
BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Proses Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti mendapatkan informasi melalui 

wawancara terhadap Kepala Sekolah TK ABA Jombor dan 

mendapatkan informasi kebutuhan sebagai berikut : 

1. Proses di buatnya laporan raport siswa TK ABA Jombor. 

2. Proses pendataan guru dan murid di TK ABA Jombor.. 

3. Pembukuan Laporan Tahunan. 

 

3.2 Ruang Lingkup Aplikasi 

3.2.1 Aplikasi website 

Berguna untuk memudahkan user admin, kepala 

sekolah dan guru dalam mempercepat pekerjaan yang di 

lakukan, beikut adalah penjelasan dari setiap fungsi user : 

a. Admin dapat mengedit, menghapus dan mencari 

data raport siswa, data kepala sekolah, laporan 

tahunan dan data guru apabila data tersebut terjadi 

perubahan atau di butuhkan. 



b. Kepala sekolah dapat mencetak, menyimpan dan 

menambah data pada guru bantu, data laporan dan 

data siswa beserta raportnya. 

c. Guru dapat mencetak dan mencari raport siswa 

dengan cepat apabila data di perlukan. 

 

3.2.2 Report 

Dapat menyajikan data dengan cara cetak print, 

berikut    adalah fungsi dari masing-masing hak user : 

a. Admin dapat mengoperasikan seluruh informasi 

pada aplikasi website. 

b. Kepala Sekolah dapat mencetak data kepala 

sekolah, guru, siswa. 

c. Guru hanya dapat mencetak raport siswa saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Perancangan sistem 

3.3.1 Data Flow Diagram 

Merupakan dokumen yang berfungsi untuk 

memperlihatkan bagaimana aliran informasi dan 

transformasi data dalam sistem infomasi. Dengan kata lain 

menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antara 

fungsi yang berhubungan satu sama lain dan penyimpanan 

data [10]. 

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

Data Flow Diagram merupakan sebuah dokumen yang 

berfungsi untuk menggambarkan jaringan kerja sistem 

yang saling berhubungan. Berikut merupakan rancangan 

dari Data Flow Diagram pada sistem website ini : 
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Gambar 3.3.1 1 DVD 0 



Keterangan : 

a.   Admin dapat mengoperasikan seluruh Kegiatan di aplikasi. 

b.   Kepala Sekolah dapat menginput dan mencetak. 

c.   Guru dapat mencetak laporan dan raport. 

2. Data flow diagram level 1 proses Input 
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Gambar 3.3.1 2 DVD Level 1 Input 

Keterangan : 

Pada Gambar 3.3.1 2 DFD Level 1 menjelaskan bahwa 

proses input di lakukan dengan memasukkan data yang di pilih 

penulis yang di lakukan oleh masing-masing hak akses, jika 

yam aka data akan masuk ke database dan tersimpan pada tabel 

edit dan hapus. Data yang telah berhasil di simpan dapat di 

lakukan proses print dan output menjadi bentuk kertas. 

 

 

 

 



3. Data flow diagram level 1 proses Edit, Hapus 
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Gambar 3.3.2 2 DVD Level 1 Edit Hapus 

Keterangan : 

Pada Gambar 3.3.1 3 DVD Level 1 mejelaskan bahwa proses 

edit dan hapus data di lakukan  dengan adanya data yang telah 

berhasil tersimpan maka jika penulis ingin menghapus atau 

mengedit data dapat di lakukan pada tabel edit dan  hapus. 

 

4. Data flow diagram level 1 proses Search & Print 
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Gambar 3.3.2 4 DVD Level 1 Search & Print 

 

Keterangan : 

Pada Gambar 3.3.1 4 DVD Level 1 menjelaskan bahwa 

proses search dan print dapat di lakukan pada halaman laporan 

dan halaman raport dengan mencari data berdasarkan pada 

Nomor Induk Siswa pada halaman raport dan mencari data 

berdasarkan tahun dan Nomor Induk Siswa pada halaman 

laporan, kemudian jika yes maka data akan tampil pada 

halaman PDF. Proses cetak apabila user yes maka data akan 

tercetak menjadi output dalam bentuk kertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Konsep Perancangan Aplikasi 

3.4.1 Perancangan proses UML 
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Gambar 3.4.1 1 Flowchart Admin 

 

Keterangan : 

Menjelaskan proses admin mengoperasikan seluruh 

sistem aplikasi website yaitu dapat mengedit, menghapus 

dan mencari data raport siswa, data kepala sekolah, laporan 



tahunan dan data guru apabila data tersebut terjadi 

perubahan atau di butuhkan. 

 

2. Kepala Sekolah 
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Gambar 3.4.1 2 Flowchart Kepala Sekolah 

 

 

Keterangan : 

Menjelaskan proses Kepala Sekolah mengoperasikan 

aplikasi website yang hanya memiliki beberapa hak akses 

saja yaitu dapat mencetak, menyimpan dan menambah data 



pada guru bantu, data laporan dan data siswa beserta 

raportnya. 
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Gambar 3.4.1 3 Flowchart Guru 

Keterangan : 

Menjelaskan proses guru dalam mengoperasikan aplikasi 

website dengan hak aksesnya masing masing yaitu guru dapat 

mencetak dan mencari raport siswa dengan cepat apabila data di 

perlukan.                                     

 



3.4.2 Pengguna Aplikasi  

Keterangan masing-masing hak akses dalam menggunakan 

aplikasi website ini : 

Tabel Pennguna Hak Akses 

Admin Admin dapat mengedit, 

menghapus dan mencari 

data raport siswa, data 

kepala sekolah, laporan 

tahunan dan data guru 

apabila data tersebut terjadi 

perubahan atau di 

butuhkan. 

 

Kepala Sekolah Kepala sekolah dapat 

mencetak, menyimpan dan 

menambah data pada guru 

bantu, data laporan dan 

data siswa beserta 

raportnya. 

 

Guru Guru dapat mencetak dan 

mencari raport siswa 

dengan cepat apabila data 

di perlukan. 

 



3.5 Implementasi Tabel Database 

Implementasi database di buat menggunakan aplikasi XAMPP 

Control Panel v3.2.1, berikut implementasi dari database tersebut. 

 

3.5.1 Tabel User 

Nama Tabel  : User 

Primary Key  : id_user 

Keterangan  : tabel ini berisi data log in, ditunjukkan 

Pada Tabel 3.5 1 

Tabel 3.5 1 Tabel User 

Name Type 

Id_User Int(11) 

User_Name Varchar(225) 

Hak_Akses Varchar(225) 

Password Varchar(225) 

 

3.5.2 Guru 

Nama Tabel  : Inpudata_guru 

Primary Key  : id_guru 

Keterangan  : tabel ini berisi data input data guru 

Pada Tabel 3.5 2 

Tabel 3.5 2 Tabel Guru 

Name Type 

Id_Guru Int(11) 

Nip Varchar(200) 



Nama Varchar(200) 

Alamat Varchar(200) 

Tanggal_Lahir Varchar(200) 

Pendidikan Varchar(200) 

Image Varchar(200) 

 

3.5.3 Kepala Sekolah 

Nama Tabel  : inputdata_kepsek 

Primary Key  : id_KepSek 

Keterangan  : tabel ini berisi data input KepSek 

Pada Tabel 3.5 3 

Tabel 3.5 3 Tabel Kepala Sekolah 

Name Type 

Id_KepSek Int(25) 

Nip Varchar(200) 

Nama Varchar(200) 

Alamat Varchar(200) 

Tanggal_Lahir Varchar(200) 

  

3.5.4 Mata Pelajaran 

Nama Tabel  : inputdata_mapel 

Primary Key  : id_mapel 

Keterangan  : tabel ini berisi data input mapel 

Pada Tabel 3.5 4 

Tabel 3.5 4 Tabel Mata Pelajaran 



Name Type 

Id_Mapel Int(11) 

NamaMapel Varchar(200) 

 

3.5.5 Nilai 

Nama Tabel  : inputdata_nilai 

Primary Key  : id_nilai 

Keterangan  : tabel ini berisi data input nilai 

Pada Tabel 3.5 5 

Tabel 3.5 5 Tabel Nilai 

Name Type 

Id_Nilai Int(11) 

Nis Varchar(200) 

Moral Varchar(200) 

Kognitif Varchar(200) 

Fisik Varchar(200) 

Bahasa Varchar(200) 

Emosional Varchar(200) 

 

3.5.6 Siswa 

Nama Tabel  : inputdata_siswa 

Primary Key  : id_siswa 

Keterangan  : tabel ini berisi data input siswa 

Pada Tabel 3.5 6 

Tabel 3.5 6 Tabel Siswa 



Name Type 

Id_Siswa Int(11) 

Nis Varchar(200) 

Nama Varchar(200) 

Alamat Varchar(200) 

Provinsi Varchar(200) 

No_Hp Varchar(200) 

Jenis_Kelamin Varchar(200) 

Tanggal_Lahir Varchar(200) 

Nama_Ortu Varchar(200) 

Alamat_Ortu Varchar(200) 

Kota_Ortu Varchar(200) 

Provinsi_Ortu Varchar(200) 

Pendidikan Varchar(200) 

Image Varchar(200) 

 

3.5.7 Berita 

Nama Tabel  : Berita 

Primary Key  : id_KepSek 

Keterangan  : tabel ini berisi data berita 

Pada Tabel 3.5 7 

Tabel 3.5 7 Tabel Berita 

Name Type 

Id_Berita Int(25) 

Judul Varchar(200) 



Tanggal Varchar(200) 

Kerperluan Varchar(200) 

 

 

3.6 Kebutuhan Hardware dan Software 

3.6.1 Kebutuhan Hardware 

Untuk membuat Rekap Raport Siswa TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Berbasis website Pada TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang  membutuhkan hardware antara lain : 

- PC (Personal Computer) dengan spesifikasi 

minimum : Processor Intel(R) Core(TM) i3 atau 

intel inside untuk minilam, RAM 4GB, Hard disk 

500 GB dan VGA Intel(R) HD Graphics dengan 

total Memory: 2GB atau yang setara. 

3.6.2 Kebutuhan Software 

Adapun beberapa Software yang digunakan untuk 

membuat Aplikasi Sistem Rekap Data Raport Siswa TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Jombor antara lain : 

- XAMPP Control Panel V.3.2.1, sebagai server 

yang berdiri sendiri(localhost:8080) yang 

terdiri dari program APACHE HTTP Server, 

MySQL Database, Penerjemah Bahasa 

pemrograman PHP. 



- CorelDraw X7(64-bit), sebagai media untuk 

mendesain gambar yang di butuhkan untuk 

membangun website. 

- Notepad ++, sebagai media membangun 

website dengan mebuat koding. 

 

3.7 Lembar Kerja Tampilan 

Perancangan antar muka website, digambarkan sebagai 

berikut. 

1. Desain Halaman Login 

User Name

Password

Login

 

Gambar 3.7 1 Desain Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman yang pertama kali 

muncul untuk menuju ke halaman selanjutnya sesuai dengan hak 

akases masing-masing. 



Keterangan : 

- Kedua textbox berfungsi untuk mengisi data dari 

masing-masing hak user, terdapat username dan 

password. 

- Button berfungsi untuk masuk ke website sesuai dengan 

haknya dan aka nada notifikasi apabila username atau 

password salah. 

2. Halaman Beranda 
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Gambar 3.7 2 Halaman Beranda 

Halaman beranda muncul pertama kali setelah login dan 

menampilkan beberapa informasi, juga terdapat footer pada bagian 

bawah. 

Keterangan : 



- Bagian Paling atas yang bertulisan “alamat instansi” di 

berfungsi sebagai judul dari instansi website. 

- Bagian tengah berisi informasi website atau gambar-

gambar. 

- Bagian “info terbaru” berisi berita atau informasi untuk 

pengguna website. 

- Footer di gunakan untuk penutup halaman website. 

- Button Home Berfngsi untuk menuju ke halaman 

Beranda. 

- Button Laporan berfungsi untuk menuju ke halaman 

laporan. 

- Button Kepala Sekolah berfungsi untuk menuju ke 

halaman KepSek. Terdapat dua halaman pada button 

tersebut, yaitu halaman input dan table edit, delete. 

- Button Guru berfungsi untuk menuju ke halaman Guru. 

Terdapat dua halaman pada button tersebut, yaitu 

halaman input dan table edit, delete. 

- Button Siswa berfungsi untuk menuju ke halaman 

Siswa. Terdapat dua halaman pada button tersebut, 

yaitu halaman input dan table edit, delete. 

- Button Raport berfungsi untuk menuju ke halaman 

input raport, table edit delete, implementasi data raport. 

- Button Logout brfungsi untuk keluar dari halaman 

website. 

3. Halaman Input Guru 



 

Gambar 3.6 3 Halaman Input Guru 

Halaman input guru berguna untuk menambahkan 

informasi pada halaman masing-masing. 

Keterangan : 

- Bagian Paling atas yang bertulisan “alamat instansi” di 

berfungsi sebagai judul dari instansi website. 

- Bagian tengah berisi halaman input website. 

- Bagian “info terbaru” berisi berita atau informasi untuk 

pengguna website. 

- Footer di gunakan untuk penutup halaman website. 

- Reset di gunakan untuk menulis mengosongkan form. 

- Button Open(choose) berfungsi untuk menambah 

gambar pada data yang sedang di lakukan proses input. 



- Button OK di gunakan untuk mentransfer data dari 

website ke database. 

- Textbox berfungsi untuk memasukkan data Nomor 

Induk Pegawai, Nama, Alamat, Tanggal Lahir, 

Pendidikan. 

 

4. Halaman Input Kepala Sekolah 

 

Gambar 3.7 4 Halaman Input Kepala Sekolah 

Halaman input kepala sekolah dan guru berguna untuk 

menambahkan informasi pada halaman masing-masing. 

Keterangan : 

- Bagian Paling atas yang bertulisan “alamat instansi” di 

berfungsi sebagai judul dari instansi website. 



- Bagian tengah berisi halaman input website. 

- Bagian “info terbaru” berisi berita atau informasi untuk 

pengguna website. 

- Footer di gunakan untuk penutup halaman website. 

- Reset di gunakan untuk menulis mengosongkan form. 

- Button Open(choose) berfungsi untuk menambah gambar 

pada data yang sedang di lakukan proses input. 

- Button OK di gunakan untuk mentransfer data dari website 

ke database. 

- Textbox berfungsi untuk menginput data Nomor Induk 

Pegawai, Nama, Alamat, Tanggal Lahir. 

5. Halaman Input Siswa 

 

Gambar 3.7 5 Halaman Input Data Siswa 

Pada halaman ini berfungsi untuk memasukkan data siswa 

yang masuk. 

Keterangan : 



- Bagian Paling atas yang bertulisan “alamat instansi” di 

berfungsi sebagai judul dari instansi website. 

- Bagian tengah berisi halaman input website. 

- Bagian “info terbaru” berisi berita atau informasi untuk 

pengguna website. 

- Footer di gunakan untuk penutup halaman website. 

- Reset di gunakan untuk menulis mengosongkan form. 

- Button Open(choose) berfungsi untuk menambah 

gambar pada data yang sedang di lakukan proses input. 

- Button OK di gunakan untuk mentransfer data dari 

website ke database. 

- Textbox berfungsi untuk menginput data Nomor Induk 

Siswa, Nama, Alamat, Tanggal Lahir, Nomor 

Handphone, Jenis Kelamin, Nama Orang Tua, Alamat 

Orang Tua, Kota Orang Tua,, Provinsi Orang Tua, 

Pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Input Raport 
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Gambar 3.7 6 Halaman Input Nilai 

Pada halaman ini berfungsi untuk menginput data nilai 

siswa yang masuk. 

Keterangan : 

- Bagian Paling atas yang bertulisan “alamat instansi” di 

berfungsi sebagai judul dari instansi website. 

- Bagian tengah berisi halaman input website. 

- Bagian “info terbaru” berisi berita atau informasi untuk 

pengguna website. 

- Footer di gunakan untuk penutup halaman website. 

- Reset di gunakan untuk mengosongkan form. 



- Button OK di gunakan untuk mentransfer data dari 

website ke database. 

- Textbox Nis berfungsi untuk mencari data siswa 

berdasarkan Nis. 

- Textbox Nilai berfungsi untuk input nilai siswa. 

- Textbox Mata pelajaran berfungsi untuk input jenis 

mata pelajaran. 

- Button search berfungsi untuk mengambil data siswa 

untuk di lanjutkan penilaian. 

 

7. Laporan 
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Gambar 3.7 7 Halaman Laporan 

Halaman ini merupakan halaman laporan tahunan yang 

terjadi di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jombor. 



Keterangan : 

- Bagian Paling atas yang bertulisan “alamat instansi” di 

berfungsi sebagai judul dari instansi website. 

- Bagian tengah berisi search dan tabel data. 

- Bagian “info terbaru” berisi berita atau informasi untuk 

pengguna website. 

- Footer di gunakan untuk penutup halaman website. 

- Button cari di samping textbox Tahun angkatan 

berfungsi untuk mencari data siswa berdasarkan tahun 

masuk. 

- Button cari di samping textbox Nomor Induk Siswa 

berfungsi untuk mencari data siswa berdasarkan 

Nomor Induk Siswa. 

- Button kembali berfungsi untuk kembali kehalaman 

beranda. 

- Table berfungsi untuk menampilkan informasi laporan 

yang masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Raport 
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Gambar 3.7 8  Halaman Raport 

Halaman ini merupakan halaman laporan bentuk raport 

yang terjadi di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jombor. 

Keterangan : 

- Bagian Paling atas yang bertulisan “alamat instansi” di 

berfungsi sebagai judul dari instansi website. 

- Bagian tengah berisi search dan tabel data. 

- Bagian “info terbaru” berisi berita atau informasi untuk 

pengguna website. 

- Footer di gunakan untuk penutup halaman website. 

- Button cari di samping textbox Nomor Induk Siswa 

berfungsi untuk mencari data siswa berdasarkan 

Nomor Induk Siswa. 



- Button print berfungsi untuk mencetak raport. 

- Table berfungsi untuk menampilkan informasi laporan 

yang masuk. 

9. Tabel 
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Gambar 3.7 9 Contoh Tabel Edit Delete 

Halaman ini berfungsi untuk menghapus dan mengedit data 

sesuai dengan yang di inginkan. 

Keterangan : 

- Halaman ini hanya di gunakan oleh user admin saja. 

- Setiap fungsi button pada menu dapat mengakses 

halaman ini. 

- Bagian Paling atas yang bertulisan “alamat instansi” di 

berfungsi sebagai judul dari instansi website. 

- Bagian tengah berisi search dan tabel data. 



- Bagian “info terbaru” berisi berita atau informasi untuk 

pengguna website. 

- Footer di gunakan untuk penutup halaman website. 

 

3.8 Jaringan Semantik 

1. Admin 

T2

T1

Kembali Home

T3

T4

T13

T7

T10

Laporan
Kembali

T5

T6

Data KepSek

Kembali

Input Data

Kembali

Tabel Edit/Hapus

Kembali

Data Guru

Kembali

T8

T9

Input Data

Tabel Edit/Hapus

Kembali

Kembali

T11

T12

Input Data

Tabel Edit/Hapus

Kembali

Kembali

Data Siswa
Kembali

T14

T16

T15

T17

Input Raport

Kembali

Kembali
KembaliRaport

PDF/PrintKembali

Tabel Edit/Hapus

T18

PDF/Print

Kembali

 

Gambar 3.8 1 Jaringan Semantik Admin 

 

Keterangan : 

• T1 Tampilan Halaman Login 

• T2 Tampilan Halaman Beranda 

Keterangan : 



- TI-T2 Merupakan interaksi antara halaman 

login dan halaman beranda. TI ke T2 

merupakan proses login, T2 ke T2 merupakan 

proses kembali apabila di tekan button logout. 

- Alur panah T1-T2 menuju halaman beranda. 

- T2-T1 proses kembali dari halaman beranda  ke 

login. 

 

• T3 Tampilan Halaman Laporan 

• T18  Tampilan Halaman PDF 

Keterangan : 

- T3-T18 Merupakan interaksi halaman laporan 

dan halaman pd. T3 ke T18 merupakan proses 

dari halaman laporan menuju halaman pdf 

apabila di tekan button print. 

- Alur panah T18 ke T3 merupakan proses 

kembali apabila telah selesai atau belum. 

 

• T4 Tampilan Halaman Kepala Sekolah  

• T5 Tampilan Input Data Kepala Sekolah 

• T6 Tampilan Halaman Tabel Kepala Sekolah 

Keterangan : 

- T4, T5, T6 Merupakan proses interaksi halaman 

kepala sekolah, input data kepala sekolah, 

halaman tabel. T4 ke T5 merupakan proses dari 



button ke halaman input, selelah di lakukan 

proses input maka data akan tersimpan pada 

database. Untuk proses edit atau delete data 

menuju halaman T6 yang merupakan halaman 

tabel. 

- Alur panah T4-15 interaksi dari halaman kepala 

sekolah jika yes maka akan menuju ke halaman 

input data kepala sekolah. 

- Alur panah T5-T6 interaksi dari halaman input 

ke halaman tabel jika yes. 

- Alur T6-T5 proses kembali dari halaman tabel 

ke halaman input data. 

- Alur T5-T4 proses kembali dari halaman input 

ke halaman kepala sekolah. 

 

• T7 Halaman Guru 

• T8 Halaman Input Guru 

• T9 Halaman Tabel Guru 

Keterangan : 

- T7, T8, T9 Merupakan proses interaksi halaman 

guru, input data guru, halaman tabel. T7 ke T8 

merupakan proses dari button ke halaman input, 

selelah di lakukan proses input maka data akan 

tersimpan pada database. Untuk proses edit 



atau delete data menuju halaman T9 yang 

merupakan halaman tabel. 

- Alur panah T4-T5 interaksi dari halaman guru 

jika yes maka akan menuju ke halaman input 

data guru. 

- Alur panah T5-T6 interaksi dari halaman input 

ke halaman tabel jika yes. 

- Alur T6-T5 proses kembali dari halaman tabel 

ke halaman input data. 

- Alur T5-T4 proses kembali dari halaman input 

ke halaman guru. 

 

• T10 Halaman Siswa 

• T11 Halaman Input Siswa 

• T12 Halaman Tabel Siswa 

Keterangan : 

- T10, T11, T12 Merupakan proses interaksi 

halaman siswa, input data siswa, halaman tabel. 

T10 ke T11 merupakan proses dari button ke 

halaman input, selelah di lakukan proses input 

maka data akan tersimpan pada database. 

Untuk proses edit atau delete data menuju 

halaman T12 yang merupakan halaman tabel. 



- Alur panah T10-11 interaksi dari halaman siswa 

jika yes maka akan menuju ke halaman input 

data siswa. 

- Alur panah T11-T12 interaksi dari halaman 

input ke halaman tabel jika yes. 

- Alur T12-T11 proses kembali dari halaman 

tabel ke halaman input data. 

- Alur T11-T10 proses kembali dari halaman 

input ke halaman siswa. 

• T13  Halaman Raport 

• T14 Halaman Input Raport 

• T15 Halaman Tabel Raport 

Keterangan : 

- T13, T14, T15 Merupakan proses interaksi 

halaman raport, input data raport, halaman 

tabel. T13 ke T14 merupakan proses dari button 

ke halaman input, selelah di lakukan proses 

input maka data akan tersimpan pada database. 

Untuk proses edit atau delete data menuju 

halaman T15 yang merupakan halaman tabel. 

- Alur panah T13-T14 interaksi dari halaman 

raport sekolah jika yes maka akan menuju ke 

halaman input data kepala raport. 

- Alur panah T14-T15 interaksi dari halaman 

input ke halaman tabel jika yes. 



- Alur T15-T14 proses kembali dari halaman 

tabel ke halaman input data. 

- Alur T14-T13 proses kembali dari halaman 

input ke halaman raport. 

 

• T13  Halaman Raport 

• T16 Implementasi Raport 

• T17 Print Raport 

Keterangan : 

- T13, T16, T17 Merupakan interaksi halaman 

raport, halaman implementasi raport dan 

halaman pdf. T13 ke T16 merupakan proses 

dari halaman laporan menuju halaman pdf 

apabila di tekan button print. 

- Alur panah T16 ke T17 merupakan proses 

kembali apabila telah selesai atau belum. 
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Gambar 3.8 2 Jaringan  Semantik Kepala Sekolah 

Keterangan : 

• T1 Tampilan Halaman Login 

• T2 Tampilan Halaman Beranda 

Keterangan : 

- TI-T2 Merupakan interaksi antara halaman 

login dan halaman beranda. TI ke T2 



merupakan proses login, T2 ke T2 merupakan 

proses kembali apabila di tekan button logout. 

- Alur panah T1-T2 menuju halaman beranda, 

T2-T1 proses kembali dari halaman beranda ke 

login. 

 

• T3 Tampilan Halaman Laporan 

• T18  Tampilan Halaman PDF 

Keterangan : 

- T3-T18 Merupakan interaksi halaman laporan 

dan halaman pdf. T3 ke T18 merupakan proses 

dari halaman laporan menuju halaman pdf 

apabila di tekan button print, T18 ke T3 

merupakan proses kembali apabila telah selesai 

atau belum. 

- Alur panah T3-T18 interaksi dari halaman 

laporan menuju halaman pdf apabila yes. 

- T18-T3 proses kembali dari halaman pdf ke 

halaman laporan. 

- T3-T2 proses kembali dari halaman laporan ke 

halaman beranda. 

 

• T4 Tampilan Halaman Kepala Sekolah  

• T5 Tampilan Input Data Kepala Sekolah 

Keterangan : 



- T4, T5 Merupakan proses interaksi halaman 

kepala sekolah, input data kepala sekolah, 

halaman tabel. T4 ke T5 merupakan proses dari 

button ke halaman input, selelah di lakukan 

proses input maka data akan tersimpan pada 

database. 

- Alur panah T4-15 interaksi dari halaman kepala 

sekolah jika yes maka akan menuju ke halaman 

input data kepala sekolah. 

- Alur T5-T4 proses kembali dari halaman input 

ke halaman kepala sekolah. 

 

• T7 Halaman Guru 

• T8 Halaman Input Guru 

Keterangan : 

- T7, T8 Merupakan proses interaksi halaman 

guru, input data guru, halaman tabel.  

- Alur T7 ke T8 merupakan proses dari button ke 

halaman input, selelah di lakukan proses input 

maka data akan tersimpan pada database.  

- Alur T8-T7 proses kembali dari halaman input 

ke halaman guru. 

 

• T10 Halaman Siswa 

• T11 Halaman Input Siswa 



Keterangan : 

- T10, T11 Merupakan proses interaksi halaman 

siswa, input data siswa, halaman tabel. T10 ke 

T11 merupakan proses dari button ke halaman 

input, selelah di lakukan proses input maka data 

akan tersimpan pada database.  

- Alur panah T10-T11 interaksi dari halaman 

siswa jika yes maka akan menuju ke halaman 

input data siswa. 

- Alur T11-T10 proses kembali dari halaman 

input ke halaman siswa. 

 

• T13  Halaman Raport 

• T14 Halaman Input Raport 

Keterangan : 

- T13, T14 Merupakan proses interaksi halaman 

raport, input data raport, halaman tabel. T13 ke 

T14 merupakan proses dari button ke halaman 

input, selelah di lakukan proses input maka data 

akan tersimpan pada database.  

- Alur panah T13-T14 interaksi dari halaman 

raport jika yes maka akan menuju ke halaman 

input data raport 

- Alur T5-T4 proses kembali dari halaman input 

ke halaman raport. 



• T13  Halaman Raport 

• T16 Implementasi Raport 

• T17 Print Raport 

Keterangan : 

- T13, T16, T17 Merupakan interaksi halaman 

raport, halaman implementasi raport dan 

halaman pdf. 

- Alur panahT13 ke T16 merupakan proses dari 

halaman laporan menuju halaman pdf apabila di 

tekan button print. 

- Alur panah T16 ke T17 merupakan proses 

kembali apabila telah selesai atau belum. 
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Gambar 3.8 3 Jaringan Semantik Guru 

Keterangan : 

• T1 Tampilan Halaman Login 

• T2 Tampilan Halaman Beranda 

Keterangan : 

- TI-T2 Merupakan interaksi antara halaman 

login dan halaman beranda. 

- Alur panah TI ke T2 merupakan proses login. 

- T2 ke T2 merupakan proses kembali apabila di 

tekan button logout. 

 

• T3 Tampilan Halaman Raport 

• T4 Tampilan Halaman PDF 

- T3-T4 Merupakan interaksi halaman laporan 

dan halaman pdf.  

- Alur panah T3 ke T4 merupakan proses dari 

halaman laporan menuju halaman pdf apabila di 

tekan button print. 

- Alur panah T4 ke T3 merupakan proses kembali 

apabila telah selesai atau belum. 

 

• T5  Tampilan Halaman Laporan 

• T6  Tampilan Halaman PDF 

Keterangan : 



- T5-T6 Merupakan interaksi halaman laporan 

dan halaman pdf.  

- Alur panah T5 ke T6 merupakan proses dari 

halaman laporan menuju halaman pdf apabila di 

tekan button print. 

- Alur panah T6 ke T5 merupakan proses kembali 

apabila telah selesai atau belum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


