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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

II.1 Penelitian Terkait 

Dalam menyusun laporan penelitian ini, sedikit banyak penulis mengambil 

referensi sebagai bahan awal yang berkaitan dengan latar belakang masalah. 

Adapun referensi penelitian terdahulu yang penulis maksud ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Seprianus Alfian Tanggela dkk (2013), Program Studi Sistem 

Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana 

dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMA 

Negeri 1 Wewewa Tengah”, dan penelitian oleh Wina Widiati (2014), Program 

Studi Komputerisasi Akuntansi AMIK BSI Jakarta dengan judul “Sistem 

Informasi Akademik Pada Sekolah Menengah Atas Widya Nusantara Bekasi”. 

Di bawah ini adalah tabel penelitian yang di jadikan referensi oleh penulis. 

Tabel II.1Referensi penelitian terkait 

No

. 

Nama 

dan 

Tahun 

Judul Metode Tujuan Hasil 

1. Seprianu

s Alfian 

Tanggela

, 2013 

Perancanga

n Sistem 

Informasi 

Akademik 

Berbasis 

Web pada 

SMA 

Negeri 1 

Wewewa 

Tengah 

Analisis 

kebutuhan dan 

pengumpulan 

data, 

perancangan 

sistem, 

implementasi 

sistem, dan 

pengujian 

sistem 

Membuat sistem 

informasi 

akademik 

berbasis website 

sebagai sarana 

penyampaian dan 

pengolahan 

informasi yang 

berkaitan dengan 

kegiatan 

akademik 

Sistem 

selesai di 

buat dan 

dapat 

berjalan 

dengan baik, 

serta dapat 

menyajikan 

informasi 

akademik 

yang di 

butuhkan 
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2. Wina 

Widiati, 

2014 

Sistem 

Informasi 

Akademik 

Pada 

Sekolah 

Menengah 

Atas Widya 

Nusantara 

Bekasi 

Metode 

Pengembanga

n Sistem 

SDLC 

(System 

Development 

Life Circle) 

Membuat sistem 

informasi 

akademik 

berbasis web 

guna memberi 

kemudahan 

kepada pengajar 

dalam 

menginformasika

n keaktifan dan 

nilai siswa agar 

lebih cepat. 

Sistem 

selesai di 

buat, namun 

kecepatan 

hasil 

rancanganny

a masih 

memerlukan 

partisipasi 

aktif 

pemakai 

sistem. 

 

II.2 Tinjauan Pustaka 

II.2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

II.2.1.1 Sistem 

Sistem adalah kumpulan elemen yang menjadi satu dalam sebuah jaringan 

yang bekerja secara teratur dalam satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai 

sebuah tujuan atau sasaran tertentu (Dengen dan Hatta, 2009). Pengertian yang 

lain menyebutkan bahwa sistem terdiri dari beberapa unsur yang saling 

melengkapi dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran (Iswandy, 

2015). Dari kedua uraian tersebut penulis mengemukakan bahwa sistem adalah 

serangkaian proses yang saling terkait dan bekerja sama menurut aturannya 

masing-masing guna mencapai suatu tujuan/maksud.
 

 

II.2.1.2 Informasi 

Informasi merupakan kumpulan berbagai data yang sudah diolah atau 

diproses melalui langkah-langkah pengolahan data dalam rangka menguji tingkat 

kebenarannya, keterpakaiannya disesuaikan dengan kebutuhan (Darmawan, 

2012). Beberapa definisi lain dari informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan, diantaranya adalah : 
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 Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, namun tidak semua hasil 

dari pengolahan tersebut dapat menjadi informasi. 

 Informasi merupakan data yang telah diolah. 

 Informasi memberikan makna/manfaat. 

 Informasi berguna atau bermanfaat. 

 Informasi merupakan bahan pembuat keputusan. 

 

II.2.1.3 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen yang 

saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk 

mendukung kegiatan bisnis organisasi (Shalahuddin dan Rosa, 2008). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengungkapkan bahwa sistem informasi 

merupakan rangkaian dari elemen-elemen sistem yang saling terkait dan bekerja 

dalam satu jalan untuk menghasilkan suatu data matang (informasi). 

Didalam sistem informasi terdapat beberapa komponen yang mendukung, 

komponen tersebut adalah: 

a. Perangkat Keras (HardWare): meliputi perangkat/piranti fisik seperti 

komputer, keyboard dan mouse. 

b. Perangkat Lunak (SoftWare) atau Program: kumpulan instruksi sebagai 

perintah bagi perangkat keras untuk dapat memproses/mengelola data. 

c. Prosedur: merupakan sekumpulan aturan yang digunakan untuk 

mewujudkan pemrosesan data dan penghasil  keluaran yang dikehendaki. 

d. Orang: semua yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan, 

pemrosesan, penggunaan keluaran perawatan, serta pengembangan sistem 

informasi. 

e. Basis Data (Database): kumpulan tabel, hubungan sebagai sarana 

penyimpanan data. 

f. Jaringan Komputer dan Komunikasi Data: merupakan sistem penghubung 

antara masingmasing komponen hardware  yang memungkinkan sesumber 

(resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. 
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II.2.1.4 Sistem Informasi Akademik 

Sistem informasi akademik adalah sistem yang memberikan layanan 

informasi yang berupa data dalam hal yang berhubungan dengan data akademik 

(Setiyawan, 2013). 

 

II.2.2 Konsep Dasar Sekolah 

II.2.2.1 Sekolah 

Sekolah adalah instansi atau lembaga yang digunakan sebagai sarana 

dalam  kegiatan belajar dan mengajar (KBM) serta tempat menerima dan memberi 

pelajaran. 

 

II.2.2.2 Akademik Sekolah 

Akademik adalah keadaan dimana orang-orang dapat mengungkapkan dan 

menerima gagasan, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara 

jujur, terbuka, serta leluasa atau menurut hemat penulis akademik merupakan 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar dan mengajar. 

 

II.2.3 Website 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa halaman di 

internet yang memuat informasi data teks, gambar (diam atau bergerak), animasi, 

suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian  jaringan informasi yang saling terkait 

dimana masing-masing terhubung melalui jaringan-jaringan halaman (hyperlink).  

Informasi yang terdapat dalam suatu website ini dapat dinikmati oleh pengguna 

lain dengan bantuan jaringan komputer yang menghubungkan antara komputer 

pembuat website dengan komputer pengguna lain. Jaringan komputer yang 

dimaksud dibagi ke dalam beberapa macam menurut jangkauan wilayahnya, 

yaitu: 

1. LAN (Local Area Network), merupakan jaringan antar komputer dalam 

suatu area tertentu atau dalam suatu lokal terbatas. 
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2. MAN (Metropolitan Area Network), jaringan antar komputer yang 

menjangkau wilayah dalam sebuah kota atau provinsi. 

3. WAN (Wide Area Network), merupakan jaringan komputer yang sangat 

luas, dapat berupa antar Pulau, Negara atau antar Benua. 

4. Intranet, merupakan jaringan komuter yang areanya hanya melayani satu 

organisasi tertentu. 

5. Internet, merupakan jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia 

yang terhubung dalam bentuk jaringan raksasa. 

 

II.2.4 Konsep Database 

Database (Basisdata) adalah mekanisme atau perangkat yang digunakan 

untuk menyimpan informasi (Stephens dan Plew, 2000). Selain itu basis data 

dapat diartikan sebagai kumpulan data yang memuat informasi yang sesuai untuk 

sebuah perusahaan (Silberschatz, dkk., 2002). Pernyataan yang lain menyatakan 

basisdata sebagai kumpulan data, umumnya mendeskripsikan aktivitas satu 

organisasi atau lebih yang berhubungan (Ramakrishnan dan Gehrke, 2003).
 

Dalam bukunya, Anhar (2016) menyebutan bahwa database (Basis Data) 

adalah suatu pengorganisasian data dengan bantuan komputer yang 

memungkinkan data tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat. Manfaat 

yang diperoleh dengan adanya database ini sangatlah banyak yang pada intinya 

database digunakan untuk mengelola data.
 

Sedangkan menurut hemat penulis, basis data adalah suatu kumpulan data 

terhubung yang disimpan secara bersama-sama di dalam suatu media yang 

diorganisasikan berdasarkan sebuah skema tertentu dan dilengkapi dengan 

sotfware untuk melakukan manipulasi terhadap data tersebut guna memenuhu 

suatu kebutuhan atau tujuan tertentu. 

 

II.2.4.1 Database Management System (DBMS) 

Database Management System, atau yang biasa dikenal dengan singkatan 

DBMS merupakan kumpulan komponen yang mendukung dalam pembuatan, 

penggunaan, dan perawatan basisdata. Biasanya berupa perangkat lunak atau 



 
 

10 
 

program komputer yang dirancangsecara khusus untuk memudahkan pengelolaan 

database. 

 

II.2.4.2 Komponen Database 

Komponen terbesar dalam suatu Sistem Database adalah database itu 

sendiri. Data di dalam database dapat dikelompokkan bedasarkan beberapa tabel. 

Tabel merupakan kumpulan data sejenis. Sebuah tabel biasanya terdiri atas 

beberapa field (kolom) dan record (baris). Sebuah field  menerangkan sebuah 

informasi tentang identitas data dalam tabel, sedangkan record menerangkan 

sebuah data dalam tabel secara lengkap. 

 

II.2.5 Alat Bantu Pengembangan Sistem 

II.2.5.1 Flowchart 

Flowchart merupakan urutan-urutan langkah kerja suatu proses yang 

digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang disusun secara sistematis. 

Tabel II.2 Simbol Flowchart (sumber : Fatansyah, 2007) 

No. Simbol Ket 

1.  Terminal untuk memulai  dan mengakhiri suatu 

program 

2.  Proses suatu symbol yang menunjukkan setiap 

pengolahan yang dilakukan oleh computer 

3.  Inpu-output untuk memasukkan data maupun 

menunjukkan hasil dari suatu proses 

4.  Decision, suatu kondisi yaaang akan 

menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban 

atau pilihan 

5.  Preparation, suatu simbol untuk menyediakan 

tempat pengolahan data dalam storage 

6.  Connector, suatu procedure akan masuk dan 

keluar melalui simbol ini dalam lembar yang 

sama 

7.  Off Line connector, merupakan simbol untuk 

masuk dan keluarnya prosedur pada lembar 

kertas yang lain 
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8.  

 

Arus atau flow, procedure yang dapat dilakukan 

dari atas kebawah, bawah ke atas dari kanan atau 

kekiri 

9.  Dokumen, merupakan simbol untuk data yang 

berbentuk informasi 

10.  Predefined prosess, untuk menyatakan 

sekumpulan langkah proses yang ditulis sebagai 

prosedur 

11.  Magnetic Disk, simbol untuk menyimpan data 

 

II.2.5.2 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use casemendeskripsikan 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 didalam 

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 

itu.  

Tabel II.3 Simbol use case (Shalahuddin dan Rosa, 2008) 

No. Simbol Ket 

1.  
 

Nama use case 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor 

2. Actor  

 

Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar 

sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri 

3. Asosiasi  

 

Komunikasi antara aktor dan use case 

4. Ekstensi  

<<ekstend>> 

......................> 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walau tanpa use case tambahan itu 

5. Generalisasi  

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-

khusus) antara dua buah use case dimanafungsi yang 

satu lebih umum dari lainnya 
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II.2.5.3 Entity Relationship Diagram(ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah kumpulan aturan 

untukmendeskripsikan data-data atau objek-objek yang dibuat yang didasarkan 

dan berasal dari dunia nyata yang disebut entitas (Entity) serta menjeskan 

hubungan (Relationship) antar entitas-entitas tersebut dengan menggunakan 

notasi. 

Tabel II.4 Simbol ERD (Shalahuddin dan Rosa, 2008) 

No. Gambar Keterangan 

 

1. 

 Entity 

Digunakan untuk menggambarkan obyek yang 

dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai 

 

2. 

 Atribut 

Digunakan untuk menggambarkan elemen–elemen 

dari suatu entity yang menggambarkan suatu 

karakter entity 

 

3. 

 Hubungan 

Digunakan untuk menghubungkan satu sama lain di 

suatu entity. Hubungan ini disebut relationship 

 

4. 

 Garis 

Digunakan untuk menghubungkan entity dengan 

atribut. 

 

II.2.5.4 Class Diagram  

Diagram Kelas atau class diagram adalah cara untuk menggambarkan 

struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Kelas memiliki atribut dan metode atau operasi. Pengertian 

atribut sendiri adalah merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, 

sedangkang pengertian operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki 

oleh suatu kelas.
 

 

II.2.5.5 Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram adalah diagram yang digunakan 

untuk menggambarkan aliran kerja (workflow) atau proses perjalanan sistem dari 
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sebuah sistem atau proses bisnis. Selain itu fungsi dari activity diagram adalah 

untuk mendefinisikan ; 

 Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan 

 Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem/user interface dimana 

setiap aktivitas memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan 

 Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

Tabel II.5 Simbol activity diagram (Shalahuddin dan Rosa, 2008) 

No. Gambar Keterangan 

1.  Status awal sistem 

2.  
Aktivitas, untuk menunjukkan aktivitas yang 

dilakukan sistem 

3.  
Decision, untuk menunjukkan apabila terjadi 

percabangan aktivitas yang akan dilakukan 

4.  
Join, untuk menggambarkan sebuah penggabungan 

dua atau lebih aktivitas 

5.  
Swimline, untuk memisahkan organisasi bisnis 

yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang 

terjadi 

6.   Status akhir, merupakan simbol untuk 

menunjukkan activitas telah berakhir 

 

II.2.5.6 Sekuence Diagram 

 Diagram sekuen adalah diagram yang menggambarkan kelakuan objek 

pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dengan pesan yang 

dikirim bersamaan dengan pesan yang diterima antar objek. 

 

II.2.5.7 Data Flow Diagram (DFD) 

Diagram aliran data sistem, disebutjuga dengan Data Flow Diagram 

(DFD) sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau 

sistem baru yang akan dikembangkan tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik 
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dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data tersebut 

disimpan. DFD menggambarkan arus data didalam sistem dengan terstruktur dan 

jelas. 

Tabel II.6 Simbol DFD (Shalahuddin dan Rosa, 2008) 

No Nama Simbol Simbol Keterangan 

1. 
Kesatuan Luar 

(External Entity) 

 Simbol persegi panjang 

menggambarkan dari mana data 

berasal serta tujuan data. 

2. Proses (Proccess)    

 

 

 

Simbol lingkaran menggambarkan 

adanya proses pengolahan data atau 

transformasi data. 

3. 
Penyimpanan 

data (Store) 

 Simbol dua garis mendatar 

menggambarkan penyimpanan data. 

4. 
Arus data (data 

flow) 

 Simbol dengan suatu garis panah 

menggambarkan data yang mengalir 

melalui sistem, dimulai dengan 

sebagian input dan diubah atau 

diproses menjadi output. 

 

II.2.6 Bahasa Pemrograman 

II.2.6.1 HiperText Markup Language (HTML) 

HTML (HyperText Markup Language) adalah sekumpulan simbol-simbol 

atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk 

menampilkan halaman pada web browser. Tag-tag tersebut memberitahu browser 

bagaimana menampilkan halaman web dengan lengkap kepada pengguna. Tag-tag 

HTML selalu diawali dengan <x> dan Diakhiri dengan </x> dimana x tag HTML 

seperti b, i, u dan sebagainya. 

 

II.2.6.2 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman web berupa 

script yang dapat diintegrasikan dengan HTML (Anhar, 2010). PHP ini 

merupakan jembatan yang menghubungkan antara sript HTML dengan Basisdata. 

Perkembangan PHP yang ada saai ini adalah menggunakan PHP versi 7.1.3. 
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II.2.6.3 MySQL 

 

Gambar II.1 Logo MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak system manajemen basis data SQL 

(DBMS) yang multithread, dan multi-user. MySQL adalah implementasi dari 

system manajemen basisdata relasional (RDBMS). MySQL dibuah oleh TcX dan 

telah dipercaya mengelola system dengan 40 buah database berisi 10.000 tabel 

dan 500 di antaranya memiliki 7 juta baris. Perkembangan yang ada saat ini bukan 

lagi menggunakan sintag MySQL namun sudah menggunakan MySQLi. MySQL 

dianggap sudah tidak layak untuk digunakan pada versi PHP 5 keatas. 

 

II.2.6.4 Cascading Style Sheet (CSS) 

Cascading Style Sheet (CSS) adalah bahasa yang menggambarkan gaya 

dokumen HTML. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML harus 

ditampilkan.Cascading Style Sheet (CSS) adalah suatu teknologi yang digunakan 

untuk mempermudah pembuatan suatu tampilan sebuah website. Dengan 

menggunakan CSS kita dapat mempercepat pembuatan situs sekaligus 

mempermudah dalam proses mengeditnya. 

 

II.2.6.5 jQuery 

 

Gambar II.2 Logo jQuery 

JQuery adalah perpustakaan JavaScript yang cepat, kecil, dan kaya 

fitur. jQuery membuat hal-hal seperti manipulasi dokumen HTML, penanganan 
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event, animasi, dan Ajax lebih sederhana dengan API yang mudah digunakan 

yang bekerja di banyak browser. Dengan kombinasi fleksibilitas dan kemampuan 

diperpanjang, jQuery telah mengubah cara jutaan orang menulis 

JavaScript.jQuery dirancang untuk mengubah cara dalam menulis javascrip. 

Kemampuan dari library jQuery diantaranya adalah :
 

 Kemudahan mengakses elemen-elemen HTML 

 Memanipulasi elemen HTML 

 Memanipulasi CSS 

 Penanganan event HTML 

 Efek-efek javascript dan animasi 

 Modifikasi HTML DOM 

 AJAX, dan 

 Menyederhanakan kode javascript lainnya. 

 

II.2.6.6 JavaScript 

 

Gambar II.3 Logo JavaScript 

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bisa disisipkan ke HTML 

seperti halnya PHP akan tetapi javascript berjalan di sisi Client.Javascript 

merupakan bahasa pemrograman berbasis web dan berorientasi objek dimana 

dianggap sebuah objek memiliki metode, properti dan event yang berbeda. 

Contohnya ketika kita mengklik tombol maka akan muncul sebuah pesan 

peringatan. Ketika kursor melintasi link muncul pesan. 

 

 

 

 



 
 

17 
 

II.2.6.7 Bootstrap 

 

Gambar II.4 Logo Bootstrap 

Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang paling 

populer untuk mengembangkan proyek pertama yang responsif dan mobile di 

web.Bootstrap ini digunakan sebagai desain dasar pembuatan sistem sebelum 

nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang yang akan diselesaikan. Pada 

penelitian ini versi bootstrap yang penulis gunakan adalah versi bootstrap 3.3.7. 

versi ini merupakan versi bootstrap terbaru pada saat penelitian ini dimulai dan di 

kerjakan.  

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan bootstrap dari nol 

(membuat dari awal) melainkan menggunakan fasilitas bootstrap template. 

Template bootstrap yang penulis gunakan untuk membuat sistem informasi 

akademik ini berasal dari dua template yakni; template bootstrap freelancer 

sebagai template halaman web, dan template bootstrap AdminLTE-2.3.11 sebagai 

template halaman administrator.
 

 

II.2.7 Metode Pengembangan Sistem Prototype 

 

Gambar II.5 Siklus Prototype 
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Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan sistem 

informasi akademik ini adalah metode pengembangan sistem Prototype.Metode 

ini memberikan pendekatan-pendekatan sistematis dan berurutan bagi 

pengembangan piranti lunak. Pendekatan tersebut diantaranya dimulai dengan 

pengumpulan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan di buat 

dengan cara mendefinisikan objektif secara keseluruhan dari sistem yang akan di 

buat, kemudian mengidentifikasi semua kebutuhan sistem, lalu dilakukan 

perancangan kilat yang difokuskan pada penyajian aspek yang diperlukan agar 

pelanggan lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Langkah 

selanjutnya berupa pengujian untuk menilai kelayakan sistem yang telah di buat 

kemudian proses terakhir berupa perawatan sistem. 

Penjelasan dari tahap-tahap proses dalam metode pengembangan sistem 

Prototype diantaranya adalah: 

1. Analisis Kebutuhan Piranti Lunak (Software Requarement Analist) 

Merupakan proses pengumpulan kebutuhan piranti lunak. Untuk memahami 

dasar dari program yang akan dibuat, seorang analisis harus mengatahui 

ruang lingkup informasi, fungsi-fungsi yang dibutuhkan, kemampuan kinerja 

yang ingin dihasilkan dan perencanaan antarmuka pemakai piranti lunak 

tersebut. 

2. Perancangan (Design) 

Perencanaan piranti lunak merupakan proses bertahap yang memfokuskan 

pada empat bagian penting, yaitu; Struktur Data, Arsitektur Puranti Lunak, 

Detil Prosedur, dan Karakteristik antarmuka pemakai. 

3. Bentuk Prototype 

Bentuk Prototype piranti lunak merupakan proses pembuatan program tahap 

awal agar piranti lunak tersebut dapat dijalankan oleh mesin dan juga sebagai 

bahan penilaian awal bagi pelanggan terhadap program yang akan di buat. 

4. Evaluasi 

Merupakan proses penilaian terhadap program yang awal yang telah di buat 

untuk menentukan kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki 

berdasarkan oleh analisis yang telah dilakukan pada saat dilakukan perbaikan. 
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proses ini akan menguji kode program yang telah dibuat dengan 

memfokuskan pada bagian dalam piranti lunak. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa semua pernyataan telah diuji dan memastikan juga bahan 

input yang digunakan akan mengahasilkan output yang sesuai. Pengujian ini 

menggunakan metode blackbox, dimana pengujian blackbox merupakan 

pengujian dimana pengujian berfokus pada spesifikasi fungsional dari 

perangkat lunak (Mustaqbal dkk, 2015). 

5. Perbaikan Prototype 

Merupakan proses yang dilakukan untuk memperbaiki dan melengkapi 

kekurangan yang telah di tentukan pada saat proses evaluasi program. 

6. Hasil Produk 

Program yang telah selesai di buat dan seluruh kebutuhan user sudah 

terpenuhi. 

 

II.2.8 Algoritma Pencarian Sequential Search 

Algoritma Sequential Search adalah algoritma pencarian data terhadap 

kumpulan data yang paling sederhana (Gunawan, 2016). sedangkan menurut 

Muhazir, dkk (2017), Algoritma pencarian sequential search merupakan 

algoritma pencarian data secara urut dari bagian awal sampai akhir berdasarkan 

suatu kriteria pencarian. Jadi pengaplikasiannya dalam sebuah sistem, algoritma 

ini akan mencari semua data yang berasal dari suatu kumpulan data acak sesuai 

dengan kriteria pencarian yang dimasukkan. 

Alasan pemilihan metode ini adalah adanya kelebihan ketika kriteria data 

yang di cari berada di bagian awal data asli, maka proses pencarian akan 

berlangsung sangat singkat namun jika kriteria pencarian berada di akhir data asli 

proses pencarian akan berlangsung sedikit lambat. Selain itu, jumlah sumber data 

asli yang akan dicari akan memengaruhi proses pencarian data. Selain alasan 

kecepatan, algoritma sequential search lebih mendukung untuk mencari data 

berdasarkan data acak sementara algoritma Biner menitik beratkan pencarian data 

berdasarkan data yang sudah berurutan (Mutiawani, 2014). 
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Di bawah ini merupakan gambar algoritma sequential search: 

 

Gambar II.6  Gambar Flowchart Algoritma Sequential Search 

Gambar diatas merupakan diagram alir proses penarian data menggunakan 

metode algoritma Sequential Search. Sebelum dilakukan pencarian, terlebih 

dahulu semua di masukkan ke dalam sistem. Setelah semua data dimasukkan 

kemudian tentukan kriteria data yang akan di cari (x) dan masukkan ke dalam 

proses pencarian. Proses penarian di mulai dengan melihat semua data yang ada 

(For i = 1 to n), kemudian proses penarian dimulai dari data awal sampai akhir. 

Jika data ditemukan di awal, maka pencarian akan dilanjutkan sampai data selesai 

di cari dan selanjutnya berakhir. 

 

II.3 Tinjauan Objek 

II.3.1 MTs Miftahul Ulum Jragung Karangawen 

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Jragung Karangawen adalah salah 

satu lembaga pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang 

berada di lingkungan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, khususnya di 

Desa Jragung. Di Desa Jragung sendiri setidaknya ada 3 (tiga) lembaga 

pendidikan setingkat SMP, dan MTs Miftahul Ulum merupakan lembaga 

pendidikan setingkat SMP tertua yang berada di Desa Jragung. Sampai tahun 

2017 ini MTs Miftahul Ulum setidaknya telah memiliki sebanyak 29 angkatan. 
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MTs Miftahul Ulum ini memiliki dua tokoh kharismatik yang memiliki 

andil yang sangat besar sehingga membuat MTs Miftahul Ulum semakin 

berkembang yaitu; KH. M. Marwan, AH., dan K. M. Mahalli. Kedua tokoh ini 

merupakan pengasuh di masa awal berdirinya MTs Miftahul Ulum. 

II.3.1.1 Profil Madrasah 

1. Nama Madrasah   :  MTs Miftahul „Ulum 

2. No. Statistik Madrasah  :  121233210022 

3. Akreditasi Madrasah  :  Terakreditasi B 

4. Alamat Lengkap Madrasah :  Jl. Kauman KrajanDesa Jragung Kec. 

Karangawen Kab.Demak Prov. Jawa 

Tengah 

5. No. Telp     :  (024) 70784577 

6. NPWP Madrasah   :  00-463-981-1-515-000 

7. Nama Kepala Madrasah  :  Abdul Hakim, S. PdI 

8. No. Telp/HP   :  081325191735 

9. Nama Yayasan   :  Miftahul „Ulum 

10. Alamat Yayasan   :  Jragung Karangawen Demak 

11. No Tel Yayasan   :  081325564505 

12. No Akte Pendirian Yayasan :  – 1 – tanggal 1 Pebruari 2013 

13. Kepemilikan Tanah  :  Milik Yayasan 

a. Status tanah  :  Sertifikat Wakaf 

b. Luas tanah   :  1.529 m
2
 

14. Status Bangunan   :  Milik Yayasan 

15. Luas Bangunan   :  630 m
2
 

 

II.3.1.2 Visi dan Misi 

1. VISI 

Terwujudnya generasi yang mempunyai kecakapan, wawasan keilmuan dan 

teknologi yang luas, keimanan, ketaqwaan dan berakhlaqul karimah 
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2. MISI 

 Melaksanakan dan mengembangkan sistem pendidikan Islam berdasarkan 

nilai-nilai ajaran Islam ala Ahlussunah Wal Jama‟ah 

 Mempersiapkan siswa untuk mampu mengembangkan potensi diri dan 

mampu menelaah serta menganalisa berbagai permasalahan yang ada 

secara Islami 

 Mendidik siswa untuk selalu berfikir positif, bersikap kreatif dan realistis 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan 

mengedepankan azaz manfaat dan kemaslahatan umat 

 Mengarahkan siswa agar senantiasa berbudi pekerti mulia, toleran dan 

menghargai keberagaman, selalu menggunakan akal sehat dalam 

mengambil keputusan serta memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi. 

 

II.3.1.3 Struktur Organisasi  

 

Gambar II.7 Struktur Organisasi MTs Miftahul Ulum Tahun 2017 



 
 

23 
 

II.3.1.4 Guru Pengajar dan Karyawan 

Tabel II.7 Guru dan Karyawan MTs Miftahul Ulum Jragung Tahun 2017 

NO NAMA 
PEND. TERAKHIR 

SEK/PT/TH FAK/JRS 

1 Muh. Nashoha Pon.Pes/1978 Agama 

2 Slamet, S.Pd IKIP Widya D/2010 PBS/PBSI 

3 Kasnadi, S Ag Unisulla/1997 Tarbiyah/P A I 

4 Mas'ud Jailani MAN/1978 I P S 

5 Muh. Shova PGAN/1986 Agama 

6 Katibin, S. Pd IKIP PGRI/2010 MIPA/Fisika 

7 Ali Masyhar, S. Pd IKIP Vetrean/2007 
Tata 

Negara/PKn 

8 Abdul Wahid, S.Pd.I STI WS/2011 Tarbiyah/PAI 

9 K. Muhammad Mundzir Ponpes/1992 Agama 

10 Moh  Rosyid, S. Sos S1/2014 
Ekonomi/Admin 

Negara 

11 Nur Hamid, S. PdI S1/2014 Tarbiyah/PAI 

12 Siti Anisah, S. PdI IAIRM/2003 Tarbiyah/PAI 

13 Abdul Hakim, S.Pd.I STI WS/2011 Tarbiyah/PAI 

14 M. Imadudin, S. Pd UNNES/2013 Bhs. Inggris 

15 Tahriroh, S. Pd IKIP PGRI/2007 
MIPA 

/Matematika 

16 Zidni Hidayati, S. Pd IKIP PGRI/2008 MIPA/Biologi 

17 Shinta Astriana, S. Pd UNNES/2011 
Bahasa dan Seni 

/ PBSI 

18 Haryadi, S Pd IKIP PGRI/2003 
MIPA 

/Matematika 

19 Ali Rohim, S. Pd IKIP PGRI/2009 Bahasa Inggris 

20 Muhammad Jamil, S. S UDINUS/2009 Bahasa Inggris 

21 Ahmad Khanif, S. Pd IKIP PGRI/2007 Bahasa Jawa 

22 Podhi SD Kebersihan 

23 Saifudin Zuhri MA  Keamanan 

24 Dahniar Setiyowati MA Tata Usaha 

25 Ratna Marsiana IKIP/2016 IPA 

 

 

 


