server 

side. Artinya untuk menjalankan script PHP anda membutuhkan web server yang 

dalam hal ini Apache. PHP berlisensi free atau gratis untuk digunakan. (Wahidin 

2010: 54) 

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PHP (PHP: 

Hyper Preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman untuk membuat suatu 

aplikasi atau sistem informasi baik itu berupa website atau localhost.  

2.7.2    PhpMyAdmin 

PhpMyadmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL. 

PhpMyAdmin mendukung berbagai operasi MySQL, diantaranya membuat 

database, membuat tabel, mengisi data, dan lain-lain dengan mudah, tanpa harus 

menghafal baris perintahnya. (Barri dkk 2015: 25) 

2.7.3    XAMPP 

XAMPP adalah sebuah software web server apache yang didalamnya sudah 

tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemrograman PHP. 
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XAMPP merupakan software yang mudah digunakan, gratis dan mendukung 

instalasi di Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah cuma menginstal satu 

kali sudah tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP Support 

(PHP 4 dan PHP 5) dan beberapa module lainnya. (Februariyanti dan Eri 2012: 129) 

2.7.4    Gammu 

Gammu merupakan penghubung (gateway) yang menghubungkan perangkat 

komputer dengan perangkat handphone atau modem, pada penggunaan khusus 

Gammu dapat digunakan sebagai SMS Gateway. (Sardiarinto, 2014: 3) 

2.7.5    Dreamwaver 

Dreamwaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk medesain web 

secara visual dan mengelola situs atau halaman web. Dreamwaver merupakan 

perangkat lunak yang sering digunakan oleh Web Desainer maupun Web 

Programer dalam mengembangkan suatu situs web. (Madcoms 2008: 1) 

2.8    DBMS (Database Management System) dan Basis Data 

2.8.1    Pengertian DBMS (Data Base Management System) 

DBMS (Database Management System) atau dalam bahasa Indonesia sering 

disebut sebagai Sistem Manajemen Basis Data adalah suatu sistem aplikasi yang 

digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data (Sukamto dan 

Shalahuddin 2013: 44). Database Management System (DBMS) adalah perangkat 

lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol pengaksesan database 

(Kadir 2010: 4). Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai 

secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah Perangkat Lunak (Sistem) yang 

khusus. Perangkat lunak inilah (DBMS atau Database Management System) yang 
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akan menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah dan diambil 

kembali. (Fathansyah 2012: 15) 

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa DBMS 

(Database Management System) merupakan perangkat lunak yang mempermudah 

pengguna untuk mengelola dan mengontrol basis data yang telah disimpan. 

2.8.2    MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak yang tergolong sebagai DBMS 

(Database Management System). Perangkat lunak ini bermanfaat untuk mengelola 

data dengan cara yang sangat fleksibel dan cepat. (Kadir 2010: 10) 

2.8.3    Basis Data 

Basis data merupakan kumpulan terorganisasi dari data-data yang berhubungan 

sedekimian rupa sehingga mudah disimpan, dimanipulasi, serta dipanggil oleh 

pengguna (Nugroho 2004: 5). Basis data adalah media untuk menyimpan data agar 

dapat diakses dengan mudah dan cepat (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 43). Basis 

data adalah himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. 

(Fathansyah 2012: 2) 

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa basis data adalah 

sebuah kumpulan data-data yang tersimpan, agar nantinya dapat diolah sebaik 

mungkin untuk dimanfaatkan oleh pengguna. 

2.9    Pengujian (Testing) 

Pengujian adalah satu set aktifitas yang direncanakan dan sistematis untuk 

menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginkan. Aktifitas pengujian terdiri 
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dari satu set atau sekumpulan langkah dimana dapat menempatkan desain kasus uji 

yang spesifik dan metode pengujian. (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 272) 

2.9.1    Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak adalah sebuah elemen sebuah topik yang memiliki 

cakupan luas dan sering dikaitkan dengan verifikasi (verification) dan validasi 

(validation). Verifikasi mengacu pada sekumpulan aktifitas yang menjamin bahwa 

perangkat lunak mengimplementasikan dengan benar sebuah fungsi yang spesifik. 

Validasi mengacu pada sekumpulan aktifitas yang berbeda yang menjamin bahwa 

perangkat lunak yang dibangun dapat ditelusuri sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

(customer). (Sukamto dan Shalahuddin 2013: 272-273) 

2.9.2    Pengujian Arsitektur Klien-Server 

Sifat terdistribusi lingkungan dari klien/ server , kinerja  isu yang terkait dengan 

proses transaksi, kehadiran potensi nomor platform hardware yang berbeda, 

kompleksitas dari komunikasi jaringan, perlu untuk melayani beberapa klien dari 

terpusat (atau dalam beberapa kasus, didistribusikan) database, dan persyaratan 

koordinasi yang dikenakan pada semua server  bergabung untuk membuat 

pengujian arsitektur klien/server dan perangkat lunak yang berada di dalam diri 

mereka jauh lebih sulit daripada aplikasi berdiri sendiri. Bahkan, industri penelitian 

terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam waktu pengujian dan 

biaya ketika lingkungan klien/server dikembangkan. (Pressman, 2001:469) 

2.10    Tinjauan Pustaka 

Rifai dan Hidayanti (2013), jurnal yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Nilai Mata Pelajaran Berbasis Web dan SMS Gateway”, hasil dari 
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penelitian tersebut adalah membuat sebuah suatu sistem yang dapat memberikan 

informasi nilai murid kepada orang tua dengan menggunakan fasilitas SMS. 

Dimana orang tua hanya perlu mengirimkan SMS dengan format tertentu yang 

nantinya sistem akan membalas otomatis request SMS tersebut dan 

mengirimkannya dengan bantuan SMS. Penilitian tersebut menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan DFD sebagai tools desain. 

Abdulloh dkk (2013), jurnal yang berjudul “Pembuatan Sistem Informasi 

Sekolah Berbasis SMS Gateway pada Madrasah Aliyah Pembangunan di Pondok 

Pesantren Al-Fallah Kikil Arjosari”, hasil dari penelitian tersebut adalah sebuah 

sistem yang dapat memberikan informasi tentang absensi murid kepada orang 

tuanya. Dengan mengirimkan SMS dengan format tertentu maka orang tua akan 

mengetahui absensi anaknya secara cepat dan praktis. Penelitian tersebut 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DFD sebagai tools desain.  

Muslih dan Bambang (2013), jurnal yang berjudul “Pengembangan Aplikasi 

SMS Gateway Untuk Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru di SMAN 1 

Jepara”, hasil dari penelitian tersebut adalah sebuah sistem yang dapat memberikan 

informasi tentang pendaftaran di SMAN 1 secara cepat dan praktis dengan 

memanfaatkan fasilitas SMS. Dimana orang tua hanya perlu mengirimkan SMS 

dengan format tertentu yang nantinya sistem akan membalas sesuai format yang 

dikirimkan secara otomatis. Penelitian tersebut menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan Flowchart sebagai tools desain. 

Nurlaela (2013), jurnal yang berjudul “Aplikasi SMS Gateway Sebagai Sarana 

Penunjang Informasi Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
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Arjosari”, hasil dari penelitian tersebut adalah sebuah aplikasi yang dapat 

mempermudah petugas perpustakaan dalam memberikan informasi dan 

pemberitahuan kepada siswa. Dimana siswa dapat mendapatkan informasi stok 

buku yang ada hanya dengan mengirimkan sms dengan format tertentu. Penelitian 

tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DFD sebagai tools desain. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari tinjauan pustaka sebelumnya, yang 

menjelaskan tentang perbandingan dari beberapa penelitian mengenai SMS 

Gateway maka perbedaan yang dimiliki adalah rancangan dan hasil dari sistem 

yang mana sistem ini bertujuan untuk membuat data guru, murid dan kepala sekolah 

dapat dicari dengan menggunakan sms tanpa harus mencari lagi dokumen-dokumen 

yang ada dalam arsip madrasah. Menghemat waktu karena pada saat ingin 

mengetahui sesuatu informasi atau data hanya perlu mengirimkan sms dengan 

format tertentu yang nantinya akan dibalas secara otomatis oleh sistem. Untuk 

desain sistem menggunakan tools banyak diminati para peneliti sekarang ini yaitu 

UML (Unified Modelling Language). Oleh karena itu sistem informasi yang akan 

dibangun dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS 

(Database Management System) dengan MySQL dan UML (Unified Modelling 

System) sebagai tools desain sistem.
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1    Gambaran Umum Madrasah Ibtidaiyah Qur’aniah IV Palembang 

3.1.1    Sejarah Berdiri MI. Qur’aniah IV 

Madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional di satu sisi dan di sisi lain 

sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam, maka penyelenggaraan dan 

pemberdayaan merupakan tanggung jawab anak bangsa, terlebih lagi dalam 

menghadapi dinamika perubahan era globalisasi kita semua dituntut untuk dapat 

menyelenggarakan sistem pendidikan Islam yang mampu menerapkan tranmisi 

ilmu keduniawian secara terpadu. 

Madrasah Ibtidaiyah Qur’aniah IV salah satu lembaga pendidikan yang ikut   

serta  dalam mengisi  pembangunan  dalam bidang  SDM  di  kota Palembang. MI 

Qur’aniah IV berada di bawah Yayasan Islam Namira yang beridiri secara resmi 

pada tahun 1984 tepatnya tanggal 9 Juni 1984 oleh bapak  H.  Abu  Yazid  Bastoni  

yang  sekaligus  sebagai  ketua  yayasan. 

MI Qur’aniah IV Palembang merupakan lembaga pendidikan dasar yang 

berada di bawah naungan Departemen Kementerian Agama. MI Qur’aniah IV 

terletak di  Jalan  Perintis  Kemerdekaan  Lorong  Produksim  No.  45  RT/RW.  

24/12 Keluarahan Duku/8 Ilir Palembang. 

Madrasah ini telah berstatus terkareditasi dengan nomor 

A.KW.06/04/MI/023/2007. Sejak berdirinya sampai sekarang Mi Qur’aniah IV 

telah 2 kali mengalami pergantian kepala sekolah yaitu : 
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Tabel 3.1 Pergantian Kepala Sekolah 

No Nama Periode 

1 Hj. Rohani 1986 - 2003 

2 Harisah, S.Pd.I 2003 - Sekarang 

  

3.1.2    Visi dan Misi MI. Qur’aniah IV 

Adapun visi dan misi Madrasah ibtidaiyah Qur’aniah IV Palembang adalah 

sebagai berikut : 

VISI : Unggul dalam berprestasi, terkemuka dalam imtaq dan iptek.  

MISI : Adapun misi dari MI. Qur’aniah IV Palembang adalah : 

a. Mencerdaskan anak bangsa. 

b. Mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. 

c. Menciptakan anak yang berakhlakul karimah. 

d. Mengembangkan  pengetahuan  dibidang  IPTEK  sesuai  dengan 

bakat, minat dan potensi siswa. 

e. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga madrasah dan 

lingkungan. 

Penjelasan dari visi di atas adalah bahwa tidak sedikit anak didik dari MI 

Quraniah IV Palembang yang melanjutkan pendidikanya ke jenjang selanjutnya 

yaitu MTs atau SMP baik negeri maupun swasta yang menjadi juara untuk IPTEK 

sedangkan untuk IMTAQ ada  yang menjadi pemimpin dalam pembacaan yasin di 

eskul khususnya eskul majelis ta’lim. 
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3.2    Analisis Sistem 

3.2.1    Analisis Kebutuhan 

Analisis bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dalam membangun 

sistem yang baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka diperlukan 

informasi tentang kebutuhan seperti apa agar sistem dibangun sesuai dengan yang 

diharapkan. Pada madrasah saat ini memiliki satu guru yang mengurus formulir 

data guru, murid, wali murid, mata pelajaran, jadwal pelajaran dan rekap absensi 

guru maupun murid. Semua data masih belum disimpan dalam sebuah database 

karena baru memanfaatkan aplikasi MS.Word dan MS.Excel untuk penyimpanan 

datanya. Saat mencari informasi juga harus mencari-cari data yang disimpan pada 

aplikasi MS.Word dan MS.Excel tadi. 

Agar dapat memudahkan pekerjaan guru di madrasah tersebut, maka 

diperlukan sistem yang memudahkan untuk mengelola data-data dan SMS Gateway 

sebagai fitur untuk menyampaikan informasi dengan mudah. 

3.2.2    Analisis Sistem yang  Sedang Berjalan 

Setelah melakukan pengamatan di MI. Qur’aniah IV dapat diketahui sistem 

yang sedang berjalan belum memanfaatkan teknologi sepenuhnya. Berikut adalah 

gambaran alur sistem yang sedang berjalan di MI Qur’aniah IV  Palembang: 
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Proses Pendataan Guru

Guru TU

Mencatat 

data guru

start

Jika data 

lengkap?

Data guru

end

Memberikan 

data guru

ya

tidak

Menerima 

data guru

 
Gambar 3.1 Proses pendataan guru yang sedang berjalan 

Proses pendataan guru yang sedang berjalan dapat dilihat pada Gambar 3.1 

ketika guru memberikan data seperti: nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, 

alamat, nomor telepon, pendidikan terakhir, dan NUPTK, kemudian di bagian TU 

akan mengecek kelengkapan data jika tidak lengkap guru harus menyerahkan ulang 

data, jika lengkap bagian TU akan mencatat data dan menyimpannya. 
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Proses Pendataan Murid

Guru TU

Mencatat 
data murid

start

Jika 
data lengkap ?

Data murid

end

Memberikan 
data murid

ya

tidak

Data murid

Menerima 
data murid

1
2

2

 
Gambar 3.2 Proses pendataan murid yang sedang berjalan 

Proses pendataan murid yang sedang berjalan dapat dilihat pada Gambar 3.2 

yang mana guru memberikan data murid seperti: NIS, NISN, nama, jenis kelamin, 

dan tempat tanggal lahir, kemudian di bagian TU akan mengecek kelengkapan data, 

jika masih ada yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi keguru, jika data 

lengkap di bagian TU akan mencatat data murid  dan difotocopy rangkap 2, yang 

satu diberikan ke guru sebagai arsip dan satu lagi untuk disimpan oleh TU. 
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Proses Rekapitulasi Absen

Guru TU

Rekap absensi

start

end

Memberikan 
rekap absen

Jika
data lengkap?

tidak

ya

Rekap absensi

Menerima 
rekap absen

1

2

2

 
Gambar 3.3 Proses rekapitulasi absen yang sedang berjalan 

Proses rekapitulasi absen yang sedang berjalan dapat dilihat pada Gambar 3.3, 

guru memberikan data rekap absen, kemudian pada bagian TU akan mengecek 

apakah data lengkap atau tidak, jika tidak maka akan dikembalikan lagi ke guru, 

jika lengkap bagian TU akan menerima rekap absen dan membuatnya menjadi 2 

rangkap untuk diberikan kembali ke guru sebagai pegangan dan satunya lagi untuk 

disimpan. 
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Proses Penjadwalan Mata Pelajaran

Wali Kelas TU Guru Murid

start

Menyusun 

jadwal 

mapel

Jadwal mapel Jadwal mapel

Jadwal mapel

end

1
2

3

2

3

 Gambar 3.4 Proses penjadwalan mata pelajaran yang sedang berjalan 

 

Mapel atau mata pelajaran untuk yang sedang berjalan dapat dilihat pada 

Gambar 3.4, wali kelas menyusun jadwal mapel, kemudian wali kelas memberikan 

3 rangkap jadwal mapel, kemudian di bagian TU akan memberikan selembaran 

jadwal mata pelajaran  kepada guru dan murid dan satunya lagi akan disimpan. 
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Proses Pengelolaan Data Wali Murid

Guru TUWali Murid

Formulir data 

wali murid

start

Memberikan 

formulir data 

wali murid

Mengisi 

formulir data 

wali murid

Data wali 

murid

Menyerahkan 

pada guru

Jika isi data 

lengkap?

tidak

Menyerahkan 

ke bagian TU

Data wali 

murid

end
ya

Menerima 

data wali 

murid

Menerima 

data wali 

murid

Membuat 

formulir data 

wali murid

 
Gambar 3.5 Proses pengelolaan data wali murid yang sedang berjalan 

Proses pengelolaan data wali murid yang sedang berjalan dapat dilihat pada 

Gambar 3.5, bagian TU membuat formulir kosong data wali murid dan 

memberikannya ke guru kelas, kemudian guru kelas memberikannya kembali ke 

wali murid yang dititipkan ke anak murid untuk diisi oleh orang tua atau wali murid 

mereka. Formulir data wali murid yang telah diisi diberikan kembali ke guru, lalu 
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guru mengecek apakah benar data tersebut diisi, ketika data sudah benar guru akan 

menyerahkan ke TU untuk disimpan. 

3.2.3    Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk memenuhi sistem dalam mengelola 

data. Perangkat keras minimal yang diperlukan, yaitu : 

1) PC (Personal Computer) 

2) Processor Intel® Pentium® 4 

3) Memory RAM 1GB 

4) Modem Huawei dan kartu GSM (seperti : telkomsel, xl, three, atau 

indosat). Modem ini digunakan sebagai SMS Gateway untuk membalas 

otomatis request sms yang dikirim dari pengguna. 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan dari sistem komputer 

dalam pembuatan sistem ini, perangkat lunak yang digunakan, yaitu:  

1) PHP yang berguna sebagai bahasa pemrograman untuk membuat sistem. 

2) Dreamwaver CS 6 yang digunakan sebagai alat (tools) pembantu dalam 

mengetik bahasa pemrograman PHP. 

3) Xampp adalah suatu perangkat lunak yang terdapat beberapa modul, 

seperti: Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Tapi yang dipakai 

disini yaitu Apache yang membuat server sendiri (localhost) dalam PC 

atau laptop 
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4) MySQL adalah sebuah basis data untuk menyimpan data-data yang 

nantinya akan disimpan. 

5) Gammu adalah sebuah perangkat lunak yang bersifat open source berguna 

untuk menghubungkan modem atau hp ke komputer. 

c. Kebutuhan pengguna 

Admin merupakan orang yang bertugas menjalankan sistem yang merupakan 

bagian dari staff atau guru yang berada di kantor madrasah. Kemudian kepala 

dan waka madrasah merupakan orang yang nantinya akan menggunakan 

fasilitas SMS untuk mengetahui kehadiran guru yang sedang mengajar. 

Selanjutnya guru merupakan orang yang dapat memanfaatkan fasilitas SMS 

untuk mengetahui biodatanya dimana saja tanpa harus mencari ke ruang TU. 

Dan yang terakhir wali murid merupakan orang yang menggunakan fasilitas 

SMS untuk mengetahui biodata anaknya dan juga dapat memantau aktivitas 

anaknya di madrasah, seperti: absensi, nilai dan mata pelajaran. 

3.3    Sistem yang Diusulkan 

Dengan melihat masalah yang ada, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat 

memberikan informasi dengan mudah di MI Qur’aniah IV Palembang dengan 

memanfaatkan fasilitas SMS Gateway. Sistem ini memungkinkan wali murid, guru, 

waka madrasah dan kepala madrasah mengetahui informasi dengan mudah. 

Pada sistem yang akan diusulkan terdapat 4 pengguna sistem, yaitu : admin, 

kepala madrasah, waka madrasah, guru, dan wali murid. 

a. Admin memiliki akses untuk mengelola data, seperti data guru (biodata, 

absensi, dan jadwal mengajar), data murid (biodata, absensi, jadwal mata 
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pelajaran, dan nilai setiap mata pelajaran), dan data wali murid yang dapat 

dilihat di Gambar 3.6. 

Pengguna Admin

Admin Sistem

start

Mengelola data 

guru, murid, dan 

wali murid

login

Login 

sukses? database

Simpan ke 

database

ya

end

tidak

 
Gambar 3.6 Pengguna Admin 

b. Kepala madrasah dan waka madrasah dapat mengetahui absensi guru 

menggunakan fasilitas sms yang dapat dilihat di Gambar 3.7. 
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Pengguna Kepala dan Waka Madrasah

Kep dan Waka Madrasah Sistem

start

Request 

informasi 

absensi guru

Menerima 

informasi format 

salah

Apakah 

format sms 

benar?

Menerima 

informasi absensi 

guru

end

tidak

ya

 
Gambar 3.7 Pengguna Kep dan Waka Madrasah 

c. Guru madrasah bisa mendapatkan informasi jadwal mengajar, biodata guru dan 

murid dengan menggunakan sms tanpa harus datang ke madrasah dan mencari 

lembaran dokumen jadwal, data guru dan murid yang ada dapat dilihat di 

Gambar 3.8. 
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Pengguna Guru Madrasah

Guru Madrasah Sistem

start

Request informasi 

jadwal mengajar, 

data guru dan murid

Menerima 

informasi format 

salah

Apakah 

format sms 

benar?

Menerima informasi 

jadwal mengajar, 

data guru dan murid

end

tidak

ya

 
Gambar 3.8 Pengguna Guru Madrasah 

d. Wali murid dapat mengetahui informasi tentang anaknya, seperti : jadwal mata 

pelajaran, nilai setiap mata pelajaran, dan rekapitulasi absensi yang dapat 

dilihat di Gambar 3.9. 
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Pengguna Wali Murid

Wali Murid Sistem

start

Request informasi 

jadwal mapel, nilai, 

dan absensi murid

Menerima 

informasi format 

salah

Apakah 

format sms 

benar?

Menerima informasi 

jadwal mapel, nilai, 

dan absensi murid

end

tidak

ya

 
Gambar 3.9 Pengguna Wali Murid 

3.4    Desain Sistem 

3.4.1    Perancangan Use Case Diagram 

Adapun langkah – langkah membuat use case diagram sebagai berikut: 

3.4.1.1    Identifikasi Aktor 

Tabel 3.2 Identifikasi Aktor 

No Aktor Deskripsi 

1 Admin Orang yang bertanggung jawab 

mengelola data-data dalam 

sistem 

2 Wali Murid Orang tua yaitu orang yang 

menggunakan sistem, mulai dari 

ingin mengetahui informasi 

absensi anaknya, jadwal mata 

pelajaran, nilai setiap mata 

pelajaran dan data anaknya. 
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3 Guru Madrasah Guru yaitu orang yang 

menggunakan sistem untuk 

mengetahui informasi jadwal 

mengajar, biodata guru dan 

murid ketika diperlukan. 

4 Kepala Madrasah Kepala madrasah yaitu orang 

yang menggunakan sistem untuk 

mengetahui absensi guru yang 

mengajar. 

5 Waka Madrasah Waka madrasah yaitu orang 

yang bertugas menggantikan 

kepala madrasah saat tidak ada, 

waka juga dapat menggunakan 

sistem untuk mengetahui absensi 

guru yang mengajar. 

 

3.4.1.2    Definisi Use Case 

Tabel 3.3 Definisi Use Case 

No Use case Deskripsi Aktor 

1 Login Use case yang menggambarkan 

fungsi login dari admin  

untuk  masuk ke dalam sistem 

Admin 

2 Input Data Merupakan proses  

memasukkan data guru, murid, 

nilai murid, rekap absensi guru 

dan murid ke dalam basis data 

Admin 

3 Merubah Data Merupakan proses merubah 

data guru, murid, nilai murid, 

rekap absensi guru dan murid 

ke dalam basis data 

Admin 

4 Hapus Data Merupakan proses menghapus 

data guru, murid, nilai murid, 

rekap absensi guru dan murid 

ke dalam basis data 

Admin 

5 Autoreply SMS Merupakan proses untuk 

menjalankan sms otomatis 

sesuai format yang dikirim 

Admin 

6 Mengirim SMS Merupakan proses mengirim 

sms request untuk 

mendapatkan suatu informasi 

Murid, wali 

murid, guru, 

waka madrasah, 

dan kepala 

madrasah 
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7 Merespon 

request SMS 

Menggambarkan proses 

pencarian informasi secara 

otomatis sesuai dengan isi 

request dari pengguna 

Sistem 

8 Mengirim 

informasi 

Merupakan proses mengirim 

sms tentang informasi yang 

dicari 

Sistem 

 

3.4.1.3    Use Case Diagram 

Admin

 

login

 

Mengelola data

 

Data guru

 

Data murid

 

Data wali 

murid

 

Absensi guru

 

Absensi 

murid

 

Nilai murid

 

logout

Autoreply 

SMS
Pengguna

(wali murid, guru,

dan kepala madrasa)

 

Mengirim SMS

 

Merespon

request sms

 

Mengirim 

informasi

<<include>>

<<include>>

 

Gambar 3.10 Use Case Diagram Sistem Informasi Proses Pembelajaran 

Use case tersebut menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh admin 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.10 dimana admin melakukan pengolahan 

data, seperti: data guru, absensi guru, data wali murid, data absensi murid, nilai 

murid, dan data murid. Admin juga dapat melakukan login dan logout pada 

sistem. Lalu admin juga dapat menjalankan menu autoreply sms dengan 

membuka menu tersebut dalam sistem. Kemudian dimana pengguna, seperti: 

wali murid, guru dan kepala madrasah dapat mencari informasi dengan 
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melakukan request sms dengan format tertentu dan sistem dengan 

menggunakan fasilitas SMS Gateway akan melakukan respon otomatis dan 

mencari informasi yang ada dalam database atau basis data yang tersimpan 

kemudian yang nantinya akan dikirimkan melalui SMS ke pengguna secara 

langsung. 

3.4.1.4    Class Diagram 

absensi_murid

- NIS : varchar
- tanggal : date
- ket : enum

absensi_guru

- id_guru : varchar
- tanggal : date
- ket : enum

guru

- id_guru : varchar
- nama : varchar
- jenis_kelamin : enum
- tmpt_lhr : varchar
- tgl_lhr : date
- alamat : text
- no_telp : varchar
- Pend_terakhir : varchar
- nuptk : varchars
- foto : varchar

wali_murid

- id_wali : varchar
- nama : varchar
- jenis_kelamin : enum
- tmpt_lhr : varchar
- tgl_lhr : date
- alamat : text
- pekerjaan : varchar
- gaji : int
- no_telp : varchar

jadwal_mapel

- hari : varchar
- jam : tinyint
- waktu : varchar
- kd_mapel : varchar
- id_guru : varchar
- kelas : enum

nilai_uas

- NIS: varchar
- semester : enum
- kd_mapel : varchar
- nilai : int

murid

- NIS: varchar
- NISN : varchar
- nama : varchar
- jenis_kelamin : enum
- tmpt_lhr : varchar
- tgl_lhr : date
- alamat : varchar
- kelas : enum
- foto : varchar
- id_wali : varchar

1..*

1

1..*

1..*

1

1

1..*

1..*

admin

- username : varchar
- password : varchar

1

mapel

- kd_mapel : varchar
- nama_mapel : varchar

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

logout

1
1

1

1..*

1

1

1

1

 Gambar 3.11 Class Diagram Sistem Informasi Proses Pembelajaran 

 

Gambar 3.11 menjelaskan bahwa satu admin dapat mempunyai satu atau 

banyak murid dan guru. Satu atau banyak guru mempunyai satu atau banyak 

jadwal mapel dan satu guru mempunyai banyak absensi. Satu murid 
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mempunyai satu wali murid, satu atau banyak absensi dan satu atau banyak 

nilai uas. Satu atau banyak murid mempunyai satu atau banyak jadwal mapel 

dan satu atau banyak jadwal mapel mempunyai satu atau banyak mapel. Satu 

mapel mempunyai satu nilai uas. 

3.4.1.5    Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan aliran kerja dan aktivitas dari sebuah sistem 

atau proses bisnis. 

 
Gambar 3.12 Activity Diagram Admin 

login

mengelola 

data

memilih 

menu

jika tetap mengelola data?

logout

jika username dan 

password cocok ?tidak

menampilkan 

menu

Ya

memproses data 

yang diolah

simpan

tidak

ya

sistemAdmin
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Admin melakukan login dengan memasukkan username dan password, 

bila username dan password salah akan kembali ke halaman login, ketika login 

benar akan menampilkan menu admin, admin memilih menu yang tersedia, 

mengelola data yang akan diolah menjadi informasi, sistem memproses data 

untuk disimpan, kemudian jika selesai mengelola data lalu logout yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.12. 

 
Gambar 3.13 Activity Diagram Pengguna (wali murid, guru dan kepala 

sekolah) 

 

Pengguna mengirimkan sms request, kemudian sistem melakukan 

verifikasi format request, apabila tidak cocok akan ada respon atau balasan sms 

berupa format salah, SMS dengan format yang benar atau cocok sistem akan 

mencari informasi yang di request dan mengirimkannya melalui sms yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

kirim 

request

menerima 

sms

jika format sms 

benar?kirim balasan bahwa 

format salah

mencari 

informasi

mengirimkan 

sms respon

Tidak

Ya

SistemPengguna
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3.4.1.6    Sequence Diagram 

 
Gambar 3.14 Sequence Diagram Login Admin  

Sequence Diagram pada Gambar 3.14 menerangkan tentang proses login, 

admin memasukkan username dan password yang nantinya akan di validasi ke 

dalam database, apabila username dan password salah akan kembali ke 

halaman login, jika benar akan masuk ke halaman admin. 

 
Gambar 3.15 Sequence Diagram Pengguna (Wali murid, guru, dan kepala 

madrasah saat melakukan request informasi 

 

Sequence Diagram pada Gambar 3.15 menjelaskan bagaimana bagian-

bagian dari sistem berinteraksi untuk mengolah data SMS. SMS yang dikirim 

 : Pengguna
Sms Gateway Database Auto Respon

Kirim Request

menerima respon

masuk ke tabel inbox

cek status SMS

kirim balasan SMS

masuk ke tabel outbox
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oleh pengguna diterima oleh SMS Gateway yang kemudian disimpan pada 

tabel inbox. Auto respon membaca sms di tabel inbox dengan kriteria yaitu 

record SMS yang belum terproses ditandai dengan status field processed 

bernilai false, kemudian mengirim balasan sesuai request dari pengguna. SMS 

tadi juga akan masuk ke tabel outbox, lalu pengguna akan menerima balasan 

berupa SMS. 

 
Gambar 3.16 Sequence Diagram Mengelola Data Guru Madrasah 

Sequence Diagram pada Gambar 3.16 menerangkan tentang hubungan 

yang terjadi antara aktor admin dengan objek pada proses data guru. Aktor 

memasukkan username dan password yang nantinya akan di validasi ke dalam 

database, apabila username dan password salah akan kembali ke halaman 

login, jika benar akan masuk ke halaman admin, pilih menu data guru, 

kemudian mengelola data guru (seperti: menambahkan, merubah, dan 

menghapus data guru) dan simpan ke dalam database. 

 : admin

halaman login database halaman admin menu data guru

masukkan user dan pass

validasi user dan pass

user dan pass salah

login sukses

mengelola data guru

simpan
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Gambar 3.17 Sequence Diagram Rekap Absensi Guru Madrasah 

Sequence Diagram pada Gambar 3.17 menerangkan tentang hubungan 

yang terjadi antara aktor admin dengan objek pada proses rekap absensi guru. 

Aktor memasukkan username dan password yang nantinya akan di validasi ke 

dalam database, apabila username dan password salah akan kembali ke 

halaman login, jika benar akan masuk ke halaman admin, pilih menu rekap 

absensi guru, kemudian mengelola rekap (seperti: memasukkan, menghapus, 

dan merubah rekap absensi) dan simpan ke dalam database. 

 
Gambar 3.18 Sequence Diagram Jadwal 

 : admin

halaman login database halaman admin menu rekap 

absensi guru

masukkan user dan pass

validasi user dan pass

user dan pass salah

login sukses

mengelola data rekap

simpan

 : admin
halaman login database halaman admin menu jadwal 

mapel

masukkan user dan pass

validasi user dan pass

user dan pass salah

login sukses

mengelola jadwal

simpan



50 

 

 

Sequence Diagram pada Gambar 3.18 menerangkan tentang hubungan 

yang terjadi antara aktor admin dengan objek pada proses jadwal mata 

pelajaran. Aktor memasukkan username dan password yang nantinya akan di 

validasi ke dalam database, apabila username dan password salah akan 

kembali ke halaman login, jika benar akan masuk ke halaman admin, pilih 

menu jadwal mapel, kemudian mengelola jadwal (seperti: mengatur, 

menghapus, dan merubah jadwal) dan simpan ke dalam database. 

 
Gambar 3.19 Sequence Diagram Mengelola Data Murid 

Sequence Diagram pada Gambar 3.19 menerangkan tentang hubungan 

yang terjadi antara aktor admin dengan objek pada proses data murid. Aktor 

memasukkan username dan password yang nantinya akan divalidasi ke dalam 

database, apabila username dan password salah akan kembali ke halaman 

login, jika benar akan masuk ke halaman admin, pilih menu data murid, 

kemudian mengelola data murid (seperti: menambahkan, merubah, dan 

menghapus data murid) dan simpan ke dalam database. 

 : admin

halaman login database halaman admin menu data 

murid

masukkan user dan pass

validasi user dan pass

user dan pass salah

login sukses

mengelola data murid

simpan
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Gambar 3.20 Sequence Diagram Mengelola Rekap Absensi Murid 

Sequence Diagram pada Gambar 3.20 menerangkan tentang hubungan 

yang terjadi antara aktor admin dengan objek pada proses data absensi murid. 

Aktor memasukkan username dan password yang nantinya akan di validasi ke 

dalam database, apabila username dan password salah akan kembali ke 

halaman login, jika benar akan masuk ke halaman admin, pilih menu data 

absensi murid, kemudian mengelola rekap absensi (seperti: memasukkan, 

menghapus, dan merubah data rekap absensi) dan simpan ke dalam database. 

 
Gambar 3.21 Sequence Diagram Mengelola Nilai Murid 

 : admin

halaman login database halaman admin menu rekap 

absen murid

masukkan user dan pass

validasi user dan pass

user dan pass salah

login sukses

mengelola data rekap

simpan

halaman login database halaman admin menu nilai 

murid
 : admin

masukkan user dan pass

validasi user dan pass

login sukses

mengelola nilai murid

simpan

user dan pass salah
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Sequence Diagram pada Gambar 3.21 menerangkan tentang hubungan 

yang terjadi antara aktor admin dengan objek pada proses data absensi guru. 

Aktor memasukkan username dan password yang nantinya akan di validasi ke 

dalam database, apabila username dan password salah akan kembali ke 

halaman login, jika benar akan masuk ke halaman admin, pilih menu data nilai 

murid, kemudian mengelola data nilai (seperti: memasukkan, menghapus, dan 

merubah data nilai) dan simpan ke dalam database. 

 
Gambar 3.22 Sequence Diagram Mengelola Data Wali Murid 

Sequence Diagram pada Gambar 3.22 menerangkan tentang hubungan 

yang terjadi antara aktor admin dengan objek pada proses data wali murid. 

Aktor memasukkan username dan password yang nantinya akan di validasi ke 

dalam database, apabila username dan password salah akan kembali ke 

halaman login, jika benar akan masuk ke halaman admin, pilih menu data wali 

murid, kemudian mengelola data wali murid (seperti: menambahkan, merubah, 

dan menghapus data wali murid) dan simpan ke dalam database. 

halaman login database halaman admin menu data wali 

murid

 : admin

masukkan user dan pass

validasi user dan pass

login sukses

mengelola data wali murid

simpan

user dan pass salah
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3.4.2    Perancangan Struktur Database 

Membuat sebuah database dengan nama smsd dengan 9 tabel merupakan tabel 

rancangan sistem. Berikut adalah tabel yang akan dibuat untuk pembuatan sistem 

informasi yang sedang dirancang di MI Qur’aniah IV Palembang: 

a. Tabel admin 

Tabel admin berisi data username dan password yang digunakan untuk 

melakukan login ke dalam sistem. Isi field dari tabel login digambarkan pada 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Tabel Admin 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

username Varchar(10) Username untuk admin 

password Varchar(150) Password untuk admin 

b. Tabel guru 

Tabel guru berisi tentang data-data guru. Isi field dari tabel guru digambarkan 

pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Tabel guru 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_guru Varchar(3) ID Guru 

Nama Varchar(30) Nama guru 

Jenis_kelamin Enum(L,P) Jenis kelamin 

Tmpt_lhr Varchar(20) Tempat lahir 

Tgl_lhr Date Tanggal lahir 

Alamat Text Alamat tinggal 

No_telp Varchar(12) No telepon 

Pend_terakhir Varchar(6) Pendidikan terakhir guru 

NUPTK Varchar(20) NUPTK guru 

Foto Varchar(150) Foto guru 
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c. Tabel mapel 

Tabel mata pelajaran berisi tentang data kode dan nama pelajaran. Isi field dari 

tabel mapel digambarkan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Tabel mapel 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Kd_mapel Varchar(2) Kode mapel 

Nama_mapel Varchar(30) Nama mapel 

d. Tabel absensi_guru 

Tabel absen guru berisi tentang data absensi guru setiap harinya. Isi field dari 

tabel absensi_guru digambarkan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Tabel absensi_guru 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Tanggal Date Tanggal absen 

Id_guru Varchar(3) ID Guru 

Ket Enum (hadir, 

izin, alpa) 

Keterangan 

e. Tabel murid 

Tabel murid berisi tentang data-data murid. Isi field dari tabel murid 

digambarkan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Tabel murid 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

NIS Varchar (3) Nomor Induk Siswa 

NISN Varchar (20) Nomor Induk Siswa 

Nasional 

Nama Varchar(30) Nama murid 

Jenis_kelamin Enum(L,P) Jenis kelamin murid 

Tmpt_lhr Varchar(20) Tempat lahir murid 

Tgl_lhr Date Tanggal lahir murid 

Alamat Text Alamat murid 

Kelas Enum 

(1,2,3,4,5,6) 

Kelas murid 
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Foto Varchar(150) Foto murid 

Id_wali Varchar(4) ID wali murid 

f. Tabel wali_murid 

Tabel wali_murid berisi tentang data wali murid. Isi field dari tabel wali_murid 

digambarkan pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Tabel data_wali_murid 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_wali Varchar(4) ID wali murid 

Nama Varchar(30) Nama wali murid 

Jenis_kelamin Enum(L,P) Jenis kelamin 

Tmpt_lhr Varchar(20) Tempat lahir 

Tgl_lhr Date Tanggal lahir 

Alamat Text Alamat wali murid tinggal 

Pekerjaan Varchar(15) Pekerjaan wali murid 

Gaji Int(10) Gaji wali murid 

No_telp Varchar (12) Nomor telepon wali murid 

g. Tabel absensi_murid 

Tabel absen_murid berisi data absensi murid. Isi field dari tabel absen_murid 

digambarkan pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Tabel Absensi_murid 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Tanggal Date Tanggal absen 

NIS Varchar (3) Nomor Induk Siswa 

Ket Enum (hadir, 

izin, alpa) 

Keterangan 

h. Tabel jadwal_mapel 

Tabel jadwal_mapel berisi tentang jadwal mata pelajaran dari hari senin sampai 

sabtu. Isi field dari tabel jadwal_mapel digambarkan pada Tabel 3.11. 
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Tabel 3.11 Tabel jadwal_mapel 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Hari Varchar(7) Nama hari 

Jam Tinyint(2) Jam mata pelajaran 

Waktu Varchar(15) Waktu mata pelajaran 

Kd_Mapel Int(2) Nama mata pelajaran 

Id_guru Varchar(3) ID Guru 

Kelas Enum 

(1,2,3,4,5,6) 

Kelas murid 

i. Tabel nilai_uas 

Tabel nilai uas berisi tentang data-data ujian akhir semester dari setiap mata 

pelajaran. Isi field dari tabel anggota digambarkan pada tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Tabel nilai_uas 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

NIS Varchar (3) Nomor Induk Siswa 

Semester Enum(1,2) Keterangan semester murid 

Kd_mapel Varchar (2) ID mapel 

Nilai Int(11) Nilai Uas 

 

3.4.3    Perancangan Antarmuka (Interface) 

Perancangan interface bertujuan untuk membuat gambaran tampilan dari 

sistem yang akan dibuat. Perancangan dari sistem informasi proses pembelajaran 

berbasis sms gateway di MI. Qur’aniah IV Palembang, yaitu: 

a. Halaman Login 

 
Gambar 3.23 Halaman Login 
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Admin memiliki hak dalam mengelola seluruh data yang berupa input, edit 

atau update, dan hapus data. Untuk masuk ke dalam sistem, admin harus 

melakukan login terlebih dahulu dengan username dan password yang telah 

ditentukan digambarkan pada Gambar 3.23. 

b. Halaman Administrator 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Selamat Datang

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hari : xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx | xx:xx:xx

Gambar 3.24 Halaman Administrator 

 

Setelah melakukan login, admin masuk kedalam halaman administrator 

dimana rancangan digambarkan pada Gambar 3.24. 

c. Halaman Data Guru 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Tambah Guru

No

Data Guru

Nama Jenis Kelamin No Telp
Pend. 

Terakhir

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Aksi

X | X | X

Gambar 3.25 Halaman Data Guru 
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Halaman data guru merupakan halam untuk melihat data guru, seperti: id 

guru, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, 

pendidikan terakhir dan NUPTK yang digambarkan pada Gambar 3.25. 

d. Halaman Tambah Data Guru 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Tambah Guru

ID Guru

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

No Telepon

Pend.Terakhir

NUPTK

FOTO

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pilih file

Tambah Batal
 

Gambar 3.26 Halaman Tambah Data Guru 

 

Halaman tambah data guru merupakan menu untuk menambahkan guru 

dengan memasukkan data seperti: id guru, nama guru, jenis kelamin, tempat 

tanggal lahir, alamat, no telepon, pendidikan terakhir, nuptk dan foto yang 

digambarkan pada Gambar 3.26. 

e. Halaman Rekap Absensi Guru 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Menu Rekap Absensi Guru

Masukkan Rekap Absensi Perbarui Rekap Absensi Hapus Rekap Absensi

Lihat rekap absensi berdasarkan :

Bulan = Tahun =xxxxxxxx xxxxxxxx Lihat

 
Gambar 3.27 Halaman Rekap Absensi Guru 
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Halaman rekap absensi guru merupakan menu untuk melihat, 

menambahkan, memperbarui, dan menghapus rekap absensi guru yang 

digambarkan pada Gambar 3.27.  

f. Halaman Input Rekap Absensi Guru 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Input Absensi Guru

Tanggal = xxxxxxxx

ID Guru Nama Guru Keterangan

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx

hadir

hadir

izin

izin

alpa

alpa

BatalTambah

 
Gambar 3.28 Halaman Input Rekap Absensi Guru 

 

Halaman input rekap absensi merunapak menu untuk memasukkan data 

rekap absensi guru yang digambarkan pada Gambar 3.28. 

g. Halaman Data Nilai UAS 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Nilai Mata Pelajaran

Input Nilai UAS

Cari nilai murid :

Nama = Semester =xxxxxxxx xxxxxxxx Cari Refresh

 
Gambar 3.29 Halaman Data Nilai UAS 
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Halaman data nilai uas merupakan menu untuk mencari, melihat, 

mengubah, menambahkan dan menghapus nilai uas yang digambarkan pada 

Gambar 3.29  

h. Halaman Input Data Nilai UAS 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Input Nilai UAS

Nama = Semester =xxxxxxxx xxxxxxxx

BatalTambah

Kode Mata Pelajaran Nilai

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

Ket : untuk nilai yang belum ada, pada kolom nilai dapat dilewati 
atau dikosongkan

 
Gambar 3.30 Halaman Input Data Nilai UAS 

 

Halaman input data nilai uas merupakan menu untuk memasukkan data 

nilai uas seluruh murid yang digambarkan pada Gambar 3.30. 

i. Halaman Data Wali Murid 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Tambah Wali Murid

No

Data Wali Murid

ID Wali Nama Pekerjaan Aksi

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X | X |X

 
Gambar 3.31 Halaman Data Wali Murid 
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Halaman data wali murid merupakan menu untuk melihat, menambahkan, 

mengubah dan menghapus data wali murid yang digambarkan pada Gambar 

3.31. 

j. Halaman Tambah Wali Murid 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Tambah Wali Murid

Wali Murid dari

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Pakerjaan

Gaji

No Telepon

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tambah Batal

Per bulan

  
Gambar 3.32 Halaman Tambah Wali Murid 

 

Halaman tambah wali murid merupakan menu untuk menambahkan data 

wali murid seperti: wali murid dari siapa, nama wali, jenis kelamin, tempat 

tanggal lahir, alamat, pekerjaan gaji perbulan dan nomor telepon yang 

digambarkan pada Gambar 3.32. 

k. Halaman Data Murid 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Tambah Murid

No

Data Murid

NIS Nama Jenis Kelamin Aksi

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X | X |X

 
Gambar 3.33 Halaman Data Murid 
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Halaman data wali murid merupakan menu untuk melihat, menambahkan, 

mengubah dan menghapus data murid yang digambarkan pada Gambar 3.33.  

l. Halaman Tambah Data Murid 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Tambah Murid

NIS

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Foto

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pilih file

Tambah Batal

NISN xxxxxxxxxxxxxxxx

Kelas xx

 
Gambar 3.34 Halaman Tambah Data Murid 

 

Halaman tambah data murid merupakan menu untuk menambahkan data 

murid seperti: nis, nisn, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat dan 

foto murid yang digambarkan pada Gambar 3.34. 

m. Halaman Rekap Absensi Murid 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Menu Rekap Absensi Murid

Kelas 1

Lihat rekap absensi berdasarkan :

Bulan = Tahun =xxxxxxxx xxxxxxxx Lihat

Masukkan rekap absensi =

Hapus Semua Rekap Absensi =

Memperbarui rekap absensi =

Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6

Hapus

 
Gambar 3.35 Halaman Rekap Absensi Murid 
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Halaman rekap absensi murid merupakan halaman untuk melihat, 

menambahkan, mengubah dan menghapus rekap absensi murid yang 

digambarkan pada Gambar 3.35. 

n. Halaman Input Absensi Murid 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Input Absensi Murid

Tanggal = xxxxxxxx

NIS Nama Murid Keterangan

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx

hadir

hadir

izin

izin

alpa

alpa

BatalTambah

 
Gambar 3.36 Halaman Input Absensi Murid 

Halaman input absensi murid merupakan menu untuk menambahkan data 

rekap absensi murid yang digambarkan pada Gambar 3.36. 

o. Halaman Mata Pelajaran 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Data Mata Pelajaran

Tambah Mapel

Kode Mata Pelajaran Aksi

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx X | X

Gambar 3.37 Halaman Mata Pelajaran 
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Halaman mata pelajaran merupakan menu untuk melihat, menambahkan, 

mengubah dan menghapus mata pelajaran yang digambarkan pada Gambar 

3.37. 

p. Halaman Input Mata Pelajaran 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Input Mata Pelajaran

xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxNama Mapel

Kode Mapel

Tambah Batal

Gambar 3.38 Halaman Input Mata Pelajaran 

 

Halaman input mata pelajaran merupakan menu untuk menambah mata 

pelajaran seperti: kode dan nama mapel yang digambarkan pada Gambar 3.38. 

q. Halaman Jadwal Mapel 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Jadwal Mata Pelajaran

Hari Mata Pelajaran

Tambah Jadwal

Jam Waktu Kode Kode Guru Aksi

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx X | X

Tampilkan| Kelas = X 

Gambar 3.39 Halaman Jadwal Mapel 
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Halaman jadwal mapel merupakan menu untuk melihat, menambahkan, 

mengubah dan menghapus jadwal mata pelajaran yang digambarkan pada 

Gambar 3.39.  

r. Halaman Input Jadwal Mapel 

Rekap Absensi Guru

Home

Data Guru

Data Nilai UAS

Data Wali Murid

Mata Pelajaran

Data Murid

Rekap Abensi Murid

Jadwal Mapel

SMS Autoreply

Logout

Input Mata Pelajaran

xxxxxxxxHari

Jam ke

Nama Mapel

Nama Guru

xxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Tambah Batal

Kelas x

Gambar 3.40 Halaman Input Jadwal Mapel 

 

Halaman input jadwal mapel merupakan menu untuk menambahkan 

jadwal mata pelajaran seperti: hari, jam, nama mapel, nama guru yang 

mengajar dan kelas yang digambarkan pada Gambar 3.40. 

s. Halaman SMS Autoreply 

Format SMS: 
Ketik: INFO
Ketik: INFO#JADWALMAPEL#HARI
Ketik: INFO#JADWALGURU#ID_GURU
Ketik: INFO#WALI#NIS
Ketik: INFO#DATA#NIS/ID_GURU
Ketik: INFO#UAS#NIS#SEMESTER
Ketik: INFO#ABSENSI#NIS/ID_GURU#TAHUN-BLN-TGL

 
Gambar 3.41 Halaman SMS Autoreply 

 

Halaman SMS Autoreply merupakan halaman untuk melakukan balasan sms 

secara otomatis sesuai format yang digambarkan pada Gambar 3.41.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Hasil 

Setelah melalui proses perancangan maka dihasilkan suatu sistem informasi 

proses pembelajaran berbasis sms gateway, adapun sistem yang dihasilkan 

merupakan hasil rancangan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan, berikut merupakan hasil yang dicapai : 

a. Dapat mengelola data, berupa: data guru, rekap absensi guru, rekap absensi 

murid, nilai uas, data wali murid, data murid, rekap absensi murid, mata 

pelajaran, dan jadwal mata pelajaran. 

b. Menghasilkan output berupa informasi dari sms. 

4.2    Pembahasan 

4.2.1    Halaman Administrator 

Halaman adminstrator yang keluar ketika selesai login dengan username dan 

password yang benar yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Halaman awal adminstrator 
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4.2.2    Halaman Data Guru 

Halaman ini berfungsi untuk mengelola data guru, seperti: melihat, 

menambahkan, mengubah atau menghapus data guru yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Halaman data guru 

4.2.3    Halaman Rekap Absensi Guru 

Halaman ini berfungsi untuk mengelola rekap absensi guru, seperti: melihat, 

menambahkan, memperbarui, atau menghapus rekap absensi guru yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 halaman rekap absensi guru 
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4.2.4    Halaman Data Nilai UAS 

Halaman ini berfungsi untuk mengelola nilai mata pelajaran atau nilai UAS, 

seperti: input nilai, mengubah nilai dan menghapus nilai yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Halaman Data Nilai UAS 

4.2.5    Halaman Data Wali Murid 

Halaman  ini berfungsi untuk mengelola data wali murid, seperti: 

menambahkan, mengubah dan menghapus data wali murid yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Halaman Data Wali Murid 
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4.2.6    Halaman Data Murid 

Halaman ini berfungsi untuk mengelola data murid, seperti: melihat, 

menambahkan, mengubah dan menghapus data murid yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Halaman Data Murid 

4.2.7    Halaman Rekap Absensi Murid 

Halaman ini berfungsi untuk mengelola rekap absensi murid, seperti: melihat, 

menambahkan, memperbarui, atau menghapus rekap absensi murid yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Halaman Rekap Absensi Murid 
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4.2.8    Halaman Mata Pelajaran 

Halaman ini berfungsi untuk mengelola daftar mata pelajaran, seperti: 

menambahkan, mengubah, dan menghapus mata pelajaran yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8 Halaman Mata Pelajaran  

4.2.9    Halaman Jadwal Mata Pelajaran 

Halaman ini berfungsi untuk mengelola jadwal mata pelajaran, seperti: 

menambahkan, mengubah, dan menghapus jadwal mata pelajaran yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. 

 
Gambar 4.9 Halaman Jadwal Mata Pelajaran 



71 

 

 

4.2.10    SMS Autoreply 

Semua sms yang diterima pada nomor telepon yang sebagai SMS Gateway 

diproses sesuai formatnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Format SMS dan balasan yang diterima 

Format SMS yang dikirim Balasan yang diterima 

Ketik: 

 

INFO 

Akan menerima SMS 

berupa format SMS yang 

benar 

Ketik: 

 

INFO#JADWALMAPEL#HARI 

Akan menerima SMS 

yang berisi informasi 

jadwal mata pelajaran 

berdasarkan hari yang 

dicari 

Ketik: 

 

INFO#JADWALGURU#ID_GURU 

Akan menerima SMS 

yang berisi informasi 

jadwal guru berdasarkan 

id guru yang dicari 

Ketik: 

 

INFO#WALI#NIS 

Akan menerima SMS 

yang berisi informasi data 

wali murid berdasarkan 

nis yang dicari 

Ketik: 

 

INFO#DATA#NIS/ID_GURU 

Akan menerima SMS 

yang berisi informasi data 

guru berdasarkan id guru 

yang dicari 

Ketik: 

 

INFO#UAS#NIS#SEMESTER 

Akan menerima SMS 

yang berisi informasi data 

nilai uas berdasarkan nis 

dan semester yang dicari 

Ketik: 

 

INFO#ABSENSI#NIS/ID_GURU#TAHUN-

BLN-TGL 

Akan menerima SMS 

yang berisi informasi 

absensi guru atau murid 

berdasarkan nis atau id 

guru dan tanggal yang 

dicari 

 

Dengan beberapa format yang terdapat pada Tabel 4.1 dapat menghasilkan 

informasi berupa sms seperti Gambar 4.14. 
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Gambar 4.10 Contoh Autoreply sms 

4.3    Pengujian Klien-Server (Testing of Client/Server) 

Dalam pengujian arsitektur klien server terdapat beberapa pendekatan 

pengujian, yaitu : pengujian fungsi aplikasi (Application Function Tests), pengujian 

server (Server Tests), pengujian basis data (Database Tests), pengujian transaksi 

(Transaction Test), dan pengujian jaringan komunikasi (Network Communication 

Tests). Berikut merupakan pengujian klien-server : 

4.3.1    Pengujian Fungsi Aplikasi 

4.3.1.1    Skenario Pengujian Fungsi Login 

Dalam pengujian arsitektur klien server terdapat beberapa pendekatan 

pengujian, salah satunya pengujian fungsi aplikasi. Pada dasarnya aplikasi diuji 
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secara tersendiri dalam upaya untuk mengungkap kesalahan-kesahan dalam 

operasinya. Berikut merupakan skenario pengujian jaringan komunikasi : 

Mulai

Halaman 

Login

Halaman 

administrator

User dan pass 

cocok?

selesai

Tidak

Ya

 
Gambar 4.11 Skenario pengujian fungsi login 

Gambar 4.11 menjelaskan mengenai skenario pengujian fungsi login jika 

username dan password tidak cocok akan kembali ke halaman login dan jika cocok 

akan masuk ke halaman administrator dan selesai. 

Hasil yang diharapkan: Dapat masuk ke halaman administrator dengan 

memasukkan username dan password yang benar dan menampilkan halaman 

administrator. 

4.3.1.2    Pengujian Fungsi Login 

Pengujian ini dimulai dengan memasukkan username dan password di halaman 

login seperti yang dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Halaman Login 

4.3.5.3    Hasil Pengujian Fungsi 

Gambar 4.13 merupakan tampilan yang muncul ketika username dan password 

yang dimasukkan pada halaman login benar. 

 
Gambar 4.13 Halaman administrator 
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4.3.2    Pengujian Server 

4.3.2.1    Skenario Pengujian Server 

Dalam pengujian arsitektur klien server terdapat beberapa pendekatan 

pengujian, salah satunya pengujian server. Koordinasi dan fungsi manajemen data 

server diuji, kinerja server juga dipertimbangkan. Berikut merupakan skenario 

pengujian server : 

Mulai

Menambahkan 

data jadwal 

matapelajaran

selesai

Memilih menu 

jadwal mata 

pelajaran

 
Gambar 4.14 Skenario pengujian manajemen jadwal mata pelajaran 

Gambar 4.14 menjelaskan mengenai skenario pengujian manajemen jadwal 

mata pelajaran dengan menambahkan jadwal mata pelajaran yang ada. 

Hasil yang diharapkan: Data jadwal mata pelajaran bertambah dan dapat dilihat 

pada halaman jadwal mata pelajaran. 

4.3.2.2    Pengujian Manajemen Jadwal Mata Pelajaran 

Pengujian ini dimulai dengan menambahkan jadwal mata pelajaran pada 

halaman jadwal mata pelajaran seperti yang dilihat pada Gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Halaman Input Jadwal Mata Pelajaran 

4.3.2.3    Hasil Pengujian Server 

Gambar 4.16 merupakan tampilan ketika sudah menambahkan jadwal mata 

pelajaran sesuai dengan data yang dimasukkan. 

 
Gambar 4.16 Halaman Jadwal Jadwal Mata Pelajaran 

4.3.3    Pengujian Basis Data 

4.3.3.1    Skenario Pengujian Basis Data 

Dalam pengujian arsitektur klien server terdapat beberapa pendekatan 

pengujian, salah satunya pengujian basis data. Keakuratan dan integrasi data yang 

disimpan oleh server diuji. Transaksi yang diposting oleh aplikasi diperiksa untuk 
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memastikan bahwa data disimpan dengan benar, diperbaruhi dan diambil. Berikut 

merupakan skenario pengujian basis data : 

Mulai

Menambahkan 

data mata 

pelajaran

selesai
Memilih menu 

mata pelajaran

 
Gambar 4.17 Skenario pengujian basis data 

Gambar 4.17 menjelaskan mengenai skenario pengujian basis data dengan 

dimulai dari memilih menu mata pelajaran kemudian menambahkan mata 

pelajaran. 

Hasil yang diharapkan: Data mata pelajaran bertambah dan dapat dilihat pada 

halaman mata pelajaran. 

4.3.3.2    Pengujian Manajemen Mata Pelajaran Simpan Data 

Pengujian ini dimulai dengan menambahkan mata pelajaran pada halaman 

mata pelajaran seperti yang dilihat pada Gambar 4.18. 

 
Gambar 4.18 Halaman Input Mata Pelajaran 
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4.3.3.3    Hasil Pengujian Basis Data 

Gambar 4.19 merupakan tampilan ketika sudah menambahkan jadwal mata 

pelajaran sesuai dengan data yang dimasukkan. 

 
Gambar 4.19 Halaman Mata Pelajaran 

4.3.4    Pengujian Transaksi 

4.3.4.1    Skenario Pengujian Transaksi 

Dalam pengujian arsitektur klien server terdapat beberapa pendekatan 

pengujian, salah satunya pengujian transaksi. Dilakukan serangkaian pengujian 

untuk memastikan bahwa masing-masing kelas transaksi diproses sesuai dengan 

kebutuhan. Pengujian fokus pada ketepatan pemprosesan dan juga pada masalah 

performa (Misalnya waktu pengolahan transaksi dan volume transaksi). Berikut 

merupakan skenario pengujian transaksi : 

Mulai

Menambahkan 

data murid
selesai

Memilih menu 

data murid

 
Gambar 4.20 Skenario pengujian transaksi proses tambah data murid 
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Gambar 4.20 menjelaskan mengenai skenario  pengujian transaksi proses 

tambah data murid dengan dimulai dari memilih menu data murid kemudian 

menambahkan data murid. 

Hasil yang diharapkan: Data murid bertambah dan dapat dilihat pada halaman 

data murid.. 

4.3.4.2    Pengujian Transaksi Proses Tambah Data Murid 

Pengujian ini dimulai dengan menambahkan data murid pada halaman data 

murid seperti yang dilihat pada Gambar 4.21. 

 
Gambar 4.21 Halaman Input Data Murid 

4.3.4.3    Hasil Pengujian Transaksi 

Gambar 4.22 merupakan tampilan ketika sudah menambahkan data murid 

sesuai dengan data yang dimasukkan. 

 
Gambar 4.22 Halaman Data Murid 
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4.3.5    Pengujian Jaringan Komunikasi 

4.3.5.1    Skenario Pengujian Jaringan Komunikasi 

Dalam pengujian arsitektur klien server terdapat beberapa pendekatan 

pengujian, salah satunya pengujian jaringan komunikasi. Pengujian ini 

membuktikan bahwa node-node jaringan benar terjadi dan bahwa pesan lewat, 

transaksi, dan lalu lintas jaringan terkait terjadi tanpa kesalahan. Berikut merupakan 

skenario pengujian jaringan komunikasi : 

Mulai

Melakukan 

panggilan ke 

nomor gateway

Menerima 

panggilan

Apakah 

tersambung?
selesai

selesai

Tidak

Ya

 
Gambar 4.23 Skenario pengujian jaringan komunikasi 

Gambar 4.23 menjelaskan mengenai skenario pengujian jaringan komunikasi 

dengan dimulai dari melakukan panggilan ke nomor gateway jika tersambung maka 

akan muncul panggilan masuk atau menerima panggilan, jika tidak tersambung 

maka selesai. 

4.3.5.2    Pengujian Jaringan Komunikasi 

Pengujian ini dimulai dengan panggilan dari sebuah nomor ke nomor gateway 

seperti yang dilihat pada Gambar 4.24. 
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Gambar 4.24 Panggilan ke nomor gateway 

4.3.5.3    Hasil Pengujian Jaringan Komunikasi 

Gambar 4.25 merupakan tampilan dimana panggilan terhubung atau masuk ke 

nomor Gateway. Disini dapat dilihat bahwa nomor Gateway telah terhubung 

dengan baik sehingga nomor dapat digunakan. 

 
Gambar 4.25 Panggilan Masuk 
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Gambar 4.4 Call Log 

Gambar 4.4 merupakan tampilan call log (daftar panggilan) yang menampilkan 

panggilan yang diangkat atau dijawab (answered calls), panggilan yang diabaikan 

(missed calls), dan panggilan keluar atau melakukan panggilan (dialed calls).
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah diuraikan, maka peneliti membuat beberapa 

kesimpulan: 

1. Sistem dapat membantu dan mempermudah penyampaian informasi tentang 

proses pembelajaran siswa Madrasah Ibtidaiyah Qur’aniah IV Palembang 

dengan memanfaatkan fasilitas SMS (Short Message Service) secara cepat dan 

praktis. 

2. Orang tua dapat mengetahui informasi absensi, jadwal palejaran dan nilai uas 

dengan menggunakan SMS. 

3. Mempermudah kepala madrasah atau waka madrasah dalam mengawasi 

kehadiran dan keaktifan guru mengajar. 

4. Sistem dibuat dengan menggunakan perangkat lunak gratis (Free Software) 

yang diantaranya PHP, Gammu, dan MySQL. 

5.2    Saran 

Untuk kedepannya agar membuat sistem menjadi lebih baik lagi, maka 

diberikan beberapa saran: 

1. Untuk kedepannya informasi tidak hanya sebatas SMS tapi juga bisa melalui 

website dengan membuat sistem yang dibuat online dan terdapat menu login 

untuk pengguna yang ingin mencari informasi. 
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