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ABSTRACT 

 

AYU PRATIWI DAN PILIYA ROSDIANA. Academic Information System for 

Devoted Vocational High School Mother 3 Palembang Using the Prototype 

Method. 

 

 Academic information system is a system that provides information 

services in the form of data by utilizing computer technology. Bakti Ibu 3 

Palembang Vocational School is one of the private schools with the title 

"Accredited A" which is located at Jalan Gotong Royong Serasi II, Sukarami 

District, Sukodadi Sub-District, Palembang, South Sumatra.  

 For processing teacher data, student data, student attendance data, 

student learning schedule data, teacher teaching data, student subject data, and 

student value data have been computerized using number processing applications 

but do not rule out the possibility of data duplication or data loss when the 

computer get a virus. While controlling the system becomes unsafe because the 

system has not been integrated with the database as a data backup control. The 

old system is considered to be still less effective because the delivery of academic 

information is still disseminated to each class or delivered on the bulletin board 

and the information cannot be accessed by students other than at school. 

  This thesis aims to build an academic information system at the Dedicated 

Vocational School 3 of Palembang, the authors build this system using the 

prototype development method. and use tools to develop flowcharts, DFDs, and 

ERDs. Making this system uses the PHP programming language with MySQL 

databases that store data centrally in the database and can be accessed online. 

 With the existence of this academic information system website can help 

administration in processing academic data data and students, teachers, 

homerooms and principals in obtaining academic information. 

 

Keywords: Academic Information System, Flowchart, Prototype. 
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ABSTRAK 

 

AYU PRATIWI DAN PILIYA ROSDIANA. Sistem Informasi Akademik SMK 

Bakti Ibu 3 Palembang Menggunakan Metode Prototype 

 

 Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang memberikan layanan 

informasi yang berupa data dengan pemanfaatan teknologi komputer.SMK Bakti 

Ibu 3 Palembang merupakan salah satu sekolah swasta dengan predikat 

“Terakreditasi A” yang beralamat di Jalan Gotong Royong Serasi II, Kecamatan 

Sukarami Kelurahan Sukodadi Palembang Sumatera Selatan. 

 

Untuk pengolahan data guru, data siswa, data absensi siswa, data jadwal 

pelajaran siswa, data mengajar guru, data mata pelajaran siswa, dan data nilai 

siswa sudah terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi pengolah angka 

namun tidak menutup kemungkinan adanya duplikasi data atau kehilangan data 

pada saat komputer terserang virus. Sedangkan pengendalian sistemnya menjadi 

tidak aman karena sistem belum terintegrasikan dengan database sebagai kontrol 

backup data. Sistem lama dianggap masih kurang efektif karena dalam 

penyampaian informasi akademik masih disebarkan ke setiap kelas atau 

disampaikan pada papan pengumuman dan informasi tersebut tidak dapat diakses 

siswa selain disekolah.  

 

Skripsi ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi akademik 

pada SMK Bakti Ibu 3 Palembang, penulis membangun sistem ini dengan 

menggunakan metode pengembangan prototype, dan menggunakan alat bantu 

pengembangan flowchart, DFD, dan ERD. Pembuatan system ini menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL yang penyimpanan data 

terpusat dalam database dan dapat diakses secara online.  

 

Dengan adanya website system informasi akademik ini dapat membantu tata 

usaha dalam mengolah data data akademik dan siswa, guru, wali kelas dan kepala 

sekolah dalam medapatkan informasi akademik. 

  

 

Kata kunci : Sistem Informasi Akademik, Flowchart, Prototype. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 SMK Bakti Ibu 3 Palembang merupakan salah satu sekolah swasta 

dengan predikat “Terakreditasi A” yang beralamat di Jalan Gotong Royong 

Serasi II, Kecamatan Sukarami Kelurahan Sukodadi Palembang Sumatera 

Selatan. SMK Bakti Ibu 3 Palembang merupakan sekolah menengah 

kejuruan yang memiliki tiga program keahlian diantaranya yaitu Teknik 

Komputer dan Jaringan (TKJ), Adminitrasi Perkantoran (AP), dan Teknik 

Sepeda Motor (TSM). 

SMK Bakti Ibu 3 Palembang belum mempunyai dan menerapkan 

sistem informasi akademik berbasis web, yang mana menurut bagian tata 

usaha untuk sistem pengolahan data akademik di SMK Bakti Ibu 3 

Palembang ada beberapa data yang sudah terkomputerisasi menggunakan 

komputer antara lain yaitu data siswa, data guru, data mata pelajaran, jadwal 

mengajar, absensi, dan data nilai, akan tetapi penggunaan aplikasi tersebut 

masih belum maksimal dalam pengolahan data dan tidak memiliki media 

penyimpanan dalam bentuk database, serta proses pencarian dan penyajian 

data yang membutuhkan waktu yang lama. 

Pada alur yang berjalan sekarang, siswa dalam mendapatkan 

informasi mengenai jadwal belajar harus menemui wali kelas dulu, dan 

pihak kurikulum harus mengeluarkan jadwal mengajar guru. Sistem lama 

dianggap masih kurang efektif karena dalam penyampaian informasi 
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akademik masih disebarkan ke setiap kelas atau disampaikan pada papan 

pengumuman dan informasi tersebut tidak dapat diakses siswa selain 

disekolah. Dalam pengolahan data nilai, pihak kurikulum melakukan 

rekapitulasi nilai sebelum diberikan kepada wali kelas yang bersangkutan, 

selain itu kalau ada informasi atau berita yang ingin disampaikan oleh pihak 

sekolah kepada siswa, maka pihak sekolah harus memanggil siswa yang 

bersangkutan dan dengan itu informasi tersebut baru bisa disampaikan 

kepada siswa. Hal tersebut mengakibatkan pihak sekolah membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam proses pengolahan data nilai, jadwal 

mengajar guru, jadwal belajar siswa, dan dalam penyampaian berita juga 

membutuhkan waktu yang lama. Dalam pengolahan dan pembuatan laporan 

akademik masih lambat, belum lagi butuh waktu yang lama dalam mencari 

dan melakukan perubahan data, serta tidak menutup kemungkinan adanya 

duplikasi data atau kehilangan data pada saat komputer terserang virus. 

Maka dari itu penulis memberikan solusi pengolahan data akademik 

berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah pihak sekolah dalam 

proses pengolahan data akademik yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian 

diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi Akademik SMK Bakti Ibu 3 Palembang Menggunakan 

Metode Prototype”. 
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1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang  yang telah dijelaskan maka penulis 

merumuskan masalah yaitu ”Bagaimana membangun sistem informasi 

akademik pada SMK Bakti Ibu 3 Palembang menggunakan metode 

prototype?”. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah sesuai dengan 

judul maka batasan masalah perlu ditentukan. Adapun batasan masalah pada 

penelitian ini antara lain yaitu: 

1) Sistem informasi akademik yang dibangun nantinya akan diterapkan 

pada kelas X, XI dan XII. 

2) Sistem informasi akademik ini meliputi data guru,  data mengajar, data 

siswa, data wali kelas, data mata pelajaran, absensi siswa, data 

semester, data kelas, data ruangan, data jurusan, data jadwal pelajaran, 

data nilai, dan berita atau informasi yang ada disekolah. 

3) Bahasa pemrograman menggunakan  PHP dan database MySQL. 

4) Pemodelan proses datanya menggunakan Flowchart, DFD dan 

pemodelan data menggunakan ERD.  

5) Metode perancangan sistem menggunakan metode prototype. 

6) Sistem informasi akademik ini akan menghasilkan informasi berupa 

laporan seperti laporan data guru, laporan jadwal mengajar, laporan 

data siswa, laporan absensi siswa, laporan raport siswa, dan laporan 

nilai siswa.  
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1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem 

informasi akademik pada SMK Bakti Ibu 3 Palembang menggunakan 

metode prototype sehingga bisa membantu pihak sekolah maupun siswa 

dalam memperoleh informasi dengan cepat, tepat dan akurat.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Bagi SMK Bakti Ibu 3 Palembang 

Untuk mempermudah bagian akademik, guru, dan siswa dalam 

memperoleh informasi dengan cepat, tepat dan membantu 

meningkatkan efektifitas tata usaha dalam pengolahan data akademik 

yang selalu berubah-ubah. 

(2) Bagi Akademik 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin membahas 

permasalahan yang sama dalam penulisan penelitian dikemudian hari 

sehingga dapat membuat penelitian menjadi lebih baik lagi. 

(3) Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui cara kerja sistem informasi akademik 

disekolah SMK Bakti Ibu 3 Palembang sehingga peneliti dapat 

mengembangkan ide dalam merancang sistem baru dengan menerapkan 

ilmu pengetahuan yang didapat selama di bangku perkuliahan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian mengenai 

perancangan sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang.  

1.6.2. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Gambaran umum perusahaan terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan 

misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta tugas dan 

wewenang perusahaan. 

1.6.3. BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori pendukung dan hasil 

penelitian terdahulu. 

1.6.4. BAB IV METODE PENELITIAN 

Metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data, jenis penelitian, alat dan teknik 

pengujian sistem. 

1.6.5. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan berisi tentang penerapan hasil dan 

pembahasan dengan perencanaan pada bab sebelumnya. 
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1.6.6. BAB VI PENUTUP 

Penutup berisi tentang simpulan yang diperoleh selama perancangan 

dan pembuatan sistem berdasarkan hasil dan pembahasan serta berisi 

saran terkait dengan pengembangan sistem tersebut di masa yang 

akan datang sesuai dengan kebutuhan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  PERUSAHAAN 

2.1. Profil  Perusahaan 

2.1.1. Sejarah Perusahaan 

  SMK Bakti Ibu 3 Palembang yang merupakan salah satu 

lembaga diklat kejuruan swasta yang ada di tengah kota Palembang 

dan merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di bawah 

naungan Yayasan Bakti Ibu Sumatera Selatan. SMK Bakti Ibu 3 

Palembang berdiri pada tahun 2008 di mulai dengan pembangunan 

empat kelas dengan membuka dua jurusan yaitu jurusan Teknik 

Komputer Jaringan (TKJ) dan Administrasi Perkantoran (AP) di atas 

lahan 2500 m2. Tahun penyelenggaraan SMK Bakti Ibu 3 Palembang 

yaitu pada Juni 2009 dengan jumlah ke seluruhan siswa 149, jurusan 

Teknik Komputer Jaringan (TKJ) berjumlah 75 siswa dan jurusan 

Administrasi Perkantoran (AP) 74 siswa, kemudian pada tahun 2012 

SMK Bakti Ibu 3 Palembang menambah satu jurusan yaitu Teknik 

Sepeda Motor dengan meminjam ruangan kelas SMA Bakti Ibu 8 

Palembang di karenakan ada beberapa kelas yang tidak digunakan 

yang mana SMK Bakti Ibu 3 Palembang dan SMA Bakti Ibu 8 

Palembang merupakan Kesatuan Sekolah yang dibawah naungan 

Yayasan Pendidikan Bakti Ibu Provinsi Sumatera Selatan yang di 

ketuai oleh Ibu Hj. Evie Diana Irawaty, S.H, M.M. diawali 

penyelenggaraan jurusan Teknik Sepeda Motor SMK Bakti Ibu 3 



8 
 

 
 

Palembang, ada 77 siswa yang mendaftar pada jurusan tersebut, dan 

seiring dengan berkembangnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

membuat SMK Bakti Ibu 3 Palembang meningkat dengan pesat 

dikarenakan minat peserta didik yang tinggi sehingga membuat 

SMK Bakti Ibu 3 Palembang  kekurangan ruang kelas belajar, oleh 

karena itu Kepala Sekolah SMK Bakti Ibu 3 Palembang berinisiatif 

untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Yayasan untuk 

membagi ruang kelas belajar SMA Bakti Ibu 8 Palembang yang 

tidak terpakai untuk diberikan kepada SMK Bakti Ibu 3 Palembang. 

Setelah permohonan tersebut di ajukan, Ketua Yayasan mengambil 

keputusan yaitu memberikan tiga ruang kelas belajar milik SMA 

Bakti Ibu 8 Palembang yang tidak terpakai kepada SMK Bakti Ibu 3 

Palembang. 

 SMK Bakti Ibu 3 Palembang dengan Akta Pengoperan Hibah 

PPTAT atau Notaris: Jl. Jendral Sudirman No. 2678/437 (Simoang 

Kamboja) Telp./FAX 0711-311908 Palembang Tanggal 22 juli 2016, 

Nomor: -5- memiliki program kejuruan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Program Kejuruan 

No Jurusan 
Jumlah Siswa Tahun 

2017/2018 

1 Teknik Komputer Jaringan 

(TKJ) 

243 

2 Administrasi Perkantoran 

(AP) 

255 

3 Teknik Sepeda Motor 

(TSM) 

292 

 Total 790 
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Dengan total luas bangunan 968 m2 dan jumlah ruang kelas dan 

kantor sebanyak 20 ruang, jumlah guru, dan karyawanan sebanyak 

58 orang. 

2.1.2. Visi Dan Misi 

1) Visi 

 Visi SMK Bakti Ibu 3 Palembang menjadi pusat  pendidikan 

dan teknologi tingkat menengah berwawasan lingkungan, 

berbudaya, berkarakter bangsa dan mampu bersaing diera global 

teknologi. 

2) Misi 

Adapun misi SMK Bakti Ibu 3 Palembang sebagai berikut: 

(1) Mengembangkan pendidikan menengah kejuruan dengan 

melibatkan dunia usaha atau industri, instansi terikat dan 

masyarakat. 

(2) Mengoptimalkan sumber daya sekolah dalam memberikan 

pelayanan prima. 

(3) Mengembangkan sistem pendidikan menengah kejuruan 

sebagai pusat pendidikan kejuruan terpadu (PPKT) yang 

berwawasan lingkungan, berbudaya dan berkarakter bangsa. 

(4) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi global dengan 

menjunjung norma dan nilai budaya bangsa indonesia. 

(5) Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing ditingkat 

regional, nasioanl. 
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2.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi SMK Bakti Ibu 3 Palembang dapat dilihat pada 

gambar 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (SMK Bakti Ibu 3 Palembang) 

Gambar  2.1 Struktur Organisasi SMK Bakti Ibu 3 Palembang 

 

2.1.4. Tugas Wewenang 

1) Yayasan Pendidikan 

(1) Membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

melalui pendidikan; 
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(2) Membantu mencapai tujuan masyarakat kepada bidang sosial 

baik itu kemanusiaan atau keagamaan; 

(3) Sebagai wadah yang bersifat non profit; 

(4) Memberikan perlindungan, bantuan dan juga pelayanan pada 

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 

2) Kepala Sekolah 

(1) Membimbing guru dalam menyusun dan melaksanakan 

program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan 

melaksanakan program pengajaran dan remedial; 

(2) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler, OSIS 

dan melaksanakan tugas sehari-hari; 

(3) Mengelolah administrasi kegiatan belajaran, bimbingan 

konseling, kesiswaan, kegiatan ekstra kulikuler, tenaga guru 

dan tata usaha, keuangan Rutin, BOS, Komite, sarana dan 

prasarana; 

(4) Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah 

maupun jangka panjang; 

(5) Menyusun program supervisi kelas, pengawasan dan evaluasi 

pembelajaran; 

(6) Mampu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai. 

3) Bendahara  

Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam mengatur 

jalananya keuangan sekolah. 
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4) Kepala Administrasi 

Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam kegiatan 

penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan dan 

pengarsipan surat-surat masuk dan keluar, pengurusan dan 

pelaksanaan administrasi sekolah, pembinaan dan pengembangan 

karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi 

sekolah meliputi kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, 

penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah secara 

keseluruhan, penyusunan tugas staff tata usaha dan tenaga teknis 

lainnya, mengkoordinasikan dan melaksanankan 9K, penyusunan 

laporan pelaksanaan secara berskala. 

5) Wakil Kepala Kurikulum 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam 

menyusun program pengajaran, menyusun dan menjabarkan 

kalender  pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan 

jadwal pelajaran, menyusun jadwal evalusai belajar dan 

pelaksanaan ujian akhir, menerapkan kriteria persyaratan 

kenaikan kelas dan ke tamatan, mengatur jadwal penerimaan 

raport dan STTB, mengkoordinasiakan, menyusun dan 

mengarakan penyusunan mengajar, melakukan pengarsipan 

program kurikulum dan penyusunan laporan berskala. 
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6) Wakil Kepala Kesiswaan 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam 

menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi 

kepramukaan, PMR, KIR, UKS, PKS, Paskibraka,  dan 

Pesantren Kilat, melaksanakan bimbingan, pengarahan dan 

pengendalian kegiatan kesiswaan atau OSIS, melaksanakan 

pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima beasiswa, 

menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah, 

dan membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berskala. 

7) Pembina OSIS 

(1) Menyusun program kerja pembina OSIS; 

(2) Mengarahkan dan membimbing pengurus OSIS dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan yang di adakan OSIS di 

lingkungan sekolah maupun diluar sekolah; 

(3) Menghadiri kegiatan rapat pengurus OSIS maupun 

perwakilan kelas 

(4) Membantu menangani siswa yang bermasalah bersama guru 

bimbingan dan konseling; 

(5) Mengevaluasi pelaksanaan program OSIS; 

(6) Bertanggung jawab atas pengelolaan, pembinaan dan 

pengembangan OSIS di sekolah; 

(7) Mengesahkan dan melantik pengurus OSIS berdasarkan 

keputusan Kepala Sekolah. 
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8) Wakil Kepala Sarana  

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam 

menyusun program pengadaan sarana dan prasarana, 

mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana, 

pengelolaan pembiayaan alat-alat ajaran, mengelolah perawatan 

dan perbaikan sarana prasarana, bertanggung jawab terhadap 

kelengkapan data sekolah secara keseluruhan, melaksanakan 

pembukuan sarana dan prasarana secara rutin, menyusun laporan 

secara berskala. 

9) Wakil Kepala  Humas 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam 

mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan 

dewan sekolah, membina hubungan antara sekolah dengan 

lembaga pemerintah, dunia, usaha, dan lembaga sosial lainnya, 

membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah, 

menciptakan hubungan kondusif diantara warga sekolah, 

mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk menghadiri 

rapat masalah-masalah yang bersifat umum, dan menyusun 

laporan secara berskala. 

10) Kepala Program Administrasi Perkantoran 

(1) Menyusun program kerja jurusan Administrasi Perkantoran; 

(2) Mengkoordinir tugas guru dalam pembelajaran; 

(3) Melaksanakan program praktik kerja industri; 
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(4) Melaksanakan uji kompetensi; 

(5) Melaporkan ketercapaian program kerja; 

(6) Memberikan masukan penilaian kinerja pendidikan; 

(7) Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib; 

(8) Mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 

11) Kepala Program Teknik Komputer Jaringan 

(1) Menyusun program kerja jurusan Teknik Komputer Jaringan; 

(2) Mengkoordinir tugas guru dalam pembelajaran; 

(3) Melaksanakan program praktik kerja industri; 

(4) Melaksanakan uji kompetensi; 

(5) Melaporkan ketercapaian program kerja; 

(6) Memberikan masukan penilaian kinerja pendidikan; 

(7) Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib; 

(8) Mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 

12) Kepala Program Teknik Sepeda Motor 

(1) Menyusun program kerja jurusan Teknik Sepeda Motor; 

(2) Mengkoordinir tugas guru dalam pembelajaran; 

(3) Melaksanakan program praktik kerja industri; 

(4) Melaksanakan uji kompetensi; 

(5) Melaporkan ketercapaian program kerja; 

(6) Memberikan masukan penilaian kinerja pendidikan; 

(7) Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib; 

(8) Mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 
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13) Kepala Perpustakaan 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam 

perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka atau media 

elektronik, pelayanan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan 

buku-buku atau bahan pustaka atau media elektronika, 

inventarisasi dan pengadministrasian, penyimpanaan buku atau 

bahan pustaka atau media elektronika, menyusun tata tertib  

perpustakaan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

perpustakaan secara berskala. 

14) Kepala LAB Komputer 

(1) Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi 

laboratorium komputer; 

(2) Bertanggung jawab atas kelancaran penggunaan laboratorium 

komputer; 

(3) Mengusulkan kepada Kepala Sekolah pengadaan alat dan 

bahan laboratorium komputer. 

15) Kepala Bengkel 

(1) Bersama Kepala Program merencanakan program 

pengembangan bengkel; 

(2) Bertanggung jawab akan keamanan dan tata tertib di dalam 

bengkel; 

(3) Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan 

inventarisasi kekayaan bengkel; 
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(4) Bertanggung jawab dalam mendayagunakan sarana dan 

prasarana; 

(5) Mengkoordinasikan keterlibatan murid, guru dan teknisi 

dalam pemeliharaan dan keindahan bengkel. 

16) Koordinator Teknisi 

(1) Menampung dan menyimpan hasil praktek; 

(2) Menerima dan mendistribusikan alat dan bahan praktek; 

(3) Memeriksa keadaan peralatan, mesin-mesin dan sistem 

kelistrikannya; 

(4) Menerima informasi kerusakan pada peralatan dan mesin dari 

pemakai dan memperbaiki  terjadinya kerusakan dan cara 

pelaksanaan  perbaikannya; 

(5) Memelihara kebersihan ruangan dan penyimpanan alat-alat 

yang telah  dan akan diperbaiki supaya teratur rapi. 

17) Koordinator BK  

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam 

penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, 

koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi anak didik tantang kesulitan belajar, 

memberikan layanan dan bimbingan kepada anak didik agar 

lebih berprestasi dalam kegiatan belajar, memberikan saran dan 

pertimbangan kepada anak didik  dalam memperolah gambaran 

tentang lanjutan penidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai, 
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menyusun laporan pelaksanan kegiatan bimbingan dan 

konseling. 

18) Wali Kelas 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam 

mewakili orang tua dan Kepala Sekolah dalam lingkungan 

pendidikan, membantu pengembangan keterampilan dan 

kecerdasan anak didik, mengetahui kehadiran anak didik setiap 

hari, mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik, 

pemberitahuan, pembinaan, pengarahan, penyusunan dan 

pembuatan statistik bulanan anak didik, pengisian dan 

pembagian buku laporan penilaian hasil belajar. 

19) Guru Mata Pelajaran 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam 

melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM),  meliputi: 

(1) Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap; 

(2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran; 

(3) Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan 

ujian; 

(4) Melaksanakan analisis hasil ulangan harian; 

(5) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan; 

(6) Mengisi daftar nilai anak didik; 

(7) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik; 
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(8) Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai 

pelajaran; 

(9) Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya. 

20) Peserta Didik 

(1) Memahami dan mempelajari materi yang diajarkan; 

(2) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru; 

(3) Taat pada peraturan sekolah; 

(4) Patuh dan hormat kepada guru; 

(5) Disiplin dalam belajar dan dalam sekolah; 

(6) Menjaga nama baik sekolah. 
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BAB III 

TINJAUAN  PUSTAKA 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1. Sistem Informasi Akademik  

 Menurut Ahmar (2012:10), Sistem Informasi Akademik 

adalah suatu aplikasi yang membantu sekolah untuk mengelola data-

data mengenai data akademik. Data-data akademik itu misalnya 

penerimaan siswa baru, guru dan pelajaran, jadwal dan kalender 

akademik, nilai siswa, kehadiran siswa, kenaikan kelas, kelulusan 

siswa, perpindahan siswa, rapor dan lain-lain yang berkaitan dengan 

akademik. 

Menurut Sutabri (2012:67), Adapun layanan yang diberikan dalam 

sistem informasi akademik ini mencakup: 

1. Updating sistem sesuai EPSBED-PDPT DIKTI. 

2. Penyesuaian sistem dengan business process setiap kampus 

(system customization). 

3. Migrasi database – ekspor/impor data excel. 

4. Instalasi server dan sistem di jaringan intranet/internet. 

5. Pelatihan admin/operator (disertai buku manual penggunaan), 

serta garansi sistem, maintenance dan layanan pendampingan. 

 Manfaat dari sistem informasi akademik yang digunakan 

dapat memberikan kemudahan dalam mengelola dan mengelola data 
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akademik. pengembangan sistem informasi akademik tidak dapat 

dilepaskan dari kepentingan pengguna dan stakeholder yang terlibat 

dalam implementasi dan pengguna sistem tersebut. 

3.1.2. Web  

  Menurut Utomo, dkk (2018:63), Web adalah salah satu 

aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, 

gambar, suara, dan video) di dalamnya yang menggunakan protokol 

HTTP ( Hypertext Transfer Protocol ) dan untuk mengaksesnya 

menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. 

 Menurut Rungkat, Lumenta, Tulenan (2017), pada awalnya 

website dibangun hanya menggunakan bahasa pemograman HTML 

(HyperText Markup Langauge). Pada perkembangan berikutnya, 

sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas 

kemampuan HTML seperti PHP dan ASP pada skrip dan Apllet pada 

objek. website dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

a) Website Statis  

  Menurut Rahman (2013), Website statis adalah website 

yang penggunanya tidak dapat mengubah konten (isi 

informasi) dari web secara langsung melalui browser. 

b) Website Dinamis 

 Menurut  Rahman (2013),  Website dinamis adalah  

website yang penggunanya dapat mengubah konten (isi 

informasi) dari halaman tertentu melalui browser. web 
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dapat dikoneksikan ke basis data sehingga perubahan 

informasi dapat dilakukan oleh operator dan tidak menjadi 

tanggung jawab dari webmaster.  

3.1.3. PHP (Hypertext Preprocessor) 

 Menurut Agustin, Dkk (2016:1066), PHP adalah bahasa 

scripting yang menyatukan dengan HTML dan dijalankan pada 

serverside, artinya semua sintaks yang diberikan akan sepenuhnya 

dijalankan pada server sedangkan yang dikirim ke browser hanya 

hasilnya saja. PHP (Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa 

pemrograman yang berbentuk scripting, sistem kerja dari program 

ini adalah sebagai interpreter bukan sebagai compiler. 

3.1.4. MySQL 

 Menurut Saputra (2012:8), MySQL merupakan salah satu 

database populer dan mendunia. MySQL bekerja menggunakan SQL 

Language (StructureQuery Language). Itu data diartikan bahwa 

MySQL merupakan standar penggunaan database di dunia untuk 

pengolahan data. Pada umumnya perintah yang paing sering 

digunakan dalam MySQL adalah select (mengambil), insert 

(menambah), update (mengubah), dan delete (menghapus). Selain itu 

SQL juga menyediakan perintah unutk membuat database, field, 

ataupun index untuk menambah atau menghapus data.   

 Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
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MySQLmerupakan database yang bersifat online sehingga dapat 

digunakan untuk aplikasi Multi User. 

3.1.5. Database 

 Menurut Raharjo (2011:3), Database didefinisikan sebagai 

kumpulan data yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa 

sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil dan dicari secara 

cepat.  

 Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di 

dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan 

perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. 

3.1.6. Prototype  

 Menurut Pressman (2012:50),  Prototipe (prototyping) 

seringkali pelanggan mendefinisikan sejumlah sasaran perangkat 

lunak secara umum, tetapi tidak bisa mengidentifikasikan spesifikasi 

kebutuhan yang rinci untuk fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang akan 

dimiliki perangkat lunak yang akan dikembangkan. Pembuatan 

Prototype mampu menawarkan pendekatan yang paling baik. 

Meskipun pembuatan prototype dapat digunakan sebagai model 

proses yang berdiri sendiri, pembuatan prototype lebih umum 

digunakan sebagai teknik yang dapat diimplementasikan di dalam 

konteks setiap model proses perangkat lunak. Paradigma pembuatan 

prototype sering kali membantu pengembangan perangkat lunak dan 
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para stakeholder untuk memahami lebih baik apa yang akan 

dikembangkan saat spesifikasi kebutuhan belum jelas. Berikut ini 

adalah paradigma pembuatan prototype, yang dapat dilihat pada 

gambar 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber: (Pressman : 2012) 

 Gambar 3.1 Paradigma Pembuatan Prototype 

1) Komunikasi  

Pada tahapan ini dilakukan komunikasi antara tim 

pengembangan perangkat lunak dengan pelanggan. Tim 

pengembangan perangkat lunak akan melakukan pertemuan-

pertemuan dengan para stakeholder untuk mendefinisikan 

sasaran keseluruhan untuk perangkat lunak yang akan 

dikembangkan. 

2) Perencanaan secara cepat 

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi spesifikasi 

kebutuhan apapun yang saat ini diketahui dan 
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menggambarkan area-area dimana definisi lebih jauh iterasi 

selanjutnya merupakan keharusan.  

3) Pemodelan perancangan secara cepat 

Pada tahapan ini iterasi pembuatan prototype direncanakan 

dengan cepat dan pemodelan (dalam bentuk “rancangan 

cepat”) dilakukan.  Suatu rancangan cepat berfokus pada 

representasi semua aspek perangkat lunak yang akan terlihat 

oleh para pengguna akhir (misalnya rancangan antarmuka 

pengguna (user interface) atau format tampilan).  

4) Pembentukan Prototype 

Pada tahapan ini rancangan cepat (quick design) akan 

memulai konstruksi pembuatan prototype. 

5) Penyerahan sistem atau perangkat lunak kepada 

pelanggan atau pengguna pengiriman dan umpan-balik. 

Pada tahapan ini Prototype kemudian akan diserahkan 

kepada para stakeholder dan kemudian akan melakukan 

evaluasi-evaluasi tertentu terhadap prototype yang telah 

dibuat sebelumnya, kemudian akan memberikan umpan-

balik yang akan digunakan untuk memperhalus spesifikasi 

kebutuhan.  
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3.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu, berikut hasil penelitian terdahulu yang 

dapat dilihat pada tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul 
Penulis / 

Tahun 
Hasil 

1 Sistem 

Informasi 

Akademik (SIA) 

SMK Cendana 

Padang Panjang 

dengan 

menggunakan 

bahasan 

pemrograman 

yang 

berbasiskan 

OOP 

menggunakan 

Metode SDLC  

Firdaus. 

Jurnal 

KomTekInfo. 

Vol 1, No. 2 

ISSN : 2356 – 

0010. 

Desember 

2014. 

Hasil dari penelitian ini 

adalah Sistem yang baru 

dapat memberikan 

kemudahan terhadap 

bagian tata usaha dalam 

mencetak laporan yang 

dibutuhkan oleh tata 

usaha pada SMK 

Cendana Padang 

Panjang. Dengan 

mengembangkan sistem 

pengolahan data yang 

berbasiskan komputer 

dalam pembentukan atau 

pembuatan laporan maka 

dapat dihasilkan suatu 

laporan dengan cepat 

karena data disusun dan 

disimpan dalam media 

penyimpanan komputer. 

Adapun file-file yang 

dihasilkan file siswa, file 

guru, file kelas, file 

jurusan, file mata 

pelajaran, file wali kelas, 

dan file nilai. 

2 Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Akademik pada 

SMK Negeri 

Simbang Maros 

Menggunakan 

Metode 

Muh. Hasbi. 

Jurnal Nalar 

Pendidikan  

Vol 3, No.1 

ISSN : 2339 – 

0749 

Januari-juni 

2015 

Hasil dari penelitian ini 

dapat disimpulkan 

menunjukkan bahwa 

sistem ini memberikan 

kemudahan dalam 

pengaksesan ataupun 

manajemen data dan 

informasi akademik 
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No Judul 
Penulis / 

Tahun 
Hasil 

Prototype sehari-hari, seperti 

informasi data pelajaran, 

data guru, data siswa, 

data kelas dan data nilai 

siswa, dapat dilihat dari 

hasil pengujian 

kelayakan adalah 41,3 

persen tanggapan user 

ataupengguna pada 

kategori cukup baik. 

3 Sistem 

Informasi 

Akademik (Sub 

Sistem: 

Kemahasiswaan 

Dan 

Penjadwalan) 

(Studi Kasus: 

Fakultas Teknik 

Universitas Halu 

Oleo). Metode 

Rational Unified 

Process (RUP) . 

Muhammad 

Usgan  

Ika Purwanti 

Ningrum 

Statiswaty  

Jurnal Lentera 

ICT  

Vol 3, No.1  

ISSN : 2338 – 

3134  

Mei 2016  

Hasil dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa 

sistem informasi 

akademik Fakultas teknik 

Universitas Halu Oleo 

sub-sistem 

kemahasiswaan dan 

penjadwalan dapat 

dibangun menggunakan 

Rational Unified Process 

sebagai metode 

pengembangan 

sistemnya, Unified 

Modelling Language. 

yang diharapkan dapat 

memberikan kemudahan 

dalam pengolahan  
data kemahasiswaan dan 

penjadwalan Fakultas  

teknik Universitas Halu 

Oleo.  

 

 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan adanya sistem informasi akademik 

dapat mempermudah memperoleh informasi dengan cepat, tepat dan 

membantu meningkatkan efektifitas tata usaha dalam pengolahan data 

akademik yang selalu berubah-ubah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian penulis terletak pada judul penelitian penulis lebih menekankan 
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pada sistem informasi akademik menggunakan PHP serta menggunakan 

metode prototype. 

3.3. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dalam sistem informasi akademik SMK Bakti 

Ibu 3 Palembang, dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (diolah sendiri) 

Gambar 3.2 Kerangka Pemikiran
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi  

Riset dilakukan di SMK Bakti Ibu 3 Palembang yang beralamat di 

Jalan Gotong Royong Serasi II, Kecamatan Sukarami Kelurahan 

Sukodadi Palembang Sumatera Selatan. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018 sampai 

dengan 30 Oktober 2018 pada SMK Bakti Ibu 3 Palembang dapat 

dilihat pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Tabel Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (diolah sendiri) 
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4.2. Jenis Data 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan beberapa jenis data 

dalam pengumpulan datanya yang terdiri dari: 

4.2.1. Data Primer 

 Menurut Wandansari (2013:561), Data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau 

perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti 

hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. 

 Dalam hal ini penulis memperoleh langsung data primer dari 

SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Beberapa data primer berdasarkan dari 

proses wawancara, wawancara dilakukan penulis kepada Kepala 

Tata Usaha yaitu Bapak Anassro, S.Kom. untuk mendapatkan 

beberapa data yang penulis butuhkan seperti data-data akademik 

sekolah.  

4.2.2. Data Sekunder 

 Menurut Wandansari (2013:561), Data sekunder adalah data 

sekunder yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik 

oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dapat 

disimpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari 

orang lain yang melakukan observasi melainkan melalui seseorang 

atau sejumlah orang lain. Data yang diperoleh dalam bentuk sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain (biasanya sudah 

dipublikasikan). 
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 Data tersebut diperoleh dari SMK Bakti Ibu 3 Palembang 

berupadata guru (jumlah keseluruhan guru dan jadwal mengajar 

guru), serta data siswa (jumlah keseluruhan siswa dan jadwal 

pelajaran yang ada). 

4.3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam 

penelitian ini yaitu: 

4.3.1. Observasi 

 Menurut Nazir (2014:152), Observasi langsung atau 

pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar untuk 

keperluan tersebut 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan tujuan agar 

dapat mengetahui apa saja yang penting untuk dijadikan bahan 

masukan. Hasil yang didapatkan dari observasi ini yaitu penulis 

dapat mengetahui sistem informasi akademik yang ada di SMK 

Bakti Ibu 3 Palembang dan peneliti juga dapat mengetahui berita 

atau informasi yang ada disekolah. 

4.3.2. Interview (wawancara) 

 Menurut Nazir (2014:170), Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 
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dengan si penjawab responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung 

dengan Bapak Anassro, S.Kom  sebagai Kepala Tata Usaha di SMK 

Bakti Ibu 3 Palembang dalam melakukan tanya jawab dengan 

narasumber. Penulis memberikan pertanyaan diantaranya yaitu 

tentang sistem informasi akademik yang berjalan di SMK Bakti Ibu 

3 Palembang yang meliputi data siswa, data guru dan sebagainya. 

Hasil yang didapatkan dari wawancara ini yaitu penulis dapat 

mengetahui sistem informasi akademik yang ada di SMK Bakti Ibu 3 

Palembang. 

4.3.3. Studi Pustaka 

 Menurut Nazir (2014:79), Studi kepustakaan merupakan 

langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan 

topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan pengkajian 

yang berkaitan dengan teori pada topik penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis mengadakan survey terhadap 

data yang telah ada, serta menggali teori-teori yang telah 

berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, baik itu 

berupa buku, hasil karya tulis maupun jurnal-jurnal penelitian yang 

telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. 
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4.4. Jenis Penelitian 

Deskriptif  

 Menurut Nazir (2014:43), Deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah 

dalam masyarakt serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-

situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

4.5. Alat dan Teknik Perancangan Sistem 

4.5.1. Alat Perancangan Sistem 

Dalam pengembangan sistem penulis menggunakan metode 

pemodelan sistem terstruktur terdiri dari flowchart, DFD,  dan ERD  

1. Flowchart 

 Menurut Suryaningsih (2013:13),  Flowchart merupakan 

alat yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam 

bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau 

bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses 

beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol 

yang artinya setiap simbol menggambarkan proses tertentu. 

 Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan 

flowchart adalah gambaran atau bagan yang memperlihatkan 

suatu urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. 
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Adapun simbol-simbol flowchart yang telah disepakati oleh 

dunia pemrograman dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Simbol-Simbol Flowchart 

Simbol Keterangan 

 Terminator, simbol untuk memulai dan 

mengakhiri suatu program. 

 Input atau Output, menyatakan proses 

input dan output. 

 

 

 Aliran data, merepresentasikan aliran 

data dari setiap proses. 

 Proses, menunjukkan proses yang 

dilakukan oleh komputer. 

 Percabangan (decision), digunakan 

untuk kondisi yang akan menghasilkan 

beberapa kemungkinan jawaban atau 

aksi. 

 

 

 Preparation, digunakan untuk memberi 

nilai awal, nilai akhir, penambahan atau 

pengurangan bagi variabel counter. 

 

 

 Predifined process atau Call, untuk 

menunjukkan suatu operasi yang 

rinciannya ditunjukkan ditempat lain 

(prosedur, sub prosedur, fungsi). 

 

 

 

On-page Connector, untuk 

menunjukkan sambungan dari flowchart 

yang terputus di halaman berikutnya. 

 

 



35 
 

 
 

Simbol Keterangan 

 

 

 

 

Off page connector, untuk 

menghubungan bagian flowchart yang 

berada pada halaman yang berbeda. 

 

 

 

Sumber: Suryaningsih (2013:15) 

2. Data Flow Diagram 

 Menurut Agustin, dkk (2016:1065), Data flow diagram 

(DFD) atau dalam bahasa  Indonesia  menjadi diagram alir data 

adalah representatif grafik yang menggambarkan aliran informasi 

dan transformasi sebagai data yang mengalir dari masukan dan 

keluaran. 

 Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

DFD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan dikembangkan. 

Adapun simbol-simbol atau notasi yang digunakan dalam 

modelnya menurut Yourdan dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Simbol-Simbol Data Flow Diagram 

No Simbol 
Nama 

Simbol 
Deskripsi 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Proses Proses atau prosedur pada 

pemodelan perangkat lunak 

yang akan 

diimplementasikan dengan 

pemograman terstruktur, 

maka pemodelan ini harus 

menjadi fungsi atau 

prosedur di dalam kode 

program. 
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No Simbol 
Nama 

Simbol 
Deskripsi 

2  

 

 

 

 

Data store File atau basis data. pada 

pemodelan perangkat lunak 

yang mengimplementasikan 

dan notasi  inilah yang 

nantinya akan dibuat 

menjadi tabel-tabel basis 

data  yang dibutuhkan. tabel 

ini juga harus sesuai dengan 

ERD. 

3.   

Entitas 

 

 

 

Entitas eksternal adalah 

orang yang berinteraksi 

dengan perangkat lunak 

yang di modelkan atau 

sistem lain yang terkait 

dengan aliran data dari 

sistem yang dimodelkan. 

4.  

 

 

 

 

Flow Aliran data adalah data yang 

dikirim antar proses dari 

penyimpanan ke proses atau 

dari proses ke masukan atau 

keluaran. 

Sumber: Agustin, dkk (2016:1066) 

3. Entity Relationship Diagram 

 Menurut Agustin, dkk (2016:1065), Entity Relationship 

Diagram didasarkan pada dunia nyata yang tersusun atas 

kumpulan objek dasar yang disebut entitas. Entitas adalah suatu 

objek dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek yang 

lainnya. Entitas digambarkan dengan kumpulan atribut. 

 Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

Entity Relational Diagram adalah bagian yang menunjukkan 

hubungan antara entity yang ada dalam system. Adapun simbol-

simbol ERD dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Simbol-Simbol ERD 

Nama Simbol Keterangan 

Entitas  Persegi panjang menyatakan 

himpunan entitas adalah orang, 

kejadian, atau berada dimana 

data akan dikumpulkan.  

Atribut   Atribut merupakan informasi 

yang diambil tentang sebuah 

entitas. 

Relasi   

 

 

Belah ketupat menyatakan 

himpunan relasi merupakan 

hubungan antar entitas. 

Link   Garis sebagai penghubung 

antar himpunan, relasi, dan 

himpunan entitas dengan 

atributnya. 

Sumber: Agustin, dkk (2016:1065) 

4.5.2. Teknik Perancangan Sistem 

Teknik perancangan sistem yang akan digunakan penulis pada 

skripsi ini adalah metode Prototype. Adapun tahapan-tahapan dalam 

metode prototype yang dilakukan untuk membuat sistem informasi 

akademik ini sebagai berikut:  

1) Tahapan Komunikasi  

Tahap ini merupakan tahap komunikasi sistem yang akan dibuat. 

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dan observasi 

untuk mengetahui masalah yang ada pada  sistem akademik di 

SMK Bakti Ibu 3 Palembang guna untuk membuat sistem yang 
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dibutuhkan dan penulis juga melakukan aktivitas tahap 

komunikasi yang meliputi seperti identifikasi masalah, 

menjelaskan alur sistem berjalan yang berupa bagan alir atau 

flowchart, mendeskripsikan dokumen dan kebutuhan sistem. 

2) Tahapan perencanaan secara cepat  

Tahap ini merupakan tahap perencanaan sistem yang akan 

dibuat. Pada tahap ini penulis melakukan aktivitas yang 

mencakup pendefinisian kebutuhan sistem yaitu peneliti 

melakukan pengumpulan data dan pemodelan proses data yaitu 

dengan cara menggambarkan dengan Flowchart dan Data Flow 

Diagram (DFD) sedangkan pemodelan datanya menggambarkan 

dengan Entity Relationship diagram (ERD). 

3) Tahapan pemodelan perancangan  secara cepat  

Pada tahap ini peneliti melakukan perancangan desain untuk 

membentuk aplikasi secara garis besar tahapan pembentukan 

prototype. Pada tahap ini penulis melakukan membuat desain 

alur yang diusulkan berupa flowchart, desain database, desain 

interface (input dan output) pada sistem.  

4) Tahapan pembentukan prototype 

Tahap ini merupakan proses pembuatan perangkat lunak sampai 

pengujian dan penyempurnaan. Pada tahap ini penulis membuat  

implementasi hasil desain sistem yang meliput input maupun 
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outputnya, mengimplementasikan hasil database, dan hasil 

tampilan database. 

5) Penyerahan sistem atau perangkat lunak kepada pelanggan 

atau pengguna pengiriman dan umpan-balik. 

 pada tahap ini sistem yang sudah jadi akan diserahkan 

kepada stakeholder untuk  mencoba dan mengevaluasi sistem 

yang sudah jadi apakah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika 

belum sesuai dengan yang diinginkan maka perbaikkan sistem 

akan dilakukan pada sistem yang telah dibangun. Jika sudah 

maka sistem siap untuk digunakan. Tahap ini merupakan tahap 

implementasi dan pengujian hasil desain. 

 Pada tahap ini yang akan penulis gunakan dalam pengujian 

sistem yaitu menggunakan pengujian dengan metode black box 

pada tahap percobaan, untuk melihat apakah konten dan menu 

yang ditampilkan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

menu yang disediakan atau yang sudah dirancangkan.dan umpan 

balik yang akan peneliti gunakan yaitu berupa angket atau 

Kuisioner untuk mengetahui umpan balik dari pihak sekolah. 

4.6. Teknik Pengujian Sistem  

4.6.1   Black Box 

  Menurut Mustaqbal (2015:34), Black Box Testing berfokus 

pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan 
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pada spesifikasi fungsional program. Black Box Testing bukanlah 

solusi alternatif dari White Box Testing tapi lebih merupakan 

perlengkapan untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh White 

Box Testing.  

 Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut:  

1) Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  

2) Kesalahan antarmuka (interface errors).  

3) Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.  

4) Kesalahan performansi (performance errors).  

5) Kesalahan inisialisasi dan terminasi.  

Pengujian sistem dilakukan peneliti pada fungsi-fungsi tombol di 

sistem infromasi akademik SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Seperti 

pada tombol login pada halaman admin, guru, kepala sekolah, dan 

siswa. Tombol input pada halaman input data siswa, guru, jadwal 

mengajar guru, jadwal mata pelajaran dan data nilai. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil  

 Metode yang digunakan dalam perancangan sistem informasi 

akademik SMK Bakti Ibu 3 Palembang adalah metode prototype, adapun 

tahapannya adalah sebagai berikut: 

5.1.1. Tahapan Komunikasi 

 Pada tahap komunikasi ini, penulis dan Kepala Tata Usaha 

SMK Bakti Ibu 3 Palembang sebagai pihak yang terlibat dalam 

penelitian ini melakukan komunikasi untuk membangun sistem 

informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 Palembang seperti alur sistem 

yang berjalan dan analisis kebutuhan, adapun hasil dari wawancara 

yang di dapat penulis adalah sebagai berikut: 

A. Identifikasi Masalah 

  Indentifikasi permasalahan yang terjadi pada SMK Bakti 

Ibu 3 Palembang penyampaian informasi akademik yang 

diberikan dari pihak sekolah terbatas, karena penyampaian 

informasi masih menggunakan mading sekolah. Tidak 

optimalnya proses informasi akademik menyebabkan lambatnya 

proses pencarian dan penyajian data yang dibutuhkan dan 

memakan banyak waktu. Untuk pengolahan data guru, data 

siswa, data absensi siswa, data jadwal siswa, data, mengajar 

guru, data mata pelajaran siswa, dan data nilai siswa sudah 
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terkomputerisasi menggunakan komputer namun tidak menutup 

kemungkinan adanya duplikasi data atau kehilangan data pada 

saat komputer terserang virus. Sedangkan pengendalian 

sistemnya menjadi tidak aman karena sistem belum 

terintegrasikan dengan database sebagai kontrol backup data.  

B. Flowchart Sistem yang Berjalan 

Penjelasan dari flowchart sistem yang berjalan sistem informasi 

akademik pada SMK Bakti Ibu 3 Palembang pada saat ini 

sebagai berikut: 

(1) Data siswa diberikan kepada bagian tata usaha, lalu oleh tata 

usaha data siswa tersebut di input kedalam Ms.Office dan 

dibuat arsip kemudian arsip tersebut dibuat laporan data 

siswa untuk diberikan kepada kepala sekolah. 

(2) Dari arsip data siswa akan dibuat data kelas, data kelas dibuat 

dua rangkap, rangkap  pertama untuk siswa dan rangkap 

kedua untuk arsip data kelas. 

(3) Arsip data kelas siswa dibuat untuk pembuatan jadwal 

pelajaran dari jadwal pelajaran tersebut dibuat arsip jadwal 

pelajaran. 

(4) Selanjutnya dari data jadwal pelajaran dibuat menjadi tiga 

rangkap , rangkap pertama untuk siswa, rangkap kedua untuk 

guru, rangkap ketiga untuk arsip data tata usaha. 
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(5) Data guru diberikan kepada bagian tata usaha, oleh tata usaha 

data guru tersebut di input dan dibuat arsip dari arsip data 

guru dibuat untuk laporan data guru untuk diberikan kepala 

sekolah. 

(6) Lalu dari arsip data guru dibuat untuk pembagian tugas 

mengajar dan dibuat laporan data tugas mengajar  yang 

diberikan kepada guru. 

(7) Selanjutnya dari arsip data guru dibuat wali kelas menjadi 

tiga rangkap yaitu rangkap pertama untuk wali kelas, kedua 

untuk kepala sekolah dan ketiga untuk arsip tata usaha. 

(8) Guru mencatat data nilai, data nilai yang sudah dicatat lalu di 

pindahkan ke dalam buku raport, setelah itu raport yang telah 

ditanda tangan oleh kepala sekolah diberikan kembali ke 

guru dan dari guru selanjutnya diberikan kepada siswa. 

Adapun prosedur yang berjalan digambarkan dengan flowchart 

seperti gambar 5.1. 
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Gambar 5.1 Flowchart  yang berjalan 
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Keterangan : 

1 = Arsip Data Siswa   5 = Arsip Data Absensi 

2 = Arsip Data Kelas    6 = Arsip Data Guru 

3 = Arsip Data Mata Pelajaran  7 = Arsip Data Wali Kelas 

4 = Arsip Jadwal Pelajaran 

C. Deskripsi Dokumen 

Deskripsi dokumen merupakan dokumen yang berisikan data-

data pada sistem yang lama. 

1) Data Siswa  

Deskripsi data siswa dapat dilihat pada tabel 5.1  

Tabel 5.1 Data Siswa 

Fungsi  Mencatat data siswa dan wali murid  

Syarat  Pendaftaran siswa baru  

Sumber  Wali murid  

Frekuensi  Setiap terjadi registrasi siswa baru dan 

pembaruan data 

Rangkap  1 rangkap  

Distribusi  1 rangkap arsip sekolah 

 

2) Data Guru 

Deskripsi dokumen data siswa dapat dilihat pada tabel 5.2 

Tabel 5.2 Data Guru 

Fungsi  Mencatat data guru 

Syarat  Data guru 

Sumber  Guru  

Frekuensi  Setiap terjadi penembahan guru dan 

pembaruan data 

Rangkap  1 rangkap 

Distribusi  1 rangkap arsip sekolah 
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D. Deskripsi  Kebutuhan 

Pengumpulan kebutuhan yang digunakan sistem akademik SMK 

Bakti Ibu 3 Palembang ini adalah sebagai informasi yang terdiri 

dari kebutuhan informasi, kebutuhan aplikasi dan deskripsi 

kebutuhan fungsional. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai 

berikut: 

1) Kebutuhan Informasi 

(1) Kebutuhan Admin 

Admin dapat mengelolah data siswa, data guru, data mata 

pelajaran, data   jadwal, data absensi, data nilai. 

(2) Kebutuhan Siswa 

Siswa dapat melihat informasi nilai, jadwal, mata 

pelajaran, dan data siswa. 

(3) Kebutuhan Guru 

Guru dapat melihat informasi data jadwal, data mata 

pelajaran, data siswa, data guru, dan dapat mengelolah 

data nilai dan data absensi. 

(4) Kebutuhan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat melihat laporan data siswa, laporan 

data guru, dan laporan data absensi. 
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2) Kebutuhan Aplikasi  

(1) Admin  

Aplikasi yang akan dikelolah adalah data akademik 

sekolah, yang akan dilakukan oleh admin meliputi peng-

input-an data siswa, data, guru, data jadwal, data mata 

pelajaran. 

(2) Siswa  

Aplikasi ini akan memberikan informasi yang meliputi 

data nilai, data, jadwal, data siswa, data mata pelajaran. 

(3) Guru  

Aplikasi ini akan memberikan informasi yang meliputi 

data siswa, data guru, data jadwal, dan aplikasi yang akan 

dikelolah adalah data nilai dan data absensi. 

(4) Kepala Sekolah 

Aplikasi ini akan memberikan informasi laporan data 

siswa, laporan data guru, laporan data absensi. 

3) Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi 

proses-proses apa saja yang diberikan oleh sistem tersebut. 

Sistem informasi  akademik sekolah ini dapat digunakan oleh 

pengguna (user). Admin memiliki hak akses dalam sistem 

tersebut. Admin dari sekolah saja yang bisa mengedit data 

atau struktur dalam sistem tersebut. Berikut tabel yang akan 
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menjelaskan kebutuhan fungsional dari admin maupun 

pengguna seperti pada tabel 5.3 berikut ini: 

Tabel 5.3 Kebutuhan Fungsional Admin 

No Kode Deskripsi 

kebutuhan 

Aktivitas User 

1. Adm Mengelola data 

siswa 

 

1.1  Input data siswa Add, edit, 

hapus 

Admin 

2. Adm Mengelola data 

guru 

 

2.1  Input data guru Add, Edit, 

hapus 

Admin 

3.  Adm Mengelola berita  

3.1  Input data berita Add, edit, 

hapus 

Admin 

4.  Adm Mengelola data 

jadwal mapel 

 

4.1  Input jadwal mapel Add, edit, 

hapus 

Admin 

5. Adm Mengelola jadwal 

mengajar guru 

 

5.1  Input jadwal 

mengajar guru 

Add, edit, 

hapus 

Admin 

6. Adm Mengelola absensi  

guru 

 

6.1  Input absensi guru Add, edit, 

hapus 

Admin 

7. Adm  Mengelola data 

kelas 

 

7.1  Input data kelas Add, edit, 

hapus 

Admin 

8. Adm Mengelola absensi 

siswa 

 

8.1  Input absensi siswa Add, edit, 

hapus 

Admin 

9. Adm  Mengelola data 

Wali Kelas 

  

9.1  Input data Wali 

Kelas 

Add, edit, 

hapus 

Admin 
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Tabel 5.4 Kebutuhan Fungsional User 

No  Kode Deskripsi 

Kebutuhan  

Fasilitas  User 

1. Siswa  Login siswa Melakukan login 

siswa sebagai 

siswa SMK Bakti 

Ibu 3 Palembang 

Siswa 

1.1 Siswa  Informasi data 

siswa 

 

1.2 Siswa Mendapatkan 

informasi data 

siswa 

Mendapatkan 

informasi 

Siswa 

1.3 siswa informasi 

jadwal mapel 
 

1.4 Siswa Mendapatkan 

informasi data 

siswa 

Mendapatkan 

informasi 

Siswa 

1.5 Siswa  Informasi data 

kelas 

 

1.6 Siswa Mendapatkan 

informasi data 

kelas 

Mendapatkan 

informasi 

Siswa 

1.7 Siswa  Informasi data 

nilai 

 

1.8 Siswa  Mendapatkan 

informasi data 

nilai 

Mendapatkan 

informasi 

Siswa 

2. Guru  Login guru  

 

 

Melakukan login 

gurusebagai guru 

yang mengajar di 

SMK Bakti Ibu 3 

Palembang 

Guru  

2.1 Guru  

 

Informasi data 

guru 

 

2.2 Guru  Mendapatkan 

informasi data 

guru 

Mendapatkan 

informasi 

Guru  

2.3  Guru  Informasi data 

jadwal mapel 

 

2.4 Guru  Mendapatkan 

informasi 

jadwal mapel 

Mendapatkan 

informasi 

Guru  

2.5  Guru  Informasi 

jadwal 

mengajar  
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No  Kode Deskripsi 

Kebutuhan  

Fasilitas  User 

2.6 Guru  Mendaptkan 

informasi 

jadwal 

mengajar 

Mendapatkan 

informasi 

Guru  

2.7  Guru  Absensi siswa  Melakukan 

absensu siswa 

sebagai daftar 

hadir siswa  

Guru  

2.8 Guru  Nilai siswa Mengelola nilai 

siswa 

 

2.9 Guru  Input nilai 

siswa 

Add, edit, hapus Guru  

3.  Walikes Login wali 

kelas 

Melakukan login 

sebagai wali kelas  

Wali 

kelas  

3.1 Walkes Informasi data 

nilai 

 

3.2 Walkes  Mendapatkan 

informasi data 

nilai siswa 

Mendapatkan 

informasi 

Wali 

kelas  

3.3  Walkes  Informasi 

Absensi siswa 

 

3.4 Walkes  Mendapatkan 

informasi 

absensi 

Mendapatkan 

informasi 

Wali 

kelas  

3.5  Walkes  Input raport 

sementara 

 

3.6 Walkes   Mengelola 

raport  

Add, edit, hapus Wali 

kelas  

4. Kepsek  Login kepala 

sekolah  

Melakukan login 

kepala sekolah 

SMK Bakti Ibu 3 

Palembang 

Kepala 

sekolah  

4.1 Kepsek  Informasi data 

siswa 

 

4.2 Kepsek  Mendapatkan 

informasi data 

siswa 

Mendapatkan 

informasi 

Kepala 

sekolah  

4.3 Kepsek  Informasi data 

guru 

 

4.4 Kepsek  Mendapatkan 

informasi data 

guru 

Mendapatkan 

informasi 

 

 

Kepala 

sekolah  



51 
 

 
 

No  Kode Deskripsi 

Kebutuhan  

Fasilitas  User 

4.5 Kepsek  Informasi 

absensi siswa 

 

4.6 Kepsek  Mendapatkan 

informasi 

absensi siswa  

Mendapatkan 

informasi 

Kepala 

sekolah 

4.7 Kepsek  Informasi 

absensi guru  

 

4.8 Kepsek  Mendapatkan 

informasi  

absensi guru 

Mendapatkan 

informasi  

Kepala 

sekolah 

4.9 Kepsek  Informasi 

raport  

 

4.10 Kepsek  Mendapatkan 

informasi 

raport 

Mendapatkan 

informasi 

Kepala 

sekolah  

 

5.1.2. Tahapan Perencanaan Secara Cepat 

A. Pemodelan Proses 

1. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan 

bagian besar dari arus sistem akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini:   
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        Gambar 5.2 Diagram Konteks 

a. Admin meng-input data guru, data news, data gallery, data 

ruangan, data jurusan, data semester, data siswa, data user, 

data jadwal pelajaran, data mengajar, data absen siswa, data 

absen guru, data mata pelajaran, dan data kelas semua data 

tersebut dimasukkan kedalam sistem.  
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b. Sistem memberikan informasi data wali kelas,  informasi data 

absen siswa, informasi data nilai siswa, informasi raport, dan 

Laporan absen guru kepada admin. 

c. Sistem memberikan informasi data informasi absen siswa, 

dan data informasi nilai siswa kepada siswa dan wali kelas.   

d. Sistem memberikan informasi data mengajar kepada guru. 

e. Sistem memberikan informasi data rapot kepada wali kelas. 

f. guru meng-input data absen siswa, dan data nilai siswa 

kedalam sistem. 

g. Sistem memberikan informasi mengajar, informasi absen 

siswa, dan informasi nilai siswa.  

h. Sistem memberikan informasi data siswa, informasi data 

guru, informasi data raport, informasi data mengajar, 

informasi nilai siswa, informasi absen siswa kepada kepala 

sekolah. 

2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data flow diagram level 0 digunakan untuk menggambarkan 

model proses sistem akademik pada SMK Bakti Ibu 3 

Palembang dapat dilhat pada gambar 5.3 berikut ini: 



54 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Data Flow Diagram Level 0 
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Berdasarkan gambar 5.3 dijelaskan sebagai berikut: 

a. Proses 1.0 P adalah aktivitas dimana admin melakukan login. 

Sistem akan mengecek data login admin. Data login admin 

akan masuk ke database tb_user. 

b. Proses 2.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data semester. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tb_sem. 

c. Proses 3.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data guru. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tb_guru. 

d. Proses 4.0 adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data wali kelas, sebelumnya data wali kelas memiliki data 

guru terlebih dahulu untuk mengecek data wali kelas. Hasil 

proses ini akan masuk kedalam database tb_guru. 

e. Proses 5.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data siswa, sebelumnya data siswa memiliki data wali kelas 

terlebih dahulu untuk mengecek data wali kelas. Hasil proses 

ini akan masuk kedalam database tb_siswa.  

f. Proses 6.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data gallery. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tb_galeri. 
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g. Proses 7.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data news. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tb_berita.  

h. Proses 8.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data ruangan. Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tb_ruangan.  

i. Proses 9.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data jurusan, Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tb_jurusan.  

j. Proses 10.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input data kelas, Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database tb_kelas. 

k. Proses 11.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input mata pelajaran, Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database tb_mapel. 

l. Proses 12.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input data jadwal pelajaran, Hasil proses ini akan masuk 

kedalam database tb_jadwal. 

m. Proses 13.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input data absen guru, Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database tb_absen_guru. 
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n. Proses 14.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input data mengajar, Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database tb_mengajar. 

o. Proses 15.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input data absen siswa, sebelumnya data absen siswa 

memiliki data mengajar terlebih dahulu untuk mengecek 

absen siswa . Hasil proses ini akan masuk kedalam database 

tb_absen.  

p. Proses 16.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input data nilai siswa, sebelumnya data nilai siswa memiliki 

data absen siswa terlebih dahulu untuk mengecek nilai siswa . 

Hasil proses ini akan masuk kedalam database tb_nilai.  

q. Proses 17.0 adalah aktivitas dimana admin akan meng-input 

data raport, sebelumnya data raport memiliki data nilai siswa 

terlebih dahulu untuk mengecek raport . Hasil proses ini akan 

masuk kedalam database tb_nilai.  

r. Proses 18.0 P adalah aktivitas dimana admin akan meng-

input data user, Hasil proses ini akan masuk kedalam 

database tb_user. 

s. Proses 19.0 adalah aktivitas dimana admin membuat laporan. 

Laporan ini sesuai dengan data raport, data siswa, data absen 

siswa, data mengajar, data guru, dan data nilai siswa. 
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B. Pemodelan Data 

Pemodelan data yang adalah ERD (Entity Relationship 

Diagram).  Dapat dilihat pada gambar 5.4 berikut ini: 
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1. Banyak tb_nilai memiliki satu tb_siswa yang meliputi 

id_siswa, nis, password, nama_siswa, jenis_kelamin, 

kd_kelas, jurusan, email, no_telp, alamat_lengkap, 

tempat_lahir,  tgl_lahir,  foto. 

2. Satu tb_siswa memiliki banyak tb_absen yang meliputi 

id_absen, id_jadwal, id_siswa, id_kelas, tahun_ajaran, 

semester,  keterangan, tanggal, dan jam_ke. 

3. Satu tb_absen memiliki satu tb_kelas yang meliputi kd_kelas, 

kd_ruangan, kd_jurusan, nama_kelas 

4. Banyak tb_kelas memiliki banyak tb_guru yang meliputi 

id_guru, nip, password, nama_guru, kd_kelas, kd_mapel, 

alamat_lengkap, jenis_kelamin, npwp, kewarganegaraan, 

tempt_lahir, tgl_lahir, email, status, nik, dan foto. 

5. Satu tb_guru memiliki satu tb_absen_guru yang meluputi 

id_absen_guru, id_guru, tanggal, keterangan, semester, 

tahun_ajaran. 

6. Banyak tb_guru memiliki banyak tb_mengajar yang meliputi 

id_guru, id_mengajar, kd_kelas, dan kd_mapel. 

7. Banyak tb_mengajar memiliki banyak tb_mapel yang 

meliputi id_mapel, kd_mapel, kkm_ket, kkm, nama_mapel. 

8. Banyak tb_mapel memiliki banyak tb_jadwal yang meliputi 

id_jadwal, id_mapel, kd_kelas, id_guru, hari, jam_awal, 

jam_akhir, jam_ke, jumlah_menit, semester, dan thn_ajaran.  
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5.1.3. Pemodelan Perancangan Secara Cepat 

Desain cepat merupakan tahapan yang digunakan untuk membentuk 

perangkat lunak yang dibutuhkan secara garis besar. 

A. Desain Alur yang Diusulkan Bagian Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Flowchart yang Diusulkan Bagian Admin 
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Flowchart usulan admin pada gambar 5.5 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Admin sign in dengan memasukan username dan password 

data akan di cek pada data user, jika data tersedia maka 

admin akan masuk pada menu admin, apabila data tidak 

tersedia maka kembali ke form Sign In. 

2. Tampilan menu utama terdapat Dashboard, Semester, Guru, 

Wali Kelas, Siswa, Gallery, News, Ruangan, Jurusan, Kelas, 

Mata Pelajaran, Jadwal Pelajaran, Mengajar, Laporan Absen 

Guru, Absen Siswa, Nilai Siswa, Absen Guru, User dan Sign 

out. 

3. Tampilan menu semester, admin melakukan input data 

semester lalu sistem akan melakukan simpan data semester 

yang disimpan di database tb_sem. 

4. Tampilan menu guru, admin melakukan input data guru lalu 

sistem akan melakukan simpan data guru yang disimpan di 

database tb_guru. 

5. Tampilan menu wali kelas, admin dapat melihat data wali 

kelas lalu sistem akan menampilkan data wali kelas yang di 

dapat di tb_guru. 

6. Tampilan menu siswa, admin melakukan input data siswa 

lalu sistem akan melakukan simpan data siswa yang disimpan 

di database tb_siswa. 
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7. Tampilan menu gallery, admin akan melakukan input data 

galeri lalu sistem akan melakukan simpan data galeri yang 

disimpan di database tb_galeri. 

8. Tampilan menu news, admin akan melakukan input data 

berita lalu sistem akan melakukan simpan data berita yang 

disimpan di database tb_berita. 

9. Tampilan menu ruangan, admin akan melakukan input data 

ruangan lalu sistem akan melakukan simpan data ruangan 

yang disimpan di database tb_ruangan. 

10. Tampilan menu jurusan, admin akan melakukan input data 

jurusan lalu  sistem akan melakukan simpan data jurusan 

yang disimpan di database tb_jurusan. 

11. Tampilan menu kelas, admin akan melakukan input data 

kelas lalu sistem akan melakukan simpan data kelas yang 

disimpan di database tb_kelas. 

12. Tampilan menu mata pelajaran, admin akan melakukan input 

data mata pelajaran lalu sistem akan melakukan  simpan data 

mata pelajaran yang disimpan di database tb_mapel. 

13. Tampilan menu jadwal pelajaran, admin akan melakukan 

input data jadwal pelajaran lalu  sistem akan melakukan 

simpan data jadwal pelajaran yang disimpan di database 

tb_jadwal. 
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14. Tampilan menu mengajar, admin akan melakukan input data 

mengajar lalu sistem akan melakukansimpan data mengajar 

yang disimpan di database tb_mengajar. 

15. Tampilan menu laporan absen guru, admin dapat melihat 

informasi absen guru lalu  sistem akan menampilkan data 

absen guru yang di dapat di database tb_absen_guru. 

16. Tampilan menu absen siswa, admin dapat melihat informasi 

absen siswa lalu sistem akan menampilkan data absen siswa 

yang di dapat di database tb_absen. 

17. Tampilan menu nilai siswa, admin dapat melihat informasi 

nilai siswa lalu sistem akan menampilkan data nilai siswa 

yang di dapat di database tb_nilai. 

18. Tampilan menu absen guru, admin akan melakukan input 

absen guru lalu sistem akan melakukan  simpan data absen 

guru yang disimpan di database tb_absen_guru. 

19. Tampilan menu user, admin akan melakukan input user lalu  

sistem akan melakukan simpan data user yang disimpan di 

database tb_user. 

20. Tampilan menu raport, admin dapat melihat informasi raport 

siswa lalu sistem akan menampilkan data raport yang di 

dapat di database tb_nilai. 

21. admin mempunyai menu sign out. 

22. Selesai.  
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B. Desain Alur yang Diusulkan Bagian Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Flowchart yang Diusulkan Bagian Guru 

    Flowchart usulan guru pada gambar 5.6 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Guru akan melakukan sign in dengan memasukan username 

dan password data akan di cek pada data user, jika data 

tersedia maka guru akan masuk pada menu guru, apabila data 

tidak tersedia maka kembali ke form sign in. 

2. Tampilan menu utama terdapat Dashboard, Mengajar, Absen 

Siswa, Nilai Siswa, dan Sign out. 
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3. Tampilan menu mengajar, guru dapat melihat informasi data 

mengajar lalu sistem akan menampilkan data mengajar yang 

di dapat di database tb_mengajar. 

4. Tampilan menu absen siswa,  guru akan melakukan input 

absen siswa lalu sistem akan melakukan simpan data absen 

siswa yang disimpan di database tb_absen. 

5. Tampilan input nilai siswa, guru akan melakukan input nilai 

siswa lalu sistem akan melakukan simpan data nilai yang 

disimpan di database tb_nilai. 

6. Guru mempunyai menu sign out. 

7. Selesai.  

C. Desain Alur yang Diusulkan Bagian Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Flowchart yang Diusulkan Bagian Siswa 
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Flowchart usulan siswa pada gambar 5.7 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Siswa akan melakukan sign in dengan memasukan username 

dan password data akan di cek pada data user, jika data 

tersedia maka siswa akan masuk pada menu siswa, apabila 

data tidak tersedia maka kembali ke form sign in. 

2. Tampilan menu utama terdapat Dashboard, Jadwal Pelajaran, 

Nilai Siswa, Absen Siswa, dan Sign Out. 

3. Tampilan menu Jadwal Pelajaran, siswa dapat melihat 

informasi jadwal pelajaran lalu sistem akan menampilkan 

data jadwal pelajaran yang di dapat di database tb_jadwal. 

4. Tampilan menu nilai siswa, siswa dapat melihat informasi 

nilai lalu sistem akan menampilkan data nilai yang di dapat di 

database tb_nilai. 

5. Tampilan menu absen siswa, siswa dapat melihat informasi 

absen siswa lalu sistem akan  menampilkan absen siswa yang 

di dapat di database tb_absen. 

6. Siswa mempunyai menu sign out. 

7. Selesai.  
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D. Desain Alur yang Diusulkan Bagian Wali Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 Flowchart yang Diusulkan Bagian Wali Kelas  

Flowchart usulan Wali Kelas pada gambar 5.8 dapat dij elaskan sebagai 

berikut: 

1. Wali Kelas akan melakukan sign in dengan memasukan 

username dan password data akan di cek pada data user, jika 

data tersedia maka wali kelas akan masuk pada menu wali 

kelas, apabila data tidak tersedia maka kembali ke form sign 

in. 
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2. Tampilan menu utama terdapat Dashboard, Raport, Absen 

Siswa, Nilai Siswa, dan Sign Out. 

3. Tampilan menu raport, wali kelas dapat melihat laporan 

informasi data raport siswa lalu sistem akan menampilkan 

data raport yang di dapat di database tb_nilai. 

4. Tampilan menu absen siswa, wali kelas dapat melihat laporan 

informasi data absen siswa lalu sistem akan menampilkan 

data absen siswa yang di dapat di database tb_absen. 

5. Tampilan menu raport, wali kelas dapat melihat laporan 

informasi data raport siswa lalu sistem akan menampilkan 

data raport yang di dapat di database tb_nilai. 

6. Tampilan menu nilai siswa, wali kelas dapat melihat laporan 

informasi data nilai siswa lalu sistem akan menampilkan data 

nilai siswa yang di dapat di database tb_nilai. 

7. Wali kelas mempunyai menu sign out. 

8. Selesai.  
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E. Desain Alur yang Diusulkan Bagian Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 Flowchart yang Diusulkan Bagian Kepala Sekolah 

Flowchart usulan kepala sekolah pada gambar 5.9 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah akan melakukan sign in dengan memasukan 

username dan password data akan di cek pada data user, jika 

data tersedia maka Kepala Sekolah akan masuk pada menu 

Kepala Sekolah, apabila data tidak tersedia maka kembali ke 

form sign in. 

2. Tampilan menu utama terdapat Dashboard, Guru, Mengajar, 

Siswa, Absen Siswa, Nilai Siswa, Raport, dan Sign out. 
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3. Tampilan menu guru, Kepala Sekolah dapat melihat laporan 

informasi data guru lalu sistem akan menampilkan data guru 

yang di dapat di database tb_guru. 

4. Tampilan menu mengajar, Kepala Sekolah dapat melihat 

laporan informasi data mengajar lalu sistem akan 

menampilkan data mengajar yang di dapat di database 

tb_mengajar. 

5. Tampilan menu siswa, Kepala Sekolah dapat melihat laporan 

informasi data siswa  lalu sistem akan menampilkan data 

siswa yang di dapat di database tb_siswa. 

6. Tampilan menu absen siswa, Kepala Sekolah dapat melihat 

laporan informasi data absen siswa  lalu sistem akan 

menampilkan data absen siswa yang di dapat di database 

tb_absen. 

7. Tampilan menu nilai siswa, Kepala Sekolah dapat melihat 

laporan informasi data nilai siswa lalu sistem akan 

menampilkan data nilai siswa yang di dapat di database 

tb_nilai. 

8. Tampilan menu raport, Kepala Sekolah dapat melihat laporan 

informasi data raport siswa lalu sistem akan menampilkan 

data raport yang dapat di database tb_nilai. 

9. Kepala Sekolah mempunyai menu sign out. 

10. Selesai  
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B. Desain Database 

Desain database adalah kumpulan tabel yang saling 

berhubungan, rancangan database dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Tabel tb_absen digunakan untuk menampung data absen 

pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_absen dapat dilihat pada tabel 5.5 

Nama tabel: tb_absen 

Primary key: id_absen 

Foriegn key:  id_jadwal, id_siswa, kd_kelas 

Tabel 5.5 Tabel tb_absen 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_absen Int  3 Primary key 

2 id_jadwal int  3 Foriegn key 

3 id_siswa Int 3 Foriegn key 

4 kd_kelas Int 3 Foriegn key 

5 jam_ke Int 2 Jam ke 

6 Tanggal Date  Tanggal  

7 keterangan Varchar 10 Keterangan  

8 tahun_ajaran Varchar 15 Tahun ajaran 

9 semester  Varchar 1 Semester  

 

2. Tabel tb_absen_guru digunakan untuk menampung data 

absen guru pada sistem informasi akademik SMK Bakti 

Ibu 3 Palambang, tabel tb_absen_guru dapat dilihat pada 

tabel 5.6 

Nama tabel: tb_absen_guru 

Primary key: id_absen_guru 
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Foriegn key:  id_guru 

Tabel 5.6 Tabel tb_absen_guru 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_absen_guru Int  4 Primary key 

2 id_guru int  3 Foriegn key 

3 keterangan varchar 8 Keterangan 

4 Tanggal Date  Tanggal 

5 semester Int 1 Semester 

6 tahun_ajaran varchar 15 Tahun ajaran 

 

3. Tabel tb_berita digunakan untuk menampung data berita 

pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_berita dapat dilihat pada tabel 5.7 

Nama tabel: tb_berita 

Primary key: id_berita 

Foriegn key:  - 

Tabel 5.7 Tabel  tb_berita 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_berita Int 2 Primary key 

2 judul_berita varchar 25 Judul berita 

3 konten_berita Text  Konten berita 

4 Gambar varchar 25 Gambar 

5 uploaded_by varchar 25 Uploaded by 

6 Tanggal Date  Tanggal  

 

4. Tabel tb_galeri digunakan untuk menampung data galeri 

pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_galeri dapat dilihat pada tabel 5.8 

Nama tabel: tb_galeri 

Primary key: id_galeri 
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Foriegn key:  - 

Tabel 5.8 Tabel tb_galeri 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_galeri Int 2 Primary key 

2 judul_galeri Varchar 25 Judul galeri 

3 Foto Varchar 25 Foto 

4 keterangan Text  Keterangan  

5 uploaded_by Varchar 25 Uploaded by 

6 tgl_upload Date  Tgl upload 

 

5. Tabel tb_guru digunakan untuk menampung data guru 

pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_guru dapat dilihat pada tabel 5.9 

Nama tabel: tb_guru 

Primary key: id_guru 

Foriegn key:  - 

Tabel 5.9 Tabel tb_guru 

No Field Type Size Keterangan 

1 id_guru Int 2 Primary key 

2 nip_guru varchar 25 Nip guru 

3 password varchar 25 Password  

4 nama_guru varchar 30 Nama guru 

5 kd_kelas varchar 3 Kd kelas  

6 kd_mapel varchar 5 Kd mapel 

7 alamat_lengkap Text  Alamat lengkap 

8 jenis_kelamin varchar 12 Jenis kelamin 

9 Npwp varchar 25 Npwp 

10 Kewarganegaraa

n 

varchar 15 Kewaraganegar

aan 

11 tmpt_lahir varchar 25 Tempat lahir 

12 tgl_lahir Date  Tanggal lahir 

13 Email varchar 50 Email 

14 Status varchar 15 Status 

15 Nik varchar 20 Nik  

16 Foto varchar 20 Foto  
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6. Tabel tb_jadwal digunakan untuk menampung data jadwal 

pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_jadwal dapat dilihat pada tabel 5.10 

Nama tabel: tb_jadwal 

Primary key: id_jadwal 

Foriegn key:  id_mapel, kd_kelas, id_guru 

Tabel 5.10 Tabel tb_jadwal 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_jadwal Int 2 Primary key 

2 id_mapel Int 2 Foriegn key 

3 kd_kelas Int 3 Foriegn key 

4 id_guru Int 2 Foriegn key 

5 Hari Varchar 10 Hari 

6 jam_awal Time  Jam awal 

7 jam_akhir Time  Jam akhir  

8 jam_ke Int 2 Jam ke  

9 jumlah_menit Int 3 Jumlah menit 

10 semester Int 1 Semester  

11 thn_ajaran Varchar 4 Tahun ajaran 

 

7. Tabel tb_jurusan digunakan untuk menampung data 

jurusan pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_jurusan dapat dilihat pada tabel 5.11 

Nama tabel: tb_jurusan 

Primary key: kd_jurusan 

Foriegn key:  - 
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Tabel 5.11 Tabel tb_jurusan 

No. Field Type Size Keterangan 

1 kd_jurusan Varchar 3 Primary key 

2 nm_jurusan Varchar 30 Nama jurusan 

3 bidang_keahlian Varchar 50 Bidang keahlian 

 

8. Tabel tb_kelas digunakan untuk menampung data kelas 

pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_kelas dapat dilihat pada tabel 5.12 

Nama tabel: tb_kelas 

Primary key: kd_kelas 

Foriegn key:  kd_ruangan, kd_jurusan 

Tabel 5.12 Tabel tb_kelas 

No. Field Type Size Keterangan 

1 kd_kelas Int 2 Primary key 

2 kd_ruangan Varchar 25 Foriegn key 

3 kd_jurusan Varchar 10 Foriegn key 

4 nama_kelas Varchart 25 Nama kelas 

 

9. Tabel tb_mapel digunakan untuk menampung data mata 

pelajaran pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 

3 Palembang, tabel tb_mapel dapat dilihat pada tabel 5.13 

Nama tabel: tb_mapel 

Primary key: id_mapel 

Foriegn key:  - 
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Tabel 5.13 Tabel tb_mapel 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_mapel Int 3 Primary key 

2 kd_mapel Varchar 10 Kd mapel  

3 nama_mapel Varchar 25 Nama mapel 

4 Kkm Int 3 Kkm  

5 kkm_net Varchar 3 Kkm net 

 

10. Tabel tb_mengajar digunakan untuk menampung data 

mengajar guru pada sistem informasi akademik SMK 

Bakti Ibu 3 Palembang, tabel tb_mengajar dapat dilihat 

pada tabel 5.14 

Nama tabel: tb_mengajar 

Primary key: id_mengajar 

Foriegn key:  id_guru, kd_mapel, kd_kelas 

Tabel 5.14 Tabel tb_mengajar 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_mengajar Int 2 Primary key 

2 id_guru Int 2 Foriegn key 

3 kd_mapel Varchar 10 Foriegn key 

4 kd_kelas Int 2 Foriegn key 

 

11. Tabel tb_nilai digunakan untuk menampung data nilai 

pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_nilai dapat dilihat pada tabel 5.15 

Nama tabel: tb_nilai 

Primary key: id_nilai 

Foriegn key:  id_guru, kd_kelas, kd_mapel, id_siswa 
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Tabel 5.15 Tabel tb_nilai 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_nilai Int 2 Primary key 

2 id_guru Int 2 Foriegn key 

3 kd_kelas Int 2 Foriegn key 

4 kd_mapel Varchar 10 Foriegn key 

5 id_siswa Int 2 Foriegn key 

6 angka_pengetahu

an 

Float  Angka 

pengetahuan 

7 desc_pengetahua

n 

Text  Deskripsi 

pengetahuan 

8 angka_keterampil

an 

Float   Angka 

keterampilan 

9 desc_keterampila

n 

Text  Descripsi 

keterampilan 

10 tahun_ajaran Varchar 15 Tahun ajaran 

11 Semester Varchar 1 Semester 

12 ket_mapel Varchar 25 Keterangan 

mapel 

 

12. Tabel tb_ruangan digunakan untuk menampung data 

ruangan pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 

3 Palembang, tabel tb_ruangan dapat dilihat pada tabel 

5.16 

Nama tabel: tb_ruangan 

Primary key: kd_ruangan 

Foriegn key:  - 
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Tabel 5.16 Tabel tb_ruangan 

No. Field Type Size Keterangan 

1 kd_ruangan Int 2 Primary key 

2 nama_ruangan varchar 50 Nama ruangan 

3 kapisitas_belajar varchar 3 Kapisitas 

belajar 

4 Kapisitas_ujian varchar 4 Kapisitas ujian 

5 ket_ruangan Text  Keterangan 

ruangan 

 

13. Tabel tb_sem digunakan untuk menampung data 

semester pada sistem informasi akademik SMK Bakti 

Ibu 3 Palembang, tabel tb_sem dapat dilihat pada tabel 

5.17 

Nama tabel: tb_sem 

Primary key: id_sem 

Foriegn key:  - 

Tabel 5.17 Tabel tb_sem 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_sem Int 1 Primary key 

2 tahun_ajaran Int 4 Tahun ajaran 

3 semester Int 1 Semester 

 

14. Tabel tb_siswa digunakan untuk menampung data siswa 

pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_siswa dapat dilihat pada tabel 5.18 

Nama tabel: tb_siswa 

Primary key: id_siswa 

Foriegn key:  - 
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Tabel 5.18 Tabel tb_siswa 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_siswa Int 4 Primary key 

2 Nis Varchar 15 Nis  

3 password Int 11 Password  

4 nama_siswa Varchar 50 Nama siswa 

5 jenis_kelamin Varchar 12 Jenis kelamin 

6 kd_kelas Varchar 25 Kd kelas  

7 Jurusan Varchar 25 Jurusan 

8 Email Varchar 50 Email 

9 no_telp Varchar 15 Nomor telp 

10 alamat_lengkap Text  Alamat 

lengkap 

11 tempat_lahir Varchar 25 Tempat lahir 

12 tgl_lahir Date  Tanggal lahir 

13 Foto Varchar 20 Foto  

 

15. Tabel tb_user digunakan untuk menampung data siswa 

pada sistem informasi akademik SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, tabel tb_user dapat dilihat pada tabel 5.19 

Nama tabel: tb_user 

Primary key: id_user 

Foriegn key:  - 

Tabel 5.19 Tabel tb_user 

No. Field Type Size Keterangan 

1 id_user Int 2 Primary key 

2 username Varchar 25 Username 

3 password Varchar 25 Password  

4 nama_lengkap Varchar 25 Nama lengkap 

5 Email Varchar 25 Email 

6 Level Varchar 25 Level 

7 Foto Varchar 25 Foto 
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C.  Desain Interface 

1. Desain Interface Input 

A. Desain Interface Halaman Input Login  

Menu login berfungsi untuk mengakses halaman admin, 

guru, siswa, wali kelas, dan kepala sekolah yang akan 

menampilkan login user terdapat form username dan 

password. Seperti pada gambar 5.10 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10 Halaman Login 

B. Desain Interface Halaman Input Semester pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

semester. dapat dilihat pada gambar 5.11 berikut ini: 
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Gambar 5.11 Halaman Input Semester 

C. Desain Interface Halaman Input Guru pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman guru, 

dapat dilihat pada gambar 5.12 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 5.12 Halaman  Input Guru 
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D. Desain Interface Halaman Input  Siswa pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

siswa, dapat dilihat pada gambar 5.13 berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 5.13 Halaman Input Siswa 

E. Desain Interface Halaman Input Gallery pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

gallery, dapat dilihat pada gambar 5.14 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 5.14 Halaman Input Gallery 
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F. Desain Interface Halaman Input News pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

news, dapat dilihat pada gambar 5.15 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 5.15  Halaman Input News 

G. Desain Interface Halaman Input Ruangan pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

ruangan, dapat dilihat pada gambar 5.16 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 5.16 Halaman Input Ruangan 
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H. Desain Interface Halaman Input Jurusan pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

jurusan, dapat dilihat pada gambar 5.17 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 5.17 Halaman Input Jurusan 

I. Desain Interface Halaman Input  Kelas pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

kelas, dapat dilihat pada gambar 5.18 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18 Halaman Input Kelas 
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J. Desain Interface Halaman Input  Mata Pelajaran pada 

Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman mata 

pelajaran, dapat dilihat pada gambar 5.19 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.19 Halaman Input  Mata Pelajaran 

K. Desain Interface Halaman Input Jadwal Pelajaran 

pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

jadwal pelajaran. dapat dilihat pada gambar 5.20 berikut 

ini: 
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Gambar 5.20 Halaman  Input Jadwal Pelajaran 

L. Desain Interface Halaman Input Mengajar pada 

Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

mengajar, dapat dilihat pada gambar 5.21 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 5.21 Halaman Input Mengajar 
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M. Desain Interface Halaman Input Absen Guru pada 

Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

absen guru, dapat dilihat pada gambar 5.22 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.22 Halaman  Input Absen Guru 

N. Desain Interface Halaman Input User pada Admin 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

User, dapat dilihat pada gambar 5.23 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 5.23 Halaman Input User 
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O. Desain Interface Halaman Input Absen Siswa pada 

Guru 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

absen siswa, dapat dilihat pada gambar 5.24 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.24 Halaman Input Absen Siswa 

P. Desain Interface Halaman Input Nilai  pada Guru 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman nilai 

siswa, dapat dilihat pada gambar 5.25 berikut ini: 
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       Gambar 5.25 Halaman Input Nilai Siswa 

2. Desain Interface Output 

A. Desain Interface Halaman Output Login 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

login,  dapat dilihat pada gambar 5.26 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 5.26 Halaman Login 
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B. Desain Interface Halaman Output  Siswa 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

siswa, dapat dilihat pada gambar 5.27 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.27  Halaman Output Siswa 

C. Desain Interface Halaman Output Guru  

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

Guru, dapat dilihat pada gambar 5.28 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 5.28 Halaman Output Guru 
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D. Desain Interface Halaman Output Absen Siswa   

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

absen siswa, dapat dilihat pada gambar 5.29 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.29 Halaman  Output Absen Siswa 

E. Desain Interface Halaman Output Absen Guru 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

absen guru, dapat dilihat pada gambar 5.30 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.30 Halaman Output Absen Guru 
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F. Desain Interface Halaman Output Mengajar 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

mengajar, dapat dilihat pada gambar 5.31 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 5.31 Halaman Output Mengajar 

G. Desain Interface Halaman Output Raport 

Berikut ini desain interface untuk tampilan halaman 

raport, dapat dilihat pada gambar 5.32 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.32 Halaman Output Raport 
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5.2.Pembahasan  

5.2.1. Pembentukan Prototype 

A. Implementasi Hasil Desain Sistem 

1. Implementasi Interface 

Tabel  5.20 Implementasi Interface Admin 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama  

3 Form semester  Menambahkan semester 

4 Form guru  Menambahkan guru 

5 Form wali kelas Menambahkan wali kelas 

6 Form siswa Menambahkan siswa 

7 Form galeri Menambahkan galeri 

8 Form news  Menambahkan berita 

9 Form ruangan Menambahkan ruangan 

10 Form jurusan Menambahkan jurusan 

11 Form kelas Menambahkan kelas 

12 Form mata pelajaran Menambahkan mata 

pelajaran 

13 Form jadwal pelajaran Menambahkan jadwal 

pelajaran 

14 Form mengajar Menambahkan mengajar 

15 Form laporan absen 

guru  

Menampilkan  laporan 

absen guru 

16 Form laporan absen 

siswa 

Menampilkan laporan absen 

siswa 

17 Form laporan nilai Menampilkan laporan nilai 

18 Form absen guru Menambahkan absen guru 

19 Form user Menambahkan user 

20 Form laporan raport Menampilkan laporan raport 
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Tabel 5.21 Implementasi Interface Guru 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama 

3 Form daftar mengajar Menampilkan daftar 

mengajar 

4 Form jadwal mengajar Menampilkan jadwal 

mengajar 

5 Form input nilai akhir Menambahkan nilai akhir 

 

Tabel 5.22 Implementasi Interface Siswa 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama 

3 Form jadwal pelajaran Menampilkan jadwal 

pelajaran 

4 Form jadwal daftar 

nilai 

Menampilkan daftar nilai 

5 Form data absensi Menampilkan data absensi 

 

Tabel 5.23 Implementasi Interface Wali Kelas 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama 

3 Form cetak raport Mencetak raport  

4 Form data absen Menampilkan data absen 

5 Form data nilai Menampilkan nilai 
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Tabel 5.24 Implementasi Interface Kepala Sekolah 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Form login Melakukan login 

2 Form  dashboard Tampilan utama 

3 Form laporan guru Menampilkan laporan guru 

4 Form laporan wali 

kelas 

Menampilkan laporan wali 

kelas  

5 Form laporan siswa Menampilan laporan siswa 

6 Form laporan absensi 

siswa 

Menampilkan laporan 

absensi siswa 

7 Form laporan absensi 

guru 

Menampilkan laporan 

absensi guru 

 

2. Hasil Desain Interface 

a. Desain Interface Input 

a) Halaman  Login 

Halaman ini merupakan halaman login. Berikut tampilan 

halaman login pada admin, dapat dilihat pada gambar 

5.33: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 5.33 Halaman Login  
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b) Halaman Semester pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman semester. Berikut 

tampilan halaman semester pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 5.34 Halaman Semester 

c) Halaman Guru pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman guru. Berikut tampilan 

halaman guru pada admin, dapat dilihat pada gambar 

5.35: 
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Gambar 5.35  Halaman Guru 

d) Halaman Siswa pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman siswa. Berikut tampilan 

halaman siswa pada admin, dapat dilihat pada gambar 

5.36: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 5.36 Halaman Siswa  
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e) Halaman Galley pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman gallery. Berikut 

tampilan halaman gallery pada admin, dapat dilihat pada 

gambar 5.37: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 5.37 Halaman Gallery 

f) Halaman News pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman news. Berikut tampilan 

halaman news pada admin, dapat dilihat pada gambar 

5.38: 
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            Gambar 5.38 Halaman News 

g) Halaman Ruangan pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman ruangan. Berikut 

tampilan halaman ruangan pada admin, dapat dilihat pada 

gambar 5.39: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 5.39 Halaman Ruangan 
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h) Halaman Jurusan pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman jurusan. Berikut 

tampilan halaman jurusan pada admin, dapat dilihat pada 

gambar 5.40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 5.40 Halaman Jurusan 

i) Halaman Kelas pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman kelas. Berikut tampilan 

halaman kelas pada admin, dapat dilihat pada gambar 

5.41: 
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              Gambar 5.41 Halaman Kelas 

j) Halaman Mata Pelajaran pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman mata pelajaran. Berikut 

tampilan halaman mata pelajaran pada admin, dapat 

dilihat pada gambar 5.42: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

         Gambar 5.42 Halaman Mata Pelajaran 
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k) Halaman Jadwal Pelajaran pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman jadwal pelajaran. 

Berikut tampilan halaman jadwal pelajaran pada admin, 

dapat dilihat pada gambar 5.43: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.43 Halaman Jadwal Pelajaran 

l) Halaman Mengajar pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman mengajar. Berikut 

tampilan halaman mengajar pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.44: 
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         Gambar 5.44 Halaman Mengajar  

m) Halaman Absen Guru pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman absen guru. Berikut 

tampilan halaman absen guru pada admin, dapat dilihat 

pada gambar 5.45: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 5.45 Halaman Absen Guru 
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n) Halaman User pada Admin 

Halaman ini merupakan halaman user. Berikut tampilan 

halaman user pada admin, dapat dilihat pada gambar 

5.46: 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 5.46 Halaman User 

o) Halaman Absen Siswa pada Guru 

Halaman ini merupakan halaman absen siswa. Berikut 

tampilan halaman absen siswa pada guru, dapat dilihat 

pada gambar 5.47: 
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          Gambar 5.47 Halaman Absen Siswa 

p) Halaman Nilai Siswa pada Guru 

Halaman ini merupakan halaman nilai siswa. Berikut 

tampilan halaman nilai siswa pada guru, dapat dilihat 

pada gambar 5.48: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 5.48 Halaman Nilai Siswa 
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b. Desain Interface Output 

a) Halaman  Siswa 

Halaman ini merupakan halaman siswa . Berikut tampilan 

halaman Siswa, dapat dilihat pada gambar 5.49: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 5.49 Halaman Siswa 

b) Halaman Guru  

Halaman ini merupakan halaman guru. Berikut tampilan 

halaman guru, dapat dilihat pada gambar 5.50: 
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Gambar 5.50 Halaman Guru 

c) Halaman Absen Siswa  

Halaman ini merupakan halaman absen siswa. Berikut 

tampilan halaman absen siswa, dapat dilihat pada gambar 

5.51: 
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Gambar 5.51 Halaman Absen Siswa  

d) Halaman Absen Guru  

Halaman ini merupakan halaman absen guru. Berikut 

tampilan halaman absen guru, dapat dilihat pada gambar 

5.52: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.52 Halaman Absen Guru 
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e) Halaman Mengajar   

Halaman ini merupakan halaman mengajar. Berikut 

tampilan halaman mengajar, dapat dilihat pada gambar 

5.53: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 5.53 Halaman Mengajar  

f) Halaman Raport 

Halaman ini merupakan halaman raport. Berikut tampilan 

halaman raport, dapat dilihat pada gambar 5.54: 
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Gambar 5.54 Halaman Raport 

B. Implementasi Hasil Database 

1. Implementasi Database 

Tabel 5.25 Implementasi Database 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Tabel tb_absen Menampung data kehadiran 

peserta didik 

2 Tabel tb_absen_guru Menampung data kehadiran 

guru 

3 Tabel tb_berita  Menampung data berita 

4 Tabel tb_galeri Menampung data galeri 

5 Tabel tb_guru Menampung data guru 

6 Tabel tb_jadwal Menampung data jadwal 

pelajaran 

7 Tabel tb_jurusan Menampung data jurusan 

8 Tabel tb_kelas Menampung data kelas 

9 Tabel tb_mapel Menampung data mata 

pelajaran 

10 Tabel tb_mengajar Menampung data mengajar 

11 Tabel tb_nilai  Menampung data nilai 

12 Tabel tb_ruangan Menampung data ruangan 

13 Tabel tb_semester Menampung data semester 

14 Tabel tb_siswa Menampung data siswa 

15 Tabel tb_user Menampung data user 
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2. Hasil Tampilan Database 

a. Tampilan Database Tabel tb_absen 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_absen. Berikut 

tampilan tabel tb_absen, dapat dilihat pada gambar 5.55: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.55 Tampilan Tabel tb_absen  

b. Tampilan Database Tabel tb_absen_guru 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_absen_guru. 

Berikut tampilan tabel tb_absen_guru, dapat dilihat pada 

gambar 5.56: 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.56 Tampilan Tabel tb_absen_guru 

c. Tampilan Database Tabel tb_berita 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_berita. Berikut 

tampilan tabel tb_berita, dapat dilihat pada gambar 5.57: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.57 Tampilan Tabel tb_berita 

d. Tampilan Database Tabel tb_galeri 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_galeri. Berikut 

tampilan tabel tb_galeri, dapat dilihat pada gambar 5.58: 
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Gambar 5.58 Tampilan Tabel tb_galeri 

e. Tampilan Database Tabel tb_guru 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_guru. Berikut 

tampilan tabel tb_guru, dapat dilihat pada gambar 5.59: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.59 Tampilan Tabel tb_guru 
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f. Tampilan Database Tabel tb_jadwal 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_jadwal. 

Berikut tampilan tabel tb_jadwal, dapat dilihat pada 

gambar 5.60: 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5.60 Tampilan Tabel tb_jadwal 

g. Tampilan Database Tabel tb_jurusan 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_jurusan. 

Berikut tampilan tabel tb_jurusan, dapat dilihat pada 

gambar 5.61: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.61 Tampilan Tabel tb_jurusan 
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h. Tampilan Database Tabel tb_kelas 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_kelas. Berikut 

tampilan tabel tb_kelas, dapat dilihat pada gambar 5.62: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.62 Tampilan Tabel tb_kelas 

i. Tampilan Database Tabel tb_mapel 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_mapel. Berikut 

tampilan tabel tb_mapel, dapat dilihat pada gambar 5.63: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.63 Tampilan Tabel tb_mapel 
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j. Tampilan Database Tabel tb_mengajar 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_mengajar. 

Berikut tampilan tabel tb_mengajar, dapat dilihat pada 

gambar 5.64: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.64 Tampilan Tabel tb_mengajar 

k. Tampilan Database Tabel  tb_nilai 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_nilai. Berikut 

tampilan tabel tb_nilai, dapat dilihat pada gambar 5.65: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.65 Tampilan Tabel tb_nilai 
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l. Tampilan Database Tabel tb_ruangan 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_ruangan. 

Berikut tampilan tabel tb_ruangan, dapat dilihat pada 

gambar 5.66: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.66 Tampilan Tabel tb_ruangan 

m. Tampilan Database Tabel tb_sem 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_sem. Berikut 

tampilan tabel tb_sem, dapat dilihat pada gambar 5.67: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.67 Tampilan Tabel tb_sem 
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n. Tampilan Database Tabel tb_siswa 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_siswa. Berikut 

tampilan tabel tb_siswa, dapat dilihat pada gambar 5.68: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.68 Tampilan Tabel tb_siswa 

o. Tampilan Database Tabel tb_user 

Tampilan ini merupakan tampilan tabel tb_user. Berikut 

tampilan tabel tb_user, dapat dilihat pada gambar 5.69: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.69 Tampilan Tabel tb_user  
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5.2.2. Penyerahan Sistem atau Perangkat Lunak Kepada Pelanggan 

atau Pengguna Pengiriman Dan Umpan Balik 

A. Pengujian Black-Box 

Pengujian sistem mengunakan teknik pengujian black box 

testing. Pengujian ini memperoleh kondisi input seluruh 

keperluan fungsional program. Berikut hasil pengujian 

menggunakan teknik black box testing dapat dilihat pada tabel. 

1. Tabel 5.26 Hasil Pengujian Menu Login 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik tombol 

sign in  

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

 

2. Tabel 5.27 Hasil Pengujian Menu Admin 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard  

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 

Klik menu 

semester 

Menampilkan 

input data 

semester 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

3 
Klik menu 

guru 

Menampilkan 

input data guru 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

4 

Klik menu 

wali kelas 

Menampilkan 

menu wali 

kelas 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

5 

Klik menu 

siswa 

Menampilkan 

input data 

siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

6 

Klik menu 

galeri 

Menampilkan 

input data 

galeri 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

7 
Klik menu 

news 

Menampilkan 

input data 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 
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No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

news 

8 

Klik menu 

ruangan 

Menampilkan 

input data 

ruangan 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

9 

Klik menu 

jurusan 

Menampilkan 

input data 

jurusan 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

10 

Klik menu 

kelas  

Menampilkan 

input data 

kelas 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

11 

Klik menu 

mata 

pelajaran 

Menampilkan 

input data mata 

pelajaran  

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

12 

Klik menu 

jadwal 

pelajaran 

Menampilkan 

input data 

jadwal 

pelajaran 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

13 

Klik menu 

mengajar  

Menampilkan 

input data 

mengajar 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

14 

Klik menu 

laporan 

absen guru  

Menampilkan 

menu laporan 

absen guru  

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

15 

Klik menu 

laporan 

absen siswa 

Menampilkan 

menu laporan 

absen siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

16 

Klik menu 

laporan nilai 

siswa 

Menampilkan 

menu laporan 

nilai siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

17 

Klik menu 

absen guru 

Menampilkan 

input data 

absen guru 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

18 
Klik menu 

user  

Menampilkan 

input data user 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

19 
Klik menu 

raport 

Menampilkan 

menu raport  

Sesuai 

harapan 

Berhasil 
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3. Tabel 5.28 Hasil Pengujian Menu Siswa 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard 

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 

Klik menu 

jadwal 

pelajaran 

siswa 

Menampilkan 

menu jadwal 

pelajaran siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

3 

Klik menu 

nilai siswa  

Menampilkan 

menu nilai 

siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

4 

Klik menu 

absen siswa 

Menampilkan 

menu absen 

siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

 

4. Tabel 5.29 Hasil Pengujian Menu Guru 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard  

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 

Klik menu 

mengajar 

Menampilkan 

menu 

mengajar 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

3 

Klik menu 

absen siswa 

Menampilkan 

input data 

absen siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

4 

Klik menu 

nilai siswa 

Menampilkan 

input data nilai 

siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

 

5. Tabel 5.30 Hasil Pengujian Menu Wali Kelas 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard 

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 
Klik menu 

raport  

Menampilkan 

menu raport 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 
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No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

3 

Klik menu 

absen siswa 

Menampilkan 

menu absen 

siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

4 

Klik menu 

nilai siswa 

Menampilkan 

menu nilai 

siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

 

6. Tabel 5.31 Hasil Pengujian Menu Kepala Sekolah 

No 
Data 

Masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 
Kesimpulan 

1 

Klik menu 

dashboard  

Menampilkan 

menu 

dashboard 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

2 
Klik menu 

guru 

Menampilkan 

menu guru 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

3 

Klik menu 

mengajar 

Menampilkan 

menu 

mengajar 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

4 
Klik menu 

siswa 

Menampilkan 

menu siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

5 

Klik menu 

absen siswa 

Menampilkan 

menu absen 

siswa 

Sesuai 

harapan  

Berhasil  

6 

Klik menu 

nilai siswa 

Menampilkan 

menu nilai 

siswa 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

7 
Klik menu 

raport  

Menampilkan 

menu raport 

Sesuai 

harapan  

Berhasil  

 

B. Umpan Balik 

 Metode yang digunakan penulis dalam menentukan jumlah 

sampel untuk kuesioner SMK Bakti Ibu 3 Palembang yaitu 

menggunakan rumus slovin. Ada pun rumus slovin dijelaskan 

sebagai berikut: 
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  n   =   ____N_____ 

                            1 + (N x 𝑒2) 

 

Berdasarkan jumlah populasi yang ada sebanyak 92 orang maka 

disini penulis dapat menentukan sampel yang digunakan dimana 

penulis menetapkan tingkat kesalahannya adalah 5%. 

Diketahui : 

N = 92 

e = 5% 

jawab :  

                       n   =   ____92______ 

                         1 + (92x 0,052) 

 

                       n   =   ____92______ 

                            1 + (0,23) 

 

                       n   =   ____N______ 

                               1,23 

 

n   =   74,79 di bulatkan menjadi 75 

 jadi jumlah sampel yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 75 orang di SMK Bakti Ibu 3 Palembang. 

Berikut hasil umpan balik system informasi akademik SMK 

Bakti Ibu 3 Palembang. 

 Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan responden 

untuk mengukur pemahaman pengguna terhadap website yang 

dibuat. Dapat dilihat pada table 5.31. persentasi perhitungan 

pengujian kuesioner ini menggunakan perhitungan sampel dan 

populasi dengan rumus slovin. Responden yang kami dapat dari 
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tata  usaha, guru dan siswa. Dari total jumlah siswa keseluruhan 

di SMK Bakti Ibu 3 Palembang sebanyak 1047 siswa dan guru 

sebanyak 58 dengan tingkat keyakinannya adalah 5%,  Ada pun 

umpan balik yang kami dapat di SMK Bakti Ibu 3 Palembang 

sebanyak 75 responden yang terdiri dari 10 guru dan 65 siswa. 

Tabel 5.31 Tabel Pengujian Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setelah melakukan penelitian di SMK Bakti Ibu 3 

Palembang, saat ini proses sistem informasi akademik dilakukan 

dengan cara tata usaha dalam penyampaian informasi ke siswa 

menggunakan mading sekolah dan untuk jadwal pelajaran siswa 

wali kelas harus masuk ke-kelas siswa yang bersangkutan, tetapi 

cara tersebut tetap mempunyai keterbatasan terutama dalam segi 

waktu dimana tata usaha dan guru memiliki waktu tertentu dalam 
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menyampaikan informasi. Berdasarkan 9% siswa sangat setuju 

dengan adanya website yang mudah diakses, 12% siswa sangat 

setuju website yang dibuat mudah dibaca dengan jelas, 31% 

siswa sangat setuju dengan gambar yang ditampilkan dalam 

website dapat dilihat dengan jelas, 40% siswa sangat setuju akan 

informasi yang disajikan pada website ini sesuai dengan yang 

mereka butuhkan, 27% siswa sangat setuju merasa puas dengan 

pelayanan yang ada pada website yang dibuat, 40% siswa sangat 

setuju puas melihat website sistem informasi akademik melalui 

gadget atau PC. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan  

         Berdasarkan perancangan sistem informasi akademik pada SMK 

Bakti Ibu 3 Palembang yang telah di lakukan, maka dapat di simpulkan  

sebagai berikut: 

1.  mampu memberikan kemudahan dalam pengaksesan data dan informasi 

akademik, seperti data guru, data siswa, data mata pelajaran, data jadwal 

pelajaran, data kelas, data nilai, data mengajar, data absen siswa, data 

absen guru dan data raport. 

2. Membantu siswa untuk mengetahui informasi nilai, informasi jadwal 

pelajaran dan absensi siswa.  

3. Penyampaian Informasi untuk berita atau acara sekolah akan lebih 

mudah, cepat dan efektif, dengan adanya sistem informasi akademik 

sekolah yang bisa diakses melalui internet. 

6.2. Saran  

Dalam melakukan penelitian ini penulis menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan dalam pembuatan sistem infromasi akademik ini untuk itu 

penulis memberikan beberapa saran demi kemajuan dalam pembuatan 

sistem informasi akademik selanjutnya yaitu: 

1. Dapat menambahkan history pembayaran sumbangan pembinaan 

pendidikan (SPP) yang berhubungan dengan Bank agar memudahkan 
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pihak tata usaha dalam mendata keuangan dan memudahkan siswa  untuk 

mengetahui history pembayarannya. 

2. Selanjutnya bisa juga membuat sistem informasi akademik yang tidak 

hanya dapat diakses melalui website saja tetapi juga dapat diakses 

melalui aplikasi smartphone berbasis android. 
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