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ABSTRACT 
The development of information technology and communication nowadays provides easiness for people to access 
information. One of many text base communication mechanisms in mobile phone technologies is using short text message 
service. The content of the text message is usually limited to 160 alphanumeric characters. Using the facility of this text 
message service to input data, the service can be used to access information in a school such as in SMPN 1 Katon. This 
information service provides easiness for students in obtaining information quickly which can be accessed anywhere and 
anytime. The school, as also other companies, considers the benefit of implementing the technologies and migrating from 
the conventional way of business into the computerized one, so that the business process can be performed more 
effectively and efficiently. The analysis reported in this paper tries to compile the problems involved in the data 
processing of students’ data at the SMPN1 Katon and continued with the development of text message based student 
information systems. The analysis and the application development are performed using the Use Case model and Gammu 
application. 
Keywords: Analysis, Information Systems Design, Gammu SMS Gateway, Use Case. 
  
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
SMS belakangan ini makin marak keberadaannya dalam kehidupan kita sehari–hari. Banyak dari kita yang menggunakan 
SMS sebagai sarana komunikasi sehari hari karena harganya yang murah. Salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan 
dalam bisnis SMS ini adalah peranan sebuah SMS gateway. Sebuah sistem yang dipergunakan oleh penyedia jasa untuk 
mengirim  maupun menerima SMS. Keberadaan SMS gateway ini semakin hari semakin diminati dan keberadaannya 
juga terus berkembang. Pada awalnya, SMS gateway digunakan untuk memudahkan seseorang atau sebuah perusahaan 
untuk mengirimkan SMS dengan pesan yang sama pada banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Namun kini dengan 
sistem dan pemrograman yang lebih baik, SMS gateway menggunakan Gammu tidak hanya dapat mengirimkan pesan 
saja tetapi juga dapat dipergunakan untuk kepentingan lain, seperti mampu melacak keberadaan seseorang. Banyak 
manfaat yang akan didapat dengan menggunakan SMS Gateway dibandingkan dengan menggunakan sistem online atau 
menggunakan internet, contoh: biaya yang akan dikeluarkan akan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan 
internet, kecepatan SMS lebih cepat daripada menggunakan internet, dapat diakses kapan saja dan dimana saja. 
 
SMP Negeri 1Katon, pada saat ini menyampaikan informasi mengenai nilai ujian harian, nilai ujian tengah semester, nilai 
ujian akhir semester, dan nilai ujian ekstrakulikuler secara manual. Sedangkan untuk jadwal ujian ataupun informasi 
lainnya, sekolah cenderung menyampaikan informasi melalui selembar kertas atau ditempel pada mading sekolah.  
Tujuan pengembangan Aplikasi SMS Gateway ini membangun sebuah sistem informasi sekolah sehingga siswa dapat 
mengetahui informasi nilai pelajaran Tugas, UAS, UAN, dan Absensi kelas dalam hitungan detik. Siswa mengirim SMS 
maka sistem SMS Gateway akan membalas SMS secara langsung dan otomatis. Pengembangan Aplikasi SMS Gateway 
ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam mengakses informasi. Data yang dikirimkan ke telepon selular peminta 
sebagai respon atas permintaan yang dikirimkan oleh peminta, dalam hal ini bisa berupa data Nilai pelajaran (Tugas 
harian, UAS, UAN, dan Absensi). Data-data yang disediakan oleh penyedia data dikelompokkan dengan kode-kode 
tertentu yang sudah distandarkan dan sudah berbentuk format tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan SMS. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Setelah dilakukan analisis pada SMPN 1 Katon  pokok permasalahan yang dihadapi adalah: 
a. Bagaiman murid atau orang tua murid dapat melihat nilai-nilai ujian dan jadwal ujian ketika diinginkan atau  

diperlukan pada semester yang bersangkutan? 
b. Bagaimana murid atau orang tua murid tidak terlambat mendapatkan informasi nilai-nilai ujian, jadwal ujian, dan 

informasi dari sekolah? 
c. Bagaimana orang tua murid dapat mengetahui secara langsung nilai-nilai ujian dan jadwal ujian sehingga dapat 

membimbing anaknya untuk meningkatkan kemampuannya? 
d. Bagaimana merancang diagram artifact kebutuhan UML (Unified Model Language) yaitu Use Case Model pada 

sistem informasi kesiswaan berbasis SMS gateway pada SMPN 1 Katon yang baik dan tepat? Untuk mengatasi 
masalah yang selama ini terjadi pada SMPN 1 Katon, sangat dibutuhkan suatu program yaitu sistem informasi 
kesiswaan berbasis sms gateway menggunakan gammu yang dapat memberikan informasi secara otomatis yang dapat 
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memenuhi kebutuhan para murid tentang jadwal, informasi dari sekolah, dan nilai-nilai hasil ujian dimanapun tanpa 
harus datang ke sekolah. 

 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun dan mengimplementasikan SMS Gateway memggunakan Gammu 
untuk Sistem Informasi Kesiswaan dengan menggunakan model Use Case. 
 
1.4 Manfaat 
Manfaat penelitian ini adalah: 
a.  Untuk memberikan alternatif solusi dalam pemberian informasi untuk murid atau orang tua murid dalam mengetahui 

nilai ujian harian, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, nilai ujian ekstra kulikuler, jadwal ujian 
ataupun mengirimkan kritik serta saran kepada pihak sekolah. 

b.   Meninimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dalam hal penggunaan kertas. 
c.  Memotivasi murid untuk lebih aktif belajar dalam meningkatkan nilainya, bila murid dapat mengetahui nilai tepat 

pada waktunya dan dapat melakukan perbaikan bila nilai yang didapat kurang memuaskan. 
 
2. Tinjuan Pustaka 
2.1 Pengertian Analisis System. 
Jogiyanto H.M. 2005[4] berpendapat bahwa analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 
dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-
permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan 
 
2.2 Pengertian Perancangan Sistem 
Berdasarkan pendapat Mc.Leod[1] analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk 
merancang sistem yang baru atau diperbaharui. Sedangkan rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang 
diperlukan oleh sistem baru. Adi Nugroho (2002) berpendapat Perancangan Sistem adalah tahap awal pendekatan untuk 
menyelesaikan masalah. 
 
2.5 Sms Gateway dengan menggunakan Gammu 
SMS Gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari 
peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) melalui SMS Gateways shortcode (sebagai contoh 9221). Bila dilihat pada kamus 
Inggris-Indonesia diartikan sebagai pintu gerbang. SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi penyebaran I nformasi 
dengan menggunakan SMS. Pesan dapat disebarkan ke ratusan nomor secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung  
dengan database nomor-nomor ponsel  saja tanpa harus mengetik ratusan nomor dan pesan di ponsel karena semua 
nomor akan diambil secara otomatis dari database tersebut. 
 
Gammu adalah semacam service yang disediakan untuk membangun aplikasi yang berbasis SMS Gateway. Selain mudah 
aplikasi sms gateway dengan gammu adalah free. Setelah kita sukses membangun Gammu, maka kita bisa membangun 
aplikasi SMS Gateway dengan bahasa program atau platform apapun, baik itu web based dengan PHP, ASP atau yang 
lainnya, dan juga desktop dengan menggunakan Delphi, VB, atau lainnya. Kelebihan dari Gammu ini adalah merupakan 
software opensource yang tersedia dalam bentuk source code atau binarynya. Pengguna tidak perlu khawatir tentang 
lisensinya. Selain itu Gammu juga tersedia untuk OS Windows maupun Linux. Terkait dengan masalah kemampuan, 
Gammu tidak perlu diragukan lagi karena selain bisa untuk mengirim/menerima SMS, Gammu juga dapat mengirim/ 
menerima MMS, backup/restore phonebook, serta upload/download file ke HP. Selain itu Gammu juga mensupport 
untuk lebih dari 400 jenis HP. Pengguna dapat melihat list HP yang dapat disupport oleh Gammu di Gammu Phone List 
Database sebelumnya dan download gammu. Gammu dapat didownload secara gratis dari http://www.mwiacek.com 
/zips/gsm /gammu/gammu_win32.zip. 
1. Handphone. Di sini contoh  menggunakan HP Nokia tipe 3330. 
2. Kabel data HP 3330 kabel datanya masih kabel data yang dapat dikoneksi ke port COM komputer. Colokannya ke 

HP masih harus buka batrei, karena ada di bawahnya batrei. 
3. Jika diinginkan untuk menyimpan outbox ataupun inbox pada suatu database mysql, dan interfacenya pake PHP, 

maka pengguna perlu install dulu web server. Paket server terintegrasi dalam xampp (di dalamnya ada apache, mysql, 
dan phpmyadmin). Jika belum punya, masternya bisa didapatkan dari http://www.apachefriends.org/en/xampp-
windows.html 

4. Selain HP 3330, gammu juga support dengan beberapa HP lainnya seperti: Nokia 3210, 3310, 3315, 3410, 5110, 
5130, 6110, 6130, 6150, 6210, 7110, 8210, Nokia 3100, 3510, 3510i, 6220, 6230, 6310, 6310i, 6510, 6610, 7210, 
8310, Siemens, Sony Ericsson, Nokia, Alcatel models Alcatel from BE5/BF5/ BH4 generation - for example 501, 
511, 512 some functions with OBEX and Symbian devices. 

5. Install gammu, letakkan di C:\Gammu-1.17.0-Windows, setelah proses instalasi, maka di dalam folder akan terdapat 
4 folder, yaitu folder bin, include, lib dan share. Di dalam folder bin, terdapat sebuah file aplikasi gammu.exe dan 
beberapa file .dll. Sedangkan jika pengguna menginginkan contoh, terdapat pada folder share\doc\gammu\examples. 
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6. Supaya sistem bisa mengenali command gammu maka tambahkan pada system path (Control panel-system-advanced-
environment variable) path letak file gammu.exe. Kemudian tekan OK, dan test dengan menjalankan command 
prompt dan ketik gammu. Jika perintah itu sudah dikenali, maka berhasil. Tapi kalau belum, pengguna perlu 
memastikan setting apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar restart komputer. 

7. Mengkonfigurasi file konfigurasi gammu. File ini dinamakan gammurc (tanpa ada ekstensi).  
8. Selanjutnya cari dan editlah file tersebut seperti ini: 

[gammu] 
port = /dev/ttyS0 #Jika anda memakai COM2 ganti dengan ttyS1 
#model = 6110 #model handphone-nya anda abaikan saja, karena kalau diaktifin sering timbul masalah 
connection = fbus #Kalau anda pakai hp Nokia connection-nya “fbus” jika anda memakai hp Siemens ganti “fbus” 
menjadi “at19200″ 
#synchronizetime = yes 
#logfile = gammulog 
#logformat = textall 
#use_locking = yes 
#gammuloc = locfile 
#startinfo = yes 
#gammucoding = utf8 
#rsslevel = teststable #usephonedb = yes 

Sekarang pastikan kabel data dan handphone anda sudah tersambung ke port COM1 pada komputer, selanjutnya anda 
ketikkan: 

#gammu –identify 
Manufacturer : Nokia 

Model : 3330 (NHM-5) 
Firmware : 06.33 F (28-11-03) 
Hardware : 1012 
IMEI : 350835608671298 
Original IMEI : 350835608671298 
Manufactured : 0802 
Product code : 0505201 
Simlock 1 : MCC+MNC 00101, opened, user , counter 0 
Simlock 2 : GID1 0000, opened, factory, counter 0 
Simlock 3 : GID2 0000, opened, factory, counter 0 
Simlock 4 : MSIN 0000000001, opened, factory, counter 0 
MSID : 830d50880846870ebedd126096 
MCU checksum : 9C79 
DSP ROM : 6 

Jika sudah ada koneksi seperti di atas berarti gammu sudah bisa mengenali handphone dan kita sudah bisa melanjutkan 
ke step yang lainnya. Sekarang tinggal membuat, bagaimana semua sms yang masuk langsung tersimpan ke database 
mysql dan dapat ditampilkan ke website dengan memakai php scripts. 

Dari sini pengguna Sebenarnya sudah dapat menggunakan sistem ini untuk mengirim sms dengan cara seperti ini: 

• Buka command prompt dan masuk ke tempat file gammurc ada. 
• Tuliskan echo $str | gammu –sendsms TEXT $dest dimana $str merupakan teks yg mau dikirim, $dest merupakan 

nomor tujuan kita. Contoh echo tes-tes | gammu –sendsms TEXT 0852436787. Pesannya jangan menggunalan  
spasi  dengan karakter \n atau \t atau \r. 

Jika menginginkan untuk dihubungkan dengan mySQL maka, perlu melakukan setting terlebih dahulu. Buka file smsdrc 
(sebelumnya copy dulu file smsdrc dari folder C:\Gammu-1.17.0-Windows\share\doc\gammu\examples\config ke folder 
yang sama dengan gammurc dan gammu.exe). Edit isinya seperti berikut ini: 
[smsd] 
PIN = 1234 
logfile = smsdlog 
commtimeout = 1 
sendtimeout = 10 
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Cari dan edit bagian di bawah ini sesuai dengan keadaan mysql: 

# ————————- SETTINGS FOR –smsd MYSQL ————————— 
user = root 
password = password_mysql_anda 
pc = localhost 
database = nama_database 

Selain bagian yang disebutkan di atas mohon dibubuhi tanda “#” karena yang dibutuhkan di sini hanya bagian seperti 
yang disebutkan di atas saja, sehingga koneksi ke database mysql bias didapatkan. Sekarang masuk ke directory 
/docs/example/config/ terdapat file ‘mysql.sql’, yang adalah structure table yang digunakan. Pengguna perlu 
memasukkannya di MySQL database. 
 
- Buat database sms 

#mysqladmin –u root –p create sms 
- Buat table gammu dari file ‘mysql.sql’ 

#mysql –u root –p < mysql.sql 

Atau dengan cara yang lebih mudah, pengguna dapat membuat database dan membuat table gammu melalui phpmyadmin 

http://localhost/phpmyadmin 

Setelah selesai pengguna sudah bisa menjalankan daemon smsd-nya melalui command prompt (arahkan dulu sebelumnya 
ke folder tempat gammurc, smsdrc dan gammu.exe berada): 
#gammu –smsd MYSQL smsdrc 
Log filename is “smsdlog” 
Press Ctrl+C to stop the program. 

Jika keluar seperti yang di atas berarti SMS Gateway sudah berjalan dengan baik dan pengguna bisa menggunakan sesuai 
kebutuhan. Semua sms yang ada di handphone akan lansung masuk ke dalam database mysql. Untuk tahap selanjutnya 
tinggal menampilkan sms ke web menggunakan php scripts. Php scripts-nya bisa didownload di http:// www. 
syednetworks.com/gammu-sms-gateway.zip. Untuk tahap yang kedua adalah cara kerja sistem. Cara kerja sistem proses 
komunikasi antara pengguna dengan sistem SMS Gateway dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) SMS  dikirim  oleh  
siswa  ke telepon selular server. (b) SMS  yang  masuk  ke  telepon  selular server  diambil  oleh  Gammu  dan 
dimasukkan  ke  dalam  tabel  inbox. SMS pada telepon selular server akan dihapus  saat  Gammu  mengambil pesan 
SMS tersebut. (c) SMS  yang  terdapat  pada  tabel  inbox akan  diproses  oleh  PHP.  Pesan  SMS yang  telah  diproses  
oleh  PHP dinamakan autoreply. (d) Autoreply SMS akan di-query melalui PHP kemudian  dimasukkan  ke dalam tabel 
outbox. (e) Autoreply  pada tabel  outbox  disalin ke dalam tabel sentitems. (f) Autoreply pada tabel sentitems di ambil  
oleh Gammu dan dikirim ke telepon selular server dan selanjutnya dikirim ke telepon selular siswa. 

 

Gambar 1. Proses SMS Gateway 

Tahap ketiga prototyping dan testing. Tahap ini bertujuan untuk melakukan pemodelan sistem dalam bentuk aplikasi. 
Pemodelan dilakukan untuk mendapatkan model sistem yang paling ideal. Untuk melakukan evaluasi terhadap tahapan 
pemodelan sistem ini dilakukan testing. Evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan sistem sesuai dengan kondisi yang 
dibutuhkan. Tahapan yang berkaitan dengan prototyping dan testing yaitu: (1) Pengkodean program, modul-modul, 
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proses dan data yang telah didesain dalam tahap desain. Sistem dituangkan dalam bentuk aplikasi dengan melakukan 
pengkodean. Pengkodean program dibuat dalam bahasa visual dan database yang berbasis SQL. (2) Prototype Database, 
pada tahapan ini dibuat pemodelan terhadap penyimpanan data, yaitu database yang berfungsi untuk selain menyimpan 
juga mengolah data tersebut berdasarkan program yang dibuat. (3) Desain Template, Form, Menu & Report. Tahapan ini 
dilakukan untuk melakukan penyesuaian yang baik sehingga didapatkan sistem yang terstruktur (Aplikasi) dan report 
yang baik. (4) Testing terhadap database, aplikasi dan hardware pendukung. Dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem 
yang telah dibangun berikut dengan komponen yang terkait dengan kinerja sistem tersebut. 

Ada dua cara mengirimkan pesan dari komputer/mobile phone: 
1. Sambungkan mobile phone atau GSM/GPRS modem ke kompter/PC. Kemudian gunakan komputer/PC dan AT 

Commands untuk menginstruksikan mobile phone atau GSM/GPRS modem untuk mengirimkan pesan sms. 
2. Sambungkan komputer/PC ke sms center (SMSC) atau sms gateway dari perusahaan atau sms service provider. Lalu 

kirimkan pesan sms dengan menggunakan protokol yang disupport oleh SMSC atau sms gateway. 
 
Ada tiga cara untuk menerima pesan sms dengan menggunakan komputer/PC: 
1. Sambungkan mobile phone atau GSM/GPRS modem ke komputer/PC. Kemudian gunakan komputer/PC dan AT  

Commands untuk menerima sms dari mobile phone atau GSM/GPRS modem. 
2. Dapatkan akses ke sms center (SMSC) atau sms gateway dari perusahaan wireless. Pesan sms yang diterima akan 

dikirimkan ke komputer/PC dengan menggunakan protokol yang disupport oleh SMSC atau sms gateway. 
3. Dapatkan akses ke sms gateway dari sms service provider. Pesan sms yang diterima akan dikirimkan ke komputer/PC 

dengan menggunakan protokol yang disupport oleh sms gateway. 
 
3. Hasil Penelitian 
3.1 Perancangan Sistem 
Program aplikasi SMS Gateway dengan gammu dibuat untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi 
sekolah kepada siswa-siswi. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan menggunakan waktu yang lama, 
kini bisa dilakukan dengan cepat dan lebih mudah. Selain itu aplikasi SMS ini akan selalu memberikan informasi yang 
uptodate setiap saat. 
 
3.2 Metode Kerja Sistem Usulan 
Sistem aplikasi berbasis SMS ini dijalankan pada sebuah komputer yang terhubung dengan database dan menggunakan 
sebuah handphone sebagai servernya, dimana alat ini akan menjawab semua pesan yang datang dan menjawab respon 
SMS secara otomatis. Handphone dipasangkan pada port USB komputer, yang berfungsi untuk mengirim dan menerima 
pesan. Pesan yang diterima dan yang akan dikirim, diproses oleh aplikasi berbasis SMS. Aplikasi ini akan berjalan 
setelah menerima permintaan dari user, permintaan tersebut akan diproses dan hasilnya akan dikirimkan kembali kepada 
user. Di bawah ini adalah tahapan-tahapan umum proses yang dilakukan pada aplikasi request reg, nilai, serta jadwal 
melalui SMS: Siswa sebagai user mengirim pesan SMS dengan Format tertentu yang telah ditentukan dan diterima oleh 
SMSC (SMS Center). SMS yang telah masuk pada SMSC akan dikirim ke Server melalui handphone sebagai servernya. 
Setelah itu SMS yang masuk akan disimpan ke dalam database dan akan di tampilkan di komputer dalam  tampilan php. 
 
 
 
 
 
 
                                                                Jaringan GSM               Kabel 
   

Gambar 2. Metode Kerja Sistem Usulan 
 
3.3 Perancangan Sistem Usulan 
Dalam pengembangan perancangan Sistem Informasi Kesiswaan Berbasis SMS Gateway penulis menggunakan 
pemodelan UML (Unified Modelling Language) yang terdiri dari delapan (8) diagram. Berikut daftar diagram UML yang 
akan digunakan: 
 
3.3.1. Use Case Diagram 
Use Case merupakan deskripsi dari sekumpulan aksi sekuensial yang ditampilkan sistem dan diperlihatkan dari nilai ke 
actor khusus. Use Case digunakan untuk menyusun behavioral things dalam sebuah model. Use case direalisasikan 
dengan sebuah collaboration. Secara gambar, sebuah use case digambarkan dengan sebuah ellips dengan garis penuh, 
biasanya yang tercakup hanya namanya. Proses permodelan use case dimulai dari tahap pemahaman dengan melakukan 
idenifikasi dari actor dan use case dari suatu sistem. Tahapan yang akan dilakukan dalam membuat Use Case Diagram 
adalah menentukan kandidat actor, menentukan Use Case Requirement yang berguna untuk mengidentifikasikan 
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kebutuhan use case dalam Sistem Informasi Kesiswaan Berbasis SMS Gateway, dan interaksi antara actor-actor terhadap 
use case–use case yang telah didefinisikan melalui pembuatan use case diagram. Berikut adalah penjabarannya: 
Actor-actor yang terdapat dalam sistem ini adalah: 
•    Administrator: mempunyai hak akses untuk melakukan input, update, dan delete data siswa-siswi, data pelajaran, data   

ekstrakulikuler/praktek, jadwal ujian, data pegawai, data pengguna serta melihat kritik dan saran. 
•    Guru: mempunyai hak akses untuk melakukan input, update, dan delete data nilai pelajaran, data nilai ekstrakulikuler 

/praktek serta melihat kritik dan saran. 
•    Wali Kelas: mempunyai hak akses untuk mengirim SMS (broadcast SMS), melihat SMS kirim dan SMS terima, serta 

melihat kritik dan saran. 
•    Siswa: mempunyai hak akses register dan unregister nomor handphone, melihat nilai ulangan harian pertama, nilai 

ulangan harian kedua, nilai ulangan harian ketiga, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, nilai ujian 
akhir nasional, nilai ujian praktek atau ekstrakulikuler/praktek, jadwal ujian, dan mengetahui info format SMS dan 
memberikan kritik dan saran. 

•    Sistem: menerima dan membalas SMS secara otomatis sesuai dengan command yang diminta oleh siswa. 
 
 
 
 
 
                                                                           Actor                    Use Case 
 
Actor Types yang mewakili: users yang berinteraksi dengan sistem. 

 
Tabel 1. Actor dan Deskrepsi Dalam Use Case 

Aktor Deskripsi 
Administrator Individu  yang mempunyai hak akses untuk melakukan input, update dan delete data siswa-siswi, 

data pelajaran, data  ekstrakulikuler/ praktek, jadwal ujian, data pegawai, data pengguna serta 
melihat kritik dan saran. 

Guru  Individu yang mempunyai hak akses untuk melakukan input, update dan delete data nilai pelajaran, 
data nilai ekstrakulikuler/praktek serta melihat kritik dan saran.

Wali Kelas Individu yang mempunyai hak akses untuk mengirim SMS (broadcast SMS), melihat SMS kirim, 
dan SMS terima, serta melihat kritik dan saran. 

Siswa Individu yang mempunyai hak akses register dan unregister nomor handphone, melihat nilai 
ulangan harian pertama, nilai ulangan harian kedua, nilai ulangan harian ketiga, nilai ujian tengah 
semester, nilai ujian akhir semester, nilai ujian akhir nasional, nilai ujian praktek atau 
ekstrakulikuler/praktek, jadwal ujian, mengetahui info format SMS, dan memberikan kritik dan 
saran. 

Sistem Menerima dan membalas SMS secara otomatis sesuai dengan command yang di minta oleh siswa 
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Actor Deskripsi 
Administator LOGIN 
 I . Data Siswa siswi 
         Menginput data siswa        
         Mengedit data siswa 
         Menghapus data siswa 
         Melihat data siswa 
         Melihat kritik dan saran 
 II. Data Pelajaran 
         Menginput data pelajaran    
         Mengedit data pelajaran 
         Menghapus data pelajaran 
         Melihat data pelajaran 
         Melihat kritik dan saran 
 III. Data Ekstrakulikuler 
         Menginput data Ekstrakulikuler  
         Mengedit data Ekstrakulikuler 
         Menghapus data Ekstrakulikuler 
         Melihat data Ekstrakulikuler 
         Melihat kritik dan saran 
 IV. Data Jadwal Ujian 
         Menginput data Jadwal Ujian 
         Mengedit data Jadwal Ujian 
         Menghapus data Jadwal Ujian 
         Melihat data Jadwal Ujian 
         Melihat kritik dan saran 
 V. Data Pegawai 
         Menginput data Pegawai 
         Mengedit data Pegawai 
         Menghapus data Pegawai 
         Melihat data Pegawai 
         Melihat kritik dan saran 
 V. Data Pengguna 
         Menginput data Pengguna 
         Mengedit data Pengguna 
         Menghapus data Pengguna 
         Melihat data Pengguna 
         Melihat kritik dan saran 
  

Guru  LOGIN 
 I . Data Nilai Pelajaran 
         Menginput data Nilai Pelajaran       
         Mengedit data Nilai Pelajaran 
         Menghapus data Nilai Pelajaran 
         Melihat kritik dan saran 
 II . Data Nilai  Ekstrakulikuler 
         Menginput data Nilai Ekstrakulikuler      
         Mengedit data Nilai Ekstrakulikuler 
         Menghapus data  Nilai Ekstrakulikuler 
         Melihat kritik dan saran 
Wali Kelas Mempunyai hak akses untuk mengirim sms 
 Melihat sms kirim dan sms yang diterima 
 Melihat kritik dan saran 
Siswa Mempunyai hak akses register dan 

unregister no HP 
 Melihat nilai ulangan harian 1, 2, 3 
 Melihat nilai ujian tengah semester 

Melihat nilai ujian semester 
Melihat nilai ujian akhir nasional 

 Melihat nilai ujian ekstrakulikuler 
 Melihat jadwal ujian rm 
 Mengetahui info format sms  
 Memberikan ktirik dan saran 
Sistem Menerima dan Membalas SMS Secara 

Otomatis 
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4. Use Cas Diagram 
4.1 Gambar  Data siswa 

Administator

Input Data Siswa

Update Data Siswa

Delete Data Siswa

Melihat kritik dan
saran

Guru

Login
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5. Kesimpulan                           
SMS Sekolah sebagai salah satu layanan informasi kepada orang tua/wali murid di sekolah sangat membantu dalam 
melakukan kontrol terhadap siswa. Informasi yang diperoleh juga semakin mudah, cepat, dan akurat. Untuk itu 
diharapkan semua sekolah menerapkan teknologi tersebut. Use case adalah urutan transaksi/proses yang dilakukan oleh 
sistem, dimana sistem ini menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat/diamati oleh actor tertentu. Analisa dan perancangan 
sistem dengan menggunakan Use Case Diagram sangat membantu dalam mendukung pembuatan sebuah Sistem 
Informasi yang dibutuhkan bagi SMPN 1 Katon. 
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