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ABSTRAK
Di era sekarang, penggunaan sistem informasi di bidang Pendidikan sangat lah
sering di jumpai, karena sistem informasi itu sendiri menjadikan bagian
Pendidikan dapat dilakukan dengan mudah dan tersusun secara baik. SMP IT
Yabunaya merupakan sekolah yang berdiri sejak tahun 2015. Dengan upaya
melaksanakan rutinitas tahunan yaitu penerimaan siswa baru. Sekolah masih
menggunakan cara lama, sehingga tidak menggunakan teknologi yang sudah ada.
Selain itu, sekolah sering melakukan kesalahan dalam proses pendaftaran siswa
baru dengan cara lama. Dari permasalahan tersebut dapat dibuat suatu solusi
yaitu dengan membuat sistem informasi penerimaan pendaftaran siswa baru pada
SMP IT Yabunaya berbasis website yang dapat diakses oleh calon siswa sehingga
proses pendaftaran dapat diselesaikan secara efektif dan efisien karena calon siswa
tidak perlu pergi ke sekolah hanya untuk mendaftar. Dalam membangun sistem ini,
penulis menggunakan metode prototype, metode ini dipilih karena cocok untuk
pengembangan sistem, dan pengembangan sistem nanti disesuaikan dengan
keinginan dan kebutuhan klien. Serta struktur data dalam analisa dan rancangan
sistem menggunakan unified modelling language (UML). Hasil dari penelitian di
SMP IT Yabunaya dapat dibuatkan sistem pendaftaran yang memudahkan calon
siswa dan sekaligus mengelola data calon siswa dengan baik.
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DAFTAR SIMBOL
Daftar Simbol Use Case Diagram
Gambar

Keterangan
Actor menggambarkan orang atau
sistem yang menyediakan atau
menerima informasi dari sistem atau
menggambarkan pengguna software
aplikasi.
Use Case menggambarkan
fungsionalitas dari suatu sistem,
sehingga pengguna sistem paham dan
mengerti mengenai kegunaan sistem
yang akan dibangun.
Associations menggambarkan
hubungan antar actor dan use case

Daftar Simbol Activity Diagram
Gambar

Keterangan
Start Point adalah simbol yang
menyatakan awal dari aktifitas.
End Point adalah simbol yang
menyatakan akhir dari aktifitas.
Activity adalah simbol yang
menggambarkan aktifitas yang
dilakukan pada sistem.
Decision adalah simbol yang
menggambarkan kondisi dari sebuah
aktifitas yang bernilai benar/salah.
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Swimlane menggambarkan
pembagian/pengelompokan
berdasarkan tugas dan fungsi
tersendiri.
Transition State menggambarkan
hubungan antara dua state, dua activity
ataupun antar state dan activity.

Daftar Simbol Sequence Diagram
Gambar

Keterangan
Actor menggambarkan seseorang atau
sesuatu (seperti perangakat, sistem
lain) yang berinteraksi dengan sistem.
Boundary menggambarkan interaksi
antara satu atau lebih actor dengan
sistem, memodelkan bagian dari
sistem yang bergantung pada pihak
lain di sekitarnya dan merupakan
pembatas sistem dengan dunia luar.
Entity menggambarkan informasi
yang harus disimpan oleh sistem
(struktur data dari sebuah sistem)
Object Message menggambarkan
pesan/hubungan antar obyek, yang
menunjukkan urutan kejadian yang
terjadi.
Message to Self menggambarkan
pesan/hubungan obyek itu sendiri,
yang menunjukkan urutan kejadian
yang terjadi.
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Control mengatur aliran dari informasi
untuk sebuah scenario.

Daftar Simbol Class Diagram
Gambar

Keterangan
Class Name Merupaka nama dari
sebuah kelas.

Attribute Merupakan data yang
memiliki suatu objek dalam suatu
kelas.

Method adalah suatu proses yang
dapat dilakukan oleh sebuah kelas.
Associations menggambarkan
hubungan yang terjadi antara kelas.

Daftar Simbol Entity Relationship Diagram (ERD)
Gambar

Keterangan
Entitas merupakan obyek-obyek dasar
yang terikat didalam sistem. Obyek
tersebut dapat berupa orang, benda
atau hal lain nya yang keterangan
perlu di simpan di basis data.
Relationship merupakan kejadian
yang menggambarkan hubungan
antara dua atau lebih entitias
Garis yang menghubungkan entitas
dengan relationship
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