
 

 

 

 

 

 

 

RANCANG BANGUN COMPANY PROFILE 

BERBASIS WEBSITE PADA SMP KATOLIK 

MARSUDI SIWI MALANG 

 
KERJA PRAKTIK 

 

 

 

Program Studi 

S1 Sistem Informasi 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Muhammad Iqbal Alhabsyi 

14410100083 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA 

2017

 



 
 

i 
 

LAPORAN KERJA PRAKTIK 

RANCANG BANGUN COMPANY PROFILE BERBASIS WEBSITE PADA 

SMP KATOLIK MARSUDI SIWI MALANG 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  

mata kuliah Kerja Praktik 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Nama  : Muhammad Iqbal Alhabsyi 

NIM  : 14.41010.0083 

Program : S1 (Strata Satu) 

Jurusan  : Sistem Informasi 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA 

2017 

 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesempatan tidak pernah datang untuk kedua kali... 

Meskipun datang kesempatan itu tidak seindah kesempatan pertama... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang aku cintai...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

iv 
 

  



 
 

v 
 

  



 
 

vi 
 

ABSTRAK 

 

Semakin berkembangnya zaman penggunaan teknologi telah menjadi hal 

yang penting dalam menunjang sumber daya manusia agar lebih berkualitas. Seperti 

yang diketahui telah banyak organisasi menggunakan teknologi informasi dalam 

melakukan penyampaian informasi perusahaan agar lebih dikenal dan berkembang. 

SMP Katolik Marsudi Siwi Malang merupakan sekolah katolik milik swasta 

yang berada di Kelurahan Belimbing Kabupaten Malang yang sekarang berada 

dalam tahap pengembangan. Saat ini SMP Katolik Marsudi Siwi Malang belum 

memiliki web profil sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait 

sekolah ini kurang efektif. Selama ini sekolah hanya melakukan penyampaian 

informasi menggunakan iklan media sosial tanpa mengetahui informasi yang jelas 

terkait organisasi tersebut sehingga faktor ini dirasa menjadi penghambat 

kurangnya peminat dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis perlu 

melakukan sebuah rancangan aplikasi terkait informasi dengan menetapkan judul 

“RANCANG BANGUN COMPANY PROFILE BERBASIS WEBSITE PADA 

SMP KATOLIK MARSUDI SIWI MALANG”. Perancangan company profile ini 

bertujuan untuk membantu pihak sekolah dalam menyampaikan informasi tentang 

sekolah agar lebih dikenal masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam 

mengakses informasi-informasi terkait sekolah. 

 

Kata Kunci : Company Profil, Sistem Informasi, Website 

 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, 

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kepada Allah SWT dan Rasullah Muhammad SAW se-keluarga atas berkat, rahmat 

serta bimbingannya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam 

menyelesaikan pembuatan laporan kerja praktik yang berjudul “Rancang Bangun 

Company Profile Berbasis Website Pada SMP Katolik Marsudi Siwi Malang”.  

Kerja praktik ini dibuat sebagai langkah dalam memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi S1 Sistem Informasi pada 

Fakultas Teknologi dan Informatika Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya. Dalam penyelesaiaan pembuatan laporan kerja praktik penulis banyak 

mendapatkan semangat, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak sehingga 

laporan ini dapat selesai tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut dalam 

kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa penghargaan dan 

terimakasih kepada yang terhormat : 

1. Allah SWT dan Rasullah Muhammad SAW atas rahmat, karunia serta 

bimbinganya memberikan kemudahan kepada penulis dalam langkah-langkah 

menyelesaikan laporan kerja praktik ini. 

2. Aba, mama, dan adik-adikku tercinta, serta semua saudara atas doa, motivasi 

dan segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis. 

3. Bapak Martinus Sony Erstiawan.SE.,MSA. Selaku dosen pembimbing yang 

telah sabar dan banyak memberikan waktunya dalam membimbing penulis 

dalam mengerjakan kerja praktik ini. 



 
 

viii 
 

4. Ibu Sri Suhandiah, S.S., M.M. Selaku dosen wali yang telah memberikan 

dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan kerja praktik ini. 

5. Kepala sekolah beserta seluruh guru dan pegawai SMP Marsudi Siwi Malang 

yang banyak memberikan dukungan, informasi, dan mengajarkan penulis agar 

taat dalam pelaksanaan kerja praktik. 

6. Teman-teman seperjuangan Sistem Informasi angkatan 2014 yang ikut 

membantu doa serta memberikan saran kepada penulis. 

7. Teman-teman unit kegiatan mahasiswa STIKOMUSIC surabaya selalu 

memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 

8. Fitri Dwi Wulandari terimakasih telah sabar memberikan semangat dan 

perhatian kepada penulis agar laporan ini selesai tepat waktu. “i wrote your 

name in the sky, but clouds remove. I wrote your name on the beach, but the 

waves remove it. So, i wrote your name in my heart so that nothing will be 

delete”. 

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal dan kelancaran 

dalam menjalani hidup kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, 

bimbingan dan nasihat sehingga laporan kerja praktik ini selesai. Penulis menyadari 

masih banyak kekurangan pada penulisan laporan kerja praktik ini akan tetapi 

penulis berharap adanya manfaat yang didapatkan dengan karya ini. 

 

  Surabaya, 27 Mei 2017 

 

 

            Penulis 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

              Halaman 

ABSTRAK .............................................................................................................. v 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 2 

1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 3 

1.4 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 3 

1.5 Manfaat Penelitian .................................................................................... 3 

1.6 Sistematika Penulisan ............................................................................... 4 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ................................................... 6 

2.1 Sejarah SMP Katolik Marsudi Siwi Malang ............................................ 6 

2.2 Visi Dan Misi ........................................................................................... 6 

2.3 Kurikulum ................................................................................................ 7 

2.4 Sumber Daya Manusia ............................................................................. 8 

2.5 Struktur Organisasi ................................................................................... 8 

2.6 Sarana Dan Prasarana SMP Katolik Marsudi Siwi Malang. .................. 10 

2.7 Pengelolahan Informasi .......................................................................... 11 

BAB III LANDASAN TEORI .............................................................................. 12 

3.1 Company Profile ..................................................................................... 12 

3.2 Sistem Informasi ..................................................................................... 13 



 
 

x 
 

3.3 Desain Sistem ......................................................................................... 13 

3.4 Flowchart ................................................................................................ 13 

3.5 Data Flow Diagram (DFD) ..................................................................... 15 

3.6 Website ................................................................................................... 16 

3.7 Bahasa Pemograman .............................................................................. 17 

3.8 PHP ......................................................................................................... 18 

3.9 MySQL ................................................................................................... 18 

3.10 Database ................................................................................................. 18 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN .................................................................... 20 

4.1 Prosedur Kerja Praktik ........................................................................... 20 

4.2 Tahap Analisis Kebutuhan ..................................................................... 24 

4.3 Usulan Rancangan Sistem ...................................................................... 25 

4.4 Tahap Desain .......................................................................................... 29 

4.5 Implementasi Program ........................................................................... 39 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 59 

5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 59 

5.2 Saran ............................................................................................................ 59 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 61 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

 DAFTAR TABEL  

                                                                                                                     Halaman 

Tabel 3.1 Simbol Flowchart .................................................................................. 14 

Tabel 4.2 Tabel Admin ......................................................................................... 35 

Tabel 4.3 Tabel Aktifitas....................................................................................... 35 

Tabel 4.4 Tabel Gallery......................................................................................... 36 

Tabel 4.5 Tabel Guru ............................................................................................ 37 

Tabel 4.6 Tabel Identitas ....................................................................................... 37 

Tabel 4.7 Tabel Kegiatan ...................................................................................... 38 

Tabel 4.8 Tabel Kontak ......................................................................................... 38 

Tabel 4.9 Tabel Prestasi ........................................................................................ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

                                                                                                                     Halaman 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .............................................................................. 9 

Gambar 4.2 Desain Struktur Halaman Profil ........................................................ 21 

Gambar 4.3 Desain Struktur Halaman Admin ...................................................... 21 

Gambar 4.4 Alur Sistem Akses Pengunjung ......................................................... 27 

Gambar 4.5 Alur Sistem Manajemen Admin ........................................................ 28 

Gambar 4.6 Context Diagram ............................................................................... 29 

Gambar 4.7 Diagram Jenjang Proses .................................................................... 30 

Gambar 4.8 DFD Sistem Level 0 .......................................................................... 31 

Gambar 4.9 DFD Level 1 Manajemen Admin ...................................................... 32 

Gambar 4.10 DFD Level 1 Web Akses Pengunjung ............................................ 33 

Gambar 4.11 Conceptual Data Model ................................................................... 34 

Gambar 4.12 Physical Data Model ....................................................................... 34 

Gambar 4.13 Tampilan Home ............................................................................... 40 

Gambar 4.14 Halaman Sejarah ............................................................................. 41 

Gambar 4.15 Halaman Visi Misi .......................................................................... 41 

Gambar 4.16 Halaman Struktur Organisasi .......................................................... 42 

Gambar 4.17 Halaman Mata Pelajaran ................................................................. 42 

Gambar 4.18 Halaman Ekstrakulikuler ................................................................. 43 

Gambar 4.19 Halaman Prestasi ............................................................................. 43 

Gambar 4.20 Halaman Fasilitas ............................................................................ 44 

Gambar 4.21 Halaman Kegiatan Siswa ................................................................ 44 

Gambar 4.22 Halaman Kegiatan Guru .................................................................. 45 

Gambar 4.23 Halaman Pendaftaran ...................................................................... 45 

Gambar 4.24 Halaman Kalender ........................................................................... 46 

Gambar 4.25 Halaman Kontak .............................................................................. 46 

Gambar 4.26 Login Admin ................................................................................... 47 

Gambar 4.27 Halaman Panel Admin .................................................................... 47 

Gambar 4.28 From Identitas ................................................................................. 48 

Gambar 4.29 Form Data Guru .............................................................................. 48 



 
 

xiii 
 

Gambar 4.30 Form Tambah Guru ......................................................................... 49 

Gambar 4.31 Form Data Kegiatan ........................................................................ 49 

Gambar 4.32 Form Tambah Kegiatan ................................................................... 50 

Gambar 4.33 Form Data Prestasi .......................................................................... 51 

Gambar 4.34 Form Tambah Prestasi ..................................................................... 51 

Gambar 4.35 Form Data Ektrakulikuler ............................................................... 52 

Gambar 4.36 Form Tambah Ekstrakulikuler ........................................................ 52 

Gambar 4.37 Form Data Fasilitas ......................................................................... 53 

Gambar 4.38 From Tambah Fasilitas .................................................................... 54 

Gambar 4.39 Form Galeri Guru Dan Siswa .......................................................... 55 

Gambar 4.40 Form Data Galeri ............................................................................. 55 

Gambar 4.41 Form Tambah Galeri ....................................................................... 56 

Gambar 4.42 Form Data Admin ........................................................................... 57 

Gambar 4.43 From Tambah Admin ...................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

                                                                                                                    Halaman 

Lampiran 1. Surat Balasan Instansi  ...................................................................... 62 

Lampiran 2. Form KP-5 Acuan Kerja (Halaman 1) .............................................. 63 

Lampiran 3. Form KP-5 Acuan Kerja (Halaman 2) .............................................. 64 

Lampiran 4. Form KP-6 Log Harian dan Catatan Perubahan Kerja ..................... 65 

Lampiran 5. Form KP-7 Kehadiran Kerja Praktik ................................................ 66 

Lampiran 6. Kartu Bimbingan Kerja Praktik ........................................................ 67 

Lampiran 7. Biodata Penulis ................................................................................. 68 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya zaman penggunaan teknologi telah menjadi hal 

yang penting dalam menunjang sumber daya manusia agar lebih berkualitas. Oleh 

karena itu tidak jarang sebuah organisasi yang baru berdiri pasti telah atau sedang 

menyiapkan teknologi informasi sebagai bagian dalam menunjang proses bisnis 

organisasi tersebut. Selain itu penggunaan teknologi informasi juga memberikan 

kemudahan bagi penyedia layanan dan masyarakat karena di era serba teknologi ini 

penggunaan sistem informasi dalam penyampaian informasi merupakan hal yang 

mudah dilakukan. 

Pada saat ini penggunanan internet sudah banyak diketahui  dan digunakan 

masyarakat sebagai media memperoleh informasi atau memberi informasi. Seperti 

halnya dalam sekolah, perguruan tinggi, organisasi, perusahaan swasta maupun 

negeri telah banyak menggunakan sistem informasi sebagai media yang tepat dalam 

menyampaikan informasi dan menarik hati masyarakat. Sebagai sekolah yang 

terakreditasi SMP Katolik Marsudi Siwi Malang telah menggunakan teknologi 

informasi yaitu penggunaan internet sebagai media penyampaian informasi terkait 

sekolah. SMP Katolik Marsudi Siwi Malang merupakan sekolah katolik milik 

swasta yang berada di Kelurahan Belimbing  Kabupaten Malang yang sekarang 

berada dalam tahap pengembangan dan sedang berupaya meningkatkan kualitas 

pendidikan dengan harapan semakin banyak peminat dan prestasi yang dicapai 

untuk kedepannya. 
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Saat ini SMP Katolik Marsudi Siwi Malang belum memiliki web profil 

sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait sekolah ini kurang 

efektif dan kurang dipercaya. Selama ini sekolah hanya melakukan penyampaian 

informasi menggunakan brosur, facebook, blog, iklan harian surat kabar bahkan ada 

yang hanya mengetahui dari kerabat atau tetangga tanpa mengetahui informasi yang 

jelas terkait organisasi sehingga faktor ini dirasa menjadi penghambat kurangnya 

peminat dari tahun ke tahun . Oleh karena itu sekolah membutuhkan sistem 

informasi yang bisa memberikan informasi yang akurat dan dapat menarik 

perhatian masyarakat agar kedepannya lebih banyak peminat dan dapat bersaing 

antar sekolah lain. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

perlu melakukan sebuah rancangan aplikasi terkait informasi dengan menetapkan 

judul “RANCANG BANGUN COMPANY PROFILE BERBASIS WEBSITE 

PADA SMP KATOLIK MARSUDI SIWI MALANG”. Dalam perancangan 

website terdapat menu-menu pendukung dalam menyampaikan informasi terkait 

sekolah seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, kegiatan akademik, 

kegiatan ekstrakurikuler, perstasi, fasilitas, galeri kegiatan, informasi terkait 

pendaftaran dan informasi lainnya terkait sekolah. Perancangan company profile ini 

bertujuan untuk membantu pihak sekolah dalam menyampaikan informasi tentang 

sekolah agar lebih dikenal masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam 

mengakses informasi-informasi terkait sekolah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar 

permasalahan ini terarah dan efektif maka dapat penulis simpulkan bagaimana 
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merancang bangun website company profile pada SMP Katolik Marsudi Siwi 

Malang ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam melakukan perancangan website ini agar mencapai sasaran maka 

dilakukan pembatasan pada penulisan dokumen ini. Batasan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Website ini  hanya menyampaikan informasi terkait profil sekolah SMP Katolik 

Marsudi Siwi Malang. 

b. Hanya admin saja yang dapat melakukan pengelolahan terkait edit, update, 

delete terkait informasi, pihak lain atau umum hanya dapat mengakses 

informasinya saja. 

c. Control panel website dibuat semudah mungkin agar bisa digunakan oleh 

admin sekolah. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah : 

1. Membuat website sekolah yang aktif memberikan informasi dan menjawab 

pertanyaan masyarakat dengan cepat. 

2. Membuat website yang dapat melakukan publikasi mengenai sarana dan 

prasarana sekolah. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pada SMP Katolik Marsudi Siwi Malang 

dalam persaingan teknologi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Manfaat bagi pihak sekolah  

Dapat memberikan informasi terkait profil sekolah untuk menarik peminat 

dangan harapan tahun yang akan datang setelah dibuatkan webiste ini sekolah 

makin dikenal oleh masyarakat. 

b. Manfaat bagi masyarakat. 

Masyarakat dapat mengetahui profil sekolah dan kegiatan akademik yang ada 

sehingga memudahkan menetukan pendidikan yang baik untuk anak mereka. 

c. Manfaat bagi penulis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai rancang bangun profil 

sekolah beserta proses-prosesnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat serta sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum SMP Katolik Marsudi 

Siwi Malang, sejarah sekolah, visi dan misi, kurikulum, sumber daya manusia, 

struktur organisasi, sarana dan prasarana dan infromasi terkait sekolah. 

BAB III  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini membahas tentang teori yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kerja praktik. Teori-teori tersebut antara lain definisi company profile, 

sistem informasi, desain sistem, flowchart, data flow diagram (DFD), website, 
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bahasa pemograman, PHP, MySQL, dan database. Teori-teori ini dijadikan bahan 

acuan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan kerja praktik ini. 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Pada bab ini terdiri dari prosedur kerja praktik, tahap analisis kebutuhan, 

alur sistem, perancangan sistem, implementasi dan penjelasan program. Prosedur 

kerja praktik terdiri dari observasi sampai proses validasi sistem. Tahap analisis 

kebutuhan terdiri dari analisis proses dan analisis kebutuhan hardware dan 

software. Perencanaan sistem berisi penjelasan desain proses dan desain data. 

Untuk desain proses meliputi context diagram, diagram jenjang proses,  data flow 

diagram , physical data model dan conceptual data model.  Sedangkan desain data 

meliputi struktur basis data dan tabel. Implementasi sistem berupa capture dari 

setiap form aplikasi disertai dengan pembahasan mengenai jalannya program. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dari pelaksanaan penelitian dan saran-saran 

untuk perbaikan sistem kedepan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah SMP Katolik Marsudi Siwi Malang 

SMP Katolik Marsudi Siwi Malang didirikan pada  tanggal 1 Agustus 

1965, atas inisiatif para pastor di Paroki ST. Albertus De Trapani Blimbing. Pada 

awalnya lokasi SMP Marsudisiwi Malang terletak dibelakang lingkungan gereja 

paroki ST.Albertus De Trapani Blimbing. Karena minimnya tenaga pendidik dan 

pengelolah, para pastor meminta bantuan para suster ursulin dari sekolah Corjesu 

untuk membantu sekolah ini, seiring berjalannya waktu, sekolah ini dikelolah oleh 

keuskupan Malang dibawah naungan yayasan karmel, yang dibantu oleh para suster 

dari sertifikat pengikut Jesus (CIJ). 

Baru pada tahun 2001/2002 pengelolahan sekolah ini sepenuhnya 

ditangani oleh para suster CIJ dibawah naungan yayasan persekolahan bina 

wirawan . Dengan berjalanya waktu sekolah ini terus melakukan perkembangan 

dengan bantuan donatur sehingga sekolah ini dapat mendapat tempat di Kabupaten 

Malang dengan di resmikanya sekolah pada tanggal 27 September 2005 oleh Mgr. 

HJS Pandoyoputro,O.Carm Uskup Malang. 

 

2.2 Visi Dan Misi 

Berikut adalah Visi dan Misi dari SMP Katolik Marsudi Siwi Malang : 

1. Visi 

TERWUJUDNYA MANUSIA YANG BERIMAN, TERAMPIL, BERBUDI 

PEKERTI, DISIPLIN, PEDULI TERHADAP LINGKUNGAN
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2. Misi 

SMP Katolik Marsudi Siwi Malang dalam mencapai visi sekolah merincikan 

misinya dalam tahapan sebagai berikut : 

1. Menumbuh kembangkan keperibadian peserta didik yang menghayati 

nilai-nilai kristiani dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2. Memotifasi sekuruh komponen sekolah dalam meningkatkan mutu 

sekolah. 

3. Meningkatkan prestasi siswa melalui pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif dan efisien. 

4. Meningkatkan profesionalisme guru. 

5. Menciptakan budaya sekolah yang asri, disiplin, penuh cinta kasih dan 

memiliki etos kerja yang tinggi. 

6. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti berbagai kegiatan lomba 

akademik dan non akademik baik tingkat lokal maupun nasional. 

7. Meningkatkan keterampilan guru/pegawai dan peserta didik dalam 

menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

2.3 Kurikulum 

Untuk saat ini, SMP Katolik Marsudi Siwi Malang menerapkan kurikulum 

2013 sesuai Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah 

Menengah Pertama yang terdapat empat bahan penelitian yaitu aspek sikap, aspek 

prilaku, aspek keterampilan, aspek pengetahuan. Selain itu dengan kurikulum 2013 

ini sistem pembelajaran seperti mata pelajaran IPA dan Matematika ditingkatkan 
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standarnya menjadi (TIMSS dan PISA) standar internasional agar pendidikan di 

Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya. 

Selain itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan SMP Katolik Marsudi 

Siwi Malang juga memfasilitasi tenaga pengajar dengan menetapkan standar 

pengajar guru yang telah menempuh pendidikan S1 dalam melakukan pengajaran 

kepada peserta didik. 

 

2.4 Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia di SMA Katolik Marsudisiwi Malang terdiri dari 

Kepala Sekolah,  Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha, Kesiswaan, Kurikulum, 

Humas, Wali kelas, Guru, Guru bimbingan konseling, Karyawan. 

Rincian jumlah sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

1. SDM dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 9 orang. 

2. SDM dengan jenjang pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 3 orang. 

 

2.5 Struktur Organisasi  

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, SMP Katolik Marsudi Siwi 

Malang melakukan pembagian tugas dan wawenang sesuai bakat masing-masing 

anggota yang dipetakan dalam sebuah struktur organisasi dengan tujuan agar 

menghasilkan kegiatan organisasi yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu 

menyesuaikan situasi dan kondisi yang selalu berubah. 

Pada Gambar dibawah ini merupakan gambar struktur organisasi pada 

SMP Marsudisiwi Malang  dan penjabaran tugas yang harus dilakukan tiap-tiap 

divisi .
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

   Berikut ini merupakan jabaran garis besar tugas yang harus dilakukan oleh 

masing-masing divisi struktur di SMP Katolik Marsudi Siwi Malang : 

a) Kepala sekolah : Membuat kebijakan dan pemberian wewenang kepada 

bagian-bagian yang berada dibawahnya untuk menjalankan kegiatan organisasi 

sekolah. 

b) Wakil kepala sekolah : Membantu dan bertanggung jawab atas keputusan 

kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepala sekolah apabila yang 

bersangkutan berhalangan hadir.  

c) Kurikulum : Mengatur standar pelajaran dan jadwal ajar para guru. 
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d) Kesiswaan : Menangani kreativitas dan  kedisplinan siswa. 

e) Wali kelas : menangani para siswa yang menjadi murid bimbingannya. 

f) Hubungan masyarakat: menangani hubungan sekolah dengan organisasi-

organisasi diluar sekolah termasuk para alumni sekolah. 

g) Guru : Mejalankan tugas mengajar dan mendidik siswa dikelas  sesuai mata 

pelajaran yang terjadwal. 

h) Siswa : Peserta didik yang melakukan proses belajar di sekolah atau murid-

murid yang menerima pelajaran dari para guru. 

i) Unit yayasan : mengontrol dan mengambil kebijakan untuk dijalankan oleh 

seluruh karyawan dalam unit perusahaan. Dan mengenai segala aktivitas pada 

perusahaan dikonsultasikan kepada pihak koordinator unit yayasan dan 

selanjutnya diteruskan ke yayasan bina wirawan pusat. 

 

2.6 Sarana Dan Prasarana SMP Katolik Marsudi Siwi Malang. 

Berikut adalah sarana dan prasarana di SMP Katolik Marsudi Siwi 

Malang.: 

a. Sarana SMP Katolik Marsudi Siwi Malang meliputi : ruang belajar, ruang 

kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang konseling, ruang guru, ruang belajar, 

ruang komputer, ruang perpustakaan, ruang rapat, ruang OSIS, ruang UKS, 

tempat parkir, kantin dan Toilet. 

b. Ruang belajar sebanyak 3 ruang kelas, dilengkapi papan tulis, mading, struktur 

organisasi kelas, CCTV, WIFI, speaker active, alarm. 

c. Laboratorium komputer yang lengkap dangan berpendingin AC. 

d. Perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi buku dan referensi yang sesuai 

dengan pengembangan akademik. 
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e. Kantin yang sehat dan teruji. 

f. Kamar mandi guru dan siswa dalam kondisi bersih dan layak digunakan. 

g. Sarana kegiatan tambahan ekstrakurikuler terdiri dari drumband, band, 

pramuka, paduan suara, futsal, basket, volly, kerohanian, olimpiade dan lain 

lain. 

h. Sarana olahraga terdiri dari lapangan bola volly, lapangan bola basket, dan 

lapangan futsal. 

i. Tempat parkir yang aman dan terjaga. 

 

2.7 Pengelolahan Informasi 

Pengelolahan informasi di SMP Marsudisiwi Katolik Malang belum 

efektif, selama ini pemberian informasi terkait sekolah hanya menggunakan media 

sosial seperti menggunakan brosur, facebook, blog, iklan harian surat kabar 

sehingga informasi kurang dipercaya karena tidak dinamis. Hal seperti ini yang 

menjadi penghambat kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat 

sehingga sekolah ini belum banyak diminati. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1  Company Profile 

Menurut (Agustrijanto 2001:133) company profile atau profile perusahaan 

yaitu gambaran umum mengenai diri suatu perusahaan yang hendak melakukan 

serangkaian promosi terpadu melalui sebuah buku. Pernyataan tersebut 

memberikan pengetahuan kepada kita bahwa pada awalnya company profile suatu 

perusahaan hanya berbentuk sebuah buku yang merupakan hasil print out yang 

berisi data-data dan segala sesuatu tentang perusahaan seperti yang dijelaskan 

diatas.  

Jadi company profile atau profil perusahaan dapat diartikan sebagai 

gambaran khusus tentang sebuah perusahaan yang bekerja secara teratur dengan 

tujuan untuk mencari keuntungan yang menyiratkan jiwa berusaha dari perusahaan 

tersebut. Company profile memang identik sebagai kerangka dasar berbisnis antar 

perusahaan, meski bisa saja ditujukan kepada target audience individual, atau 

kelompok tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan khusus (Agustrijanto 2001: 

134). 

Sedangkan untuk fungsi dari company profile itu sendiri yang paling 

utama adalah sebagai media untuk menyimpan data atau file yng berisi tentang 

profil perusahaan, manajemen perusahaan dan data-data yang lain yang dapat 

digunakan sebagai media melakukan promosi, ataupun hanya sebagai media untuk 

memperkenalkan perusahaan kepada pasar atau audience. 
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3.2 Sistem Informasi 

Menurut O’Brian dikutip oleh Yakub (2012:17) pada buku Pengantar 

Sistem Informasi,sistem informasi (information system) merupakan kombinasi 

teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, 

dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi 

dalam sebuah organisasi. 

 

3.3 Desain Sistem 

Menurut Hartono (2005:196) desain sistem dapat didefinisikan sebagai 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

Desain sistem menetukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan 

tahap ini yang menyangkut pengonfigurasian dari komponen perangkat lunak dan 

perangkat keras suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan memuaskan 

rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahapan analisis 

(Hartono:2005:196). 

 

3.4 Flowchart 

Bagan alir (Flowchart) adalah bagan yang menggambarkan urutan 

instruksi proses dan hubungan satu proses dengan proses lainnya menggunakan 

simbol-simbol tertentu. Berikut pengertian flowchart menurut para ahli adalah : 

Budi Sutedjo Dharma Oetomo (2002:126) Flowchart merupakan metode 

untuk menggambarkan tahap-tahap pemecahan masalah dengan merepresentasikan 

simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan, dan standar. 
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Tabel 3.1 Simbol Flowchart 

Simbol Keterangan 

 

 

Simbol titik terminal yang digunakan untuk 

menunjukkan awal dan akhir dari suatu 

proses. 

 

 

Simbol proses digunakan untuk mewakili 

suatu proses. 

 

 

Simbol input atau output yang digunakan 

untuk mewakili suatu proses. 

 

 

Simbol keputusan yang digunakan untuk 

menunjukkan penyeleksian kondisi didalam 

program. 

 

 

Simbol proses terdefenisi digunakan untuk 

memununjukkan suatu operasi yang 

rinciannya ditunjukkan di tempat lain. 

 

 

Simbol connector, suatu prosedur akan 

masuk atau keluar melalui simbol ini dalam 

lembar yang sama. 

 

 

Simbol Document, merupakan symbol untuk 

data berbentuk kertas informasi. 

 

 

Simbol Off-page-connector, merupakan 

simbol masukkanatau keluarannya suatu 

prosedur pada lembar kertas lainnya. 
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Simbol Keterangan 

 

 

Simbol untuk output, yang ditunjukkan ke 

suatu device, seperti printer, plotter, monitor 

dll. 

 

 

  

Arus/Flow dari pada prosedur yang dapat 

dilakukan dari atas kebawah, dari bawah 

keatas, dari  kiri kekanan ataupun dari kanan 

kekiri. 

 

Simbol storage, untuk menyediakan tempat 

dalam dalam pengolahan dan penyimpanan 

data. 

 

 

3.5 Data Flow Diagram (DFD) 

DFD sering digunakan untuk menggambarkan sistem baru yang akan 

dikembangkan secara logika dan menjelaskan arus data dari input ke output yang 

dimulai dari diagram konteks yang menjelaskan secara menyeluruh suatu sistem 

atau batasan sistem dari level 0 setelah itu dikembangkan menjadi level 1 sampai 

seluruh proses tergambarkan secara terperinci. 

Menurut Jogiyanto Hartono, tahun 2005 dalam bukunya basisdata ada  

beberapa simbol digunakan pada DFD untuk mewakili: 

1. Kesatuan Luar (External Entity) 

Kesatuan luar (external entity) merupakan kesatuan (entity) dilingkungan luar 

sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang berada pada 

lingkungan luarnya yang memberikan input atau menerima output dari sistem. 
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2. Arus Data (Data Flow) 

Arus data (data flow) di DFD diberi simbol suatu panah. Arus data ini mengalir 

diantara proses, simpan data dan kesatuan luar. Arus data ini menunjukan arus 

dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. 

3. Proses (Process) 

Proses (process) menunjukan pada bagian yang mengubah input menjadi output, 

yaitu menunjukan bagaimana satu atau lebih input diubah menjadi beberapa 

output. Setiap proses mempunyai nama, nama dari proses ini menunjukan apa 

yang dikerjakan proses. 

4. Simpanan Data (Data Store) 

Simpanan data (data store) merupakan simpanan dari data yang dapat berupa 

suatu file atau database pada sistem komputer. 

 

3.6 Website 

Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan 

file-filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan 

halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan 

halaman-halaman terkait berada dibawahnya. Biasanya setiap halaman dibawah 

homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web. 

(Gregorius Agung 2000:30). 

Berdasarkan sifatnya, suatu website dibagi menjadi dua yakni: 

1. Website Statis adalah web yang halamannya tidak berubah, biasanya untuk 

melakukan perubahan dilakukan secara manual dengan mengubah kode. Website 

statis informasinya merupakan informasi satu arah, yakni hanya berasal dari 

pemilik softwarenya saja, hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja. 
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2. Website Dinamis merupakan web yang halaman selalu update, biasanya terdapat 

halaman backend (halaman administrator) yang digunakan untuk menambah 

atau mengubah konten. Web dinamis membutuhkan database untuk menyimpan. 

Website dinamis mempunyai arus informasi dua arah, yakni berasal dari 

pengguna dan pemilik, sehingga pengupdatean dapat dilakukan oleh pengguna 

dan juga pemilik website. 

 

3.7 Bahasa Pemograman 

Menurut Munir (2011:13) pada bukunya yang berjudul "Algoritma dan 

Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C". mengemukakan bahwa “Bahasa 

pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program.” 

Untuk itu, bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan yaitu:  

1. Bahasa Mesin (Machine Language)  

Bahasa pemrograman yang hanya dapat dimengerti oleh mesin komputer yang 

didalamnya terdapat Central Processing Unit (CPU) yang hanya mengenal dua 

keadaan yang berlawanan. 

2. Bahasa Tingkat Rendah (Low Level Language)  

Karena banyak keterbatasan yang dimiliki bahasa mesin maka dibuatlah simbol 

yang mudah diingat yang disebut dengan mnemonic (pembantu untuk 

mengingat). 

3. Bahasa Tingkat Menengah (Middle Level Language) 

Bahasa pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam 

penulisan pernyatannya, mudah untuk dipahami, dan memiliki instruksi-

instruksi tertentu yang dapat langsung diakses oleh komputer. 

4. Bahasa Tingkat Tinggi (High Level Language)  
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Bahasa pemrograman yang dalam penulisan pernyataannya mudah dipahami 

secara langsung.  

 

3.8 PHP 

PHP (Hypertext prepocessor) merupakan bahasa server-side-scripting 

yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena 

PHP merupakan server-side-scripting maka sintak dan perintah-perintah PHP akan 

dieksekusi diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format 

HTML ( Menurut Arief : 2011 ). Dengan demikian kode program yang ditulis dalam 

PHP tidak terlihat oleh user sehingga halaman web lebih terjamin. PHP dirancang 

untuk membuat halaman web dinamis, yaitu halaman web yang dapat membentuk 

sutau tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi basis data 

dihalaman web. 

 

3.9 MySQL 

Menurut Kadir (2008:2), MySQL adalah sebuah  software open source 

yang digunakan untuk membuat sebuah database. Jadi berdasarkan kesimpulan 

MySQL merupakan software atau program yang digunakan untuk membuat sebuah 

database terbuka yang bisa diakses dengan mudah. 

 

3.10 Database 

Menurut (Jogiyanto 2005) Basis data (database) adalah kumpulan dari data 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar 

komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. 

Menurut (Sutanta, 2004) Suatu kumpulan dari item data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah 
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skema atau struktur tertentu. Tersimpan di hardware komputer dan dengan software 

untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu.  

Jadi berdasarkan kesimpulan menurut beberapa ahli diatas database 

merupakan tempat penyimpanan data-data dalam sebuah komputer yang nantinya 

dapat dilolah sehingga menghasilakan sebuah format data yang baru. 
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 BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Prosedur Kerja Praktik 

Dalam menyelesaikan kerja praktik ini cara perolehan data, 

pengelompokan informasi, mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, 

merancang dan mengembangkan program agar program yang dikerjakan sesuai 

dengan harapan dan bisa digunakan maka tahap-tahapan dirincikan sebagai berikut: 

a. Observasi. 

Dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap ruang lingkup profil 

SMP Marsudi Siwi Malang, seperti melakukan dokumentasi dan meringkas 

informasi atau  hal-hal penting yang ingin disajikan pada website sekolah 

nantinya. 

b. Wawancara. 

Dengan melakukan diskusi atau tanya jawab dalam pengumpulan informasi 

kepada bagian Kemahasiswaan dan Humas mengenai sistem yang  diinginkan 

nanti dan informasi seperti apa yang ingin disajikan dalam program sehingga 

pembuatan program nantinya sesuai harapan dan bisa digunakan. 

c. Desain dan pembuatan struktur. 

Dengan melakukan perancangan sederhana dan desain arsitektur sehingga 

dapat membantu memberikan gambaran program yang akan dikerjakan, 

sehingga dapat mempermudah penyelesaiaan program. Berikut gambaran 

desain struktur dalam pembuatan website. 
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Gambar 4.2 Desain Struktur Halaman Profil 

 

Gambar 4.3 Desain Struktur Halaman Admin 
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Desain ini menjelaskan tentang fitur-fitur yang digunakan dalam merancang 

website company profile agar sesuai dengan tujuan yaitu dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat umum terkait informasi sekolah. Website yang 

dibuat terdiri dari delapan halaman seperti : 

1. Home 

Halaman home merupakan halama awal (homepage) ketika website dibuka, 

halaman ini berisikan informasi sekolah terkait kegiatan terbaru, jadwal 

kegiatan, ulang tahun guru, kalender akademik, lokasi dan informasi lainya 

terkait sekolah 

2. Profil 

Halaman profil berisikan tentang sejarah, visi dan misi dan struktur 

organisasi SMP Marsudi Siwi Malang. 

3. Akademik 

Halaman akademik berisikan mata pelajaran umum yang diwajibkan 

jenjang sekolah menengah pertama, ekstrakulikuler kegiatan tambahan 

untuk melatih bakat-bakat siswa disertai gambar kegiatanya, dan prestasi 

yang pernah diraih siswa siswi SMP Masrsudi Siwi Malang disertai gambar 

dan keteranganya. 

4. Fasilitas 

Halaman fasilitas berisikan fasilitas-fasilitas yang disediakan sekolah dalam 

menunjang proses belajar mengajar seperti sarana prasarana didalam kelas 

dan diruang kelas, dalam halaman ini juga disertai gambar dan 

keteranganya. 
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5. Galeri 

Halaman galeri berisikan kegiatan siswa dan kegiatan guru dalam berbagai 

macam aktifitas, dalam halaman galeri ini juga disertai gambar dan 

keterangnya. 

6. Kalender  

Halaman kalender berisikan gambar kalender sekolah SMP Marsudi Siwi 

malang yang telah teragendakan beserta keterangan. 

7. Kontak 

Halaman kontak berisikan informasi lokasi sekolah, nomor handphone 

sekolah dan juga terdapat kontak pesan apabila masyarakat umum ingin 

bertanya sesuatu terkait informasi sekolah. 

8. Info pendaftaran 

Halaman Info pendaftaran berisikan informasi persyaratan pendaftaran 

SMP Marsudi Siwi Malang apabila masyarakat ingin mendaftar sebagai 

murid di sekolah ini. 

d. Konsultasi dan referensi. 

Melakukan konsultasi terhadap dosen pembimbing dan mempelajari referensi-

referensi mengenai pembuatan company profile sehingga dapat memberikan 

gambaran dangan harapan program nantinya dapat menyelesaikan masalah 

yang terjadi. 

e. Pembuatan program. 

Dengan melakukan pembuatan aplikasi berbasis website  menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL pada SMP Marsudi Siwi Malang. 
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f. Pengujian program. 

Tahapan terakhir melakukan pengujian dan demo program website yang telah 

dikerjakan kepada  Kepala sekolah, Kemahasiswaan dan Humas SMP Marsudi 

Siwi Malang. 

 

4.2 Tahap Analisis Kebutuhan 

Dalam melakukan pekerjaan diperlukan analisis kebutuhan sistem yang 

dibagi atas dua tahapan yaitu menganalisis kebutuhan proses dan kebutuhan 

hardware dan software. Pada analisis proses akan dijelaskan kebutuhan apa saja 

yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi sedangkan kebutuhan 

hardware dan software akan dijelaskan spesifikasi perangkat yang diperlukan 

dalam mengakses website tersebut. Berikut ini penjelasan mengenai analisis 

kebutuhan : 

4.2.1 Analisis Proses 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap 

pihak instansi, dapat disimpulkan kurang tepatnya pengelolahan sistem informasi 

yang digunakan dalam melakukan penyampaiaan informasi kepada masyarakat 

terkait sekolah. Dimana selama ini penyampaian informasi hanya sebatas lewat 

media sosial tanpa ada media khusus seperti website resmi sekolah sehingga 

informasi yang disampaikan masih meragukan masyarakat.  

Oleh karena itu disimpulkan bahwa perlunya sistem informasi untuk 

menunjang penyampaian informasi yang aktif dan bisa saling berinteraksi secara 

langsung antara masyarakat dan pihak sekolah. Berikut rincian kebutuhan fungsi 

yang dibuatkan : 
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1. Masyarakat dapat melihat informasi dan berita yang disajikan secara langsung  

dalam website resmi SMP Marsudi Siwi Malang. 

2. Masyarakat dapat melihat fasilitas dan kegiatan yang tersedia pada sekolah 

beserta dokumentasinya. 

3. Masyarakat dapat berinteraksi lewat menu kontak apabila ingin bertanya sesuatu 

terkait sekolah dengan cara mengirim pesan, hubunganya langsung ke admin 

pengelolah TI sekolah. 

4. Admin dapat melakukan pengelolahan terhadap informasi dan berita secara 

langsung. 

5. Admin dapat langsung berinteraksi kepada masyarakat yang telah mengirim 

pesan ke website sekolah. 

4.2.2 Analisis Hardware Dan Software 

Berdasarkan analisis sistem dapat ditentukan kapasitas hardware dan  

software yang memenuhi syarat yang digunakan. Secara umum hardware dan  

software yang digunakan dalam sistem ini sebagai berikut: 

1. Untuk admin, membutuhkan satu unit komputer server sebagai server yang 

telah di install dan dikonfigurasikan sesuai standard minimal web browser, 

apache web server, PHP, sistem basis data MySQL dan terkoneksi internet. 

2. Untuk pengguna, harus bisa diakses dari komputer serta aplikasi web browser 

pada umumnya (spesifikasi umum). 

 

4.3 Usulan Rancangan Sistem 

Dalam tahapan desain ini dibuatkan alur sistem yang dapat menjelaskan 

semua aktivitas yang ada nantinya dalam program dengan baik dan teratur. Hal 
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tersebut berguna untuk membantu mendesain program agar sesuai dengan 

kebutuhan pengguna dan diharapkan dapat meminimalisir masalah yang terjadi. 

Terdapat beberapa proses yang dihasilkan oleh sistem, dimana admin dan 

masyarakat diharuskan melakukan proses-proses yang ditentukan dan diterangkan 

dalam alur sistem untuk mencapai hasil yang maksimal dari sistem yang sudah 

dibuat. 

4.3.1 Alur sistem 

Tujuan dari pembuatan Alur sistem adalah untuk mengetahui bagaimana 

proses sistem berjalan. Dengan mengetahui cara sistem bekerja diharapkan dapat 

membantu mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan aplikasi 

sistem informasi. Terdapat dua alur sistem dalam proses yaitu alur akses 

pengunjung dan alur manajemen admin. 

A. Alur Akses Pengunjung 

Pada alur akses pengunjung, langkah awal pengunjung harus terlebih 

dahulu masuk ke alamat webiste sekolah untuk bisa mengakses informasi, setelah 

masuk pengunjung langsung berhadapan dengan tampilan home website. Dalam 

mengakses informasi pengunjung dapat memilih menu-menu yang tersedia seperti 

profil, akademik, fasilitas, galeri, pendaftaran, kalender dan kontak, sebagai 

gambaran ketika pengunjung megakses profil sekolah system akan menampilkan 

dropdown  karena didalam profil terdapat sub menu seperti sejarah, visi  misi dan 

struktur organisasi. Selanjutnya apabila user ingin mencari informasi dimenu lain 

(akademik, fasilitas, galeri, pendaftaran, kalender dan kontak) tinggal klik menu 

dan sistem akan menampilkan informasi sesuai menu yang dipilih. Untuk lebih 

jelasnya dibawah ini menjelaskan alur akses pengunjung. 
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Gambar 4.4 Alur Sistem Akses Pengunjung 

B. Alur manajemen admin 

Dalam proses manajemen admin, admin dapat melakukan proses tambah 

data, ubah data dan hapus data. Langkah awal admin login dengan memasukan 

username dan password, setelah proses login sukses admin langsung masuk 

dalam halaman panel admin didalam panel admin terdapat dashboard, identitas, 
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guru, kegiatan, prestasi, ekstrakulikuler, fasilitas, galeri dan admin bisa 

melakukan tambah data, ubah data, dan hapus data. 

 

 

Gambar 4.5 Alur Sistem Manajemen Admin 

Proses tambah data admin tinggal klik tambah data dalam system dan langsung 

tersedia form tambah data untuk diisi setelah semua data terisi lengkap klik simpan 

otomatis data baru langsung tersimpan dan kembali ke panel admin. Proses ubah 

data admin tinggal klik icon ubah data (edit) dalam system dan akan langsung 
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tersedia  form tambah data untuk diisi setelah semua data terisi lengkap klik simpan 

otomatis data akan berubah dan tersimpan. Proses hapus data admin tinggal klik 

icon hapus data dalam system dan otomatis data langsung terhapus dari tampilan.  

 

4.4 Tahap Desain  

Setelah proses analisis dilakukan, selanjutnya adalah tahap membuat 

desain. Karena desain sistem merupakan langkah utama yang penting sebelum 

program tersebut dikerjakan dan pembuatan program sesuai dengan kebutuhan 

sistem informasi. 

4.4.1 Desain Proses 

Setelah melakukan proses desain sistem, selanjutnya melakukan desain 

program. Tahap ini terdiri dari context diagram dan data flow diagram yang akan 

diterangkan seperti dibawah ini : 

A. Context Diagram 

Pada gambar 4.6 menunjukan diagram konteks dari website, yang terdiri 

dari dua entity yaitu pengunjung dan admin. 

 

 

Gambar 4.6 Context Diagram
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B. Diagram Jenjang Proses 

Pada gambar 4.7 merupakan diagram jenjang proses yang menggambarkan 

struktur dan proses dari sebuah sistem yang bertujuan untuk mempersiapkan 

gambaran DFD ke level lebih tinggi. Dalam diagram jenjang website profil sekolah 

mempunyai 3 (tiga) turunan ke level yang lebih tinggi pada entity proses profil 

sekolah mempunyai turunan admin dan pengunjung, pada entity admin mempunyai 

8 (delapan) proses sistem yang diturunkan seperti manajemen identitas, manajemen 

guru, manajemen kegiatan, manajemen prestasi, manajemen ekstrakulikuler, 

manajemen fasilitas, manajemen gallery dan manajemen admin sedangkan entity 

pengunjung tidak dapat turunan lagi karena pengunjung hanya mendapat hak akses 

saja. 

 

 

Gambar 4.7 Diagram Jenjang Proses 
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C. Data Flow Diagram 

DFD (Data Flow Diagram) adalah alat yang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem yang terstruktur (structured analyse and design). DFD 

merupakan alat yang dapat menggambarkan arus data didalam sistem dengan 

terstruktur dan jelas, DFD juga merupakan dokumentasi dari sistem. DFD dari 

website profile sekolah seperti gambar dibawah ini. 

a) DFD Level 0  

Pada gambar 4.8 data flow diagram level 0 merupakan dekomposisi dari 

contex diagram pada website profil SMP Katolik Marsudi Siwi Malang. 

 

 

Gambar 4.8 DFD Sistem Level 0 



32 

 

 

b) DFD Level 1 Manajemen Admin 

Pada gambar 4.9 adalah data flow diagram level 1 manajemen admin yang 

telah dilakukan dekomposisi dari data flow diagram level 0. 

 

 

Gambar 4.9 DFD Level 1 Manajemen Admin 
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c) DFD Level 1 Web Akses Pengunjung 

Pada gambar 4.10 adalah data flow diagram level 1 web akses pengunjung 

yang telah dilakukan dekomposisi dari data flow diagram level 0. 

 

 

Gambar 4.10 DFD Level 1 Web Akses Pengunjung 

D. Entitiy Relationship Diagram 

Entity relationship diagram (ERD) merupakan relasi model bisnis dalam 

sistem yang berasal dari gambaran DFD. Dalam pembuatan ERD terlebih dahulu 

membuat model conceptual (CDM) yang didapat dari data store yang ada dalam 

DFD. Setelah proses pembuatan DFD selesai dilanjutkan dengan pembuatan model 

physical (PDM) dari tabel-tabel yang digunakan. Berikut gambaran terkait jenis 

basis data : 
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a) Conceptual Data Model (CDM) 

 

 

Gambar 4.11 Conceptual Data Model 

b) Physical Data Model (PDM)  

 

 

Gambar 4.12 Physical Data Model 
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4.4.2 Desain Data 

Desain data bertujuan untuk mendeklarasikan struktur data dalam tabel 

sehingga data dalam database tersimpan secara baik dan terstruktur sehingga sistem 

dapat berjalan secara maksimal. 

1. Nama Tabel : Tbladmin 

 Primary Key : Username 

 Foreign Key : - 

 Fungsi : Untuk menyimpan data admin yang dapat mengakses aplikasi 

ini. 

Tabel 4.2 Tabel Admin 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Username Varchar 50 Primary Key 

2 Password Varchar 50  

3 Nama Varchar 100  

 

2. Nama Tabel : Tblektfas 

 Primary Key : Id 

 Foreign Key : - 

 Fungsi : Untuk menambah atau memperbarui aktifitas yang disertai 

keterangan dan foto. 

Tabel 4.3 Tabel Aktifitas 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id Int 11 Primary Key 

2 Nama Varchar 50  
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No Field Type Data Length Constraint 

3 Ketereangan Text   

4 Type Int 11  

5 Foto Varchar 50  

 

3. Nama Tabel : Tblgallery 

 Primary Key : Idfoto 

 Foreign Key : - 

 Fungsi : Untuk meyimpan seluruh data foto yang telah 

ditambahkan dalam gallery 

Tabel 4.4 Tabel Gallery 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Idfoto Int 11 Primary Key 

2 Judul Varchar 50  

3 Foto Varchar 50  

4 Tgl_add Datetime   

5 Type Int 11  

 

4. Nama Tabel : Tblguru 

 Primary Key : NIY 

 Foreign Key : - 

 Fungsi : Untuk menyimpan seluruh identintas guru  
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Tabel 4.5 Tabel Guru 

No Field Type Data Length Constraint 

1 NIY Char 9 Primary Key 

2 Nama Varchar 100  

3 Tempat_lahir Varchar 50  

4 Tgl_lahir Date   

5 Alamat Text   

6 Bidang Varchar 50  

7 Status Int 11  

 

5. Nama Tabel : Tblidentitas 

 Primary Key : Id 

 Foreign Key : - 

 Fungsi : Untuk menyimpan informasi terkait identitas sekolah 

sejarah, visi misi dan struktur 

Tabel 4.6 Tabel Identitas 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id Int 11 Primary Key 

2 Sejarah Text   

3 Visi_misi Text   

4 Struktur_organisasi Text   

5 Mata_pelajaran Text   

6 Pendaftaran Text   
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6. Nama Tabel : Tblkegiatan 

 Primary Key : Idkegiatan 

 Foreign Key : - 

 Fungsi : Untuk memenyimpan agenda kegiatan sekolah yang akan 

dilaksanakan 

Tabel 4.7 Tabel Kegiatan 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Idkegiatan Int 11 Primary Key 

2 Kegiatan Varchar 50  

3 Mulai Datetime   

4 Akhir Datetime   

5 Keterangan Text   

 

7. Nama Tabel : Tblkontak 

 Primary Key : Idkontak 

 Foreign Key : - 

 Fungsi : Untuk menyimpan identitas pengirim pesan dan isi pesan 

yang dikirim pengunjung. 

Tabel 4.8 Tabel Kontak 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Idkontak Int 11 Primary Key 

2 Nama Varchar 100  

3 Email Varchar 100  

4 Telp Varchar 50  
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No Field Type Data Length Constraint 

5 Pesan Text   

6 Tgl_add Datetime   

 

8. Nama Tabel : Tblprestasi 

 Primary Key : Id_prestasi 

 Foreign Key : - 

 Fungsi : Untuk menyimpan data terkait prestasi yang telah 

ditambahkan 

Tabel 4.9 Tabel Prestasi 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_prestasi Int 11 Primary Key 

2 Prestasi Varchar 50  

3 Foto Varchar 100  

4 Keterangan Text   

5 Tgl_post Datetime   

 

4.5 Implementasi Program 

Implementasi program dibawah ini berisi penjelasan semua layout website 

beserta cara penggunaanya dengan harapan pengguna paham terhadap menu-menu 

dalam website. 
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4.5.1 Halaman Home 

 

Gambar 4.13 Tampilan Home 
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Halaman home adalah halaman utama yang ditampilkan ketika pengunjung 

mengakses website, pada halaman home berisikan informasi SMP Katolik Marsudi 

Siwi Malang terkait profil sekolah, akademik, fasilitas, galeri, pendaftaran, 

kalender akademik, kontak, sosial media, acara, prestasi siswa, ulang tahun guru. 

4.5.2 Halaman Profil 

 

Gambar 4.14 Halaman Sejarah 

 

Gambar 4.15 Halaman Visi Misi 
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Gambar 4.16 Halaman Struktur Organisasi 

Pada gambar 4.14, 4.15, dan 4.16 merupakan isi dari halaman profil yang 

berisikan informasi terkait sejarah, visi misi dan struktur organisasi. Sehingga 

pengunjung yang mengakses website ini dapat mengetahui kebenaran informasi 

yang tersedia dalam profil sekolah. 

4.5.3 Halaman Akademik 

 

Gambar 4.17 Halaman Mata Pelajaran 
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Gambar 4.18 Halaman Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.19 Halaman Prestasi 

Pada gambar 4.17, 4.18, dan 4.19 merupakan isi dari halaman akademik 

yang berisikan informasi terkait mata pelajaran, ekstrakulikuler, dan prestasi. 

Sehingga ketika pengunjung mengakses website ini dapat mengetahui informasi 

akademik yang bertujuan untuk lebih mempromosikan sekolah ke masyarakat agar 

sekolah lebih banyak peminat ke depannya. 
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4.5.4 Halaman Fasilitas 

 

Gambar 4.20 Halaman Fasilitas 

Pada gambar 4.20 diatas halaman fasilitas menjelaskan tentang fasilitas 

yang tersedia di sekolah ini dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan 

kegiatan ekstrakulikuler. Fasilitas yang tersedia di sekolah ini cukup lengkap mulai 

dari ruang belajar yang nyaman hingga kantin yang bersih dengan tujuan siswa 

nyaman di sekolah. 

4.5.5 Halaman Galeri 

 

Gambar 4.21 Halaman Kegiatan Siswa 
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Gambar 4.22 Halaman Kegiatan Guru 

Pada gambar 4.21 dan 4.22 merupakan isi dari galeri yang berisikan 

kumpulan dokumentasi kegiatan siswa dan guru. Sehingga masyarakat yang 

mengunjungi website ini dapat melihat kegiatan apa saja yang ada di sekolah dan 

dengan adanya galeri ini bisa lebih menunjukan webiste aktif ke masyarakat . 

4.5.6 Halaman Pendaftaran 

 

Gambar 4.23 Halaman Pendaftaran 

Pada gambar 4.23 diatas menjelaskan informasi pendaftaran yang harus 

dipenuhi oleh calon siswa yang ingin mendaftar di sekolah ini. 
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4.5.7 Halaman Kalender 

 

Gambar 4.24 Halaman Kalender 

Pada halaman kalender diatas berisikan agenda atau jadwal kegiatan tiap 

bulannya, halaman kalender juga dapat menampilkan informasi guru yang berulang 

tahun pada tanggal yang telah ditentukan dan pada kalender event ini juga 

menampilkan informasi kegiatan pada halaman home. 

4.5.8 Halaman Kontak 

 

Gambar 4.25 Halaman Kontak 
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Pada halaman kontak menjelaskan informasi terkait lokasi sekolah yang 

telah dipetakan, kegiatan sekolah dan dihalaman kontak juga disediakan kolom 

pesan yang digunakan apabila ada pengunjung website yang ingin bertanya 

informasi terkait sekolah. 

4.5.9 Halaman Login Admin 

 

Gambar 4.26 Login Admin 

 

Gambar 4.27 Halaman Panel Admin 

Pada gambar 4.26 dan 4.27 merupakan halaman admin dalam melakukan 

login ke dalam admin panel. Ketika admin login admin harus memasukan username 

dan password “admin” kemudian tekan tombol login apabila sukses admin 

langsung dihadapkan ke dalam menu dashboard seperti gambar 4.26. Apabila login 

gagal akan muncul peringatan “username dan password salah”. Dalam dashboard 

juga ditampilkan pesan yang dikirim oleh pengunjung sehingga admin langsung 

dapat mengetahui ketika login. 



48 

 

 

4.5.10 Halaman Manajemen Identitas 

 

Gambar 4.28 From Identitas 

Pada form identitas bertujuan agar admin bisa melakukan perubahan 

informasi terkait sejarah, visi misi, struktur organisasi, mata pelajaran dan 

pendaftaran dengan cara melakukan edit langsung seperti pada word dan setelah 

selesai klik simpan dan otomatis perubahan informasi langsung terjadi dihalaman 

pengunjung. 

4.5.11 Manajemen Guru 

 

Gambar 4.29 Form Data Guru 
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Gambar 4.30 Form Tambah Guru 

Pada form data guru gambar 4.29 berisikan data guru. Dalam manajemen 

guru bisa tambah data, edit , dan hapus . Ketika ingin menambahkan data 

atau edit data guru klik tambah data atau klik edit . Selanjutnya admin langsung 

masuk ke tampil form tambah guru seperti gambar 4.30, setelah data terisi lengkap 

klik simpan maka data guru baru langsung disimpan ke dalam database dan 

ditampilkan di form data guru gambar 4.29. Sebaliknya apabila ingin menghapus 

data guru tinggal klik hapus  dan otomatis data guru langsung terhapus. 

4.5.12 Manajemen Kegiatan 

 

Gambar 4.31 Form Data Kegiatan 
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Gambar 4.32 Form Tambah Kegiatan 

Pada gambar 4.31 berisikan daftar kegiatan yang telah diinputkan 

sebelumnya. Dalam manajemen kegiatan terdapat tiga opsi yaitu tambah data, edit 

, dan hapus . Ketika ingin menambahkan kegiatan atau edit kegiatan klik 

tambah data atau klik edit . Selanjutnya admin langsung masuk ketampilan form 

tambah kegiatan seperti gambar 4.32, setelah data terisi lengkap klik simpan maka 

data kegiatan baru langsung disimpan ke dalam database dan ditampilkan di form 

data kegiatan gambar 4.31. Sebaliknya apabila ingin menghapus data kegiatan 

tinggal klik hapus  dan otomatis data kegiatan langsung terhapus. 
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4.5.13 Manajemen Prestasi 

 

Gambar 4.33 Form Data Prestasi 

 

Gambar 4.34 Form Tambah Prestasi 

Pada gambar 4.33 berisikan daftar prestasi yang telah diinputkan 

sebelumnya. Dalam manajemen prestasi terdapat tiga opsi yaitu tambah data, edit 

, dan hapus . Ketika ingin menambahkan prestasi atau edit prestasi baru klik 

tambah data atau klik edit . Selanjutnya admin langsung masuk ketampilan form 

tambah prestasi seperti gambar 4.34, admin harus mengisi data dengan lengkap 

setelah itu klik simpan maka data prestasi baru langsung disimpan ke dalam 

database dan ditampilkan di form data kegiatan gambar 4.33. Sebaliknya apabila 
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ingin menghapus data prestasi tinggal klik hapus  dan otomatis data prestasi 

langsung terhapus. 

4.5.14 Halaman Manajemen Ekstrakulikuler 

 

Gambar 4.35 Form Data Ektrakulikuler 

 

Gambar 4.36 Form Tambah Ekstrakulikuler 
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Pada gambar 4.35 berisikan daftar ekstrakulikuler yang telah diinputkan 

sebelumnya. Dalam manajemen ekstrakulikuler terdapat tiga opsi yaitu tambah 

data, edit , dan hapus . Ketika ingin menambahkan ekstrakulikuler atau edit 

ekstrakulikuler baru klik tambah data atau klik edit . Selanjutnya admin 

langsung masuk ketampilan form tambah ekstrakulikuler seperti gambar 4.36, 

admin harus mengisi data dengan lengkap setelah itu klik simpan maka data 

ekstrakulikuler baru langsung disimpan ke dalam database dan ditampilkan di form 

data ekstrakulikuler gambar 4.35. Sebaliknya apabila ingin menghapus data 

ekstrakulikuler tinggal klik hapus  dan otomatis data ekstrakulikuler langsung 

terhapus. 

4.5.15 Halaman Manajemen Fasilitas 

 

Gambar 4.37 Form Data Fasilitas 
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Gambar 4.38 From Tambah Fasilitas 

Pada gambar 4.37 berisikan daftar fasilitas yang telah diinputkan 

sebelumnya. Dalam manajemen fasilitas terdapat tiga opsi yaitu tambah data, edit 

, dan hapus . Ketika ingin menambahkan fasilitas atau edit fasilitas baru klik 

tambah data atau klik edit . Selanjutnya admin langsung masuk ketampilan form 

tambah fasilitas seperti gambar 4.38, admin harus mengisi data dengan lengkap 

setelah itu klik simpan maka data fasilitas baru langsung disimpan ke dalam 

database dan ditampilkan di form data fasilitas gambar 4.37. Sebaliknya apabila 

ingin menghapus data fasilitas tinggal klik hapus  dan otomatis data fasilitas 

langsung terhapus. 
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4.5.16 Halaman Manajemen Galeri 

 

Gambar 4.39 Form Galeri Guru Dan Siswa 

 

Gambar 4.40 Form Data Galeri 
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Gambar 4.41 Form Tambah Galeri 

Pada gambar 4.39 merupakan folder galeri siswa dan guru karena dalam 

menginputkan data galeri output galeri siswa dan guru berbeda sehingga admin 

harus memilih terlebih dahulu data galeri mana yang akan diubah. Setelah admin 

memilih akan masuk ke data galeri gambar 4.40 dalam manajemen galeri terdapat 

tiga opsi yaitu tambah data, edit , dan hapus . Ketika ingin menambahkan 

galeri atau edit galeri baru klik tambah data atau klik edit . Selanjutnya admin 

langsung masuk ketampilan form tambah galeri seperti gambar 4.41, admin harus 

mengisi data dengan lengkap setelah itu klik simpan maka data galeri baru langsung 

disimpan ke dalam database dan ditampilkan di form data galeri  gambar 4.40 

Sebaliknya apabila ingin menghapus data galeri tinggal klik hapus  dan otomatis 

data galeri langsung terhapus. 
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4.5.17 Halaman Manajemen Admin 

 

Gambar 4.42 Form Data Admin 

 

Gambar 4.43 From Tambah Admin 

Pada gambar 4.42 berisikan daftar admin yang telah diinputkan sebelumnya. 

Dalam manajemen admin terdapat tiga opsi yaitu tambah data, edit , dan hapus 

. Ketika ingin menambahkan admin atau edit admin baru klik tambah data atau 

klik edit . Selanjutnya admin langsung masuk ketampilan form tambah admin 
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seperti gambar 4.43, admin harus mengisi data dengan lengkap setelah itu klik 

simpan maka data admin baru langsung disimpan ke dalam database dan 

ditampilkan di form data admin gambar 4.42. Sebaliknya apabila ingin menghapus 

data admin tinggal klik hapus  dan otomatis data admin langsung terhapus. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Dengan terselesaikan aplikasi website sekolah ini sekolah dapat melakukan 

penyampaiaan informasi lewat website dengan mudah dan update sehingga lebih 

memudahkan masyarakat lebih mengenal informasi terkait sekolah. 

b) Memudahkan pihak sekolah dalam mengelolah semua data informasi terkait 

sekolah yang sebelumnya data informasi hanya disimpan pada media sosial dan 

hardisk. 

c) Memudahkan pengguna mengetahui jadwal kegiatan sekolah dan prestasi siswa 

dan siswi. 

d) Dengan website yang aktif, masyarakat dapat berinteraksi dengan cara 

menanyakan informasi terkait sekolah lewat pesan e-mail. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk kedepan dalam pengembangan website ini seperti : 

a) Pada tampilan home, sebaiknya dibuatkan layanan chating seperti facebook yang  

hanya online pada jam sekolah sehingga pertanyaan bisa lebih cepat direspon 

oleh admin. 

b) Pada halaman kegiatan sebaiknya ditambahkan video kegiatan siswa maupun 

guru. 
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c) Penulis berharap agar kedepanya ada yang lebih bisa mengembangkan program 

aplikasi ini sehingga dapat membantu sekolah dalam melakukan penyampaian 

informasi. 
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