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ABSTRAK
Sekolah merupakan sarana penunjang pendidikan yang berfungsi sebagai tempat untuk mencari
ilmu. Sebagai sarana pendidikan, UPTD SD Negeri 14 Sungailiat berperan penting dalam
mendidik siswa dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahan yang terdapat
pada UPTD SD Negeri 14 Sungailiat yaitu pencatatan data akademik masih dilakukan secara
manual menggunakan microsoft excel dan penyimpanan data hanya disimpan dalam bentuk arsip
mengakibatkan rentan terjadinya kehilangan data. Dengan adanya permasalahan tersebut,
penulis bertujuan membuat suatu sistem yang dapat membantu dalam proses pengelolahan
pendataan data akademik siswa secara terkomputerisasi dan semua data akademik dapat
tersimpan dengan baik dan efesien sehingga mempermudah staff Tata Usaha. Metode penelitian
yang penulis buat menggunakan metodologi OOAD (Oriented Analisys And Design) dengan
model waterfall. Peneliti menggunakan model waterfall karena memiliki tahap-tahap
pengembangan yang dilakukan secara urut, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan
mengikuti alur sistem, serta menggunakan tools Unified Modeling Languange (UML). Hasil dari
rancangan sistem informasi akademik SD Negeri 14 ini memberikan kemudahan dalam
melakukan pengelolaan data akademik secara terkomputerisasi dan data- data tersimpan dengan
baik .
Kata Kunci : Sistem Informasi, Akademik, Waterfall, OOAD, Sekolah Dasar
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Laporan Kuliah Praktek (KP) yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi
Akademik Berbasis Web Pada UPTD SD Negeri 14 Sungailiat Menggunakan Metode Waterfall”.
Laporan kuliah praktek ini mengambil topik Sistem Informasi Akademik Pada UPTD SD
Negeri 14 Sungailiat, dengan masalah penelitian yaitu pencatatan data-data akademik masih
dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan rentan terjadi kehilangan
data. Adapun tujuan dibuatnya laporan kuliah praktek ini adalah untuk mempermudah kinerja
Staff Tata Usaha dalam proses pengelolaan data akademik.
Laporan kuliah praktek ini dibuat menggunakan metodologi penelitian Object Oriented
Analisys And Design (OOAD) dengan metode waterfall.
Penulis menyadari bahwa Laporan Kuliah Praktek ini tidak akan terwujud tanpa bantuan,
bimbingan, doa dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati,
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada.
1.

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan laporan kuliah praktek ini.

2.

Ibu Sarwindah,S.Kom.,MM, selaku Dosen Pembimbing Kuliah Praktek.

3.

Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun
materil.

4.

Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan laporan kuliah praktek.

Penulis menyadari bahwa laporan kuliah praktek ini masih jauh dari sempurna, karena itu
kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Semua tulisan dalam laporan
kuliah praktek ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Sungailiat, 12 Januari 2022
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DAFTAR SIMBOL

1. Simbol Activity Diagram

NO

Simbol

1

Keterangan
Start Point merupakan simbol untuk
memulai Activity diagram.
End Point merupakan simbol untuk

2

mengakhiri activity diagram.
Activity merupakan menggambarkan

3

suatu proses/ kegiatan bisnis.
Decision

merupakan

cara

untuk

menggabungkan Ketika ada lebih dari
4

1 transisi yang masuk atau pilihan
untuk mengambil keaputusan.
Generalization merupakan hubungan
dimana

objek

anak

(descendent)

berbagi perilaku dan struktur data dari

5

obejk

yang

ada

diatasnya

objek

induk(incestor).
Swimlane
position

6

merupakan pemisah atau

pengelompok aktivitas berdasarkan
actor.
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2. Simbol Use Case Diagram
No

Simbol

1

2

3

Keterangan
Use case merupakan gambaran
fungsionalits dari suatu sistem,
sehingga pengguna sistem memahami
kegunaan sistem yang akan dirancang.
Actor merupakan sebuah entitas
manusia atau mesin yang berinteraksi
dengan system untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan tertentu.
Assocation merupakan hubungan
antara objek satu dengan objek
lainnya.

3. Simbol Class diagram
No

1

Simbol
Class
Attribute
Operation()

Keterangan
Class merupakan himpunan dari object
yang berbagi atribut dan operasi yang
sama.

Association merupakangaris tanpa
panah yang menghubungkan antara
class.

2

4. Simbol Squence Diagram
No

1

2

Simbol

Keterangan
Actor menggambarkan seseorang
seperti perangkat,system lain yang
berinteraksi dengan sistem.

Boundary menggambarkan interaksi
antara satu atau lebih actor dengan
system, memodelkan bagian dari
system yang bergantung pada
disekitarnya dan merupakan pembatas
system dengan dunia luar.
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Control berguna untuk mengatur,
mengontrol, mengkoordinasikan
perilaku sistem dan dinamika dari suatu
sistem, menangani tugas utama dan
mengontrol alur kerja suatu sistem.

3

Entity menggambarkan informasi yang
harus disimpan oleh sistem struktur
data dari sebuah sistem.
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5. Simbol Entity Relationship Diagram (ERD)
No
1

2

3

4

Simbol

Keterangan
Relasi I : N merupakan relasi yang
menunjukan bahwa setiap entitas dapat
berelasi dengan banyak entitas yang
lain.
Relasi M : N merupakan relasi yang
menunjukan bahwa setiap entitas
pertama dapat berhubungan dengan
banyak entitas kedua, dan sebaliknya
juga.
Relasi I : I merupakan relasi yang
menunjukan bahwa setiap entitas
pertama berhubungan dengan paling
banyak satu entitas pada himpunan
entitas kedua.
Activity merupakan menggambarkan
suatu proses/ kegiatan bisnis.
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