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ABSTRAK 
 

Jadwal mata pelajaran menjadi salah satu aspek penting dalam keberlangsungan 
proses belajar mengajar di sekolah. Jadwal mata pelajaran berfungsi untuk aktivitas 
akademik dalam rangka mempertinggi kualitas mengajar dan kedisiplinan baik guru 
maupun siswa. Dengan adanya jadwal mata pelajaran yang terstruktur, kegiatan belajar 
mengajar akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga proses belajar mengajar yang 
ada disekolah bisa berjalan dengan optimal. Salah satu sekolah yang mempunyai 
penjadwalan terstruktur adalah SMK Negeri 1 Pangkalpinang. Namun, proses 
penyusunan jadwal di SMK Negeri 1 Pangkalpinang masih bersifat manual dengan 
menggunakan bantuan microsoft excel. Penelitian ini bertujuan adalah untuk 
menganalisis masalah-masalah yang ada pada SMK Negeri 1 Pangkalpinang, yaitu 
mengenai sistem penjadwalan mata pelajaran yang sedang berjalan pada SMK Negeri 
1 Pangkalpinang.  Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapat 
berupa sistem informasi penjadwalan bagi SMK Negeri 1 Pangkalpinang dalam bentuk 
perancangan aplikasi untuk menangani proses penjadwalan yang selama ini masih 
dilakukan secara manual. Sistem informasi penjadwalan yang terkomputerisasi dapat 
memudahkan dalam penyusunan jadwal serta data-data yang ada dapat tersimpan 
dengan rapi di dalam basis data. 
Kata kunci: Sistem Informasi, Penjadwalan, Analisis Sistem, dan Perancangan Sistem.  
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dinyatakan menggunakan kata 
benda di awal frase nama aktor  

 Asosiasi / 
association 

Komunikasi antar actor dan use 
case yang berpartisipasi pada 
use case atau use case memiliki 
interaksi dengan aktor 

 

Simbol Activity Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 
Status Awal 

Status awal aktivitas 

sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki 

sebuah status awal 

 
Aktivitas 

Aktivitas yang 

dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya 

diawali dengan kata 

kerja 

 
Percabangan / decision 

Asosiasi percabangan 

dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu 

 Penggabungan / join 

Asosiasi penggabungan 

dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan 

menjadi satu 

 
Status Akhir 

Status akhir yang 

dilakukan sistem, 

sebuah diagram 



 

aktivitas memiliki 

sebuah status akhir 

 

Swimlane 

Memisahkan organisasi 

bisnis yang 

bertanggung jawab 

terhadap aktivitas yang 

terjadi 

 

Simbol Sequence Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 
Atau 

 

 
Tanpa Waktu Aktif 

Aktor 

Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat 

diluar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri, jadi 

walaupun simbol dari actor 

adalah gambar orang, akan 

tetapi actor belum tentu 

merupakan orang. Biasanya 

dinyatakan menggunakan kata 

benda diawal frase nama actor. 

 

Garis hidup / 

lifeline 

Menyatakan kehidupan suatu 

objek. 

 Objek 
Menyatakan objek yang 

berinteraksi pesan. 



 

 

Waktu Aktif 

Menyatakan objek dalam 

keadaan aktif dan berinteraksi, 

semua yang terhubunga waktu 

aktif ini adalah sebuah tahapan 

yang dilakukan didalamnya, 

misalnya 

 
Maka cekStatusLogin() dan 

Open() dilakukan dalam metode 

Login(). Aktor tidak memiliki 

waktu aktif. 

 
Pesan tipe 

create 

Menyatakan suatu objek dalam 

membuat objek lain, arah panah 

mengarah pada objek yang 

dibuat 

 

Pesan tipe 

destroy 

Menyatakan suatu objek 

mengakhiri hidup objek yang 

lain, arah panah mengarah pada 

objek yang diakhiri, sebaiknya 

jika ada create maka ada 

destroy 

 Pesan tipe call 

Menyatakan suatu objek dalam 

memanggil operasi atau metode 

yang ada pada objek lain atau 

dirinya sendiri,  



 

 
Arah panah mengarah pada 

objek yang memiliki operasi 

atau metode. Karena ini 

memanggil operasi atau metode 

yang dipanggil harus ada pada 

diagram kelas sesuai dengan 

kelas objek yang berinteraksi 

 Pesan tipe send 

Menyatakan bahwa suatu objek 

mengirimkan 

data/masukan/informasi ke 

objek lainnya, arah panah 

mengarah pada objek yang 

dikirimi 

 
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 
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