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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1. Analisis Kebutuhan 

Komponen – komponen yang dibutuhkan untuk menganalisia dari sistem 

yang dibangun antara lain sistem pendukung, perancangan sistem, diagram 

alir sistem, perancangan basis data, struktur tabel, relasi tabel serta 

rancangan input dan output program.  

 

2.2. Sistem Pendukung 

Dalam pembuatan sebuah sistem dibutuhkan sebuah sistem pendukung, 

dimana sistem pendukung merupakan alat bantu berupa perangkat keras, 

perangkat lunak serta manusia itu sendiri sebagai pembuat pengelola dan 

juga pengoperasiannya. Hal ini agar informasi yang dihasilkan dapat berguna 

sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan kerja sama yang baik 

diantara kesatuan alat bantu tersebut.  

2.2.1. Sistem Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras atau hardware merupakan komponen – komponen fisik 

dari komputer yang berfungsi untuk memberikan masukan, mengolah dan 

menampilkan keluaran. Perangkat keras atau hardware dibutuhkan dalam 
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mendukung proses pembuatan sebuah sistem. Dalam pembangunan sistem 

ini digunakan sistem komputer dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Processor Intel® Atom™ CPU N455 @ 1.66GHz 1.67 GHz. 

2. RAM (Random Acces Memory) 1,00 Gb 

3. Keyboard dan mouse sebagai piranti masukan. 

4. Monitor, printer sebagai piranti keluaran. 

5. Flashdisk sebagai media penyimpanan. 

2.2.2. Sistem Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak atau software digunakan untuk membuat atau 

merancang suatu aplikasi program yang dibutuhkan. Perangkat lunak dapat 

menampilkan hasil keluaran yang kita butuhkan. Berikut inii merupakan 

perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan Sistem Informasi 

Penerimaan Siswa Baru di SMK NEGERI 3 Yogyakarta Menggunakan Yii 

Framework : 

1. Windows 7 Ultimate sebagai sistem operasi.  

2. Yii Framework 1.1.1.4 sebagai kerangka kerja. 

3. Wamp sebagai aplikasi pengembang yang berbasis php dan mysql. 

4. Dia sebagai aplikasi untuk merancang relasi antar table.. 

5. Rational Rose 2000 sebagai aplikasi untuk merancang activity 

diagram. 

6. Google Chrome sebagai aplikasi browser. 
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2.2.3. User Yang Terlibat 

User merupakan seseorang yang menggunakan sebuah sistem. User 

dibedakan berdasarkan hak akses yang dimiliki, dalam sistem penerimaan 

siswa baru di SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA terdapat 2 jenis user yaitu 

admin dan user umum (calon_siswa). 

User Admin merupakan petugas yang mengolah dan mengoperasikan. 

Admin adalah user yang diberi hak akses khusus untuk  melihat daftar 

peserta, melihat pengumuman, melihat laporan, mengedit dan menghapus 

data, memasukkan data pengumuman penerimaan siswa baru dan 

melakukan verifikasi calon siswa. 

User umum adalah user yang diberikan hak akses hanya untuk melihat 

informasi tentang sekolah, mendaftar dan melihat  peringkat calon siswa 

yang mendaftar tanpa bisa mengubah apapun yang berhubungan dengan 

sistem di dalamnya. User umum terdiri dari masyarakat dan juga calon siswa 

sebagai pendaftar.  

 

2.3. Yii Framework 

Framework Yii adalah framework (kerangka kerja) PHP berbasis 

komponen untuk pengembangan aplikasi web berskala besar. Framework Yii 

menyediakan reusability maksimum dalam pemrograman web dan mampu 

meningkatkan kecepatan dalam membuat aplikasi web. Nama Yii diambil dari 

singkatan “Yes It Is!”. 
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Aplikasi yang dibangun menggunakan framework Yii membutuhkan 

beberapa file pustaka (lib) yang disediakan dalam framework Yii, dan 

menggunakan metode pemrograman berorientasi objek, atau dalam bahasa 

Inggris disebut OOP (Objeck Oriened Programming). 

Membangun sebuah aplikasi dengan framework Yii, pengembang cukup 

menggunakan kelas yang tersedia di PHP sendiri. Semua yang dibangun 

menggunakan Yii menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC). 

(Badiyanto, 2013 : hal 7). 

 

2.4. Prosedur Penerimaan Siswa Baru Secara Manual 

Pada saat sebelum sistem informasi penerimaan siswa baru di SMK 

Negeri 3 Yogyakarta ini dibuat, perlu diketahui terdapat tata cara yang harus 

dilakukan oleh calon siswa dalam melakukan pendaftaran secara manual. 

Prosedur - prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan pendaftaran 

yaitu calon siswa datang ke sekolah  calon siswa membeli dan mengambil 

formulir pendaftaran di ruangan pendaftaran  calon siswa mengisi formulir 

pendaftaran  calon siswa mengumpulkan formulir pendaftaran dan berkas-

berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran  calon siswa melakukan 

tes fisik  untuk menentukan bahwa calon siswa layak diterima  calon siswa 

melihat proses seleksi selama masa pendaftaran  calon siswa melihat hasil 

dari proses seleksi setelah adanya pengumuman  siswa yang dinyatakan 

diterima diharapkan segera melakukan proses registrasi. 
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2.5. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan garis besar dari seluruh proses 

pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Pemrosesan ini mencakup 

bagaimana sistem dijalankan, pemrosesan data serta output yang dihasilkan. 

Struktur tabel adalah bagian-bagian atau field-field yang ada dalam 

setiap tabel, dimana pada struktur tabel ini terdapat nama field dari setiap 

tabel, tipe data dari setiap field dalam suatu tabel, lebar dari tipe data field 

dalam suatu tabel dan juga keterangan dari field-field yang ada pada setiap 

tabel. 

2.5.1 Tabel User 

Struktur tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi dari user yang 

mengolah dan mengelola web. 

Kunci primer : id 

Jumlah field : 6 field. 

Tabel 2.1. User 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 id* 
integer 
(AUTO_INCR
EAMENT) 

11 Id dari user 

2 full_name varchar 50 Nama user 

3 username varchar 30 
Username user 
untuk login 

4 password varchar 30 
Password user 
untuk login 

5 email varchar 40 Email dari user 

6 active tinyint 1 Keaktian user 
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2.5.2 Tabel Tbl_Info 

Struktur tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan 

dalam pengaksesan web sebagai sarana pengumuman. 

Kunci primer : id 

Jumlah field : 3 field. 

Tabel 2.2. TblInfo 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 id* 
integer 
(AUTO_INCR
EAMENT) 

2 Id table info 

2 pengumuman text - Isi pengumuman 

3 active tinyint 1 Keaktian info 

 

2.5.3 Tabel Masa Pendaftaran 

Struktur tabel ini digunakan untuk mengatur tahun pendaftaran, mengatur 

quota yang tersedia untuk setiap jurusan dan untuk mengatur tanggal awal 

serta tanggal akhir dilakukannya pendaftaran. 

Kunci primer : tahun_id 

Kunci tamu : user_id 

Jumlah field : 18 field. 

Tabel 2.3. Masa Pendaftaran 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 tahun_id* integer 4 Tahun pendaftaran 

2 no_pend_terakhir integer 4 
Nomor 
pendaftaran 
terakhir dilakukan 

3 quota_TL integer 3 
Quota jurusan 
Kelistrikan 

4 quota_MM integer 3 Quota jurusan 
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Multimedia 

5 quota_GB integer 3 
Quota jurusan 
Gambar Bangunan 

6 quota_PM integer 3 
Quota jurusan 
Pemersinan 

7 quota_AV integer 3 
Quota jurusan 
Audio Video 

8 quota_KJ integer 3 
Quota jurusan 
Teknik Komputer 
Jaringan 

9 quota_KR integer 3 
Quota jurusan 
Kendaraan Ringan 

10 quota_KK integer 3 
Quota jurusan 
Konstruksi Kayu 

11 tanggal_awal date - 
Tanggal mulai 
pendaftaran 

12 tanggal_akhir date - 
Tanggal terakhir 
pendaftaran 

13 
tanggal_pengum
uman 

date - 
Tanggal 
diumumkan hasil 
seleksi 

14 tanggal_regawal date - 
Tanggal awal 
registrasi 

15 tanggal_regakhir date - 
Tanggal terakhir 
registrasi. 

16 dientri_tanggal datetime - 
Data dimasukkan 
tanggal dan jam 
berapa 

17 diubah_tanggal datetime - 
Data diubah 
tanggal dan jam 
berapa 

18 user_id** integer 1 
User yang 
memasukkan data 

 

2.5.4 Tabel Jurusan 

Struktur tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi dari nama-nama 

jurusan yang tersedia di sekolah dan yang akan dipilih oleh setiap calon 

siswa. 
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Kunci primer : id 

Kunci tamu  : user_id 

Jumlah field : 6 field. 

Tabel 2.4. Jurusan 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 id* 
integer 
(AUTO_INCR
EAMENT) 

2 Id jurusan 

2 jurusan varchar 20 
Nama jurusan 
yang tersedia. 

3 singkatan char 2 
Singkatan dari 
nama jurusan 

4 dientri_tanggal datetime - 
Data dimasukkan 
tanggal dan jam 
berapa 

5 diubah_tanggal datetime - 
Data diubah 
tanggal dan jam 
berapa 

6 user_id** integer 1 
User yang 
memasukkan data 

 

2.5.5 Tabel Status 

Struktur tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi status dari calon 

siswa. 

Kunci primer : id 

Kunci tamu  : user_id 

Jumlah field : 5 field. 

Tabel 2.5. Status 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 id* 
integer 
(AUTO_INCR
EAMENT) 

2 Id status 
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2 status varchar 20 
Status dari calon 
siswa 

3 dientri_tanggal datetime - 
Data dimasukkan 
tanggal dan jam 
berapa 

4 diubah_tanggal datetime - 
Data diubah 
tanggal dan jam 
berapa 

5 user_id** integer 1 
User yang 
memasukkan data 

 

2.5.6 Tabel Tes 

Struktur tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tes fisik yang 

akan dilakukan terhadap calon siswa. 

Kunci primer : id 

Kunci tamu  : user_id 

Jumlah field : 5 field. 

Tabel 2.6. Tes 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 id* 
integer 
(AUTO_INCR
EAMENT) 

2 Id status 

2 nama varchar 20 Jenis tes fisik 

3 dientri_tanggal datetime - 
Data dimasukkan 
tanggal dan jam 
berapa 

4 diubah_tanggal datetime - 
Data diubah 
tanggal dan jam 
berapa 

5 user_id** integer 1 
User yang 
memasukkan data 
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2.5.7 Tabel Calon Siswa 

Struktur tabel ini digunakan untuk menyimpan data identitas diri dari 

calon siswa yang melakukan pendaftaran.  

Kunci primer : no_pendaftaran 

Kunci tamu : jurusan_id, tes_id, status_id, tahun_id, user_id. 

Jumlah field : 22 field. 

Tabel 2.7. Calon Siswa 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 no_pendaftaran* varchar 9 
Nomor 
pendaftaran calon 
siswa 

2 nama varchar 50 Nama calon siswa 

3 alamat varchar 50 
Alamat calon 
siswa 

4 tempat_lahir varchar 20 
Tempat lahir calon 
siswa 

5 tanggal_lahir date - 
Tanggal lahir calon 
siswa 

6 jenis_kelamin integer 1 
Jenis kelamin 
calon siswa 

7 asal_sekolah varchar 50 
Asal sekolah calon 
siswa 

8 agama_id integer 1 
Agama calon 
siswa 

9 nilai_ind decimal 5,2 
Nilai bahasa 
Indonesia calon 
siswa di SMP 

10 nilai_ipa decimal 5,2 
Nilai ipa calon 
siswa di SMP 

11 nilai_mtk decimal 5,2 
Nilai matematika 
calon siswa di 
SMP 

12 nilai_ing decimal 5,2 
Nilai bahasa 
inggris calon siswa 
di SMP 

13 prestasi decimal 5,2 Prestasi calon 
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siswa dari 
akademik / non-
akademik di SMP 

14 jurusan_id** integer 1 
Jurusan yang 
dipilih oleh calon 
siswa 

15 tes_id** integer 1 
Jenis tes fisik yang 
ditentukan untuk 
calon siswa 

16 status_id** integer 1 
Status dari calon 
siswa 

17 foto_siswa varchar 30 
Foto dari calon 
siswa 

18 diterima tinyint 1 

Untuk menentukan 
status diterima 
atau tidak 
diterimanya calon 
siswa. 

19 tahun_id** integer 4 Tahun pendaftaran 

20 dientri_tanggal datetime - 
Data dimasukkan 
tanggal dan jam 
berapa 

21 diubah_tanggal datetime - 
Data diubah 
tanggal dan jam 
berapa 

22 user_id** integer 1 
User yang 
memasukkan data  

 

2.5.8 Tabel Pekerjaan 

Struktur tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi dari jenis-jenis 

pekerjaan dari setiap orang tua siswa. 

Kunci primer : id 

Kunci tamu  : user_id 

Jumlah field : 5 field. 
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Tabel 2.8. Pekerjaan 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 id* 
integer 
(AUTO_INCR
EAMENT) 

2 Id pekerjaan 

2 pekerjaan varchar 25 
Jenis-jenis 
pekerjaan yang 
tersedia. 

3 dientri_tanggal datetime - 
Data dimasukkan 
tanggal dan jam 
berapa 

4 diubah_tanggal datetime - 
Data diubah 
tanggal dan jam 
berapa 

5 user_id** integer 1 
User yang 
memasukkan data 

 

2.5.9 Tabel Gaji_Ortu 

Struktur tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang jumlah 

gaji yang dimiliki orangtua dari siswa. 

Kunci primer : id 

Kunci tamu  : user_id 

Jumlah field : 5 field. 

Tabel 2.9. Gaji Ortu 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 id* 
integer 
(AUTO_INCR
EAMENT) 

2 Id gaji_ortu 

2 nominal varchar 25 
Nominal jumlah 
gaji yang tersedia 

3 dientri_tanggal datetime - 
Data dimasukkan 
tanggal dan jam 
berapa 

4 diubah_tanggal datetime - 
Data diubah 
tanggal dan jam 



16 
 

berapa 

5 user_id** integer 1 
User yang 
memasukkan data  

 

2.5.10 Tabel Siswa 

Struktur tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari siswa yang telah 

diterima beserta data-data dari orangtua/wali yang dimana sebagian dari 

datanya mengambil dari tabel calon_siswa. 

Kunci primer : nis 

Kunci tamu : no_pendaftaran, jurusan_id, pekerjaan_ayah_id, 

pekerjaan_ibu_id, gaji_ortu_id dan user_id 

Jumlah field : 19 field. 

Tabel 2.10. Siswa 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1 nis* int 2 Nomor induk siswa 

2 no_pendaftaran** varchar 9 
Nomor 
pendaftaran siswa 

3 nama varchar 50 Nama siswa 

4 alamat varchar 50 Alamat siswa 

5 tempat_lahir varchar 20 Tempat lahir siswa 

6 tanggal_lahir date - 
Tanggal lahir 
siswa 

7 jenis_kelamin integer 1 
Jenis kelamin 
siswa 

8 agama_id integer 1 Agama siswa 

9 jurusan_id** integer 1 Jurusan siswa 

10 nama_ayah varchar 20 
Nama ayah dari 
siswa 

11 nama_ibu varchar 20 
Nama ibu dari 
siswa 

12 alamat_ortu varchar text 
Alamat tinggal 
orang tua siswa 

13 pekerjaan_ayah_i integer 1 Id dari pekerjaan 
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d** ayah 

14 
pekerjaan_ibu_id
** 

integer 1 
Id dari pekerjaan 
ibu 

15 tahun_angkatan integer 4 
Tahun angkatan 
dari siswa 

16 gaji_ortu_id** integer 1 
Jumlah gaji dari 
orang tua siswa 

17 dientri_tanggal datetime - 
Data dimasukkan 
tanggal dan jam 
berapa 

18 diubah_tanggal datetime - 
Data diubah 
tanggal dan jam 
berapa 

19 user_id** integer 1 
User yang 
memasukkan data  

 

 

2.6. Relasi Tabel 

Relasi tabel ini diperoleh dari hubungan antar tabel dimana antara tabel 

satu dengan tabel yang lain ini dihubungkan menggunakan kunci primer 

dengan kunci sekundernya. Relasi antar tabel untuk penerimaan siswa baru 

di SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Relasi Tabel 

Keterangan : 

*  Kunci utama    1 – 1  One To One 

** Kunci tamu   1 – m  One To Many 

 

2.7. Usecase Diagram 

Usecase diagram merupakan skema bagian dari sistem secara 

keseluruhan dan juga deskripsi dari kumpulan aksi oleh pengguna sistem 

atau perangkat tersebut. Usecase menyediakan cara untuk mendapatkan 

pemahaman dari apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Usecase digunakan 

untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau ayanan yang disediakan 

oleh sistem ke pemakai atau user pemakai. (Adi Nugroho, 2005 : hal 89). 
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2.7.1 Admin 

Admin adalah pelaku yang menjalankan sistem serta mengolah sistem. 

Admin sebagai aktor dapat menginputkan data pengumuman psb, menerima 

berkas calon siswa, menerima hasil tes fisik, melakukan verifikasi calon 

siswa, melihat pengumuman hasil seleksi, melihat laporan dan melakukan 

registrasi siswa yang diterima. 

 

Gambar 2.2. Usecase Diagram Admin 

Keterangan : 

 : Actor atau siapa yang melakukan     

: Usecase atau apa yang bisa dilakukan 

: Proses yang dilakukan oleh aktor  

<<Include>>  :  Kelakuan yang harus terpenuhi agar event dapat terjadi 

NewClass
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2.7.2 User Umum (Calon Siswa) 

Calon siswa adalah sebagai pelaku yang melakukan pendaftaran. Calon 

siswa sebagai aktor dapat melihat informasi psb, mengisi formulir 

pendaftaran, mencetak bukti pendaftaran, menyerahkan berkas untuk 

verifikasi, melakukan pengetasan tes fisik, melihat proses seleksi, melihat 

hasil seleksi calon siswa dan menyerahkan berkas registrasi . 

 

Gambar 2.3. Usecase Diagram Calon Siswa 

Keterangan : 

 : Actor atau siapa yang melakukan.     

: Usecase atau apa yang bisa dilakukan oleh aktor. 

: Proses.  

NewClass
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2.8. Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan aspek dinamis secara 

esensial mirip dengan diagram alir (flowchart) yang memperlihatkan liran 

kendali dari suatu aktifitas ke aktifitas lainnya. Activity diagram tidak hanya 

penting untuk pemodelan aspek dinamis dari sistem, tetapi juga penting 

untuk mengkontruksi sistem yang dapat dieksekusi, baik secara forward atau 

reverse engineering. (Adi Nugroho, 2005 : hal 94). 

 

Gambar 2.4. Activity Diagram 
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Keterangan : 

 : Awalan dalam activity diagram  : Aktifitas yang dilakukan 

 : Proses dari satu tahap ke tahap  : Pilihan 

 : Akhiran dalam activity diagram 

 

2.9. Rancangan Input 

Dari rancangan tabel yang ada perlu dibuat rancangan input dari setiap 

tabel yang ada. Adapun rancangan input dari sistem penerimaan siswa baru 

di SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA menggunakan Yii Framework adalah 

sebagai berikut. 

2.9.1 Rancangan Form Input Calon Siswa 

Rancangan ini digunakan calon siswa dalam proses mendaftar untuk 

mengisi formulir data calon siswa yang akan disimpan di tabel calon_siswa. 

Berikut adalah gambar rancangan tersebut. 

Menambah Data CalonSiswa 

              No Pendaftaran   

                              Nama     

                             Alamat   

 

                   Tempat Lahir    

                  Tanggal Lahir      

                  Jenis Kelamin       Laki-laki       Perempuan 

                   Asal Sekolah 
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                             Agama                 

 Nilai Bahasa Indoenesia  

                           Nilai Ipa 

                          Nilai Mtk 

        Nilai Bahasa Inggris 

                   Pilih Jurusan 

                      Foto Siswa   No File Choosen 

 

 

Gambar 2.5. Form Input Calon Siswa 

 

2.9.2 Rancangan Form Verifikasi 

Rancangan ini digunakan untuk melakukan verifikasi data dari calon 

siswa yang masuk untuk menentukan benar tidaknya data yang dimasukkan 

dan sebagai tanda nantinya bahwa data ini telah di-verifikasi. Berikut adalah 

gambar rancangan tersebut. 

Verifikasi Data CalonSiswa 

              No Pendaftaran   

                              Nama     

                             Alamat   

 

   

                  Tanggal Lahir      

                  Jenis Kelamin       Laki-laki       Perempuan 

                   Asal Sekolah 

                            Agama                 = Pilihan =  

= Pilihan =  

= Pilihan =  

Choose File 

S I m p a n 
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 Nilai Bahasa Indoenesia  

                           Nilai Ipa 

                          Nilai Mtk 

        Nilai Bahasa Inggris 

                       Prestasi 

                           Jurusan 

                             Tes 

                             Status 

 

Foto Siswa              No File Choosen 

 

 

Gambar 2.6. Form Verifikasi 

 

2.9.3 Rancangan Form Regristasi 

Rancangan ini digunakan untuk regristasi siswa yang telah diterima yang 

akan disimpan di tabel siswa. Berikut rancangan gambar tersebut. 

Registrasi Data CalonSiswa 

                                  Nis  

              No Pendaftaran   

                              Nama     

                             Alamat   

 

   

        Tempat Lahir    

                  Tanggal Lahir      

                  Jenis Kelamin       Laki-laki       Perempuan 

= Pilihan =  

 

Choose File 

S I m p a n 
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                            Agama                 

                           Jurusan 

                      Nama Ayah    

                         Nama Ibu    

                     Alamat Ortu   

 

   

               Pekerjaan Ayah 

                 Pekerjaan Ibu 

             Tahun Angkatan 

                         Gaji Ortu 

 

 

Gambar 2.7. Form Regristasi 

 

2.10. Rancangan Form Output 

Dalam mempermudah dalam memperoleh gambaran tentang informasii 

apa saja yang dihasilkan serta dapat melihat data berupa hasill rincian, maka 

perlu dibuat suatu perancangan output. Adapun rancangan-rancangan 

outputnya sebagai berikut. 

 

2.10.1. Rancangan Output Calon Siswa 

Rancangan output ini digunakan untuk menampilkan data dari calon 

siswa yang mendaftar. Rancangan ini sebagai gambaran dari data calon 

siswa. 

= Pilihan =  

= Pilihan =  

= Pilihan =  

= Pilihan =  

= Pilihan =  

S I m p a n 
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No No PEN NAMA ALAMAT ASAL 

SEKOLAH 

INDO IPA MTK ING PRESTASI JURUSAN STATUS FOTO AKSI 

xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 

Gambar 2.8. Output Calon Siswa 

 

2.10.2. Rancangan Output Regristasi Siswa 

Rancangan ini digunakan untuk mengetahui siswa yang telah diterima 

dan sudah melakukan regristasi. Gambar rancangannya sebagai berikut. 

No NIS No_PEN NAMA ALAMAT TANGGAL 

LAHIR 

NAMA 

AYAH 

NAMA 

IBU 

ALAMAT 

ORANG TUA 

AKSI 

xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx 

Gambar 2.9. Output Regristasi Siswa 

 

2.10.3. Rancangan Output Proses Seleksi dan Hasil Seleksi 

Rancangan ini digunakan untuk menampilkan hasil seleksi dari semua 

siswa diterima menurut rangking dari jumlah bobot nilai siswa diterima. 

Gambar rancangannya sebagai berikut. 

NO NO 

PENDAFTARAN 

NAMA NILAI 

BAHASA 

INDONESIA 

MTK IPA BAHASA 

INGGRIS 

PREST

ASI 

TOTAL 

xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Gambar 2.10. Proses Seleksi Output Hasil Seleksi 
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2.10.4. Rancangan Output Laporan Diterima dan Tidak Diterima 

Rancangan ini digunakan untuk menampilkan laporan dari semua data 

siswa dengan bobot nilainya yang diterima maupun yang tidak diterima. 

Gambar rancangannya sebagai berikut. 

NO NO 

PENDAFTARAN 

NAMA NILAI 

BAHASA 

INDONESIA 

MTK IPA BAHASA 

INGGRIS 

PRESTASI TOTAL STATUS TES 
FISIK 

xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx 

Gambar 2.11. Output Laporan Diterima Dan TIdak Diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


